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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Praeities išplepėjimas
Įvairių aukštųjų Lietuvos komunistų 

biografijos paprastai pradedamos nuo 
1940 metų, kai raudonoji armija įžygiavo 
ir jie staiga pasidarė garsūs ir galingi. Vi
sa kita nutylima.

Kur nebus nutylima, jei toje praeityje 
ne tik nieko didvyriška nebuvo, bet dažnai 
dar ir šiokių tokių šešėliukų matyti! Dau
gumas tų dabartinių vadų nei raudonas 
vėliavas kabinėjo, nei kalėjimuose sėdėjo. 
Dažnais atvejais jie buvo miesčiony s be 
nugarkaulio, valgė duoną pusėtinai baltą, 
gėrė lietuvišką skaidriąją ir gyveno pato
gų gyvenimą. Toks miesčionis, pavyzdžiui, 
buvo ir Justas Paleckis. Miesčionis su šio
kiu tokiu palinkimu į liberalizmą, ne tik į 
skaidriąją. Ne, jo biografija prasideda ne 
su 1940 metais. Gal tik nuo tų metų jam 
buvo užčiaupta burna, kad niekur nesipa- 
sakotų tos praeities, nes praeitis galėtų 
kompromituoti tokį aukštą pareigūną. 
Šiaip ar taip, vis dėlto šioks toks prezi
dentas. Dėl to ne tik jis, bet ir visi kiti 
dabar aukštas pareigas einantieji arba vi
siškai nutylėdavo savo praeitį, arba tik šį 
tą iš jos prisimindavo, tačiau pagražinda
mi ir iškraipydami tiesą.

Taigi dabar stebimės Justu Paleckiu, 
kad jis ėmė ir šį tą išsiplepėjo. Rašyda
mas „Pergalės“ žurnale apie Teofilį Tilvi- 
tį, tiesa, jis neprisipažįsta, kad labai mėgo 
buteliuką. Jis tik kitus buvusius savo 
draugus tuo pamėgimu pakaltina. Bet jis 
prisipažįsta, kad leidęs ir redagavęs „Nau
ją žodį“ ir tą leidinį dar vadina net „var
go spaudos kūdikiu“. Jis dar neprisipažįs
ta, kad yra rašęs labai patriotinius straips 
nius, kad yra bendradarbiavęs Rygoje ėju
siuose baltagvardietiškuose rusų laikraš
čiuose. Tačiau prisipažįsta, kad yra dirbęs 
nepriklausomos Lietuvos valstybinėje te
legramų agentūroje „Eltoje“. Dar ir kele
tą jo kitų prasitarimų tektų laikyti irgi 
rizikingais, kai Paleckis šiandien dar vis 
tebesinaudoja aukšta vadinamojo aukš
čiausiojo sovieto pirmininko alga ir viso
kiomis privilegijomis. Pakiš koks nors 
Sniečkus ar kitas anuomet kalėjime sėdė
jęs bolševikėlis liežuvį Maskvoje, ir Palec
kiui paskui nebeteks naudotis net perso
naline didele pensija. Ko gero, reikės eiti 
ant senatvės kolchozan karvių ganyti už 
tokį išsiplepėjimą, nes miesčionško „Nau
jo žodžio“ žurnale jam gi niekas neleis at
gaivinti...

Jonas Šimkus taip pat parašė apie savo 
draugą Tilvytį šiek tiek atsiminimų. Bet 
tas, matyt, atsargesnis. Jis, pavyzdžiui, 
neprisipažįsta, kad taip pat yra buvęs pa
kankamas miesčionis ir Pakštyrankos sla
pyvardžiu prisidengęs rašė miesčioniškas 
dainuškas...

Nusipelnęs prižiūrėtojas
Sovietiniai Lietuvos laikraščiai įsivedė 

dabar vieną naują madą. Kai Paleckis ar 
Baltušis paskelbia vadinamosios aukš
čiausios tarybos prezidiumo įsaką, kad 
kam nors suteikiamas nusipelniusios šio
kios ar tokios srities veikėjo garbės var
das, tai laikraštis šalia tokio įsako duoda 
žiupsnelį žinių apie apdovanotąjį.

Tokie dalykai, žinoma, laikraščiui labai 
tinka. Štai kas per žmogus yra šitas ir ši
tas! Skaitytojas juk šiaip gali ir nepatikė
ti, kad tas asmuo buvo vertas apdovanoti.

Deja, gali būti atsitikimų, kad ir biogra
finius duomenis perskaitęs jis nepatikės, 
štai nusipelniusio kultūros veikėjo garbės 
vardas buvo suteiktas Feliksui Bieliaus
kui, kuriam, be kita ko, dabar sukako 50 
m. amžiaus. Kuo gi jis bus pasidarbavęs 
kultūrai?

Vyrukas dirbo kaip stalius, paskui ilgai 
sėdėjo kalėjime už komunistinę veiklą, 
paskui dirbo partijoje, kariavo ir vėl ėjo 
partijoje ir valdžioje įvairias pareigas. 
Tačiau ar tai turi ką nors bendro su kul
tūra? Ar jis ką nors sukūrė arba kaip 
nors kitaip atliko didelius kultūros srities' 
darbus?

Taigi jo biografai dabar laikraštyje tvir 
tina, kad jam labai rūpėjo kultūra ir jos 
organizavimas. Jis, tiesa, turi tik staliaus 
darbo patyrimą, bet jį, sako, dažnai buvo 
galima pamatyti rašytojų ir dailininkų 
susirinkimuose, universitete ir kitose aukš 
tosiose mokyklose. Kaip aukštam parti
niam pareigūnui, jam, matyt, yra pavesta 
palaikyti bolševikinę drausmę mokslo ir 
meno žmonėse, žodžiu, papolicininkauti. 
Partinis jis geras, nes po karo išėjo net 
partinę mokyklą. Tačiau už ką gi iš tiesų 
jis gavo tą nusipelniusio kultūros veikėjo 
vardą? Ar už tą policininkavimą?

— Vien per sausio mėn. J.A.Valstybėse 
kelių nelaimėse žuvo 3.250 žmonių.

MASKVOS
(Elta) Sovietų Sąjungos Kom. partijos 

plenume vasario 10 d. žemės ūkio ministe- 
rio I. Volovčenkos pranešime apie žemės 
ūkio gamybos intensyvinimą (jis palietė 
ir eilę kitų sričių) mums labiau įdomios 
pastraipos apie žemdirbystės sistemą ir 
vadinamąją žalieninę sistemą. Tai, ką da
bar plenume pareiškė Volovčenka, teikia 
vaizdą: arba jis visiškai priešingas Chruš
čiovo 1962 m. įvykdytajam žalieninės sis
temos pasmerkimui (tačiau tai sovietinėje 
sistemoje neįmanoma), arba patys sovie
tai su tuo pačiu Chruščiovu priešaky jau 
pripažįsta, kad, atsižvelgiant į kai kurių 
Sovietijos sričių (ar zonų) gamtos sąly
gas, gali būti įvairios tos žemdirbystės sis
temos. Pagal Vo’.ovčenką „jos gali skirtis 
viena nuo kitos žemės naudojimo, dirvos 
derlingumo atkūrimo ir didinimo būdu“. 
(Plg. „Tiesą“, Nr. 35, vasario 11 d.).

Sovietai pasižymi nuomonių bei planų 
kaitaliojimu. Žemės ūkio srityje tai ypač 
ryšku, ir pakanka prisiminti kad ir Chruš
čiovo pasmerkimo Minske žodžius, nu
kreiptus prieš lietuvius žemdirbystės ins
tituto darbuotojus. Anuomet jis juos smer 
kė, pašiepė jų teigimus už žalieninės sis
temos privalumus Lietuvoje, o šiandien? 
Dabar Chruščiovo žemės ūkio ministeris 
minėtame maskviniame plenume, tiesa, 
pripažino, kad Chruščiovas buvo nuvaini
kavęs žalieninę žemdirbystės sistemą, ji, 
esą, buvo įdiegiama... Stalino asmenybės 
kulto sąlygomis ir padariusi žalą Sovieti- 
jos žemės ūkiui. Tačiau kiek toliau Volov
čenka jau pyksta, kad „iš viso nebesirūpi
nama žolių auginimu“. Anot kalbėtojo, jei 
atsisakoma tos sistemos, tai „anaiptol ne
reiškia, kad visai nereikia sėti žolių, kur 
tai tikslinga ir naudinga“.

