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LIETUVIAI LAIKOSI ATKAKLIAI Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

KĄ PATYRĖ AGITATORIAI, APKLAUSINĖJUS KOLCHOZININKUS?

(Elta) Komunistinių pareigūnų Lietu
voje vykdomas propagandinis, agitacinis 
darbas vyksta su kliūtimis, vis ieškoma

nuosavybės, agitatorių žodžiais, pas juos 
pasireiškiančios „privačiasavininkiškos 
tendencijos“. Dar blogiau, tų pareigūnų

naujų būdų jam pagerinti, nusiskundžia
ma nesėkmėmis. Dabar, kaip pabrėžia 
„Komunistas“ (11 nr.). Lietuvos komunis 
tiniams agitatoriams jau nepakanka 
traukti žmones į politinio švietimo tinklą, 
versti juos klausyti paskaitų. Tas darbas 
— vadinamas politiškai masiniu, — pasi
rodo. būtų veiksmingesnis, jei tie tūks
tančiai agitatorių, propagandininkų glau
džiau bendrautų su eiliniais žmonėmis, ži 
notų, kas jiems neaišku, ką jie dar nepa
kankamai supranta. Reikia pasiekti eili
nius žmones, kaip nutarė LKP CK propa
gandos ir agitacijos skyrius ir jau atliko 
kai kuriuos bandymus.

Taigi tie „ideologiniai darbuotojai“ bu
vo pasiųsti į kolchozus, jiem buvo pavesta 
stebėti kolchozininkų gyvenimą, poilsį, 
dalyvavimą visuomeninėje veikloje.

Jiems buvo pavesta išaiškinti, kaip 
vyksta kom. programos ir kt. dokumentų 
propagavimas ir pan. Tie partiniai parei
gūnai dar turėjo stebėti, kaip kinta kai
mo buitis, kiek dar gajos yra vadinamo
sios privačiasavininkiškos tendencijos, 
koks religingumo laipsnis, kaip kovojama 
su „buržuazinėmis atgyvenomis“ ir pan.

Dabar tie partiniai stebėtojai nudžiun
ga patyrę, kad kaime vykstąs pakitimas, 
kad kiaulių šėrike teigianti, jog „nebus 
turtingas kolūkis, tai ir kolūkiečiams ge
riau nebus“. Jiems vietoje ištyrus paaiš
kėjo, kad toji kom. programa ar įvairūs 
nutarimai toli gražu nepasiekią eilinių 
žmonių ir jie dažniausiai tų dokumentų 
nesuprantą. Štai, Biržų raj. „Suostų“ kol 
chozininkė M. Vokietienė pasisakiusi: 
„Viskas programoje puiku, bet dėl nuosa
vų namų, karvių tai neaišku. Kalba, kad 
prie komunizmo juos atims, o kaip bus iš 
tikrųjų, niekas mums nepaaiškina“.

Čia agitatoriai jau daro išvadą; dar ne 
visi kolchozininkai supranta net pačią ko 
munizmo sįvoką. Tai ir rodo ,kad Lietu
vos kaimiečiai vis dar pasiilgę privačios

nuomone: pas tuos kolchozininkus pasi
reiškianti „priešiškos propagandos įtaka“. 
Kokiu būdu ir iš kur į Lietuvos kolchozus 
skverbiasi ..priešiškos idėjos“, partinis 
žurnalas nepaaiškina.

O kaip su birželio mėn. kainų pakėli
mais (už kolchozinę pieno ir mėsos gamy
bą), jų atgarsių kolchozininkų tarpe? Vil
kaviškio raj. „Žalgirio“ kolchozininkė M. 
Šuopienė atsakiusi, kad tokių priemonių 

anksčiau. Tad agitatoriai 
jau 
lig- 
ini-

tuvoje. Kokios galutinės išvados, keliuose 
rajonuose pasikalbėjus su kolchozinin- 
ksis? Religingumo klausimu, pasirodo, iš-

reikėję žymiai 
jau daro ne visai malonią išvadą: 
anksčiau reikėję stiprinti kolchozus, 
šiol per silpnai ugdyta kolchozininkų 
ciatyva.

Agitatoriai dar nusiskundžia, kad tie 
vargšai kolchozininkai „dar ne visuomet“ 
supranta, jog jie pilnateisiai savo žemės 
šeimininkai... Bet kaip jie tai supras, jei 
tas pats „Komunistas“ čia pat nurodo, kad 
kolchozuose nesą pilnos demokratijos, kad 
su kolchozininkais nesitariama, jų nuomo 
nės nepaisoma.

Toliau komunistiniai propagandininkai 
susirūpinę, kodėl, jų žodžiais, „dar kai ku 
rių žmonių sąmonėje laikosi religiniai 
prietarai“. Pasikalbėję su eiliniais kolcho
zininkais, jie nustebo jų dažnais aiškini
mais, kad netikintis vis tiek nebūsiąs ge
ras žmogus. Tie agitatoriai vėl prieštarau 
ja, teigdami, kad dvasininkai tai tokie pa
tys žmonės kaip ir kiti ir juos smerkiant 
negalima smerkti religijos. Tačiau tikro
vėje juk religija smerkiama. Pasirodė, pa 
sikalbėjus su eiliniais žmonėmis, kad jų di 
džiausią dalis tikinti iš tradicijos. Anot 
Vilkaviškio raj. „Arminų“ kolchozininko 
P. Gaisrio: „Visi mes katalikai, norim, 
kad ir vaikai tokie būtų...“ Kolchozuose 
apsilankę agitatoriai dar teigė, kad „už
kietėjusių fanatikų“ yra senesnio amžiaus 
žmonių tarpe, o buv. „buožės, banditai“ 
(buv. laisvieji ūkininkai, partizanai, po
grindžio dalyviai) savo tikėjimu išreiškiu 
nepasitenkinimą dabartine santvarka Lie-

vados nepavykę padaryti, nes, girdi, čia 
reikalingi moksliškai pagrįsti tyrimai.

Taigi Vilniaus ar Kauno agitatoriai va
žinėja po kolchozus, atlieka tiriamąjį dar
bą. o kaip atrodo jų pokalbiai su žmonė
mis, geriausiai pavaizduoja Jurbarko raj. 
„Gegužės Pirmosios“ kolchozininkė O. Gu 
reckienė: „Žiūrėk, kad atvažiuos, broliuk, 
toks pasipūtėlis, išsiris iš savo vežimo — 
lyg pasisveikins, paskui, bespoksodamas 
kažkur žmonėms per galvas, paklaus apie 
reikalus ir vėl išdums“.

Pensijas moka darbadieniais

(E) Jau pradėta skelbti: kolchozuose rū 
. pinamas: žmonėmis... Kuo gi tas rūpestis 
. pasireiškia? Ogi, kaip gruodžio 9 d. paste- 
! bėjo Vilniaus radijas, Pasvalio raj. „Jur- 
I genų“ kolchoze atsirado 25 pensininkai, 
! ir jie dėkoja už „aprūpintą senatvę“. Vie

nas tų senukų, Palumickas, pasakoja, kad 
kolchozas — ne valstybė pensijas moka 
tik antri metai, pradžioje jis gavęs po 
100 darbadienių, o dabar gaunąs 236. Gir
di, kolchozas rūpinasi nusenusiais. Mes 
esame dėkingi... Taip paskelbta per radi
ją, žinoma, neaiškinant, kad 100 ar 200 
darbadienių metinis atlyginimas — uba
giškas, jis maždaug sudarys 100-200 kg 
grūdų ir 75-100 rb. pinigais. Paklaustas, 
ką senukas veikia, kiek jam metų, Palu
mickas pasakojo gimęs 1887 m., o su žila
plauke senute einąs kartais pašokti ir dau 
giausia šokąs kadrilį, polką, krakoviaką...

Kolchozo pirmininkas Nosariovas nu
rodė, kad nusenusiems ir nedarbingiems 
kolchozininkams antri metai mokamos 

, „pensijos“. Jų dydis skaičiuojamas išve- 
‘ dus trijų paskutinių metų darbadienių 

vidurkį — pensininkui mokama 60 proc. 
šio vidurkio darbadienių. O pensininkai, 
„atsidėkodami“, dar ir, girdi, patys pasi
siūlo su įvairiais patarnavimais — ką 
nors saugoti, išvežioti traktorininkams į 
laukus kurą ir pan.

MENKAS MOKSLINIS PRIEAUGLIS
LIETUVOJE MENKAI RUOŠIAMI JAUNIEJI MOKSLININKAI

Sol. Valaitis: moj otec litoviec

Laisvosios Europos 
klausimai

Britanijai ir kitiems kraštams norint 
įstoti į Europos Bendrąją Rinką, spauda 
nuolat aptaria ryšium su tuo iškylančius 
klausimus. Britams kiečiausias sąlygas vis 
siūlo Prancūzija, dėl to pačių prancūzų 
„Combat“ rašo:

„Kiekvienu atveju Eliziejus jau sušilau 
kia pirmųjų nemalonių politiško Europos 
susiskaldymo vaisių. Mes ir vėl, kaip tarp 
abiejų karų, esame atsidūrę prieš pavojų 
išsibarstyti, iškeldami labiausiai tik savo 
kraštų interesus. Visa atsakomybė dėl to 
krinta respublikos prezidentui. Šiandien 
jau matyti pirmieji reiškiniai, kad ima by 
rėti net ir ta „šešių“ sąjunga, kuri, parem 
ta pasitikėjimu, Romoje 1954 m. buvo su
daryta tarp didžiųjų ir mažųjų“.

Italų „III Messaggero“ pasisako- už nuo
laidas britams ir drąsina juos šiais žo
džiais:

„Didžioji Britanija tikrai gali naudotis 
Italijos parama. Tačiau negalima prama
tyti, ką Anglija galėtų laimėti, jei kaip pa 
sekos galėtume susilaukti Europos Bend
ruomenės skilimo. Dėl to turint galvoje 
tai, kaip dabar vyksta reikalai, ir matant 
britų norą įstoti, Anglijai geriausia yra ei 
ti ir praeiti visas kliūtis“.

Pačių britų „The Sunday Times“ rašo: 
„Kai kurie asmenys Europoje gali įtar

tinai žiūrėti į britų pastangas įstoti, tai vi
siškai natūralu. Visi britų praeities istori 
niai duomenys beveik iki pastarųjų metų 
rodo vis nepalaužiamas pastangas... išlai 
kyti ypatingą savo kaip pasaulinės galy
bės padėtį ir įtaką pasaulyje. Šiame kraš
te dar ir šiandien yra nemaža žmonių, ku 
rie sąmoningai ar nesąmoningai šitaip ir 
tebegalvoja. Tačiau vyriausybė taip negal 
voja“.

Toks pasisakymas rodytų, kodėl Prancū nio pasikeitimo, kai 1961 m. rugpiūčio mė 
zija kietai laikosi. Tačiau britų „The Ob- nesį buvo išmūryta siena“, 
server“ reikalą suprastina, pateisindamas  
britų laikyseną. Britai, pasirodo, gina sa
vo gyventojų pragyvenimo lygį! Laikraš- Vilniuje nepaprastai apleistos Rasų 
tis rašo: , . .x........................„ kapinės

„Britanija jau yra sutikusi priimti (E) Savo laiške tiLiteratūros ir Meno“ 
Zen2!S. Ū .°_P°htllą’ savaitraščiui (46 nr.) E. Kačinskienė su

sirūpino netvarkomomis Rasų kapinėmis 
Vilniuje. Ji priminė, kad Rasose laidoja
ma jau apie 200 metų, jose palaidoti Lele
velis, Smuglevičius, M. Čiurlionis, B. Sruo 
ga L. Gira ir... daug kitų ((žinoma, Dr. 
J. Basanavičius netinka minėti... —E.). 
Dabar, esą, kapinės nepaprastai apleistos, 
beveik visai netvarkomos, seni paminklai 
laužomi, griaunami, gabenami privačių 

P!laiE^^i namLl statybai. Rasose palaidojus žmogų, 
jau kitą dieną dingsta gėlės, nunešamos 
gėlių puokštės. Numirėliai laidojami ne
tvarkingai. Rasų kapai dideli, jų plotas — 
18 ha. tad Kačinskienė ir šaukiasi visuo
menės paramos.

ar kas nors panašaus. Reikalo esmė yra iš 
vengti staigiai pakelti gaminių kainas ir 
pabranginti pragyvenimą“.

SOVIETAI IR SPĖLIOJIMAI DĖL 
BERLYNO

Kokia yra ir kokia gali būti artimiausia 
sovietinė politika? Ko jie toliau sieks, kai 
nepasisekė Kuboje? Ar Berlyno klausimu 
galima laukti kokių nors naujienų, kai 
Chruščiovas yra pasižadėjęs atvažiuoti su 
savo delegacija į Rytų Vokietijos komunis 
tų partijos suvažiavimą? Britų „The Guar 
dian“ rašo:

„Nuo to laiko, kai iškilo Kubos reikalas, 
nemaža buvo spėliojimų, kad dabar paga
liau gal bus galima susitarti su rusais pa 
grindiniais šaltojo karo klausimais. Atro
do, kad prieš Kubos klausimui iškylant 
Kremlius galvojo, jog geriausia pasaulinio 
komunizmo politika yra smarkiai veržtis 
priekin. Suprantama, kad Kuba pagaliau 
įtikino sovietų vadus, jog jie klydo, ir kad 
jei gal bus nusprendę, jog tokios veržlu
mo politikos išdava nepateisina ekonomi
nių išlaidų. Tačiau tiesa, kad pastarųjų 
dviejų mėnesių laikotarpiu rusų politikoje 
neįvyko jokių dramatiškų pasikeitimų“.