Jei šitaip tvirtina aukštas sovietų parei
gūnas, tad ar buvo tikslinga pasmerkti 
lietuvius žemės ūkio mokslinius specialis
tus? O jie 1961 m. lapkričio mėn., tomis 
dienomis, kai sovietai pradėjo smerkti ža
lieninę sistemą, štai ką teigė: „Lietuvos 
klimatas žalienoms tinka ir, mūsų many
mu, derlingomis žalienomis reikia nuolat 
rūpintis... Mes nenorime paminėti naują 
mūsų patyrimą — trejus ar ketverius me
tus laikyti trižolinį mišinį. Jis (dobilai- 
motiejukai-liucerna) ir trečiais naudoji-

r Sėjėjos DIENOS -|
KARALIUS MIRĖ — TEGYVUOJA 
KARALIUS!

Graikijos karalius Paulius mirė po ope
racijų dar susikomplikavus sveikatai. 1923 
m. jis paliko kraštą ir grįžo 1935 m., kai 
buvo atstatyta monarchija.

Karalium prisaikdintas jo 23 m. amžiaus 
sūnus Konstantinas.

ZANZIBARO PREZIDENTO PAŽIŪROS
Teisėtą vyriausybę nuvertęs vadinama

sis revoliucinis Zanzibaro režimas įtaria
mas komunistinėmis simpatijomis.

Tačiau dabar laikraščiai nurodinėja, 
kad Zanzibaro prezidentas Karumė įspėjo 
užsieniuose esančius savo krašto studen
tus nesimaišyti politikoje, ypač tarp ko
munistų. ~

Pasimatęs su kiniečių ir rusų studentų 
delegacijomis, saviesiems jis pareiškęs, 
kad šių kraštų politikos jo kraštas ne
seksiąs.

DALIS ĮKAITŲ PALEISTA
Nelegalūs graikų kariniai daliniai turi 

įkaitais paėmę nemaža turkų gyventojų 
(turkai tvirtina, kad 207), kiek mažiau 
turkai graikų.

Prez. Makarios pareikalavo, kad įkaitai 
būtų paleisti. Nustatytu laiku paleista 49.

NESTIPRI PADĖTIS
Čekoslovakijos komunistų vadai, kurie 

buvo nužudyti 1950-1951 metais, dabar 
rehabilituoti. Prez. Novotnys visą laiką 
priešinosi, nes anuomet, išžudžius buvu
sius vadus, jis pats iškilo. Tačiau partijo
je silpnėja jį palaikąs stalinistinis sparnas.

Chruščiovas ir opozicija
Chruščiovas su savo šalininkais pašali

no iš valdžios ir partijos viršūnių opozici
ją, kuri, te kita ko, kritikavo jo užsimoji
mą Kazachstaną paversti derlingais javų 
laukais.

Tačiau dabar, kai žemės ūkis visiškai 
susmuko, žmonės, kaip atrodo, pradeda 
kalbėti, kad opozicija buvo teisinga. Tai 
patvirtina ir didžiulis straipsnis „Izvesti- 
jose“, kuriame smerkiamas „nesveikas su
sidomėjimas“ antipartine grupe ir siūloma 
nutildyti pasakojančius anekdotus apie 
trūkumus.

KLAIDOS
mo metais duoda tokį pat derlių, kaip ir 
pirmais“ („Tiesa“, Nr. 267, 1961 m. lapkr. 
12 d.). Šį straipsnį buvo pasirašę Lietuvos 
Žemdirbystės instituto bendradarbiai: P. 
Vasinauskas, L. Kadžiulis, A. Tindžiulis ir 
B. Šabanavičius.

Praslenka du mėnesiai, ir 1962 m. sau
sio 12 d- N. Chruščiovas Minske ilgai kal
bėjo apie žalieninės sistemos žalingumą 
ir aštriai smerkė lietuvius mokslininkus. 
Toji Chruščiovo kalbos dalis anuomet pa
skelbta „Tiesoje“ (Nr. 13, 1962 m. sau
sio 16 d.).

Kremliaus valdovas pacitavo lietuvių 
mokslininkų laišką: Teisingas kelias — ne 
mažiau kaip 50 proc. visų žemės naudme
nų skirti žalienoms. Tai mūsų specializa
cijos kelias, kuriuo eiti mus verčia pati 
gamta“. Ir, teigė Chruščiovas, jei kolcho
zai būtų paklausę lietuvių patarimo, kas 
būtų išėję? „Žolės bus, o grūdų, duonos, 
mėsos, pieno šalyje nebus“.

Tai Chruščiovo teiginiai Minsko kalbo
je. Vėliau 1962 m. kovo mėn. Maskvoje 
įvykusiame Kom. partijos CK plenume 
Chruščiovas dar priminė lietuvių institu
to darbuotojų laišką ir dar pastebėjo, kad 
Williams (žalieninės sistemos šalininko) 
tezės buvusios pasmerktos dar 1950 m. 
(„Tiesa“, 1962 m. kovo 6 d.).

Sniečkus negalėjo nepritarti Chruščiovo 
pasmerkimo žodžiams. Jis anuomet teigė: 
„Minsko pasitarime N. Chruščiovas aštriai 
ir teisingai kritikavo grupę Lietuvos Žem
dirbystės instituto mokslininkų, ši kritika 
padėjo mums giliau suprasti žalieninės 
sistemos ydingumą... Pertvarkoma pasėių 
struktūra. Šiemet kolūkiai ir tarybiniai 
ūkiai iš esmės likviduos grynuosius pūdy
mus, suars žemes, kuriose trejus ketverius 
metus augo žolės“ („Tiesa“, Nr. 57, 1962 
m. kovo 8d.).

Dabar, palyginę buvusius žalieninės sis
temos puolimus, šių metų plenume Volov
čenkos teiginius, „kad žoles reikia sėti, 
kur tai tikslinga ir naudinga“, matome, 
kaip buvo teisūs Lietuvos Žemdirbystės 
instituto darbuotojai. Stebime, kokiais 
šuoliais metamasi iš vienos žemdirbystės 
sistemos į kitą, dar esame ir sovietinės 
sistemos netvarkos bei blaškymosi liudi
ninkais.

MILIJONAS IŠPLAUKĖ?
Aiškėja, kad milijonas svarų iš tų pini

gų, kurie buvo išgrobti iš traukiniu vežto
jo pašto, bus išplaukę į užsienius.

Taip paskelbė jachtos savininkas, kuris 
nežinodamas, kas bus gabenama, iš pra
džių sutiko gabenti, o paskui pabėgo.

POLITRUKŲ KLAUSIMAS
Baigdamas „Raudonojoje žvaigždėje“ il

giau jau besitęsiantį ginčą tarp karininkų 
ir politinių kariuomenės komisarų, sovie
tų gynybos ministeris marš. Malinovskis 
pasisakė prieš tuos politinius komisarus, 
kurie neišmano karinių reikalų.

Kaip žinia, marš. Žukovskis buvo paša
lintas iš gynybos ministerio vietos, nes no
rėjo atsikratyti politiniais komisarais.

SOVIETAI PATENKINTI
Prancūzijoje su parlamentarų delegaci

ja važinėjęs sovietų komunistų partijos 
sekretorius Podgornys pareiškė, kad Pran
cūzija žengusi labai drąsų žingsnį, pripa
žindama komunistinę Kiniją.

Delegacija tarusis ekonominiais ir kul
tūrinio bendradarbiavimo klausimais.

ISPANIJA SUTIKO
Ispanija sutiko neleisti savo laivams ir 

lėktuvams prekiauti su Kuba. Dėl to jai 
nesumažinama J.A.Valstybių karinė pa
rama.

Britanija, Prancūzija ir Jugoslavija ne
davė tokio pažado, ir joms parama jau su
mažinta.

KITŲ TAUTŲ UŽUOJAUTOS
Telegramoje iš Lenkų Tautinės Vieny

bės Vykd. Komiteto sakoma:
„Pasišventusiam patriotui ir Lietuvių 

tautos aspiracijų į laisvę ir nepriklauso
mybę vadovaujančiam atstovui Dr. Tri
makui mirus, prašome priimti mūsų užuo
jautą. — A. Ciolkosz, pirmininkas, Dr. J. 
Starzewski, užs. reik.“

A. Dargas,, PET Londono Delegatūros 
vardu pareikšdamas užuojautą dėl VLIKo 
pirm. Dr. A. Trimako mirties, rašo: „Pra
šau priimti mano gilią ir nuoširdžią užuo
jautą dėl to didelio nuostolio, kurį patyrė 
Jūsų kraštas“.