O amerikiečių „The New York Times“ 
rašo:

„Išgabenus iš Kubos sovietinius puola
muosius ginklus ir tuo pasiekus ten ato
slūgio, opiausias Rytų-Vakarų santykiuo
se reikalas vėl pasidarė Berlyno padėtis. 
Tik spėliojimas tėra galimybė, kad numa
tytoji Chruščiovo kelionė į šį suskaldytą
jį miestą duos progos sovietams daryti rim 
tą posūkį Berlyno klausimu. Berlyno pade 
tis tokia ir liko, kokia buvo po ano dides-

Prof. Kupčinskas teigia: per daug mažai 
vertingų mokslinių veikalų

(Elta) Lietuvoje vertinamas mokslinin
kas prof. J. Kupčinskas per „Tiesą" (278 
nr.) aliarmuoja: Lietuvai vis dar trūksta 
jaunųjų mokslo pajėgų. Tai vyksta tuo me 
tu, kai, esą, bolševikinis režimas remiąs 
mokslą, didėja patobulinimų, išradimų 
skaičius, sėkmingai apginamos diserta
cijos.

Pagal J. Kupčinską vad. aspirantai — 
busimasis lietuvių mokslininkų pakaita
las, dažnai silpnai paruošia disertacijas, 
darbą atlieka pavėluotai, meta mokslinį 
darbą. Tačiau čia dar ne pagrindiniai trū
kumai.

Aiškiai neigiamas mokslininkų eilių, 
bolševikiniu žargonu tariant — kadrų pa
pildymo bruožas, teigia Kupčinskas, yra 
tai, kad tais aspirantais parenkami netin
kami asmens. į jų tarpą patenka atsitikti
niai asmenys, be reikiamų kvalifikacijų, 
net negalintieji naudotis literatūra sveti
ma kalba, nepasiruošę dirbti mokslinio ty 
rimo darbą. Ruošiant kandidatus moksli
ninkams. daug priklauso nuo mokslinių 
vadovų, kitaip tariant, nuo mokslininkų, 
vyresnių žmonių ir su patyrimu, kurie pa
tys ieškotų gabesnių pajėgų, duotų temas 
ir pan. Esą, Lietuvoje esama nemaža moks 
lininkų, vadovavusių 10 ir daugiau sėkmin 
gai apgintų disertacijų, bet, nusiskundžia 
Kupčinskas, atsiras „garbingo amžiaus 
profesorių“, išugdžiusių tik vieną arba 
vieno mokslų kandidato.

Gali kilti klausimas — na, o kaip su 
raišiais, kuriančiais mokslininkais, ar
pateisina į juos dėtas viltis? Iš Kupčinsko 
žodžių galimas atsakymas — vargiai. Daž
nas reiškinys, kai mokslo pasiekimai per 
ilgai guli archyvuose, stalčiuose. Lietuvoje 
pasitaiko autorių, kurie, nepasitenkinda
mi savo disertacijų svarbiausių rezultatų 
paskelbimu, girdi, ieško būdų kiek galima 
daugiau išspausdinti straipsnių. Taigi, pa
vieniai aukštųjų mokyklų dėstytojai, už
uot ėmęsi naujų darbų, ilgą laiką spausdi
na straipsnius iš senų savo patyrimų ir 
nagrinėjimų.

Prof. Kupčinskas padarė priekaištus 
mokslinių darbų redakcinėms kolegijoms. 
Jos nesistengiančios nuolat kelti reikalavi 
mus ir, svarbiausia, užuot kreipusios dė
mesį į veikalų idėjinį ir mokslinį lygį, skel 
biančios „mažai vertingus darbus ir rūpi
nasi leidinių storumu“.

Pagaliau dar priminta, kad tik pastarai
siais metais daugelis mokslo darbuotojų

pradėję rašyti vadovėlius aukštosioms mo 
kykloms. Tai turėtų atlikti prityrę, pasižy
mėję mokslininkai. O tuo tarpu, anot Kup
činsko, Lietuvoje pasitaiko, kad vadovė
lius ruošia žmonės, neturintieji mokslinio 
patyrimo, vengdami kruopštaus darbo, 
energijos reikalaujančių mokslinių tyri
mų. Taigi, teigiama, tokie vadovėliai nebū 
na originalūs, jie pasižymi ir kitais trūku
mais.

Būtų ir daugiau trūkumų tų mokslinin
kų tarpe — jie vengią originalių temų, ne- 
iešką naujų sričių ir t.t. Jei ir prityrę 
mokslininkai su ydomis, apsileidę, tai be
lieka tik paklausti: ar beverta dejuoti dėl 
nesugebėjimo parengti ir jaunuosius moks 
lo „kadrus“? Kelia abejonių ir prof. Kup
činsko siūlymas ruošti mokslininkus ne
akivaizdiniu būdu, reiškia, dirbančius to
liau nuo laboratorijų, bibliotekų ir t.t.

(E) Kom. partijos plenumo dienomis 
Maskvoje plenumo dalyviams didžiajame 
teatre pastatyta Verdi opera „Falstafas“. 
Vieną pagrindinių vaidmenų atliko teatro 
solistas Vladas Valaitis. Vilniaus radijo 
korespondento paklaustas, jis pasakojo: ja 
iz litovskoj tėvynė, moj otec litovec (ma
no tėvas — lietuvis). VI. Valaitis kalba ru
siškai, pasakojo daug dirbęs, kol patekęs 
į Maskvos teatrą, žinoma, norėtų pabūti ir 
Lietuvoje...

Nepatenkinti jaunais specialistais ūkyje

nė

tik 
jie

(E) Raseinių raj. sovchozo direkt. J. 
Dovydaitis, gruodžio 13 d. kalbėdamas per 
Vilniaus radiją, nusiskundė, kad kolcho
zai statą per didelius reikalavimus jau
niems specialistams ir vėliau menkina jų 
vardą. Esą, į gamybą ateina specialistai 
iš Akademijų, vid. spec, mokyklų, techni
kumų, jie neturį praktikos, jiems sunku 
įsijungti į sudėtingai tvarkomą ūkio dar
bą. Blogiausia, kad tie ūkio specialistai 
neturi pakankamai praktikos. Todėl da
bar raginama: tie specialistai privalo būti 
savarankūs... Dar nusiskųsta, kad tarp 
pačių žemės ūkio specialistų nesą tinka
mo ryšio.

Lietuvos pramonė dirba Afrikai, Kubai, 
Mongolijai

(E) Lietuvos ūkio tarybos ryšių su už
sieniais pareigūnas Lukoševičius gruodžio 
13 d. per Vilniaus radiją pasakojo .kad 
daugiausia iš Lietuvos į tropikinius kraš
tus eksportuojama staklių ir ypač tikslių
jų prietaisų. Didelė produkcijos dalis pri
taikoma tropikų klimato sąlygoms. Nuo 
ateinančių metų gamins eksportui: Ute
nos laboratorinių krosnių gamykla (tieks 
Kubai, Mongolijai, Kambodžiai, Irakui, 
Indijai), Kybartų gamykla duonos raiky
mo mašinėles tieks Afganistanui ir Mon
golijai, o Alytaus „Ūkmašina“ gavusi už
sakymą Mongolijai gaminti lyginimo 
presus.

gal kurią ūkininkai gaus paramą ne iš 
valstybės iždo, bet aukštesnėmis kainomis 
parduotuvėse. Pagrindinis nuomonių skir
tumas dabar yra tik tas, kiek laiko reikia 
duoti Britanijai pereiti iš vienos sistemos 
į kitą, šešių nusistatymas teduoti mums 
tam pereinamajam laikotarpiui tik metus 
ar dvejus nepagrįstas ir net prieštarautų 
Romos susitarimo pagrindiniams dės
niams, kurie reikalauja 1 
pris!derinti. Klausimas čia eina ne dėl to, 
kcd gali būti sužlugdytas britų ūkininkas

r Sefitųiiios DIENOS -Į
9 NUTEISTI MIRTI 6 METAI PASAULY

už nusikaltimus valiutinėmis 
Valiutos spekuliacijomis jie 
milijoną rublių. Nuteistieji

Sovietinės Ukrainos teismai nuteisė mir 
ti 9 asmenis 
operacijomis, 
uždirbę apie 
sušaudyti.

12 teisiamųjų turėjo žydiškas pavardes.
Užsienio valiutą jie slėpę muile, virtu

vuose, po šaligatviu ir kapinėse.

ELEKTRINIŲ STREIKAI

Britų elektrinių darbininkai reikalauja 
didesnių alyginimų ir pradėjo streikus. 
Streikai kol kas nėra nei oficialūs, nei vi
suotini. Dirbama „pagal taisykles“, todėl 
kai kurie rajonai turi būti patamsy ir ne
turi kuo pasišildyti.

Visuomenėje reiškiama nepasitenkini
mo ypač dėl to, kad Britanijoje šiuo metu, 
palyginti, dideli šalčiai. Profesinių sąjun
gų vadovybė priešinga tokiems streikams.

TSHOMBĖ GRĮŽO
Katangos prez. Tshombė grįžo iš Rodezi 

jos ir esąs pasiryžęs keliauti į Kohvezį. 
paskutinę dar J. Tautų neužimtą sritį.

įmones toje srityje valdanti belgų Uni
on Miniere grasina susprogdinti užtvanką 
ir nuplukdyti ištisus kaimus, jei ten ban
dytų žygiuoti J. Tautų kariniai daliniai. 
Grasinama taip pat sunaikinti brangias 
įmones.

AIŠKINS ŠIAURRYČIŲ REIKALUS

Britų vyriausybė paskyrė lordą Hail- 
shamą išsiaiškinti, kokių priemonių gali
ma ir reikia imtis sumažinti nedarbo grės 
mei krašto šiaurryčių srityje.

Manoma, kad ten bus pradėtos statyti 
naujos pramonės įmonės.

— Prez. Kennedys pakvietė atvažiuoti 
į Vašingtoną Italijos min. pirm. Fanfanį.

— Seniausiam pasaulyje požeminiam 
Londono geležinkeliui vasario 10 d. sukan

Sausio 10 d. sukako 6 metai, kai Macmi 
lianas yra D. Britanijos ministeris pirmi
ninkas. Ta proga jis pareiškė, kad ir to
liau yra pasiryžęs tarnauti kraštui.

Šiame amžiuje kiti ilgai išbuvę Britani ka 100 metų (pirmosios linijos pradėjo
jos min. pirmininkais yra Asquithas — 8 veikti 1863 m. vasario 10 d.).
m. 8 mėn. (pradėjo 1908 m.), Lloydas ~ Apdegė iš viršaus aukščiausias pa- 
Georgas — 5 m. 11 mėn. (1916 m.), Mac- šaulyje pastatas — New Yorko Empire 
Donaldas — 6 m. (1924 m.), Churchillis— state JuildingJbuvo ir žmonių aukų).
5 m. 2 mėn. (1940 m.), Attleė— 6 m. 3 
mėn. (1940 m.).

BERLYNO KLAUSIMAS

„Izvestijos“ 
kuriame tiesiog

— Tunise uždrausta komunistų partija.
— Queenslando, Australijoje, medžioto

jai per 1962 m. nušovė daugiau kaip 500. 
000 kengūrų (kai kurie medžiotojai užsi
dirbdavo po 100 australiškų svarų per sa- 

išsispausdino vaitę žiemos metu).
reikalaujama, — Prancūzija praeitais metais pagami-

Sovietų 
straipsnį, 
kad vakariečiai pasisakytų dėl paskutinio no 73.478.000 hektolitrų (apie 1.616.516. 
jo sovietų pasiūlymo Berlyno klausimu. 000 galionų) geros rūšies vyno — geriau-

O tas pasiūlymas —- kariniai daliniai s*as derlius nuo 1935 metų.
Vakarų Berlyne gali būti ne amerikiečių, 1962 m. per 11 mėnesių V. Vokietija 
britų ir prancūzų, bet J. Tautų. „Izvesti- pagamino 2.190.000 automobilių —- 40.000 
jos" tik kelia klausimą, kad to karinių da
linių buvimo laikas turi būti ribotas.

Tie klausimai keliami prieš Chruščio
vui važiuojant į R. Vokietijos komunistų 
partijos suvažiavimą.

UŽKLIUVO UŽ DE GAULLETO

daugiau negu per visus 1961 metus.
— 2 lėktuvai, 3 automobiliai ir 3 moto

ciklai buvo panaudoti laukiniams ark
liams medžioti į vakarus nuo Brisbanės, 
Australijoje, kur tų arklių yra apie 8000, 
bet sumedžiota tik apie 20 jų, nes arkliai 
gerai pažįsta vietos sąlygas.

Eu .........".........................
de NORI PAVEIKTI DE GAULLE‘1

Pasitarimai dėl Britanijos įstojimo į 
ropos Bendrąją Rinką nutrūko. Prez. 
Gaulle'is nenori, kad britams būtų daro
mos nuolaidos žemės ūkio srityje.

Tačiau kiti kraštai pradeda nerimauti,
kad Britanija nepasiliktų už Rinkos ribų. nuo jAV-bių.
Italai ir vokiečiai pasiryžę spausti prez. de Panašios nuomonės laikėsi ir Britanija, 
Gaulle‘į, kad jis nusileistų. Net keliama bet dabar sutiko pirkti Polarius iš ameri- 
mintis, kad Britanijos priėmimo reikalu kiečių.
būtų sušauktas dabar Rinkai priklausan- JAV-bių atstovai nori perkalbėti ir prez, 
čių kraštų viršūnių pasitarimas. de Gaulle'j.

Prez. de Gaulle'is laikosi nuomonės, kad 
Prancūzija privalo turėti savo gamybos 
atomines bombas ir raketas, nepriklausyti

1
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Ernestas Galvanauskas
Praeitų metų gale sukako 80 metų am

žiaus inž. Ernestui Galvanauskui, dabar 
gyvenančiam tolimame Madagaskare.

Nepriklausomoje Lietuvoje jis yra ėjęs 
{vairias atsakingas pareigas ir kaip vals
tybininkas ir kaip visuomenininkas. Lietu 
viikumo darbe reiškėsi dar jaunystės me
tais, aktyviai įsijungdamas į 1905 m. revo 
lluciją. Anuomet labiausiai jis buvo žino
mas apie Panevėžį, nes ten vadovavo ūki
ninkams ir steigė slaptus jų ratelius. Jo po 
puliarumą anais metais rodo {vykis Čipė- 
nų valsčiuje. Kai buvo organizuojamas 
(1905 m.) visuotinis valstiečių susirinki
mas, vadovauti jam iš Petrapilio iškvies
tas E. Galvanauskas. O tas susirinkimas 
nemažos reikšmės turėjo ir vėliau. Kai su 
sirinko Didysis Vilniaus Seimas, tai jis iš 
dalies priėmė tuos pačius nutarimus, ku
rie buvo priimti čipėnuose.

Žinoma, Dldž. Vilniaus Seime dalyvavo 
ir E. Galvanauskas. Jis taip pat buvo vie
nas pirmųjų valstiečių sąjungos steigėjų. 
Dėl aktyvios veiklos 1906 m. jis buvo su
imtas ir uždarytas Panevėžio kalėjimam 
Išsėdėjęs 3 mėnesius, už {kaitą buvo paleis 
tas, bet netrukus ir vėl suimtas, nes iš ka 
Įėjimo išėjęs kandidatavo | antrąją Dūmą 
irjam tada buvo iškeltas dar naujas kalti
nimas. Vėliau jam pasisekė išvažiuoti į 
Suomiją. Ten gyvendamas 1906-1908 me
tais rašinėjo lietuvių laikraščiams straips
nius ir populiarias knygeles.

Kai iškilo pavojus, kad ir ten gali būti 
areštuotas, jis išvažiavo | Belgiją ir ten 
baigė mokslus. O dirbti 1913 m. išvažiavo 
| Serbiją. Dirbdamas ten prancūzų bankų 
kompanijoje, kartu įsijungė | tautini ser
bų darbą.

Kai kilo karas ir austrai okupavo Serbi
ją, Galvanauskas pasitraukė | Paryžių ir 
ten praleido likusi karo metą. Su kitais lie 
tuviais veikėjais 1919 m. čia organizavo 
informacijos biurą. Tais pat metais Lietu
vos vyriausybė paskyrė j| delegacijos na
riu l talkos konferenciją. Apie tą metą Lie 
tuvos Ministeris Londone B. K. Balutis 
savo atsiminimuose rašo:

80 M. AMŽIAUS SUKAKTIES PROGA

cijoje. Šios delegacijos generaliniu sekreto 
rium, kaip žinojau, buvo Ernestas Galva
nauskas. Tad, vykstant Paryžiun, jdomu 
man buvo susitikti su tuo „revoliucionie
rium“, apie kuri tiek buvau girdėjęs. Bet 
jo Paryžiuje neradau. Jis buvo išvykęs j 
Lucemą, Šveicarijon, į tarptautini Socialis 
tų kongresą. Paryžiaus delegacijoj ji pava 
davo Petras Klimas. Netrukus sužinojo
me. kad mūsų generalinis sekretorius Pa
ryžiun jau negrįšiąs... Ir keistai susidėjo 
aplinkybės. Prancūzai, lengvai išleidę Gal 
vanauską Šveicarijon, netikėtai atsisakė 
leisti jam grįžti atgal Paryžiun. Kodėl? 
Prieš Galvanauską, kaip sužinota, asme
niškai nieko neturėta. Bet netrukus paaiš
kėjo, kad čia jam „pakišo koją“ mūsų 
„draugai“ lenkai, tuomet buvusieji dideli 
prancūzų favoritai! Lietuvių delegacija 
Taikos konferencijoje buvo didelė ašaka 
gerklėje lenkams. Mat, ji pirmą sykį visu

plotu ištempė Lietuvos nepriklausomybės 
klausimą į plačią tarptautinę sceną, o len
kai buvo besitikėję, kad šiaip ar taip jie 
vis tiek prašmugeliuos Taikos konferenci
joj nutarimą, kad Lietuva būtų priskirta 
Lenkijai. Todėl ir kaišiota, kur tik galėta, 
baslius į Lietuvių delegacijos ratus. Gal
vanauskas, kaip tos delegacijos narys ir 
generalinis sekretorius, puikiai kalbantis 
prancūziškai ir turintis santykių Paryžiu
je, aišku, buvo nepageidaujamas lenkams. 
Jų tad ir pasirūpinta, kad Galvanauskas 
negrįžtų atgal Paryžiun. Delegacijai, žino
ma, buvo nuostolis, netekus prityrusio ir 
darbštaus nario. Bet pačiam Galvanaus
kui ir Lietuvos reikalui tas „išėjo į sveika
tą"... Netrukus anuometinis Lietuvos Pre
zidentas Smetona iškvietė jį iš Šveicarijos 
Lietuvon. Grįžęs Lietuvon, Galvanauskas 
labai greitai susiorientavo esamoj būklėj 
ir taip nuodugniai susipažino su to laiko pa 
dėtim, kad tų pačių 1919 metų spalio mė
nesyje matome jį jau Lietuvos ministeriu 
pirmininku, finansų ir prekybos bei pramo

nės ministeriu („Draugas“, 1962.XI.17).
Ministeris B. K. Balutis toliau nurodo, 

kad E. Galvanauskas, kaip Lietuvos minis 
teris pirmininkas, kaip užsienių reikalų 
ministeris ir kaip specialus delegatas dery 
bose su Tautų Sąjunga, buvo pirmaeilis 
kovotojas prieš lenkų užmačias viena ar 
kita forma pažaboti sau Lietuvą.

O Lietuvos vyriausybėje E. Galvanaus
kas yra buvęs 1919.X.7-1920.VI.19 ministe 

(Nukelta į 3 psl.)

P^AekmadięnioJ
>Rimčial£
KRIKŠČIONIŠKOJI ŠEIMA

Mintys šv. šeimos šventės proga

200 DOL. PREMIJA
PLB Kultūrinės premijos taisyklės

1. Laisvojo pasaulio lietuvių kultūriniam 
darbui skatinti ir remti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba, kartu su PLB 
Kultūros Taryba, skiria metinę dviejų 
tūkstančių dolerių premiją už literatūros, 
dailės ir muzikos kūrinius bei lituanistikos 
mokslo darbus. Pirmoji premija bus ski
riama už 1963-sius metus.

2. Premijos gali būti skiriamos už spaus 
dintus ir rankraštinius darbus. Nespaus
dintų darbų rankraščiai turi būti atsiųsti 
PLB Kultūros Tarybos Pirmininkui ligi 
gruodžio 31 d. Premijuotinas dailės kūri
nys parenkamas tų metų apžvalginėje lie
tuvių dailininkų parodoje.

„Antrą kartą jau daug daugiau žinių te
ko patirti apie Galvanauską klek vėliau — 
1919 m. vasarą, kuomet, pirmam Pasau
liniam karui pasibaigus, buvau nuvykęs 
Paryž'un, kaipo Amerikos Lietuvių delega 
tas Lietuvių delegacijon Taikos konferen-

3. PLB Kultūros Taryba sudaro specia
listų komisijas premijuotiniems darbams 
atrinkti ir Jury komisiją dailės kūriniams 
apžvalginėje parodoje įvertinti. Komisijų 
nariais gali būti ir PLB Kultūros Tarybos 
nariai. Komisijos pačios išsirenka pirmi
ninkus.

4. Komisijoms atrinkus atskirų sričių 
premijuotinus darbus, PLB Kultūros Tary

ba, posėdyje dalyvaujant sprendžiamuoju 
balsu ir komisijų pirmininkams ar juos 
pavaduojantiems komisijų nariams, nuta
ria, kurios srities darbui skiriama tų metų 
PLB premija.

5. Premija gali būti skiriama už literatū
ros ir muzikos kūrinius, ar lituanistikos 
mokslo darbą, spausdintą po paskutinio
sios PLB kultūrinės premijos, skirtos ati
tinkamos srities darbui. Rankraščiai gali 
būti premijuoti, jei dar nebuvo svarstyti 
komisijų, skiriant paskutiniąją PLB kultū
ros premiją už atitinkamos srities darbą.

6. Metinė PLB premija gali ir sekan
čiais metais atitekti tos pačios srities dar
bui.

7. Komisijose, taip pat ir galutiniame 
PLB Kultūros Tarybos posėdyje, kuriame 
skiriama PLB kultūrinė premija, negali 
dalyvauti asmenys, kurių darbai svarsto
mi premijai gauti.

8. Jei taikant šias PLB kultūrinės pre
mijos taisykles iškiltų kokių neaiškumų, 
juos sprendžia PLB Kultūros Taryba.

Laimutis švalkus
RUDUO TĖVIŠKĖJ

Kada vėjas šermukšnį pajudina 
ir kekėmis uogos jo byra, 
junti nerimu slenkantį rudenį 
per daržus, per laukus ir per girią.
Paukščiai pilką taip žemę žegnoja, 
laukų auksą, supiltą į klėtį.
Gervės šaukia palaukėj artojui, 
kad metas žagrelę padėti.
Ir matai vėjo žaismą neramų, 
nešas klevo jis lapą arimais. 
Liūdną topoliams pasaką šląmant, 
susimąsčiusi tėviškė rymo.
Ir rami mano tėviškė rudenį, 
be dainos, be aidų ir be juoko. 
Tik kai vėjas šermukšnį pajudina, 
krauju laša jo vaisiai nunokę.

Danguolė Sadūnaitė-Sealey
MOTERIS

Tolsta —
Mano jaunystė.
Su kiekvienu alyvų žydėjimu 
Tolsta.
Ir dienos nejučiom
Apipina, apiverpia man galvą 
Patirtim vaiskia — 
Ir jau esu pavargusi.
Apsunkusi, kaip rožė
Kaitroje dienos.
Tik tyliomis, nieko nemąstančiom 

/akim 
Seku, kaip siela plaukia, plaukia,— 
Paukščio suokesy 
Stiepiasi į Namus.

Šventosios Nazareto Šeimos šventė sa
vo idiliškoje aplinkoje sukelia gausių min
čių dabartinio gyvenimo sūkuryje. Iš vie
nos pusės šv. šeimoje matome gražiausią 
harmoniją tikrojo šeimos gyvenimo, kuri, 
apsupta pagonybės supuvimo, amžinojo 
Dievo valia atnaujina šeimos pagrindus ir 
padaro ją tikra šventove. Iš kitos pusės, 
pažvelgę į šių dienų šeimas, matome di
džiausią kontrastą: mūsų šeimos netenka 
savo krikščioniškojo charakterio ir darosi 
vis labiau pasaulietiškos, pamiršta Dievo 
nustatytus principus ir lengvai pasiduoda 
moderniųjų laikų klaidoms bei įtakai. Šv. 
Tėvas Jonas XXIII, kalbėdamas dar 1959 
metais kovo mėnesį vienai Italijos moterų 
grupei, tai ypač pabrėžė: „Su kartumu šir
dyje mes turime pripažinti, kad šių dienų 
šeimos židinys yra didžiausiame pavojuje. 
Dieviškasis Kūrėjas ją leido pasaulio gero 
vei, kad natūralioje šeimos atmosferoje bū 
simos kartos galėtų normaliai išsivystyti, 
ugdyti naujų žmonių charakterį, rasti už
uovėją nuo gyvenimo audrų ir leisti sužy 
dėti dorybių daigams. Ta šventovė šiandie 
ną yra iš visų pusių apsupta įvairiausio
mis pinklėmis. Tokia gausi ir nekontroliuo 
jama propaganda, plūstanti iš spaudos, ra 
dijo, kino, televizijos ir kitų šaltinių, pasi
linksminimai ir laisvalaikio pramogos, 
ypač jaunimui neša fatališkus korupcijos 
padarinius. Kyla tad būtinas reikalas, kad 
šeima suprastų vėl savo aukštąjį pašauki
mą, stotų kovon prieš visas blogybes, gintų 
savo teises ir suprastų savo didžiausią at
sakomybę. Krikščioniškoji šeima turi viso 
mis priemonėmis vėl atstatyti žlungančią 
pasaulio moralę, išmokyti naujas kartas 
atskirti tikrąjį gėrį nuo blogio ir vėl vertin 
ti dieviškosios šeimos židinio neliečiamy
bę“.