DBLS UŽUOJAUTA DĖL DR.
A. TRIMAKO MIRTIES

DBLS Pirmininkas inž. J. Vilčinskas 
VLIKo Vicepirmininkui Juozui Audėnui 
rašytame užuojautos laiške dėl VLIKo 
Pirmininko Dr. A. Trimako mirties, be ki
ta ko, pažymėjo:

„Dr. A. Trimakas per pastaruosius šešis 
metus nešė sunkias ir atsakingas pareigas, 
vadovaudamas Lietuvos išlaisvinimo sąjū
džiui ir nenuilstamai dirbdamas kilniam 
tikslui, kuriam yra pasišventę tūkstan
čiai lietuvių išeivijoje ir kuriam visa šir
dimi pritaria mūsų broliai ir sesės pa
vergtoje tėvynėje. To didelio darbo tam 
tikrą dalį atliko ir D. Britanijos lietuviai, 
susispietę mūsų organizacijoje. Todėl Dr. 
A. Trimako netikėta mirtis mus giliai su
krėtė.

„Tačiau, kaip ir kitų kovotojų, žuvusių 
kovoje dėl Lietuvos laisvės, jo darbai vi
suomet duos mums įkvėpimo tęsti tą šven
tą kovą dėl mūsų tautos laisvės ir nepri
klausomybės iki laimėjimo“.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Persimetimas kitan lagerin
Prez. de Gaulle'io vadovaujama Prancū

zija ne tik pripažino komunistinę Kiniją ir 
rūpinasi jos priėmimu į J. Tautas, bet ir 
apskritai veda tokią politiką, kuri dažnai 
erzina vakariečius. Dėl to ir pačių prancū
zų „L'Aurore“ rašo jau stebėdamasis ši
taip:

„Atrodo, kad Paryžius dažnai taip elgia
si, tarytum pasauliui jau nebegrėstų ko
munizmo blogybė. Ar Prancūzijos pačios 
vienos nusistatymas pripažinti Pekingą, 
raginimas kovoti prieš Vietkongą Indoki
nijoje.ir susimirksėjimas su Lotynų Ame
rikos kraštais, kurie pateks į Castro, Chruš 
čiovo ar Mao Tse-tungo rankas, kai tik 
pasitrauks Vašingtono kariuomenė, ar gi 
tai yra pats geriausias būdas užtikrinti 
Vakarams pergalę? Būtų per daug drąsu 
galvoti, kad Prancūzija viena savo veikla 
ir dar viena taip dabar užsisklendusi ga’ė- 
tų išgelbėti Vakarų blokui nepriklausan* 
čius kraštus iš marksistinio-leninistinio la
gerio jungo. Be abejo, pastangos užtikrin
ti nepriklausomybę tokiam dideliam kraš
tui, kaip Prancūzija, yra kilnus ir vertin
gas uždavinys. Tačiau vandenilinės bom
bos laikais ir turint prieš akis milijardo 
komunistų masę, argi nereikia kelti klau
simo, kad toks atkaklus nacionalizmas yra 
ne tik perdėtas, bet ir pavojingas?“

Šveicarų „Tribūne de Geneve“ iš dabar
tinio Prancūzijos laikymosi darosi išvadą, 
kad netrukus ji suartės ir su Maskva. 
Laikraštis rašo:

„Išskyrus Berlyno klausimą, dėl kurio 
de Gaulle‘is vengė leistis į tuščius pasikal
bėjimus, gal net tik tol, kol jam buvo rei
kalinga sulošti su Adenaueriu prancūziš
kai vokišką partiją, visoje kitoje de Gaul
le'io politikoje Maskva vargu gali įžiūrėti 
kokių nors priekaištų, nes jos išdavos aiš
kiai silpnina Atlanto sąjungą. Tuo atveju, 
jei Chruščiovas pritartų prancūziška j ai 
atominei bombai, o vieną dieną šitaip gali 
atsitikti, tai tada jau nebebūtų neįsivaiz
duoji mas prez. de Gaulle'io grįžimas į se
nąją sąjungą su Rusija. Čia reikalas nie
kuo ne kitoks, kaip ir suartėjimas su rau
donąja Kinija, apie kurios ekspansinius 
veiksmus prieš penketą metų jis pats skųs 
damasis kalbėjo“.

Ironiškai siūlydamas de Gaulle'iui užsi
vilkti Stalino apsiaustą, amerikiečių „N. 
Y. Herald Tribūne“ pranašauja liūdną ga
lą, rašydamas:

„Jis gali, jeigu tik nori, paveldėti tą ap
siaustą, kurį dėvėjo Stalinas, kurį nusime
tė Chruščiovas, kurį buvo perėmęs, o pas
kui vėl nusimetė Indijos vadas Nehru. Tai 
apsiaustas to, kuris vadovauja kampani
jai, kad Pekingas būtų įsileistas į J. Tau
tas ir Saugumo Tarybą. Jis gali sukelti 
rūpesčių savo buvusiems sąjungininkams 
Vakaruose, kartu su Maskva palaikyda
mas Kipre graikiškąją daugumą. Jis gali 
visa tai ir net dar daugiau. Tačiau, vis

MIRĖ RAŠYTOJAS JULIUS KAUPAS

Iš savo gyvenamosios vietos nuvažiavęs 
į Čikagą, širdies smūgiu kovo 1 d. mirė 
jaunas rašytojas Julius Kaupas.

Kaip Vyt. Alantas praneša, velionis tu
rėjo būti laidojamas kovo 6 d. Detroite.

Julius Kaupas buvo gimęs 1920 m. kovo 
6 d. Kaune. Buvo išėjęs medicinos moks
lus ir vertėsi gydytojo praktika. Tačiau ir 
literatūros darbas jam buvo arti širdies.

Dar Vokietijoje po karo buvo išėjusi dė
mesio susilaukusi simpatiška jo knyga 
„Daktaras Kripštukas pragare“. Po to jis 
yra spausdinęsis įvairiuose literatūros lei
diniuose.

J Kajecko sveikinimai Vasario 16 Akto 

signatarams Vakaruose

(E Ryšium su Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 46 m. sukakties minėji
mu, Lietuvos Atstovas Vašingtone J. Ka- 
jeckas pasiuntė raštus abiems Vakarų 
laisvajame pasaulyje tebegyvenantiems 
sigantarams: prel. K. šauliui Šveicarijoje 
ir prof. Stp. Kairiui JAV-se. J. Kajeckas 
savo raštuose pažymėjo: „Jei laisvėje gy
veną lietuviai tęsia kovą dėl Nepriklauso
mybės atgavimo, tai įrodo, kad ano meto 
pasirašiusiųjų aktą žygis atitiko tautos 
valią. Jūs 1918 m. vasario 16 dieną teisin
gai įspėjote Lietuvių Tautos laisvo apsi
sprendimo ryžtą, kovos ir aukos valią. Jū
sų ryžtas ir Tėvynės meilės pavyzdys bei 
tikėjimas jos laisve ir nepriklausomybe ir 
šiandien gyvas laisvųjų lietuvių tarpe. Vi
si lietuviai šiandien vieningai kovoja dėl 
tų pačių tautos idealų, dėl kurių Jūs au- 
kojotės“.

tiek, kokie bebūtų jo motyvai to artėjimo 
su Rytais, jis negali nesiskaityti su tuo, 
kad tuo būdu tolsta nuo Vakarų ir kelias 
grįžti atgal jam vis ilgėja“.

KAPITALISTŲ PAGALBA SOVIETAMS

Svarstydamas sovietų ekonominės pro
gramos nepasisekimus ir didžiulius užsi
mojimus ūkiui pakelti, šveicarų „Die Welt 
woche" rašo:

„Jeigu Kremliaus ponas nebūtų pakan
kamai įsistiprinęs balne, tai jam sunku 
būtų buvę atlaikyti politinį nepasisekimą, 
kuris ištiko jo kadaise taip išpūstai pirš
tąją plėšininių žemių programą. Jis norė
jo „pasivyti ir pralenkti“ Ameriką, pa
versdamas grūdų laukais vidurinės Azijos 
stepes. Tačiau jam ir dabar kyla klausi
mas, iš kur gi gauti priemonių didžiulei 
programai vykdyti. Yra dvi galimybės: 
arba sutaupyti kitose srityse, arba naudo
tis užsienių pagalba. Šiandien jau nebeiš
eina naudotis Stalino receptu — moder
ninti ūkį gyventojų pragyvenimo lygio sąs 
kaiton. Mintis imtis smarkiai mažinti ka
rinę programą gąsdina Kremliaus virši
ninką. Tačiau ilgalaikiai užsienių kredi
tai leis jam dalį — didžiąją dalį — naujo
jo plano išlaidų užkrauti ant kapitalistų 
pečių ir tuo pat metu ginkluotis kaip ir li
gi šiol. Amerikiečiai šituos apskaičiavimus 
labai gerai supranta. Dėl to jie dabar ir 
stengiasi užkirsti kelią Chruščiovo kės
lams, reikalaudami, kad sąjungininkai lai
kytųsi bent šių dviejų dalykų: neduotų 
kreditų ilgesniam laikui kaip penkeriems 
metams ir šiuo metu nepristatinėtų ru
sams karinių priemonių“.