Šeimos židinio gynimas, taip aiškiai šv. 
Tėvo pabrėžtas, reikalauja iš mūsų pagrin 
dinės reformos krikščioniškosios meilės, 
jaunimo auklėjimo, šeimos santykių ir 
viso gyvenimo atnaujinimo supratime. 
Laisvame pasaulyje šioje srityje yra daug 
daroma, ir kiekvienas laisvai gali paro-

Jaunoji-

LIETUVA
(18)

— „Sakai: nesutiks? “klausė Tumas, pažvelgęs 
Akis žingeidžiai atidaręs;
Bet Glinskis tylėjo, galvodams tiktai,
Ar bus neperdaug išsitaręs?
Ir kaipgi nustebo, kai Tumas, pažvelgęs
I tekanti priešais sietyną,
Jam tarė: „Petrapilin Goštautas rengias
Ir klebint už Raini ketina“. —
— „Ar galimas daiktas?“ akis išsproginęs,
Tasai lyg iš miego suriko:
„Pats Goštautas Raini užtarti ketinęs?
Sakyk, kaip tatai atsitiko?" —

VII

— „Važiuojant čionai“, ėmė Tumas sakyti,
,Ne kaip buvo Vilnių aplenkti:
Reikėjo pažjstamus ten aplankyti
Ir savo žvalgoms prisirengti.
O argi lietuvis, kurs praeit) myli,
Aplankęs buveinę Gedmino,
Nebėgs parymot prieš tą griūvančią pil|,
Kuri mūsų tėvus augino?
Tie brangūs griuvėsiai senovės galybės
Nuo kalno tarytumei sako:
Ir mūsų dienų apginkluotos didybės — 
Lig laikui ant amžino tako!..
Man ten berymojant, štai Goštautas dvieju
Praslinko | artimą kiemą;
Tai buvo Jadvyga su broliu Motiejų, 
Mat, Vilniuj gyvena per žiemą.
Pranšnekint baudžiaus, nes manęs nepažino;
Bet. rodos, kas gerklę užkišo.
Paskui užėjau. Prie pietų pasodino;
Tačiau mums šneka nesirišo.
Tarp jųjų pačių lyg kas ryši sutraukė;
Motiejus juokauti mėgino,
Bet veltui: o tėvas, kad sprukčiau. lyg laukė;
Jadvygą lyg kas užmarino". —
— .Jadvygos gyvenimas", Glinskis prašneko.
„Nelengvas! Jau ką besakyti!
Kiek ašarų vargšei išvarvinti teko.
Ant jaučio odos tik rašyti!
Bet visas likimo tragizmas tame,
Kad tėvas jos labo širdingai
Norėtų, o savo puikybės name
Nemato, skriaudžiąs nelaimingą".

VIII

— .Klausyk gi, kas bus, mano mielas globėjau!“ 
Vėl ėmė bepasakot Tumas:
„Kada apie Rainj šnekėti pradėjau,

Sužiuro visų neramume s.
O Goštautas taip paveizėjo keistai, 
Kad man net širdužė atšalo;
Kaip dvasios išganymo laukiau tiktai
Pietų užsitęsusio galo.
Tada tik gyvesnį mačiau pritarimą,
Net Goštautas senis prabilo,
Kada apie mūsų tautos atgimimą
Šneka netikėtai pakilo.
Pasibaigė pietūs. Nelaukęs kavos, 
Jau štai atsisveikint rengiausi, 
Nustūmęs nuo savo pečių ir galvos 
Lyg Šatrijos kalną sunkiausią.
Jadvyga išėjo. Motiejus prašneko
Tada jau kitonišku tonu.
„Girdėjome“, tarė, „kad Juozas pateko 
Naguosna nuožmių nevidonų.
Nenorim Jadvygai minėt apie tai:
Tur širdį perdaug gailestingą!
Bet kas iš tiesų gal žiūrėti šaltai
I skriaudą taip mums pragaištingą?
Kuo buvo mums Juozas, dabar tik supratome: 
Tai siela visos Lietuvos!
Dabar jo nustoję, su gailesčiu matome 
Nustoję tarytum galvos.
Mums dangų ir žemę pajudinti reikia, 
Kad jį „coute que coute“*) išliuosuoti. 
Čia nieko tėtušis ir aš nepaveikę, 
Petrapilin žadam važiuoti“.

♦) Kad jį kaip benors išliuosuoti.

IX

Čia Tumas nutilęs, ant karto užklausė: 
„O ten bene Juškos langai
Taip žiba? Ir tarpdury mano mieliausia 
Su žiedu belaukia ilgai“.
Bet, matomai, Glinskiui kas kitas rūpėjo: 
Užklaustas negreit teprašneko, 
Tiktai į Atkalčių grinčaitę žiūrėjo, 
Kur tankiai užgaišti jam teko.
Lauryno langai tik nuo mėnesio švietė;
Nieks naujo nelaukė ten meto;
Tik rudkis ir margis. greta susirietę, 
Į mėnesį vampsė iš reto.
„Jau ko man už vis“, Glinskis po valandos 
Atsiliepė tartum plonai,
„Tai gaila Onytės! Nieks Juozo skriaudos 
Giliau neatjaus, kaip jinai.
Rainiai apie brolį dar nieko nežino;
O man neišteko drąsos.
Nors lūpos nekartą ištarti mėgino,
Visos jiems pranešti tiesos.
Laurynas, žinau, neperdaug nusimins: 
Beskursme, sakys, susitraukę;

Bet vargšę Onytę ar kas nuramins?
Ir kas ateity ją belaukia?
Be Juozo nekoks jai gyvenimas bus:
Tik jis buvo jos parama!
Plačiai apsiskaičius, toks protas gabus — 
Saviesiems jinai svetima,
O širdį tur aukso: tas džiaugtųs tikrai, 
Kam meilės sapnams ji pritartų;
Juk kalbant tarp mūsų, broliuk, atvirai, 
Už Vandą vertesnė daug kartų“.
Bet Tumas tiktai atsiduso giliai:
Ar tai apie Vandą sapnavo?
Ar jogei per vėlu, nes bėgę arkliai 
Po Juškos langais pavažiavo.

X

Juškienei net smegenis gėda paėdė
Ir debesys veidą aptraukė:
Suprašė svečius, kaip lėlė pasirėdė, 
O žento sulaukt nesulaukia;
Nejaugi užviltų? Tik to dar betrūksta, 
Gyvatos priskubint jai galą!
Sau vietos nerasdama vaikščioja, rūgsta, 
O čia sėst jau laikas į stalą.
Svečiai ar nemato, ką kenčia Juškienė, 
Ar maž sau į galvą tai deda,
Užmiršo net saldžią marčios vakarienę, 
Nes karštą polemiką veda.
Lietuviškas klausimas tarp bajorijos 
Šiandieną — opus skaudulys:
Ne vienas, kaip žaizdą, užgauti jį bijos, 
O jis, kur nebuvęs, išlįs.
Šitai ir dabar, net jiems akys sužibo,
Vieni, kaip geniai, į Mašiotą, 
Kiti gi į Bytautą jauną sukibo 
Už jų litvomanišką protą.
Stripeika net rėkia: „Tai darbas maskolių!
Už sienos tai jų pinigai
Net laikraščius leidžia! O kerštą tarp brolių 
Sukėlė jauni kunigai!“ —
— „Gyvenome amžiais su lenkais, kaip broliai 
Jie savo kultūrą mums davė“, 
Kalbėjo Sągaila: „be jos gal ik šiolei 
Dar būtume apsamanavę.
Šiandieną, užmiršę tėvų palikimą, 
Mus perskirti žada vaikai.
Penkių iš istorijos amžių veikimą
Norėtų išbraukti paikai“, —
—„Norėtų išbraukti!" Žvirblinskis kvatojas: 
„Nuo lenkų mus perskirti žada!..
Juokai, daugiau nieko! Apskretusios kojos 
Greičiau pabučiuotų sau padą!
Su lenkais iš vieno mes liejome kraują 
Už bendrą tą pačią tėvynę;
Jie mus į vainiką kultūriškai naują 
Apšvietę, kaip broliai, įpynė.
Su jais giminiavomės: gentiškas būvis 
Mus sumezgė ryšiu taip tvirtu,
Kad šiandien tarp mūsų kas lenkas, lietuvis, 
Saliamonas pats nebatskirtų“.
O drūtas Strumila, kurs valdo Bezdanus, 
Raitydamas ūsus geltonus,
Iš aukšto nusprendė: „Sum gente lithuanus, 
Tačiau natione polonus“.

(Bus daugiau)

dyti savo iniciatyvą, šeimos čia yra lais
vos ir naudojasi įvairia ir vispusiška vals 
tybės parama. Daug sunkesnė padėtis yra 
Lietuvoje ir tuose kraštuose, kur totalitari 
nis diktatūrų režimas stato veik nenuga
limas kliūtis. Norėdami visą gyvenimą pa
jungti savo bedieviško materializmo tiks
lams, didžiausią dėmesį jie kreipia į šei
mas ir jaunosios kartos auklėjimą pagal 
jų doktriną. Net pagrindinės, natūralios 
tėvų teisės čia įvairiai niekinamos ir panei 
giamos. Visos priemonės jiem atrodo ge
ros ir leistinos. Už tai krikščioniškosios 
šeimos uždavinys čia yra didžiausiame pa 
vojuje. Išlaikyti šventosios Šeimos dvasią 
ir įdiegti priaugančiai kartai Kristaus mo
ralės principus yra tikrai sunku, bet kar
tu tai yra aktualiausias uždavinys ir svar
biausioji pareiga. Mokslas, turtai, materia 
lines gėrybės, kurias tėvai gali suteikti sa
vo vaikams, nepadarys jų laimingais, jei 
jų dvasia neteks aukščiausiųjų vertybių 
supratimo.

Ir čia mūsų akys vėl krypsta į šventąją 
Nazareto Šeimą. Vienas garsiausių Euro
pos kalbėtojų ir rašytojų, dabar jau miręs 
kardinolas Faulhaberis yra pasakęs: „Kai 
Kristus panorėjo išgelbėti pasaulį, Jis pra 
dėjo nuo vienos šeimos pašventimo“. Juo
zapas, Marija ir dieviškasai Vaikelis — 
tai šeima, kuri mus moko eiti Viešpaties 
paklusnumo keliu, gyventi darniame suta
rime ir tarpusavyje meilėje, ugdant dory
bes“. Tai šventi žodžiai.

Roma, Mons. Cleras

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
MANCHESTER — sausio 27 d., 10.30 vai.
CORBY —sausio 20 d., 12 vai., Occupation 

Road.
DERBY — sausio 27 d., 11 vai., Bridge 

Gate.
BRADFORD — sausio 20 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — sausio 27 d., 11.30 vai.

Kaune — per 250.000 gyv„ nauji rajonai
(E) Gruodžio mėn. vidury paskelbtas 

Aukšč. Sovieto įsakas apie Kauno m. pa
dalijimą į administracinius rajonus. V. 
Komiteto pirm. Lengvinas nurodė, kad 
1962 m. pabaigoje Kauno teritoriją suda
rė 108 kv. km., o gyventojų buvo daugiau 
kaip ketvirtis milijono. Žaliakalnyje sta
tomas naujas pramonės rajonas, jo plotas 
būsiąs 6 kv. km. Statoma visa eilė gamyk
lų, jų didžiausia — acetatinio (dirbtinio) 
šilko gamykla. Naujai sudaryti Lenino, 
Požėlos ir Panemunės rajonų vykd. ko
mitetai, parinkti darbuotojai (dar dau
giau pagausės biurokratų — E.). Šalia 
vykd. komitetų, dar numatyti steigti įvai
rūs skyriai, kaip liaudies švietimo, sveika 
tos apsaugos ir kt.
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Prieš keturiasdešimt metų, 1923 m. sau
sio 15 d.. Klapėdos Kraštas buvo suvieny
tas su Lietuva. Tai yra visiems lietuviams 
brangi istorinė diena.

Pagal Versalio taikos sutartį Klaipėdos 
Kraštas, tai yra Mažosios Lietuvos dalis, 
nuo Vokietijos buvo atskirtas. Alijantų 
paskelbti motyvai buvo šitokie:

Gyventojų dauguma yra lietuviai. Jeigu 
Klaipėdos mieste gyvena nemažai vokie
čių, tai tas faktas nepateisina noro palikti 
visą kraštą 
dos uostas 
užnugariui.

prie Vokietijos. Be to. Klaipė- 
yra reikalingas lietuviškam

ir Vokietijos vyriausybės įga-Alijantai 
lioti atstovai taikos sutartį pasirašė, ją ra
tifikavo, ir ji įsigaliojo.

jo vieton paskirtas Civilinis 
Komisaras prancūzas Petisnė. 
sudarė Krašto Direktoriją, ku- 
pavestas krašto administravi-

Iš Vokietijos vyriausybės įgaliotinio 
Klaipėdoj perėmė Klaipėdos Kraštą savo 
valdžion alijantų atstovas prancūzų gene
rolas Odry. Šitas generolas buvo greit pa
keistas, ir 
Aukštasis 
Generolas 
riai buvo
mas. Jau vien Direktorijos sudėtis buvo 
netikusi. Jos devynių narių tarpe buvo 
tik vienas lietuvis, o kitas lietuvis kunigas 
tik simpatizavo lietuviams. Kiti nariai bu 
vo vokiečiai. Jeigu krašto gyventojų dau
gumą sudarė lietuviai, tai negalėjo būti 
skiriami septyni vokiečiai.