PASAULY
— Dešimtmetė mergina Chicagoje pa

gimdė 5 svarų svorio berniuką.
— Japonijoje laukinės pelės buvo su

laikiusios 14 vagonų traukinį: jos apgrau
žė kabelį, įvyko trumpas sujungimas, ir 
signaliniai įtaisai rodė ne tas šviesas, kur 
reikia.

— Netoli Oristano Sardinijoje, Italijoje, 
6 plėšikai sulaikė 25 automobilius, iš visų 
keleivių atėmė pinigus, čekius ir brange
nybes ir paskui pabėgo.

— Coyuco de Catalan, Meksikoje, ligo
ninėje mirė 4 policininkai, kurie susigin
čiję ginklu pradėjo ieškoti teisybės.

— Australijoje priimtas įstatymas, ku
ris šiaurėje gyvenantiems vietiniams aust 
ralams duoda tokią pat teisę pirktis svai
giųjų gėrimų, kaip ir baltiesiems.

— Melune, netoli Paryžiaus, buvo areš
tuota 14 m. amžiaus mergina, kuri susira
do seną revolverį, šovinių ir norėjo nu
šauti automobilio savininką, suvažinėju- 
sį jos brolį (o nepasisekė jai nušauti, nes 
šoviniai buvo ne tos rūšies revolyerio ir 
dėl to neiššovė);

— Romos autobusuose nebus imamas 
mokestis iš vaikų, kol jie nėra daugiau 
kaip metro aukštumo.

— Durhamo katedra Anglijoje turės 
būti iš naujo pašventinta, nes joje nusižu
dė už altoriaus užlindęs pamišęs žmogus.

— Balandžio 20 d. Dortmunde, Vokieti
joje, šešioms dienoms eis į bunkerį (sava
noriškai) 150 vyrų, moterų ir vaikų — tai 
civilinės apsaugos programos bandymas, 
kaip ten žmonės galės gyventi pavojaus 
metu.

— Haidarabado Nizamas (Indijoje), 
kaip spėjama, turtingiausias pasaulio žmo
gus, dabar susirgęs (79 m. amžiaus), savo 
brangenybes laiko konservų dėžutėse ir 
senuose batuose.
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DR. A. TRIMAKUI MIRUS
(Elta) Ne tik besisielojančius Lietuvos 

išlaisvinimu iš bolševikinio jungo, bet ir 
visus lietuvius pasiekė liūdna žinia — va
sario 27 d. New Yorke širdies smūgio pa
kirstas mirė Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto Pirmininkas Dr. Antanas 
Trimakas. Jo mirtis yra didelis smūgis 
laisvuose Vakaruose veikiančioms lietuvių 
laisvinimo organizacijoms.

Velionies Trimako visuomeninė veikla 
šakota, jis reiškėsi įvairiose srityse, o 
paskutinieji septyneri metai liudija ne
paprastą daktaro Trimako pasišventimą 
ir ištvermę visas jėgas skirti Lietuvos lais
vinimui.

Daktaras Trimakas buvo gimęs 1902 m. 
birželio 19 d- Taupriuose, Biržų apskr. 
Nuo 1925 iki 1930 metų jis studijavo tei
sės, politikos ir ekonomijos mokslus Lillio 
ir Grenoblio universitetuose Prancūzijoje 
ir Kaune, o tarptautinę teisę Haagoje — 
Olandijoje ir Ženevoje — Šveicarijoje. 
1930 m. Lillio universitete gavo filosofijos 
daktaro laipsnį.

Nuo 1930 m. velionis Trimakas pradėjo 
dirbti diplomatijos srityje. Nuo 1930 iki 
1935 m. buvo Lietuvos Pasiuntinybės sek
retoriumi Stockholme, Švedijoje, o nuo 
1935 iki 1938 m. — Europos skyriaus vedė
ju Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje 
Kaune. Nuo 1938 m. metus dirbo patarėju 
Lietuvos Pasiuntinybėje Varšuvoje, o 1939 
m. buvo paskirtas Lietuvos Generaliniu 
konsulu Vilniuje. Nuo 1945 m. — Lietuvos 
konsulas Tuebingene.

Lietuvai netekus laisvės, velionis toliau 
jungėsi į politinę veiklą. Įsikūrus Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui, Dr. Tri
makas reiškėsi jo veikloje — buvo politi
nės komisijos narys ir prezidiumo bendra
darbis, atstovavo Lietuvos Ūkininkų Są
jungai. Išeivijoje VLIKo nariu buvo nuo 
1955 metų, o nuo 1957 m. birželio 2 d. iš
rinktas VLIKo prezidiumo pirmininku, 
juo išbuvęs ligi mirties.

Nuo 1951 m., apie 12 metų, dr. Trima
kas dirbo ir Lietuvos Laisvės Komitete, 
eidamas sekretoriaus pareigas. Jis buvo ir 
Pavergtųjų Europos Tautų Seimo Lietu
vos Delegacijos nariu, ėjęs politinės komi
sijos pirmininko pareigas. Seimui buvo 
pateikęs eilę svarbių studijinių prane
šimų.

Gyvendamas JAV-se velionis veikė ir 
Vid. Europos krikšč. demokratų unijos 
vykd. komitete (buvo jo vicepirm.), 1956 

m. aplankė visą eilę Pietų Amerikos vals
tybių. 1957 m. vėl kaip VLIKo pirminin
kas lankė Pietų Amerikos valstybes, popu
liarindamas pavergtųjų laisvės reikalą.

Dr. Trimakui nebuvo svetimas visuome
ninis, mokslinis ir spaudos darbas. Nuo 
1918 m. velionis yra dirbęs ateitininkuose, 
nuo 1924 m. — Ūkininkų Sąjungoje. 1946- 
47 m. buvo BALFo Įgaliotiniu Europoje.

Atvykęs į JAV, įsitraukė į mokslo dar
bą. nuo 1947 m. politinius ir ekonominius 
mokslus dėstė Seton Hall universitete. 
Spaudoje jis yra rašęs politikos, teisės ir 
ekonomijos klausimais. 1930 m. parašė 
knygą prancūzų kalba „Kooperatinis ju
dėjimas Lietuvoje“, 1924-1926 m. redagavo 
kooperatininkų savaitraštį „Gerovė“. Pas-

A. TYRUOLIO POEZIJA
Alfonsą Tyruolį pažįstame ir kaip poe

tą, ir kaip vertėją, ypač poezijos, ir kaip 
kritiką, literatūrinių ir filosofinių studi
jų autorių, ypač čia kreipiantį dėmesį į 
vokiečių literatūrą.

Kaip vertėjas ypač seniai jau reiškiasi. 
Štai jau 1932 m. buvo išleista jo paruoš-

Alfonsas Tyruolis
Brangiausiais žodžiais atausta 
Mus žemės nemari legenda.
Iš amžių kyla pasaka, 
Sidabro lietumi ji krinta.
Pirkelėj dūminėj, tamsioj, 
Benešdama verguvės dalią, 
Išmokė motina vaikus 
Skaityti, dūzgiant jos rateliui.
Giliau užanty slėpdama, 
Išlaikė gyvą žodį, raštą 
Ta karžygė nuo Baltijos, 
Velykinės ugnies parnešus.
Artojas mūs lygių laukų,
Kurs prieš saulėteki dar kelia, 
Apart išėjo Lietuvos 
Dirvonuos glūdinčio vargelio.

(Iš „Metų Vingiai“) 

taruoju metu, gyvendamas New Yorke, 
buvo redakcijų nariu žurnalų „Baltic Re
vue“, „La Revue Baltic“ ir „Revesta Bal- 
tica“. Velionis dažnais atvejais rašė lietu
vių spaudai JAV-se, keldamas vertingas, 
originalias ir konstruktyvias mintis politi
kos ir ypač laisvinimo klausimais. Dr. Tri
makas dažnu atveju kalbėjo lietuvių pa
rengimuose ir aktyviai reiškėsi įvairiose 
lietuvių organizacijose, pvz., PLB-je ir kt„ 
suskubdamas aplankyti jų metinius suva
žiavimus ar seimus.

Dr. Trimakui mirus, lietuvių tauta nete
ko darbštaus, sąžiningo, išsimokslinusio 
visuomenininko, politiko ir veikėjo, su 
tikru pasišventimu atsidavusio Lietuvos 
laisvinimui.

toji Goethės rinktinė poezija. Kiti jau iki 
šiol išleisti jo vertimai yra: Šilerio bala
dės, Šilerio giesmė apie varpą, T.S. Elioto 
Pelenų diena, Šekspyro sonetai.

Kaip poetas jis taip pat reiškiasi jau, 
palyginti, seniai. Pirmasis jo rinkinys 
(Pavasario saulėj) pasirodė 1935 metais. 
Po to jis dar išleido kelis rinkinius. Dabar 
čikagiškės Lietuviškos Knygos Klubas iš
leido jo lyrikos rinktinę Metų vingiai 
(184 psl., kaina $3.00).

Kai kalbama apie poeziją, rinktinė gali 
turėti dvi prasmes. Rinktinė būna tada, 
kai poetas surenka visus savo eilėraščius. 
Rinktinė būna ir tada, kai poetas iš įvai
rių savo poezijos rinkinių atrenka pačius 
geriausiuosius dalykus. Šis Alf. Tyrulio 
rinkinys yra antrosios prasmės rinktinė 
— tik parinktieji jo eilėraščiai iš daugiau 
kaip 30 metų kūrybinio derliaus.

A. Tyruolis niekada nebuvo ir nėra ku
rios nors literatūrinės bėgamosios srovės 
žmogus ar avangardininkas. Klasikinės 
formos, klasikinis eiliavimas lydi jo poezi
ją nuo pat pradžios. Jokių nukrypimų, jo
kių šuolių į šalį. O tokiems poetams, tur 
būt, sunkiausia įsigyti didelio populiaru
mo, susilaukti dėmesio, būti aptaria
miems, ginčijamiems. Dalykas gražus 
kaip lėlytė — nušlifuotas, nudailintas, 
skambus, bet niekam neužkliūva. Nebent 
kur suskambėtų ypatingas jautrumas. Ne
bent dar kas nors nepaprasta prasikištų.

Tyruolio nelinkimą į formos ieškojimus,

„NAUJIENŲ“ dienraščiui 50 m.
(E) Čikagoje, JAV, leidžiamam dienraš

čiui „Naujienos" vasario 19 d. sukako 50 
metų. Šis demokratinės krypties laikraštis 
pradžioje buvo leidžiamas kartą per savai
tę, o nuo 1914 m. rugp. 1 d. pasirodo kas
dien. Tai pirmas liet, dienraštis JAV-se. 
Nuo leidimo pradžios „Naujienų“ vyr. re
daktorium yra dr. Pijus Grigaitis. Nuo 
1916 m. su pertraukomis, o nuo 1921 m. be 
pertraukos redakcijoje dirba Kostas M. 
Augustas, vyr. red. pavaduotojas. Ilgesnį 
laiką „Naujienų“ redakcijoje dirbo Anta
nas Lalis, Kazys Baronas, Vincas Poška, 
Juozas Laukys, A. Dvylis, P. Adomaitis, 
V. Radzevičius, Stp. Strazdas, Antanas 
Vaivada, Martynas Gudelis, dr. Petras Jo
nikas, J. Balčiūnas-Švaistas ir kt. Šiuo me
tu dienraščio polit. žinių tvarkytoju yra 
St. Vainoras, o bendrosios kronikos vedė
ju Juozas Pronskus (Aklasmatė). Dienraš
čio ūkio reikalus tvarko M. Gudelis.

Mirė J. Oškinaltė
(E) Kaune vasario 8 d. mirė ilgametė 

Kauno dramos aktorė Jadvyga Oškinaitė- 
Sutkuvieneė. Dar gyvendama Rusijoje ji 
jau dalyvavo lietuvių rengiamuose spek
takliuose, o 1919 m. grįžusi į Lietuvą buvo 
pakviesta į profesinį teatrą. Pagal Lietu
voje skelbiamas informacijas (pig. „Lit. 
ir Meną“, nr. 7) 1952 m. pašlijus Oškinai- 
tės sveikatai, ji buvo priversta nutraukti 
darbų teatre ir gavo pensiją.

(E) Vokietijoje, Bonnos Fridricho-Wil- 
helmo universitete prof. Zenonas Ivinskis 
vas. 22 d. skaitė įžengiamąją paskaitą te
ma „Reformacijos raida Lietuvoje prieš 
jėzuitams atsirandant“. Paskaitos išklau
syti filosofijos fakulteto dekanas buvo pa
kvietęs rektorių, senatą, visus univ. profe
sorius bei universiteto bičiulius.

be kita ko, atrodo, galėtų pabrėžtinai cha
rakterizuoti ir jo palinkimas į poetą var
žantį sonetą.

Jo eilėraščiai yra religiniai ir patrioti
niai, skirti apdainuoti Lietuvos gamtai ir 
apskritai gamtos reiškiniams. Jis mėgsta 
apdainuoti didžiąsias istorines temas (pa
vyzdžiui, visas ciklas Romos eilėraščių).

K. Abr.

PAKLUSNUMAS IKI MIRTIES

Su kančios sekmadieniu prasideda 
Kristaus kančiai ir mirčiai ant kryžiaus 
paminėti skirtasis metų laikas ir tiesiogi
nis pasiruošimas didžiajai Prisikėlimo 
šventei. Liturginių skaitymų ir maldų teks 
tai iš naujo primena, kaip Dievo Sūnus 
savo paklusnumu, kantrumu, kančia ir gy
vybės auka atpirko pasaulį ir parodė ke
lią, kuriuo ir mes turime eiti, norėdami 
pasiekti amžiną laimę.

„Paklusnumas tai vergų, bailių ir silp
navalių dorybė! Kas kita laisvas žmogus, 
kuriam niekas neįsakinėja, kuris niekam 
neprivalo lankstytis, kuris yra sau ponas! 
Jis tikrai laimingas: nieko nereikia klau
syti, gyvenk ir elkis, kaip tik tau patin
ka“. Taip arba panašiai galvoja ne vienas 
išdidėlis, egoizmo garbintojas, autoriteto 
niekintojas, ir nemato, kad tokios laiky
senos išdava tegali būti anarchija arba 
diktatūra. Žmonija šiandie negaluoja, nes 
ji neturi noro klausyti. Žmonės nenori nu
silenkti Tam, kurio galia ateina iš viršaus, 
todėl verčiami lankstytis kumščiui, kuris 
iškyla iš apačios. Tardamiesi ištrūkę iš 
amžinojo Viešpaties globos, jie nė nepasi- 
junta, kaip atsiduria žemiškų dievukų 
glėbyje. Ieško laisvės, atranda vergiją.

tėvo santykiu; jį lydi žinojimas, 
ko Dievas reikalauja, eina iš 
išminties ir meilės geimų. Jis 

tada, kai Dievas savo valią iš-

ŠATRIJOS RAGANA

VIKTUTĖ
APYSAKA

(4)

Lapkr. 18 d., sekmadienis.
Mūsų mergaitės prašė mane, kad išgau

čiau iš tėtušio leidimą pašokti ŠĮ vakarą. Pa
čios bijo. Aš kitiems galiu prašyti nors kažin 
kiek, tik sau kol pradrįstu — mąstau ir ren
giuos kelias dienas. Prašyti sau — man mirtis!

Tėtušis šokti leido, tik su sąlyga šokti ne
ilgai. Tuojau atvedė muzikantus ir ėmė drožti 
suktini. Ir aš, užėjusi l šeimyninę, pašokau 
kelis sykius. Labai mėgstu šokti ir mėgstu, 
kai kiti šoka. Dėl to visados prašau tėtuši ir 
stengiuos, kad šoktų, kada tik nori. Visą sa
vaitę dirbęs, reikalauja žmogus sekmadieni 
pasilinksminti. Ir taip jau mūsų žmonės tiek 
maža teturi pasilinksminimų. Neleisti šokti 
tai tiesiog stumti 1 karčiamėlę: kas gi bepa
lieka?

Iš pradžios nedrįso mūsų vaikinai šokti 
su mumis: Įėjus mums l šeimyninę, net patys 
liaudavos šokę. Bet pamažu priprato ir dabar 
jau, priėję prie mūsų, veda šokti. Bučiuoja l 
ranką prašydami, bučiuoja pabaigę, tarsi, 
Dievas žino, už kokią malonę dėkoja. Dieve 
mano! Kokia tai malonė! Tokie jie žmonės, 
tokia aš, gal jie dar daug už mane geresni; o 
kad esu daugiau išlavinta, kad gražiau kalbu 
ir apsieinu — ar tai mano nuopelnas? Kad 
juos taip mokytų, kaip mane, gal būtų jie daug 
išmintingesni ir mandagesni už mane. Ne
mėgstu tik, kad šoka jie „poniškai“: pramanė 
kažin kokius kadrilius, valcus — nei šis, nei 
tas, negalima suprasti, koks tai šokis. Gra
žiausi yra tikrai tautiški šokiai, nes tuos at
lieka jie gerai, kaip reikiant. Moku daug že
maitiškų šokių ir vis pradedu juos įėjus. Koks 
tai linksmas šokis „piršlys“! Paimtas iš gyvo 
gyvenimo, tikrai tautiškas: mergelė sėdi ir 
laukia jaunikaičio; piršlys JI atveda ir, žino

ma, giria, kaip įmanydamas, o jis, jei nenori 
būti išrinktas, apsimeta aklu, raišu, kuprotu; 
o jei ant suolelio sėdi patinkanti jam merge
lė, eina lieknas, linksmas, narsus... Mergelė 
ji renkas, ir pradeda abudu suktini.