Aukštasis Komisaras Petisnė pradėjo 
„savo“ politiką varyti. Lenkai norėjo su
daryti su Lietuva uniją. Lietuvių tauta 
tam priešinosi. Tai lenkai norėjo įsigalėti 
Klaipėdoj, kad tokiu būdu galėtų Lietuvą 
apsupti ir ją šitaip paveikti. Lenkai dėjo 
pastangas Paryžiuje, kad ten jų užsimoji
mas būtų palaikomas. Žinome, kad anais 
laikais prancūzai lenkams visokių dovanų 
teikdavo. Prancūzijos vyriausybė buvo 
Petisnė šališkai informuojama ir todėl pa
laikė lenkų planus. Prasidėjo „Kuhhande- 
lis“ tarp Aukšt. Komisaro ir vokiečių gru
pių vadovų. Pirmoj eilėj buvo paveikti vo 
kiečiai stmbūs prekybininkai ir medžio ap 
dirbimo įmonių savininkai. Lenkijos vy
riausybė paskyrė Klaipėdoj savo diploma
tinį atstovą, ir šitas prekybininkams pa
žadėjo daug privilegijų Lenkijoj. Ypač pa
žadėjo daug miško palankiomis sąlygomis. 
Petisnė džiaugėsi ir sakė: „Nereikia jums 
tos Lietuvos, bus Freištaatas ir biznie
riams aukso laikai“. Įsidrąsinę jie pasiun
tė net Direktorijos pirmininką į Varšuvą 
derybų vesti. Lietuviai, dėl tokių žygių 
griežtai protestuodami, užkirto kelią. Rea
gavo Londonas ir Roma, sužinoję apie ši
tuos planus, ir teko Krašto Direktorijos 
pirmininką iš pareigų atleisti. Tik pirmi
ninkas buvo pakeistas, o šiaip Direktori
jos sudėtis pasiliko kaip buvusi. Ir biznie
rių ir Petisnė tikslai liko tie patys, jie te- 
pakeitė savo taktiką. Jeigu ikišiol buvo 
įjungti daugiausia biznieriai, tai dabar bu 
vo daugiau dėmesio atkreipta į gyvento
jus. Didesnė dalis spaudos buvo biznierių 
ir Aukšt. Komisaro įtakoje. Gyventojai 
buvo klaidinami, kad jų išganymas gali 
būti tik Freištaatas. Bet jų tarpe nerasta 
lauktojo pritarimo.

paskelbtas Klaipėdoje. Lietuviai numanė, 
koks bus tas sprendimas. Komisijos pirmi
ninkas prancūzas buvo lenkofilas, kaip 
sužinota. Salėje, ypač paskutinę dieną, 
maišėsi lenkų ir jų draugų, ką nustatyti 
per mūsų Paryžiuje gyvenančius draugus 
nesunkiai pavyko.

Tokiai padėčiai esant, Klaipėdos Krašto 
lietuviai nusprendė daryti griežtų žygių, 
kad kraštas būtų sujungtas su Lietuva, 
kaip tai buvo pažadėta atskiriant jį nuo 
Vokietijos.

įvyko sukilimas ne prieš Krašto gyven 
tojus, ar jie būtų lietuvių, ar vokiečių kil
mės, bet prieš nelemtą Krašto Direktoriją, 
kuri prieš Kraštą ir jo gyventojus vykdė 
pragaištingą politiką. Aišku, kad Petisnė 
valdymo dienos buvo irgi suskaitytos.

Kaip reagavo Vokietijos vyriausybė? 
Čia duodu du faktus:

1) . Kada kraštas buvo sukilėlių paim
tas, tai Krašto Direktorijos Pirmininkas 
su keletu palydovų vyko mašina per Kur
šių Neringą į Karaliaučių pas Rytprūsių 
Oberprezidentą Siehr prašyti pagalbos — 
kareivių, kad sukilėlius išvarytų. Berlyno 
nurodymu p. Siehr jiems pasakė, kad Vo
kietija į šį reikalą nenori kištis.

2) . Tuojau Klaipėdos miestą užėmus at
vyko Vokietijos vyriausybės siųstas diplo
matas von Panwitz iš Berlyno pas sukilė
lių Direktorijos Pirmininką. Jam rūpėjo 
vokiečių valdininkų likimas. Jam buvo pa
reikšta, kad visi valdininkai yra prašomi 
savo pareigas eiti toliau, bet kas nori, gali 
kraštą nevaržomai palikti. Jis buvo paten
kintas ir išvyko į Berlyną.

Šitą sukaktį prisiminti yra kiekvieno 
lietuvio pareiga.

Vasarą, kai į Sodybą atvažiuodavo daug 
žmonių, jie mane klausdavo, kodėl nebe
parašąs į laikraščius. Nesupranta jie šu
nies gyvenimo ir nežino, kad vasaros me
tu. kaip visiems padoriems sutvėrimams, 
taip ir šunims reikia daugiau dirbti. Ir 
nuolat atvykstančius svečius priimk, ap
lok, ir išvykstančius vienu kitu amtelėji
mu palydėk, ir triušiui sprandą nusuk, ir 
vandenines žiurkes upely išvaikyk, ir jau
nus paukščiukus paežerėj išgaudyk, ir 
kiekvienam atostogautojui pasivaikščioti, 
pauogauti ar pagrybauti padėk. Visi tik 
šaukia: Princai, šen, Princai, ten, net pur 
vinoj baloj nėra kada padoriai išsivolioti, 
atsigaivinti. Lekiu nuolatos liežuvį iški
šęs. O tas nuo per didelio maskatavimo 
skersai partrūko, ir taip liko plyšys, pro 
kurį nuolatos viena iltis kyšo. Viena dar 
laimė, jei kuris susipranta mano amžinai 
niežtinčią nugarą pakasyti ar varnalėšų 
prisivėlusius šonus pakutenti. Tada aš už
verčiu į viršų visas keturias kojas ir, tik 
vieną užpakalinę į kasymo taktą judinda
mas, užsimerkiu ir paskęstu šuniško ma
lonumo svaiguly...

Žiemą yra kiek daugiau laiko. Nors ir 
dabar netinginiauju, bet susiranda laisves 
nė valandėlė, kada galiu ir plunksną į sa
vo leteną paimti, žinoma, jeigu toji letena 
yra sveika, juodaviečių spygliais neišvago 
ta ar kurio nenaudėlio neapkramtyta. O 
tokie ir panašūs reiškiniai man nėra jokia 
naujiena.

Štai neseniai vieną šviesią mėnesienos 
naktį buvau priverstas savo negalavimais 
net viešai Sodybos gyventojams pasiskųs
ti. Ir kad įvariau jiems baimės, pats visiš
kai to nežinodamas! Buvo taip. Prieš vi
durnaktį grįžau nepanašus į šunį: galvoj
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PRAĖ JUSIU METŲ APŽVALGA

Jos tačiau nekrito. Šiandien visi jau- 
kad amerikiečių prestižas pasaulyje 
pakilęs dėl tos savaitės bekompromisi- 
ir kieto laikymosi. Prezidento Kenne-

Dabar Petisnė pradėjo ieškoti kito kelio 
savo planui įvykdyti — nuvažiuoti į Pary
žių. Visų grupių ir grupelių atstovai vyko 
kartu, kad ten galėtų pareikšti savo nuo
monę dėl krašto ateities. Buvo net tam rei 
kalui sudarytos specialios grupelės iš tri
jų asmenų, kad ir jos galėtų savo atstovą 
siųsti. Bet jos steigiant buvo antilietuviš
kai nuteiktos. Tokiu būdu lietuvių atstovų 
skaičius buvo žymiai mažesnis, kaip vokie 
čių arba vokietininkų.

Išbuvome Paryžiuje apie dvi savaites, 
išsiskirstėme be rezultatų. Lietuviai reika
lavo Kraštą prijungti prie Lietuvos, kaip 
Versalio sutartyje ir vėlesniuose alijantų 
pareiškimuose buvo numatyta, o vokiečiai 
giedojo savo seną litaniją — Freištaatą. 
Alijantų Komisija vedė derybas. Ji buvo 
sudaryta iš prancūzo, anglo, italo ir japo
no. Alijantų komisija, baigdama nepasise
kusias derybas, linkėjo mums geros kelio
nės namo ir pareiškė, kad sprendimas bus

Amerikoje 1962 metai laikomi buvę ne
blogais. Buvo nemažai įtemptų akimirks
nių, kaip gegužės mėn. akcijų biržos rekor 
dinis smukimas (per dieną smuko net 20 
milijardų dolerių). Politiškai labai neaiš
kios buvo spalio pabaigos dienos, kai kraš
tas visą savaitę buvo pasiruošęs pačiam 
blogiausiam — atominiam karui. Vienas 
pažįstamas buvo ir maisto atsargų prisipir 
kęs ir visus tuščius indus prisipylęs van
dens. Ne vienas tą savaitę visai Čikagą pa
liko bėgdamas nuo sovietų raketų ir bom 
bų. 
čia, 
yra 
nio
džio populiarumas, įžengiant į trečiuosius 
jo valdymo metus, yra ne mažesnis tauto
je, bet dar didesnis.

Daliniai Amerikos rinkimai į Kongresą, 
Senatą ir Gubernatorių postus baigėsi de
mokratų laimėjimu. Paprastai tokie ka
dencijos vidurio rinkimai visada atneša 
pralaimėjimą valdančiajai, prezidento par 
tijai. Tautos moralė ir prestižas šiandieną 
yra daug geresnėje padėtyje, negu prieš 
kelerius metus, kada visi daugiau bijojo 
atsilikti nuo rusų erdvės ir baisiųjų gink
lų srityse. Šiandien jaučiamas didesnis 
pasitikėjimas žmonėmis Vašingtone, jų 
jaunatve, jų energija ir gabumais. Be pa
čių Kennedžio šeimos narių, labai populia 
rus yra naujasis krašto gynybos sekreto
rius Robertas S. McNamara.

Nemažai prisidėjo, kad krašto pasitikėji 
mas pakiltų, ir atsiekimai erdvėje. Pulki
ninkas John Glenn, grįžęs po trijų orbitų 
erdvėje. New Yorke buvo sutiktas triukš
mingiau ir su daugiau popieriaus negu to
kie amerikiečių herojai, kaip Lindbergas, 
Eisenhoweris ar MacArthuras. O Carpen- 
terio ir ilgiausias Walter Schirros erdvi
nis pasižymėjimas, atlikti laikrodžio tiks
lumu, be jokių slapukavimų, įrodė tautai, 
kad amerikiečiai erdvės užkariavime nėra 
atsilikę nuo rusų. Didelis atsiekimas buvo 
ir privataus kapitalo bei privačių bendro
vių mokslininkų pastangomis paleistas 
erdvėn „Telstar“ satelitas, o taip pat ir 
Veneros pakraščius apžiūrinėjanti Mari
ner II raketa.

Nemažą įspūdį amerikiečiams paliko ir 
jų prezidento griežtas ir kietas įsikišimas, 
kai plieno bendrovės balandžio mėnesį 
paskelbė pakeliančios net šešiais dol. už 
toną plieno kainą. Kitą dieną prezidentas 
savo spaudos konferencijoje šitą milijoni
nių bendrovių elgesį pavadino „visiškai 
nepateisinamu ir neatsakingu bendrųjų in 
teresų pažeidimu“. Po dviejų dienų plieno 
bendrovės viena po kitos atšaukė tą savo 
pakėlimą. Nors konservatorių spauda ir 
biznio galiūnai bandė šį prezidento elgesį 
kritikuoti, tačiau susidarė aiškus įspūdis, 
kad turime energingą ir kietą prezidentą. 
Pramonė ir prekyba džiaugiasi, kad krašto 
ekonominis gyvenimas 62 metais neatnešė 
jokio netikėtumo. Palyginus su 1961 me
tais, viskas pakilo. Padidėjo darbininkų 
skaičius, pakilo algos ir uždarbiai, pakilo 
ir pelnas didžiųjų korporacijų ir kompani
jų. Padidėjo bendra tautinė gamyba ir tau 
tinės pajamos. Čikagos apylinkės, kur yra 
per 7 mil. gyventojų, prekybos ir pramo
nės apyvarta padidėjo net 4.7 procentais, 
palyginus su praėjusiais metais. Čikagie- 
čiai daugiau pagamino, daugiau uždirbo, 
daugiau išleido ir daugiau sutaupė, negu 
kada nors anksčiau.

1962 m. nebuvo, kaip čia įprasta vadin
ti, „boom“ metai, tačiau tai buvo pažan
gos metai. Naujai prakasti tarp ežerų ir 
Lauryno upės kanalai, kuriuos prieš tre
jus metus atidarė karalienė Elžbieta, jau 
pradeda rodyti vaisių. Praėjusieji metai 
buvo Čikagos uosto rekordiniai metai. O 
su augančiais pagerinimais ir naujai sta
tomais patobulinimais, reikia manyti, Či
kaga taps dar svarbesniu prekybos 
monės centru.

Amerikos ekonomistai su dideliu 
mėjimu stebi Europos Bendrosios
augimą ir plėtimąsi. Labai plačiai šis klau 
simas diskutuojamas ir aptariamas. Ap
sukresnieji biznio vadai, nebelaukdami, 
kol britai ir kiti įstos, jau skuba Europon 
su savo kapitalu, investuodami ten savo 
dolerius ir savo amerikonišką sumanumą. 
Jie pramato sujungtos Europos rinkoje ge
rą biznį ir gerus pelnus.