Lapkr. 19 d., pirmadienis.
Tvarkydama spintoje knygas, radau vie

ną lietuvišką knygelę „Apie žemę“, parašytą 
Vileišio. Džiaugiuos tomis radybomis, nes tu
rėsiu ką paskaityti vakarais savo mergelėms. 
Visados, lyg akmuo, slegia man širdį mintis, 
kad tie mūsų žmonės gyvena be jokio dvasiško 
peno. Nekalbu apie tą, kurio turi iš tikėjimo. 
Bet, be maldaknygių, retai kas temato kitas 
knygas. Pati labai mėgstu skaityti, ir dėl to 
baisu man pamąsčius, kad tiek žmonių turi 
gyventi neskaitydami. O skaitymas jiems la
bai patinka: pabaigus man vieną knygą, mer
gaitės prašė, kad skaityčiau dar. Aš ir be jų 
prašymo skaityčiau, bet, deja, knygų man 
trūksta. Laimė, štai dabar radau vėl vieną, 
bet, perskaičius ir tą, vėl neturėsiu. Labai sun
ku man skaityti lietuviškai: daugybės žodžių 
nesuprantu visiškai, daugybės nemoku ištarti. 
Kad bent greičiau galėčiau pramokti! Dažnai 
mąstau sau, kokia tai nelaimė, kad taip pas 
mus atsiskyrė ponai nuo sodiečių, o svarbiau
sia to priežastis — mano nuomone — yra kal
bų nevienodumas. Prastas žmogelis, girdėda
mas ponus kalbant visiškai kitaip, negu jis, 
tarias iš tikrųjų esąs iš kito molio nulipdytas 
— iš daug prastesnio. Mokysiuos, kaip galėda
ma. Dabar dar nieko nemoku. Už tą truputi 
žodžių, kuriuos galiu suprasti knygas skaity
dama, turiu būti dėkinga p. Jonui. Atvažiavo 
jis pas mus visoms atostogoms mokyti mano 
broliuko. Jo tėvai — sodiečiai, jis yra studen
tas. Susidraugavau su juo, ir daug valandų 
praleidome kartu per atostogas. Patiko Jis 
man dėl to, kad yra mokytas, daug skaito, 
daug mąsto, trokšta ir ieško ne pašokti, gerą 
vietą gauti ir pilvą sau sotinti, bet visai ko ki
to. Pas mus čia tokių nedaug, ypač tarp dva
rininkų sūnų. Jis irgi, nežinau dėl ko, nebėgo 
nuo mano draugijos, ir tuo būdu daug skaitė
me kartu, kalbėjome, vaikščiojome. Priklauso 
jis vadinamiesiems „litvomanams“, vadinas, 
myli savo tėvynę ir kalbą. Turėjo kelias lie
tuviškas knygas. Paėmiau vieną skaityti, bu
vo tai, rodos, „Vallenrodo“ vertimas, žiūrėjau, 
žiūrėjau — nieko nesupratau. Paėmiau „Auš
ros“ knygelę; ten radau lengvesnių straipsne

lių. Pamažu pradėjau suprasti žodžius ir saki
nius; p. Jonas padėjo, ir taip perskaičiau ke
lias knygeles. Gramatikos jis neturėjo tada, 
bet prižadėjo atvežti iš Maskvos, parvažiuoda
mas Kalėdoms. Labai džiaugiuos, kad jis par
važiuos: apsakys apie lekcijas, profesorius, 
apie visą tą studentų gyvenimą, jų mintis ir 
veikalus. Mes čia sodžiuje sėdime, lyg strai- 
gės savo kaušukuose; malonu nors retkarčiais 
išgirsti žinių ir turėti bent kokių nors ryšių su 
platesniu, aukštesnės proto kultūros pasauliu. 
Ir dabar girdžiu apie visa tai nors per laiškus, 
nes p. Jonas toks geras, kad rašinėja man. 
Neprašiau to, apsaugok Dieve! Turiu tokios 
puikybės, kad prašyti nieko negaliu; tik pasi
skundus man vieną syki, kad, jam išvažiavus, 
nežinosiu nieko, ką jie ten veikia, ką girdi — 
pats jis pasisakė su mielu noru pranešiąs man 
apie tai, jei leisiu. Ir tuo būdu rašome viens 
antram: jis lietuviškai, o aš sutelkus visas sa
vo jėgas, rašau laiškus Babelio bokšto pavyz
džiu: pusiau lenkiškai, pusiau lietuviškai. Ne
žinau, ką jaučia p. Jonas skaitydamas juos ir 
kiek supranta.

Labai geros buvo man praėjusios atosto
gos. Susipažinau pirmą syki su lietuvišku ju
dėjimu, išgirdau, kas pas mus yra daroma. 
Patriotiški dalykai man tiek įdomūs, kad nuo
lat klausinėjau p. Jono apie juos, prašydama 
vis daugiau pasakoti, širdis plėtės man iš 
džiaugsmo ir laimės, kad Lietuva štai jau at
gimė, pabudo iš ilgo, sunkaus miego... Bet ne- 
visados buvome taip geruoju. Išgirdus apie 
partiją lietuvių, norinčių platinti apšvietimą 
be Dievo, liūdna man buvo ir dažnai gailiai 
guosdavaus dėl tos priežasties. O jis, žinoma, 
būdamas XIX amžiaus pabaigos jaunikaitis, 
niekais laiko viską, ko negali savo pirštais pa
čiupinėti. Mane tarsi kas durte duria, girdint 
tokias nuomones apie tai, ką laikau šventa, 
apmauda ima, kad žmogus nesupranta tokios 
aiškios, rodos, tiesos.

Vienas tai yra punktas, kurs stumia mane 
nuo p. Jono...

Liūdna, kad yra tarp mūsų tokios šviesos 
platintojai, vadinas, šviesos be Dievo... bet, 
kaip aš išmanau, yra tai ,,malum necessa- 
rium“. Dar, tur būt, nėra gimus tokia idėja, 
kurią visi vienodai būtų priėmę. Tik, žinoma, 
reikia su tuo kiek galint, kovoti. O kada aš 
galėsiu tai padaryti? Kada laisvai mokėsiu 
išreikšti savo mintis žodžiais ir raštais?

(Bus daugiau)

Kristaus gi pagrindinė laikysena — kitų 
dėlei savęs išsižadėjimas ir paklusnumas. 
Kaip Dievo Sūnus, jis visuomet savo pri
gimtimi buvo Dievas. Tačiau nebuvo aklai 
prisirišęs prie dieviškam asmeniui priklau 
sančios garbės, jos išsižadėjo, prisiimda
mas kitiems tarnaujančio žmogaus pavi
dalą, tapdamas panašus į žmones, viršuji- 
ne išvaizda rastas kaip žmogus (pig. Pi- 
lyp. 2,6). Tuo jis parodė, kas esmėje yra 
Dievas ir kas turi būti žmogus. Dievas — 
tai beribė Tėvo meilė, kuri atiduoda savo 
Sūnų, kad išgelbėtų tarną. Žmogumi tapęs 
Dievo Sūnus, galėjęs laisvai pasirinkti 
žmogiškojo gyvenimo būdą, nerado nieko 
geresnio, kaip vykdyti Tėvo valią.

Kristaus paklusnumas nesiremia vien 
sūnaus ir 
kad visa, 
dieviškos 
klausė ir
reiškė per žemesnius už jį asmenis. Pri
klausydamas nuo kitų, nebijojo prarasti 
patį save. Priešingai, kaip tik paklusnume 
brendo ir tobulėjo jo žmogiškoji prigimtis. 
Klausė savo tėvų, nors pats viską geriau 
žinojo kaip jie. Pripažino Pilotą savo tei
sėju, turinčiu galią jį teisti, bet ir priminė, 
kad toji Piloto galia galutinai paeina ne iš 
Romos ciesoriaus, bet iš aukštybių.

šv. Paulius trumpai taip išreiškia pa
grindinį ir viską apimantį krikščionybės 
reikalavimą: „Turėkite savyje tokius jaus
mus, kokius turėjo Kristus Jėzus“ (Pilyp. 
2,5). Iš to seka, kad, kas nori būti krikščio 
riis, turi būti paklusnus, kaip buvo paklus
nus Kristus, turi mokėti savęs išsižadėti, 
kitiems pasiaukoti, kaip Kristus. Kas nori 
pro „ankštus vartus įeiti į gyvenimą“, tu
ri nulipti nuo žirgo. Paklusnume išreiškia
mas esminis Dievo ir žmogaus santykis: 
Dievas pripažįstamas kaip valdovas ir vi
sa ko viešpats, žmogus — Dievo tarnas ir 
pavestų turtų valdytojas.

Kristus pats save pasižemino, pasidaręs 
klusnus iki mirties, mirties gi kryžiaus. 
Todėl ir Dievas jį išaukštino ir dovanojo 
jam vardą, viršesnį už visus vardus. Tas, 
kuris visiems tarnavo, tapo pasaulio Val
dovu. Prieš j.į priklaupia visos būtybės. 
Nukryžiuotasis gyvena dangaus garbėje. 
Kryžiaus ženklas tapo 
mos ženklu.

Nėra kito kelio būti 
nusižeminimo, paklusnumo, kitiems tarna
vimo kelias. Kantriai nešama pilka kas
dienybė, visiems be jokių išskaičiavimų 
atvira širdis, ištvermingas gero siekimas, 
tvirtas į savo užsibrėžtą tikslą ėjimas — 
visa tai yra tikras kelias į garbę. Išdidieji, 
kurie niekina nusižeminimą ir kitiems 
tarnavimą, gali juoktis, nesuprasdami iš
minties, kuri nėra šio pasaulio išmintis; 
jų maištaujantis išdidumas negali turėti 
jokios atramos, jis baigsis su jais pačiais. w 
O tie, kurie klauso Kristaus, viešpataus 
su Kristumi per amžius. Jie nebijo mir
ties, nes žino, kad, buvę klusnūs iki mir
ties, po mirties bus išaukštinti.

išganymo ir palai- 

išaukštintam, kaip

Roma T. Paulius

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

f.

■

COVENTRY — kovo 14 d., 7.30 vai. vak. 
pamokslas ir išpažintys. Kovo 15 d., 12.30 
vai., išpažintys ir Mišios su pamokslu.

ROCHDALE — kovo 22 d., 11.30 v.
BRADFORD — kovo 29 d., 12.30 v.

•43
— Garsioji graikų skulptūra, vadina

moji Milono Venera, Luvre buvo gerai iš
prausta, padėta į specialų vežimą ir „Viet
nam“ laivu išgabenta į Japoniją su vilti
mi, kad ji ten suspės atvykti, kol prasidės 
olimpiniai žaidimai.

2
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Raudonajam terorui Lietuvoje smarkiau 
pradėjus siausti, daugiau ir pabėgėlių ėmė 
rastis Prūsuose. Jų tiek daug prisirinko, 
jog jiems Angerapo apylinkėje, Gleisgar- 
bėnuose, buvo Įsteigta stovykla. Iš A. Sme
tonos pažįstamų ten buvo Martynas Yčas, 
Lietuvos Aido redaktoriai Bronius Dirmei
kis ir Bronius Raila, Antanas Valiukėnas, 
gen. Povilas Plechavičius, prezidentūros 
buvę saugumo valdininkai Adomavičius 
ir Čiuoderis, Misiurevičius ir kiti. Jų gy
venimas buvo gana vargingas, ir vienam 
kitam, labiau pašalpos reikalingam, A. 
Smetona kiek pasiųsdavo pinigų.

Naujai iš Lietuvos slapta per sieną per
ėjusieji papasakodavo, koks žiaurus, kas
dien smarkėjąs teroras Lietuvoje siaučia, 
ir ten gyvenimas esąs virtęs tikru praga
ru. Daug kas save guodė, kad ta visa vel
niava greit pasibaigsianti ir vėl bus gali
ma grįžti į tėvynę. Kaip tas greit įvyks, 
parėjo nuo Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
karo, kuris buvo neišvengiamas. Tai buvo 
jaučiama ir Šventaičio paežeryje. Anger- 
burgo kariuomenės įgula buvo sustiprinta, 
daugiau kariuomenės žygiavo rytų link, 
sparčiau vyko naujokų paruošimas, gau
siai skraidė lėktuvų, dažniau tratėjo šau
dyklose kulkosvaidžiai. Visa tai lyg saky
te sakė, kad jau nebetoli laikas, kai vokie
čiai susirems su bolševikais.

Dideliu susidomėjimu ir nekantrumu bu 
vo laukiama Fuererio kalbos, kuri galėjo 
paryškinti Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
santykius ir padėti atspėti, ar greit bus 
laukiamasis karas. Daugelis ta jo kalba 
buvo nuvilti, o raminos tik tie, kurie buvo 
įsitikinę, jog Fuererio žodžiai niekuomet 
neatitinka jo žygių: jis viena sako, o visai 
ką kitą daro, šiuo atveju Hitleris ir Stali
nas buvo panašūs, kaip du vandens lašai. 
Juk jis nevieną kartą esąs tvirtinęs, kas 
susidėsiąs su bolševikais, tas žūsiąs. Tad 
jo bičiulystė su Stalinu tik laikinė.

— Eina girdas, dr. Greefe atvažiuosiąs, 
— rašo A. Smetona. — Ką jis pasakys? 
Vargiai ką gero. Šit jau ir rugiapiūtė pra
eina ir vasarojapiūtė čia pat. O lietus pilia 
kasdien, pūdo lauke javus, trukdo juos 
suimti ir sausus parvežti klojiman. Šaltas, 
apsiniaukęs dangus, su žvarbiomis lijun
dromis, su viesulais. Tokios darganos at
simuša ir mūsų ūpan. Nebeilgai šičia būsi
me. Kur toliau vyksime ir ką veiksime — 
nežinome. Tiesą pasakius, čia ir atsibodo. 
Gyvename, nelyginant žvėreliai kokiame 
rezervate uždaryti. Kasdien tas pat ir tas 
pat. Pavalgę išvaikščiojame visus pušyno 
ir paežerio takus ir takelius, išsėdime tuos 
pat suolus, kas rūkome — prisirūkome, li
gi gerklei apkarstant, prisišnekame vis tą 
patį ir apie tą patį. Projektuojame be jo
kių realių davinių, bevaikščiodami išėję 
ant plataus gražaus vieškelio, besidairy
dami po ražienas, po bulvių laukus. Lau
kuose jaunų žmonių maža tesutinkame, 
vis seniai, kartais jau paliegę. Moterų ma
tyti kiek ir jaunų. Rodos, retai apgyventa 
apylinkė. Kaip čia skirtinga, palyginus su 
Lietuva! Platu, kalvota, kultūringa ir bet
gi tuščia. Šit ir pagroviai, sodrios žolės pri 
augę, bet dar nenušienauti. Stinga darbi
ninkų. Paežeryje irgi mėgstame pasėdėti 
ir pailsėti, žvalgydamies į tolį per vande
nį. Liūdnos mintys mūsų tačiau nepalieka.

— Giliai susimąstome, — toliau tęsia 
savo sielvartingas mintis A. Smetona. — 
Esame išsitremę iš savo gimtojo krašto, 
vengdami pavojaus savo gyvybei, norėda

mi, gyvi išlikę, būti naudingi savo tautai 
ir patys dar pasidžiaugti savo tėvynės lais 
ve, kuri juk turi grįžti. O dabar va, kaip 
tie žydai Babilonijos nelaisvėje, paupiais 
suspiesti, begiedą raudos giesmę, sėdime 
ir mes čionai ežero pakrantėje, minėdami 
laimingas dienas, išgyventas savo atkur
toje tėvynėje. Kokia brangi ji mums vaiz
davosi savo ežerais, Nemunu ir Nerimi, 
kalvomis ir slėniais, žaliuojančiais miš
kais, siūbuojančiais derlingų laukų javais! 
Dabar juos niokoja ginkluotų klajoklių 
gaujos, vergia mūsų jaunimą, vyrus ir mo
teris, kalina ir žudo mūsų geriausius žmo
nes. Kurie išsinėšinę svečion šalin, tie bet
gi neturime teisės šūkterėti pasauliui, vie
šai ir balsiai, kaip begėdiškai sulaužė sa
vo žodi Maskvos barbarai valdovai ir 
smurtu, kaip nakties galžudos, iš pasalų 
užpuolė mūsų tėvynę. Tačiau pasaulis 
abejingas būtų mūsų teisybės šauksmui. 
Jis bendrauja, derasi ir dar draugauja su 
tais barbarais. Tai kas jis pats, tas pasau
lis? O mūsų kamuojamas kraštas tikrai ti
kisi, jog mes, ištrūkę iš galžudų rankų, ieš
kome ir rasime galios jam išvaduoti. Gal 
būt, bet ne taip veikiai. Tai juk ne toks 
paprastas rszbaininkų užpuolimas, kada 
jie, įsiprašę naktigulto trobon, šeiminin
kus suriša, padus jiems svilina, kad pasa
kytų, kur jų lobis padėtas, ir kada pieme
nėliui ar kuriai žmogystai pasiseka pa
sprukus pranešti kaimynams, kas atsitiko, 
tai kaimynai puola gelbėti ir ginti, kas dar 
gyva likę, kas nesudeginta. Tautos santy
kyje su tauta kitaip. Esi kaimyno užpul
tas ir surištas, tai kitas kaimynas ne tik 
neina tavęs gelbėti, bet dar burną tau už
kemša, kad negalėtum šūkterėti karo pa
galbos. Taip liepia jiems daryti realieji 
krašto reikalai.