Juoda dėmė šiaip jau gerame ekonomi
niame paveiksle yra aukso išteklių suma
žėjimas. Sumažėjo taip pat ir pajamos iš 
eksportų — importų. Šiemet pirkome dau
giau, o pardavėme tiek pat, kaip ir 61-mai- 
siais. Didelio rūpesčio tai dar nesudaro, 
nes ir sumažėjus įvežimo-išvežimo balan
sui, vis dar pardavėme daugiau kaip už 
4 su puse milijardo. Aukso atsargos, kurios 
sumažėjo maždaug 900 milijonų, vis dar 
rodo likutį — 15-ką milijardų 978 mil. do
lerių. Amerika daug išleidžia kariuomenės 
ir gynybos reikalams. Yapč daug kainuoja 
išlaikyti karo bazes svetimuose kraštuose 
— apie 4 milijardus kasmet. Nemažai iš
dalijama nepasiturintiems kraštams — 
kasmet po tris milijardus.

Trumpai viską suglaudus, 1962-ji metai 
Amerikai buvo neblogiausi. Nauji automo 
biliai dar rudenį pasirodė, ir Detroitas 
pasitikėdamas pranašauja parduosiąs dau 
giau kaip 7 milijonus dar metams nepasi
baigus. O kai žmonės perka automobilius, 
tai visada geras ekonominis rodiklis. Va
dinas. dirbs ir guma, ir plienas, ir stiklas, 
ir įvairios kitos gamyklos. Reikės daugiau 
alyvos, benzino ir... ligoninių bei daktarų.

didžiulė kruvina žaizda, viena akis iš
drėksta ir visiškai sutinusi, kojos, spran
das ir visas kūnas peršti nuo apkramtymų, 
juodos kudlos purvinos, susivėlusios. Bai
su buvo mėnesienoje į save pažvelgti. Bai
siai susigraudenau ir, nebegalėdamas su
sivaldyti, tris kartus gailiai, šuniškai su
raudojau — auūūū, auūū...

Tą patį vakarą kilo didelė panika. Suži
nojau, kad. pagal seną lietuvišką paprotį, 
šuns staugimas reiškia greitą mirtį na
muose. Kieno dabar eilė? Po kieno langu 
Princas staugė? Kada mirtis su dalgiu 
pradės šienauti ir taip jau per sniegą vos 
beišbrendančius Sodybos jaunikaičius? 
Vedėjo žmona net ašarą nubraukė. Kas 
žino, kieno eilė... Šimtai panašių įvykių iš 
Lietuvos buvo prisiminta. Atrodė, kad nie 
kas nemirė šuniui nesustaugus. Tik kitą 
rytą, kai Kazys, eidamas atsikasti sniegu 
užneštos vištidės, pamatė mano liūdną vei 
dą, visi suprato, kad mirtis buvo ne į jų 
duris, o į mano būdą pasibaladojus... Kaž
kuriam pasiūlius, beveik vienbalsiai buvo 
nutarta, kad buvau su barsiuku susidū
ręs. Man tas nutarimas patiko, nes sarma
ta buvo prisipažinti, kad iš šunų vestuvių 
grįžau toks išniekintas ir sužeistas. Keisti 
tie šunes — jie kaip ir žmonės stengiasi 
vienas kitą įskaudinti ir įkąsti...

Trupučiuką nuobodu žiemą. Pasigendi 
padoresnės draugystės. Tiesa, čia pat už 
tvoros turiu bent porą šimtų vištų ir vie
ną gaidį. Bet kokia ten draugystė su kvai
lomis vištomis! Pagaliau man ir lankytis 
pas jas griežtai uždrausta. Kartais žiūriu 
ant šieno krūvos gulėdamas, kaip jos kvai 
lai kiaušinį padėjusios visiems tai skelbia, 
arba kaip aptingusio gaidžio pavejotos 
klusniai ant žemės pritupia. Gerą gyveni
mą turi gaidys, pavydžiu aš tam dyka
duoniui...

Apskritai, paukščių giminės per daug 
nevertinu. Menka iš jų. nauda. Vasaros 
metu dar kokį jauniklį ančiuką, kurapkiu
ką ar iš medžio iškritusį balandį pasigau
ni, o žiemą ir to nėra. O tos pelėdos įžū
liai ūkauja, nevykusiai šunį pamėgdžioda- 
mos. Kai kas sako, kad ūkauja apuokai, 
bet aš jų nepažįstu. Pirmą kartą apuoko 
vardą išgirdau, kai kažkas garsiai skaitė 
„E. Lietuvyje“ korespondenciją, pasirašy
tą Sodybos Apuoko. Panorau sužinoti, kas 
tai per paukštis. Jeigu jis tikrai iš Sody
bos, tai kodėl aš jo niekur nematau, o jei
gu jis svetimas, tai kam sakosi esąs Sody
bos apuokas. Labai nekenčiu slapukų ir 
apsimetėlių. Sodybos pensininkų taryba 
vis dėlto išaiškino, kad Sodyboj Apuoko 
nėra. Vadinasi, kažkas svetimas braunasi 
į mūsų pastogę. Iki vasaros gal paaiškės.

O tada kibsiu aš tam apuokui į blauzdą, 
nors jis ir su maišu cukraus bandytų ma
ne prisivilioti.

Kas kita bendrauti su keturkojais šutvė 
rimais. Jų Sodyboj daug ir visokiausių. 
Vieni jų. kaip triušiai ar pelytės, paįvairi
na mano nuobodžią apgraužtų kaulų die
tą, kiti, kaip ežiai, voverys, kurmiai, suda
ro pramogą laisvalaikiais. Nė vieno jų mir 
tinai neužkamuoju, bet visus pavaikau, 
pakirkinu, po truputį baimės įvarau. Ga
na įdomus man atrodo žaltys, nors jis ir 
visai be kojų. Jis lygiai gerai ir ežere plau 
kia ir žolėje čiuožia, bet nutvertas už uode 
gos tik šnypščia, nesugebėdamas net pado 
riai įkąsti. Kartą jis mane net smagiai 
prajuokino. Apsižiojo tokią didelę varlę, 
kad negali nei praryti, nei išspiauti. Žal
tys traukia į save, o varlė į save... Gerai, 
kad kažkas atėjo varlei i pagalbą ir padė
jo nors ir pusgyvei nuo žalčio išsivaduoti. 
Girdėjau žmones kalbant, kad žaltys esąs 
labai protingas. Jie net apie savo draugus 
patylomis sako: gudrus, kaip žaltys. Man 
jis atrodo kvailas. Kartą mačiau vieną vos 
gyvą tinklinėje tvoroje įkliuvusį. Kabo 
sau per vidurį vielinio tinklo akutėj ir ne
bežino, į katrą galą čiuožti, kad išsiva
duotų...

Labiausiai nemėgstu barsiuko. Jis atro
do, kaip girtuoklis: eina šlitinėdamas ir, 
visai nesuprasdamas juoko, tuoj šoka kau
tis. Lapės aš visai nesuprantu. Atrodo, lyg 
galėtų būti šunies draugas, bet tu pasivyk 
ją! Tik kartą teko į ją iš arti pasižiūrėti, 
kai Kostas, radęs pašautą, bandė kailį nu
mauti. Nepatiko man tokia operacija. Ge
rai, kad jam ir nepavyko lapės iškamšos 
pasidaryti.

Stirnos mane beveik hipnotizuoja. Jas 
pamatęs, netenku žado ir nežinau, ar vy
tis, ar pačiam bėgti. Aną dieną visa šelmy 
na pasirodė ant užšalusio ežero. Ledo, tarp 
kitko, aš labai vengiu. Nors Kazys ir gerai 
nusimano kalvystės dalykuose, bet iki šiol 
dar nėra sugalvojęs, kaip šunį pakausty
ti... Tad ir stirnas palikau ramybėj, kol 
jos pačios, pasigrožėjusios Sodybos regi
niu, pamažu pranyko krūmuose.

Na, ir pabandykite pasakyti, kad Sody
boje per mažai įvairiausių gyventojų. 
Nors vieno sutvėrimo, kurį žmonės nuo 
amžių šunies priešu laiko, aš čia tikrai pa
sigendu. Tai yra katė. Bet apie nuotykius 
su šituo sutvėrimu esu plačiau papasako
jęs savo pirmajame laiške. Tad šį kartą 
baigsiu. Parašiau apie savo santykius su 
Sodybos gyvuliškais draugais. Kitą kartą, 
jei turėsiu laiko, papasakosiu, kaip man 
einasi bendrauti su žmonių gimine.

Princas o

ir pra-

susido 
rinkos

Ernestas Galvanauskas

Literatūros vakaras
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Pasižmonėkime Londono Lietuvių Namuose 
kartu su rašytojais,

dėl to sausio 19 d., šeštadienį, atsilankykite, 
nes tada bus

Programoje dalyvauja visi D. Britanijoje 
gyvenantieji lietuviai rašytojai, 

išskyrus tuos, kuriems šalta žiema neužkirs 
kelio atvažiuoti iš toliau.

Pradžia 7 vai. Salėje bus staliukai.
P.S. Kas norės, ta proga galės įsigyti naująjį VI. Šleito 
eilėraščių rinkinį „Be gimto medžio“ su autoriaus parašu.

(Atkelta iš 2 psl.) 
riu pirmininku, finansų, prekybos ir pra
monės ministeriu, paskui 1922.11.12-1923.. 
11.22 ministeriu pirmininku ir užsienių rei 
kalų ministeriu. Šįkart buvo net kėsintas! 
i jo gyvybę. Apie tą metą Ministeris B. K. 
Balutis šitaip rašo:

„Prisimenu lietuvių-lenkų nesibaigian
čias derybas, ypač vadinamųjų Hymanso 
projektų gadynėje. Lietuviai nepaprastai 
yra ramūs žmonės, nelinkę karščiuotis, 
kaip kaimuose vaizdžiai sakydavo, nei iš 
šio, nei iš to „bezdelioti“... O tačiau šioje 
Hymansų projektų gadynėje visoj Lietu
voj buvo kilęs didelis, ligi šiol nematytas 
politinis įkarštis: esą, neduok Dieve, kad 
Lietuvos vyriausybė (reiškia — Galva
nauskas, kuris dėl tų Hymanso projektų 
derybas vedė) kartais to projekto nepriim 
tų ir tuo būdu neįkinkytų Lietuvos į Len
kijos vežimą!.. Tas nepaprastas įkarštis 
buvo iššauktas dalinai didelio lietuvių 
patriotizmo („Nepasiduok lenkams, kad ir 
galą gautum“...). Bet būta ir politinės pa
giežos, o aršiausiai pasireiškė kvapas to 
raugo, parsinešto dar iš Rusijos, kur nuo 
senų laikų jau buvo įprasta politikoj kovo 
ti ne argumentais ir ne logika, bet intrigo
mis, suokalbiais ir — bombomis.

„Atėjo laikas Lietuvos vyriausybei tarti 
žodį, ką ji darysianti su tuo Hymanso jau 
antruoju projektu: priimsianti ar nepriim 
sianti? Ir čia Hymanso projekto priešinin
kai manė bus suradę geriausią priemonę 
sykį ant visados atgrasinti Lietuvos vy
riausybę nuo Hymanso projekto: keliomis 
dienomis prieš vyriausybės posėdį, nak
ties metu, ant Galvanausko buto lango pa
dėta stipri bomba, kuri sprogdama sun
kiai sužalojo lovoje miegančio Galvanaus
ko nugarą. („Visa laimė“, pasakojo vėliau 
Galvanauskas, kai jam daktarai rankiojo 
iš nugaros skeveldras ir antklodės gaba
lus, „laimė, kad tuo momentu mano gulė
ta lovoje nugara į langą... Kitaip būtų bu 
vę sukapoti mano viduriai ir man pačiam 
būtų buvę k-a-p-ut“...).

„Bet ar manot, kad toji bomba padarė 
kokio įspūdžio Galvanauskui? Ar jį išgąs 
dino, kaip bombos slapukai-karžygiai to 
tikėjos? Visai ne! Galvanauskas ne drebu
lė... Vyriausybės posėdžiui, kuris turėjo 
spręsti tą Hymanso projekto klausimą, jis 
prisiuntė tvirtą laišką (pats dėl žaizdos ne 
galėdamas dalyvauti). Laiškas buvo mi
nisteriu kabinete paskaitytas. Tai buvo

laiškas, galėtum pasakyti, „tikrai iš mir
ties patalo"... Jo turinys? Turinys kalbėjo 
ne apie bombą, net buvo pilnas pasiryžimo 
ir galvanauskinės ugnies! Rašė jis savo 
draugams, kabineto nariams, esą, Hyman- 
so projektą svarstydami, jūs atsižvelkite 
tik į Lietuvos interesus, visiškai nekreip
kite jokio dėmesio į tai, kas su manim at
sitiko. Svarstykite ir spręskite tą klausi
mą, lyg tos bombos būtų ir visai nebu
vę..." („Draugas“, 1962.XI.17).

Su tuo įvykiu toli gražu nesibaigė E. 
Galvanausko dalyvavimas vyriausybėje. 
1923.VI.29-1924.VI.18 jis ir vėl ministeris 
pirmininkas ir užsienių reikalų ministeris.

Baigęs tuos metus vyriausybės priekyje, 
1924-1927 m. buvo Lietuvos atstovas Lon
done. Grįžęs į Lietuvą, 1927-28 m. pirmi
ninkavo Klaipėdos uosto valdybai. Paskui 
visiškai ir ilgam atsidėjo prekybos ir pra
monės ir visuomenės darbui. Klaipėdoje 
jo pastangomis buvo sutvarkyta medžio 
pramonė, suorganizuota Statybos bendro
vė, kurios tikslas buvo pigiais butais aprū 
pinti -lietuvius darbininkus. Klaipėdoje 
įkūrė prekybos institutą ir nuo pradžios 
(1934 m.) rektoriavo jam. 1935 m. redaga
vo Vakarų dienraštį.

I vyriausybę grįžo 1939 m. ir išbuvo joje 
iki sovietų atėjimo, šįkart vyriausybėje 
jis buvo finansų ministeriu.

Vokiečių okupacijos metu buvo laiko
mas policijos priežiūroje. 1944 m. pasitrau 
kęs į Vakarus, iš pradžių buvo gyvai įsi
jungęs į Lietuvos laisvinimo darbą, bet vė
liau nusikėlė gyyentl į Madagaskarą.

Sukakties proga šiam didžiam ir savo 
kraštui daug pasidarbavusiam lietuviui 
linkime gražios sveikatos ir ilgiausių 
metų!
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Vilniuje 14 ligoninių

• Z':

S

s

(E) Vilniaus radijas gruodžio 10 d. pra
nešė, kad Vilniuje veikia 14 ligoninių, ke
turi mokslinio tyrimo institutai, keli dis
panseriai, vaikų tuberkuliozės sanatorija, 
ir 8.000 vilniečių dirba medicinos įstaigo
se. Tačiau Vilniaus miestui tiek sveikatos 
įstaigų nepakanka, ir Lietuvos spaudoje 
nuolat užtiksi nusiskundimų netinkama 
ligonių priežiūra, slaugių, seserų ir gydy 
tojų nesąžiningumu, apsileidimu ir pan.
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TIEMS, KURIE GAVO IŠIRUSĮ 
KALENDORIŲ

Turime žinių, kad vis dėlto kai kuriuos 
prenumeratorius mūsų sieninis kalendo
rius ir šiais metais pasiekė ne visiškai 
sveikas.

Ką jis pasiekė iširęs, prašau parašyti. 
Bus pasiųstas kitas egzempliorius.

EISTEDDFODAI
Esame išsispausdinę Birutės Valterienės 

Straipsni apie Valijoje kasmet ruošiamuo
sius festivalius.

Straipsnio autorė dabar patikslina mus, 
kad ryšium su tuo verta būtų labai aiškiai 
žinoti, ką reiškia žodis Eisteddfod.

Tie festivaliai vyksta Valijoje, Llangol
len miestelyje. Eisteddfodas yra ne vieto
vės pavadinimas, bet valų žodis, kuris reiš 
kia festivali. Bet tas žodis visuotinai taip 
ir naudojamas tiems festivaliams nusa
kyti.

LONDONAS
LITERATŪROS VAKARAS LONDONE
DBLS išleido Vlado Šlaito eilėraščių 

rinkini „Be gimto medžio“.
Šitam Įvykiui atžymėti Londono Lietu

vių Namuose sausio 19 d. ruošiamas lite
ratūros vakaras, j kuri jau yra pažadėjęs 
atvykti knygos autorius VI. Šlaitas. Taip 
pat kviečiami visi šioje saloje gyvenantie
ji rašytojai.

PABALTIEČIŲ DRAUGYSTĖS BALIUS
bus sausio 26 d., šeštadienį, nuo 7 iki 

11.30 vai., Majestic Ballroom, 196 Willes- 
den Lane, London, N.W.6 (autobusai 8 ir 
176 arba požeminio geležinkelio Willesden 
Green stotis).

Šalia moderniųjų ir ne tokių modernių 
šokių (jiems grieš Ted Makings orkest
ras), kiekviena tautybė duos po trumpą ga 
balą lengvosios programos. Estų pasirodys 
su jumoristinėmis dainomis Arvo Hiiemae, 
kuris gitara pats ir akomponuos sau; solo 
šoks panelė Ann Ranniko, o porą tautinių 
šokių atliks ponios Eistart vadovaujama 
tautinių šokių grupė.

Jumoristines lietuviškas dainas dainuos 
S. Vrubliauskas, ir tautinių šokių grupė 
sušoks lietuviškų tautinių šokių.
Dainuos latvių vyrų ansamblis „Gaizins“ 

savo tautines dainas, o šokėjų „Pastarnie- 
ki“ grupė šoks latvių tautinius šokius.

Visą vakarą bus atdaras baras, ir bus 
galima gauti kavos. Bus įvairių kitokių 
pramogų. Šokių salė didelė. Joje bus stalių 
kai.

Bilietai: vienam 7.6 šil., porai 12.6 šil.

CENTRINIO SKYRIAUS PRANEŠIMAS
DBLS Centrinio Skyriaus atstovų į 

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

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

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

1, Ladbroke Gardens, London, W. 11.
Centrinio Sk. Valdyba.

ŠALTA ŽIEMA — ŠILTA VASARA
Senovės patyrimas rodo, kad po šaltos 

žiemos visada būna šilta, saulėta vasara. 
Todėl šiais metais nesiruoškite atostogų į 
kitus kraištus. bet važiuokite į Lietuvių 
Sodybą. Dabar pats laikas užsisakyti kam
barius. Rašyti: Headley Park Holiday Re
sidence, Bordon, Hants. (Tel. Bordon 10).

Kviečiame pasinaudoti mūsų 
Taupymo ir Investavimo Skyriaus 

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

BALTIC SAVINGS
&

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

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

bankus.
Grynas metinis procentas 

mokamas 6%, 
kas yra lygu, įskaičius nuošimčio 

mokesti, 9%.
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus.
Smulkesnių informacijų reikalu rašyti:

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

LIET. NAMŲ IR HEADLEY PARK 
KLUBŲ SUSIRINKIMAI

Lietuvių Namų ir Headley Park klubų 
metinis narių susirinkimas šaukiamas sau 
šio 26 d., 6 vai. vakare, Lietuvių Namuose, 
1-2, Ladbroke Gardens, W.ll.

Dienotvarkėje: DValdybų pranešimai, 
2) Pirmininko ir naujos Valdybos rinki
mai, 3) Einamieji reikalai.

Visus Klubo narius, LNB akcininkus ir 
DBLS narius maloniai prašome šiame su
sirinkime dalyvauti. Valdyba

MOKYKLOS LANKYMAS
Lietuviškoji mokykla po Kalėdų atosto

gų darbą tęsia toliau. Pamokos šeštadie
niais 2 vai. Parapijos salėje.

BRADFORD AS
KLUBO SUSIRINKIMAS

Sausio 20 d., sekmadienį, 3 vai. p.p., šau
kiamas Vyties Klubo narių

Metinis Susirinkimas.
Dienotvarkėje: Klubo Valdybos ir Revi

zijos Komisijos pranešimai, naujos Klubo 
Valdybos ir Revizijos Komisijos rinkimai 
ir kiti aktualūs reikalai.

Nesusidarius kvorumui minėtą valandą, 
susirinkimas įvyks vieną valandą vėliau.

Vyties Klubo Valdyba

CORBY
EGLUTĖ

Corby DBLS Skyrius sausio 6 d. suren
gė vaikučiams eglutę. Žodį tarė pirm. A. 
Kukanauskas ir kun. S. Matulis, MIC. 
Trys Karaliai atėjo su gausiomis dovano
mis. Jas išdalijo Kalėdų diedukas V. Pet
rauskas. Liudukas Černiauskas, Danutė, 
Danguolė, Dalytė Černiauskaitės ir Nerin
ga Perminaitė, visi mamyčių dailiai pa
ruošti, dieduliui atsilygino skambiais ei
lėraščiais.

Vakarą įvairino muzika, daina, loterija, 
užkandžiai ir šokiai.

Aplink eglutę matėsi svečiai iš Ketterin 
go: J.T. Bakaičiai ir P. Bataitis.

DERBY
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas lietuviams evangelikams su 
Šv. Komunija laikysiu sausio 20 d., 14.30 
vai., Derby St. Mary's Chapel (Sowter 
Rd. ir St. Mary's sankryžoje)).

Kun. Aldonis Putcė

COVENTRY
PAMALDOS

Lietuviškos pamaldos Coventry bus va-
sario 3 d., St. Elizabeth. Laikas bus pra
neštas vėliau.

LEEDS

MAŽĖJA LIETUVIŲ SKAIČIUS

Jau ir taip negausus Leeds lietuvių bū
relis neteko dar vieno savo tautiečio. Gruo 
džio 28 d., eidamas darban, staiga gatvėje 
mirė Juozas Žukauskas.

Sausio 2 d. būrelis lietuvių palydėjo ve
lionį į paskutinę poilsio vietą — Killin- 
beck kapines.

Velionis, kilimo nuo Akmenės, buvo 53 
metų amžiaus, paliko žmoną Stasę.

V.H. Vitkevičius

JAU LAIKAS

užsisakyti 1963 metams pasaulio lietuvių 
spaudą per spaudos platintoją „Dainorą“.

Adresas: 14, PRIORY RD., KEW, Surrey. 
Telefonas: RIC 6377.

GARSINIMAS

DĖMESIO ANGLIJOS LIETUVIAMS
Ką tik išėjo iš spaudos svarbi knyga lie

tuvių kalba. Kas ją perskaitys, tikrai 
džiaugsis ir suramins savo širdį. Jos var
das yra Dieviškas Amžių Planas, su Brai
žiniu, arba Studijavimas Švento Rašto, 
pirmas tomas. Šioje knygoje smulkme
niškai rašoma apie Ateitį, kas buvo išpra
našauta prieš tūkstančius metų ir kas 
įvyks šiame tūkstantmetiniame amžiuje 
Kristaus karaliavimo. Knyga drobės ap
darais, 368 puslapių, kaina tik 1 dol. Tu
rim Biblijų, Seno ir Naujo Testamento. Tu
rim Naują Testamentą patobulinta lietu
vių kalba. Gražiu viršeliu. 2 dol. Ten yra 
ir Psalmės sudėtos. Turim Gražių Giesmių 
rinkinėlį su 190 Giesmių, 50 cnt. Dieviška 
Manna, su kiekvienos dienos tekstu ir 
paaiškinimu 50 cnt. štai Jūsų Karalius, 
25 cnt., Dievas ir Protas. 15 cnt. Jėzus 
Pasaulio Išganytojas, 10 cnt. Neturtin
giems siunčiam nemokamai knygelių ir 
traktatų. Reikalaudami kreipkitės šiuo ad
resu: L.B.A. 212. E. 3rd., Spring Valley,
III., U.S.A.

(Tęsinys iš pr. nr.)

Ko gi iš ryto ieškoti pas lagerinį? Pei
lio? Tai kad jį ne iš lagerio, o į lagerį ne
ša. Iš ryto patikrinti reikia, ar neneša kas 
su savim valgio kokius tris kilogramus, 
ruošdamasis bėgti: buvo laikas, kai tos 
duonos taip bijojosi, to dušimtgraminio 
gabalėlio pietums, jog net buvo išleistas 
įsakymas: kiekvienai brigadai pasidaryti 
medinį lagaminą ir jame neš'iotis visą bri 
gados duoną, visas kriaukšleles surinkti. 
Ką jie manė pasieksią — negalima sugal
voti, matyt, kad tai žmonių kankinimui 
naują rūpestį primetė: savo gabalą atsi- 
kąsk, pasiženklink jį, dėk lagaminan, o 
jie, tie gabalai, visi panašūs, visi iš vieno 
kepalo, ir visą kelią galvok apie tai ir ka- 
muokis, ar neapmainys kas tavo gabalo, ir 
po to ginčykis su kitais, kartais net muš
kis. Tik sykį ėmė trejetas ir pabėgo maši
na iš gamybinės zonos, visą duonos laga
miną pasiglemžę. Atsitokėjo tada viršinin
kėliai ir visus tokius lagaminus sargybi
nėje sukapojo. Nešiokis, kaip išmanai, sa
vo gera.

Ir dar iš ryto patikrinti, ar kas nors po 
kalinio drabužiais civiliu kostiumu neper 
sirengė?

Bet civiliai daiktai jau seniai iš visų iki 
siūlelio atimti, kaip kalbėjo, jų neatiduos 
iki kalinimo pabaigos. O kalinimo pabai
gos šiame lageryje dar niekas nesulaukė.

Gal patikrinti — ar neneša laiško, kad 
į laisvę jį prastumtų? Bet juk laiško pas 
kiekvieną ieškoti — tai iki pietų prasikni- 
binėsi.

Bet surėkė Volkovojus kažko ieškoti, ir 
prižiūrėtojai greitai pirštines nusimovė, 
liepia atlapoti šimtasiūles, po kuriom dar 
slypi barako šilima, marškinius atsisags- 
tyti — ir lenda apčiupinėti, ar ko nors ne
leistino neužkišta. Lageriniu! nustatyta 
turėti dvejus marškinius — apatinius ir 
viršutmius, o kas viršaus, įsakyta palikti! 
Štai tokį Volkovo j aus įsakymą lageriniai 
perdavė iš eilės į eilę. Kurios brigados 
anksčiau prasmuko — jų laimė, kitos jau 
ir už vartų, o šitoms — išsirengti. Ir kas) 
šilčiau apsivilkęs, nusimesk visa tai tokia 
me speige.

Ir pradėjo, bet netikusiai išėjo: tarpu
vartė jau palaisvėjo, o sargyba iš būstinės 
plyšoja: greičiau, greičiau! Ir Volkovojus 
susimylėjo ant 104-osios brigados: užrašy
ti kas ką turi viršaus, tegu vakare patys į 
sandėlį atiduoda ir pasiaiškinimą parašo: 
kaip ir kodėl slėpė.

Šuchovo visi drabužiai valdiški, imk 
ir čiupinėk — savo tik kūnas ir siela, o 
Cezariui užrašė bajinę palaidinę, o Bui- 
novskiui liemenę ar kažkokį palaidinuką. 
Buinovskis gerklę paleido, įpratęs, mat,

BALFO VEIKLOS METAI
Balfo šeima nėra didelė —ne milijoninė, 

o tik keletas tūkstančių rėmėjų ir per 
1.600 Balfo tikrųjų narių, susibūrusių 62- 
se skyriuose. Jie visi per metus suaukoja 
Balfo darbams arti 80.000 dolerių pinigais 
ir dvigubai tiek vartotais rūbais; iš jų be
veik trečdalis yra skiriamas Vasario 16 
gimnazijai.

1962 metais Balfo šalpa buvo vykdoma 
pinigais, siuntiniais, gėrybėmis, teisiniais 
patarimais. Vien pinigais buvo šelpiami 
JAV, Afrikos, Azijos ir dalinai Europos lie 
tuviai. Siuntiniai buvo siunčiami lietu
viams į Lenkiją ir esantiems sovietų oku
pacijoje. 1962 m. dar pavyko gauti 383.443 
svarų maisto iš JAV ir 99.366 sv. rūbų iš 
lietuvių. Jie nugabenti tremtiniams į Vo
kietiją.

Be šalpos gėrybėmis, Balfas atliko gana 
daug kitų šalpai artimų darbų: padėjo dau 
geliui atvykti į JAV. Į JAV atvyko lietu
vių iš Brazilijos, Australijos, Italijos, Vo
kietijos ir įvairių kitų kraštų. Tų imigran
tų dokumentacija, afidavitai, darbo ir bu
tų suradimas buvo taip pat didelė Balfo 
Centro darbų dalis 1962 metais.

Praeitais metais Balfas padėjo daugeliui 
tvarkyti dokumentus giminėms iš Lietu
vos atsikviesti, parūpino formas, davė nu
rodymus, persiuntė dokumentus į Maskvą 
diplomatiniu keliu ir pan. Centro įstaigoje 
talkinta ir nukentėjusiems nuo nacių. Kai

WOLVERHAMPTONAS
VAIKŲ KALĖDŲ EGLUTĖ

Sausio 5 d. „Three Crowns“ restorano 
salėje suruoštoji vaikų eglutė sutraukė ne
didelį skaičių tautiečių: blogas oras ir epi
deminės žiemos ligos sulaikė daugumą.

Kalėdų eglutės surengimu rūpinosi tėvų 
komitetas, kurio priekyje buvo Vytautas 
Bundonis. Jam visi parengimo darbai kri
to ant pečių. Tėvai ir vaikučiai jam širdin 
gai dėkoja už įdėtą didelį darbą ir energi
ją. Kalėdų seneliu buvo Juozas Mačys, ku
ris savo rolę atliko ko puikiausiai.

Vaikučiai kiek įstengdami pasakė eilė
raščių ir padainavo, o Kalėdų senelis juos 
gausiai apdovanojo.

Po programėlės sekė šokiai ir žaidimai. 
Muziką parūpino Jonas Čepas. D.N.

minininkuose komanduot, o lageryje dar 
nei trijų mėnesių neišbuvęs:
—Teisės jūs neturite šaltyje žmonių išren 
ginėti! Baudžiamojo kodekso devinto 
straipsnio nežinote!..

Teisę turi. Žino. Tu, brolau, dar nežinai.
— Jūs ne tarybiniai žmonės! — smogia 

jiems kapitonas. — Jūs ne komunistai!
Volkovojus dar iškentė priminimą apie 

kodekso straipsnį, o po paskutinių žodžių 
kaip perkūnas iš juodo dangaus sugriau
dėjo:

— Dešimt parų griežto!
Ir tyliau viršilai:
— Vakare apiforminsi.
Iš ryto jie nemėgsta į karcerį sodinti: 

žmogaus išdirbis pradingsta. Per dieną te
gu nugarą palankstys, o vakare į BUR-ą.

Čia pat, kairiau nuo liniuotės, ir BUR- 
as — akmeninis, su dviem galais. Antrą 
galą šį rudenį pristatė — viename pradėjo 
nebetilpti. Kalėjimas aštuoniolikos kame
rų, dar vienutės iš kamerų atitvertos. Vi
sas lageris medinis, o kalėjimas iš ak
mens.

Šaltis pašliaužė po marškiniais ir dabar 
jo neiškrapštysi. Kuo buvo apsitūloję la
geriniai — viskas veltui. Ir taip jau mau
džia Šūchovui nugarą. Atsigult dabar į li
goninės lovą — ir miegoti. Ir nieko dau
giau nesinori. Tiktai antklodę sunkėlesnę.

—0—
— Na, viskas tvarkoje, pasėdėkim, pasi 

šildykim, — pasakė Pavlo dviem mūrinin
kams. — Ir jūs, Senka, po pietų taip pat1 
mūrysite. Dabar sėdėkite!

Ir susėdo pagal leidimą prie krosnelės. 
Juk iki pietų mūryti nepradėsi, o skiedinį 
maišyti neverta — užšals.

Anglys pamažu įkaito ir dabar tikrą 
kaitrą skleidžia, bet ją junti tik prie kros
nelės, o visoje salėje — šalta, kaip ir buvę.

Pirštines nusimovė, šildosi ir vis arčiau 
krosnelės rankas kyščioja. O kojų ir 
apavo arti ugnies nekišk, ir šitai reikia ži
noti. Jeigu avi batais, tai jų oda sutrūki
nės, jeigu veltiniais — jie sudrėks, pakils 
garas ir tau nė kiek nebus šilčiau. O jeigu 
dar arčiau ugnies prikiši — pradeginsi. 
Taip su skyle iki pavasario ir pratapnosi, 
kitų negausi.

— Šuchovui bepiga! — užrezgė šneką 
latvis Kilgas. — Šuchovas, brolyčiai, vie
na koja jau beveik namuos.

— Tai ta, basąja, — kažkas pridūrė. 
Nusijuokė, (šuchovas nusiėmė kairįjį ap
degusį veltinį ir autus džiovino).

— Šuchovas savo laiką išbuvo.
Pačiam gi Kilgui dvidešimt penkerius 

davė. Buvo vienas metas laimingas: vi
siems, kaip sukirpta, po dešimt duodavo. 
O nuo keturiasdešimt devintųjų kitaip pa-

kurie, Balfui tarpininkaujant, jau gavo iš 
Jungtinių Tautų, tiesa, mažiukes, bet vis 
šiokias tokias pašalpas.

ŠEŠI SIUNTINIAI KASDIEN

Per metus Balfas išsiuntė per 1.500 in
dividualių siuntinių. Dauguma ėjo Lenki
jon: 889 siuntiniai su vartotais rūbais, 219 
su vaistais. Lietuvon išsiųsta 393 naujų me 
džiagų siuntiniai. Visų Balfo siuntinių ver 
tė siekė 75.000 dolerių. Metų pabaigoje ga 
Įima Balfo rėmėjus užtikrinti, kad visi pra 
šymai, jei tik rimtai pagrįsti, buvo paten
kinti. Užteko ir lėšų, ir medžiagų, ir rankų 
jiems supakuoti.

1963 m. Balfo siuntiniai dar pagausės, 
nes teks paštu siųsti individualias siuntas 
ir Vokietijos lietuviams, mat, vokiečiai at
sisakė Balfo gėrybes nemokamai laivais 
pervežti, Vokietijoj nemokamai išskirstyti, 
kaip buvo iki šiol.

NAUJA ŠALPOS TVARKA

Pasikeitus šalpos sąlygoms V. Vokietijo
je, Centro Valdyba nutarė Balfo įstaigą 
Miunchene susiaurinti iki minimumo. Ten 
lieka tik vienas kambarys įstaigai ir vie
nas tarnautojas — Balfo reprezentantas. 
Kadangi visa šalpa vyks daugiau pinigais, 
bus galima betarpiai iš Centro nusiųsti. 
Prašantiems bus siunčiami ir rūbai. Šie 
paskutiniai pareikalaus daugiau pinigų. 
Jei iki šiol V. Vokietijon, šalia maisto ir 
rūbų, buvo išleidžiama apie 12.000 dolerių, 
tai 1963 m. teks išleisti grynais dvigubai 
daugiau, nes dar yra tūkstančiai mūsų bro 
lių tremtinių ir jie laukia Balfo paramos. 
Ta parama bus teikiama, tačiau šalpos no
rintieji turės patys į Balfo Centrą kreiptis 
ir prie prašymo pridėti atitinkamus pažy
mėjimus, kad šalpos reikalingi. (Balfo 
adresas: United Lithuanian Relief Fund, 
105 Grand St., Brooklyn 11, N.Y., USA).

BALFO SANDĖLIAI PILNI

Šiuo metu Balfe nebėr vietos vartotiems 
rūbams priimti. Turimosios gausios dova
nos atrenkamos ir pakuojamos, atlaikai ga 
na sunku parduoti. Turime patikrinimą, 
kad JAV vyriausybė duos Balfui 18.547 
vienetų naujų kariškų kelnių ir marški
nių, kurių vertė per 100.000 dolerių.

suko — visiems po dvidešimt penkerius, 
nė į ką nežiūrint. Dešimt tai dar galima 
išgyventi, nepastipsi, — o pragyvenk, 
kad gudrus, dvidešimt penkerius?!

Šuchovui ir malonu, kad visi pirštais jį 
bado: štai šisai jau išbuvo, bet jis pats ne
labai tuo betiki. Štai kieno bausmė karo 
metu baigėsi, visus iki ypatingo nurody
mo laikė, iki keturiasdešimt šeštųjų. Ir 
tiems, kurie iš viso trejiems metams nu
teisti buvo, penkeriais metais ilgiau sėdėti 
teko. Įstatymas — kaip pasuksi, taip išeis. 
Baigsis dešimt — pasakys, še tau dar vie
ną dešimtį. Arba — ištrems.

O kitą sykį pagalvoji, — ir širdį nusmel 
kia: laikas tai juk bėga, kamuolėlis baigia 
išsivynioti... Viešpatie! Savomis kojomis 
— į laisvę, a?

Tik visa tai garsiai atverti senam lage
riniu! nedera. Ir kalba Šuchovas Kilgui:

— Tų savo dvidešimt penkerių neskai
čiuok. Sėdėsi dvidešimt penkerius ar ne
sėdėsi, tai dar niekam nežinoma, o kad aš 
visus aštuonerius visiškai atkaliau, — ši
tai tai jau tikra.

Taip ir ari snukiu žemę, ir nelieka laiko 
kada pagalvoti: už ką atsisėdai ir kaip 
išeisi?

(Pabaiga sek. nr.) 
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JUOKTIS SUT/KA
VEDA Pr. Alšėnas
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Kremliuje
Iškilmingo priėmimo metu vienas ame 

rikiečių žurnalistas kreipėsi į aukštą so
vietų pareigūną:

— Ar galėtumėte man duoti tikslų api 
brėžimą, ką, jūsų manymu, reiškia kapi
talizmas?

— Aišku... Būtent, kai žmogus eksplo
atuoja žmogų...

— O kas yra komunizmas?
Sovietų pareigūnas, truputį pagalvojęs, 

sušuko:
— Visiškai priešingai.

Pobūvyje
Viename privačiame pobūvyje svečiai 

maloniai šnekučiavosi, kai staiga tarp 
šeimininkės ir vienos viešnios įsižiebė 
aštrus ginčas. Viešnia pasikėlė ir prisiar
tino prie šeimininko:

— Aš daugiau čia kojos neįkelsiu... 
Jūsų žmona mane įžeidė.

— O! — nustebo šeimininkas. — Ką ji 
pasakė?

— Kad aš esu gatvės merga.
— Miela ponia, tik tiek?.. Nekreipkit 

dėmesio. Su manim ji elgiasi irgi pana
šiai. Pavyzdžiui, aš jau prieš dešimtį me
tų pasitraukiau iš kariuomenės, o ji ir 
šiandien mane vadina pulkininku.

Broiio paveldėtojas
Turtuolis Rotšildas šelpė daug neturtin 

gų žydų, jų tarpe du broliu. Kiekvieną 
mėnesį jo tarnautojas išmokėdavo jiems 
atitinkamą sumą. Pagaliau vienas brolis 
mirė. Kitas brolis atėjo pasiimti pašalpos, 
reikalaudamas, kad jam būtų išmokėta ir 
mirusiojo brolio dalis. Tarnautojas mokė 
ti atsisakė. Šelpiamasis supyko ir tarnau 
tojui išdrožė:

— Kaip tu manai, kas mano brolio pa
veldėtojas: Rotšildas ar aš?..

Telegrama su paaiškinimais
Fabriko atstovas staiga mirė tolimoje 

kelionėje. Giminės telegrafu užsakė gė
lių vainiką; juosta turinti būti labai plati 
su įrašu: „Ilsėkis ramybėje“ abiejose pu
sėse, ir jei liks vietos, „Mes susitiksime 
danguje“.

Gėlių krautuvės savininkas buvo išvy
kęs atostogų; užsakymą išpildė jo jaunas 
pavaduotojas. Vainikas patraukė visų dė
mesį laidotuvių namuose. Plačiam kaspi
ne žėrėjo didelėmis raidėmis užrašas: 
„Ilsėkis ramybėje ant abiejų pusių ir, jei 
liks v:etos, mes susitiksime danguje“.
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