— Taip pasidejuodami ir pasiskųsdami 
vieni kitiems, nepamirštame savo buities, 
geriau pasakius, nebuities. Nebeilgai čia 
drauge bebūsime. Kuo gyvensime, kuo 
veršimės? Reikia dairytis darbo. Bet kur 
ir kokio? Čia pat Vokietijoje, ar kitame 
kuriame krašte? Ar mums Vokietijoje 
duos to darbo ir padės surasti? Kitas ku
ris kraštas kana ar įsileis mus? Kita ver
tus, kokį darbą galėtume dirbti? Raumenų 
ar proto? Kito ir amžius nebe jaunume. 
Tik jaunieji šen ar ten galėtų pritilpti. 
Vyresnio amžiaus žmonėms sunku, tiesiog 
neįmanoma, gauti kokia apmokama pa
reiga. Apie kitus kraštus nėra daug ko 
svajoti. Blogais, sunkiais karo metais vi
sur durys užsidaro. Daugumai teks arba 
palikti Vokietijoje, arba, turint ar susi
griebus kiek dolerių kelionei, vykti, plauk
ti Amerikon į savo tautiečius lietuvius. 
Bet tai svajonė, retam kam galinti virsti 
realybe.

Šventaičio kurorte A. Smetonai ir jo ar
timiesiems dienos slinko lėtai, viena kitai 
panašios, nuobodžios. Sielą kankino tėvy
nės i’gesys, ją ištikusi baisioji nelemtis ir 
ateities nežinia. Jaunieji ir kai kurie sens
telėjusių įvairiomis progomis lankydavos 
Angerburge. A. Smetona retai kada išvyk
davo iš Šventaičio. Daug skaitydavo, šį tą 
rašydavo. Dar Karaliaučiuje būdamas, nu
sipirko kelis Platono dialogus. Turėdamas 
laisvo laiko, juos keletą kartų perskaitė, 
nes Platonas jam visuomet buvo įdomus.

— Ar prieš pustrečio tūkstančio metų 
Divus Plato skelbė idėjų pasaulį, traukė 
dangų žemėn, o dangus nė kiek mus ne
priartėjo, — rašo A. Smetona. — Žmonės 
ir tautos tebesivaduoja aistra, o ne protu. 
Tiesa, Platono polis dabar madoje: visa 
skiriama valstybei ir jos autoritetui, tik

ne platoninėmis žmoniškumo priemonė
mis. Mokslo, meno ir technikos pažanga 
vartojama vien karui, nukariavimams. 
Visa valstybei! O kas žmogui? Kas asme
nybei? Ne į dangų kylame, o prisiplojame 
j žemę. Per tironus, galingus vadus, eina
me į žmogaus vidurkį, o gal į anarchiją. 
Platono idėjų pasaulis gal niekuomet nėra 
taip toli buvęs nuo realiojo pasaulio, kaip 
dabar, nors kitiems rodosi, kad komuniz
mas, kuriuo žavėjosi Platonas, yra idėjų 
pasauliui arčiausias. Kaip blogai jis su
prastas! Platono pasaulyje nėra vietos nei 
melui, nei apgaulei, nei smurtui. Gėris ir 
grožis — jo idealas. Kiek tų gėrybių beli
ko šios dienos realizmo ribose, kur vyrau
ja plaktuko ir piautuvo simboliai, tos pa
baisos, žmonijai grasančios!

(Bus daugiau)

Alio, čia kalba Radijas Veltėdis

(E) „Dėmesio, čia kalba Radijas Velt
ėdis, čia kalba žmogus iš niekur, čia kalba 
Džonas drąsusis — jūs mus galite girdėti 
banga 250 — 255, tarp 18 ir 19 vai.“ — 
šitaip prasidėdavo privačių radijo siųstu
vų pranešimai viename Sibiro mieste — 
Tjumene (125.000 gyv.). Miesto gyvento
jai pasiskundė partijos ir milicijos įstai
goms, atsirado laiškai „Komsomolskaja 
Pravda“ laikraštyje, ir netrukus privatūs 
radijo mėgėjai — programų su vakarietiš
ku atspalviu siuntėjai buvo suimti. Pasi
rodo, tai buvo 17-mečiai jaunuoliai. Pagal 
teisme buvusius parodymus jie džiazo mu
zika trukdę geologų, žvejų, žibalo darbi
ninkų ir lakūnų darbą. Pagal komjaunimo 
laikraštį, negalima pasigailėti tokių žmo
nių, kurie didįjį radijo išradimą panaudo
ja daryti nuostolius tautai ir valstybei.

MAISTO SIUNTINIAI ::s

40 sv
KVIETINIŲ MILTŲ

CUKRAUS

RYŽIŲ

£8. 4.2

£9.18.4

£9.18.4

::::
::::::::

::::

20 svarų įvairių rūšių grikių ir daug kitokių
l|

maisto siuntinių į Lietuvą pasiunčia

s=0
i 
i
Iii

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

Tel. FRI 3175

Oii

į
iiii

iii!

Laisvalaikio mastymai
RAŠO K. VALTERIS

EILĖRAŠTUKAS VIETOJ NARIO 

MOKESČIO

Prieš metus rašiau DBLS nario mokes
čio reikalu. Bandžiau įtikinti, kad nariai, 
nemoką nario mokesčio, neturėtų būti lai
komi nariais. Tas, manau, buvo ir yra vi
siems suprantama. Bet mano didžiam nu
stebimui ir nusivylimui praeitame DBLS- 
gos atstovų suvažiavime aukščiausioji 
S-gos vadovybė energingai užstojo popie
rinius narius (t.y. narius, esančius sąra
šuose, bet nemokančius nario mokesčio!), 
o skyrių atstovai entuziasiškai tam pritarė 
rankų plojimu... Tuo, žinoma, nario mo
kesčio ir pačios nario mokesčio sąvokos 
klausimas buvo nevykusiai užrauktas.

Įdomiausiai popierinius narius gynė 
pats Tarybos Pirmininkas: girdi, kai ruoši 
minėjimus, parengimus ir reikia suorgani
zuoti programą, tai nueini pas tokį popie
rinį narį, su juo pasikalbi, ir, žiūrėk, jis 
leidžia savo vaikučius padeklamuoti eilė
raštuką, padainuoti, pašokti tautinį šo
kį... Ir taip mūsų S-gos Vadovybė įvedė 
įdomų paprotį: tėvai gali mokėti savo na
rio mokestį savo vaikų meniniais sugebė
jimais. Atrodo, kad tai dar ne viskas: 
vienas kitas vaikutis eilėraštuku apmoka 
ne tik savo tėvų, bet ir eilės bevaikių po
rų bei viengungių nario mokesčius...

Metinis DBLS-gos atstovų suvažiavimas 
jau čia pat. Tikiuosi, kad šiemet atstovai 
nario mokesčio klausimą persvarstys, pa
darys tinkamą sprendimą ir neleis žeminti 
nario sąvokos. Jei du šilingai į mėnesį yra 
per daug, sumažinkim iki šilingo sir siks- 
peno, bet nariai privalo mokėti nustatytą
jį nario mokestį. Juk tik mokėdamas na
rio mokestį įrodai, kad esi tos ar kitos or
ganizacijos narys. O jei dar atsiminsim, 
kad nepasiturintieji nariai gali būti atleis
ti nuo mokesčio, tai narių pirkimas vaikų 
eilėraštukais yra visai nepateisinamas!

Pabaigai pravartu būtų visiems pasvars 
tyti klausimą: kam didžiausia nauda iš 
vaikučio eilėraštuko? Tikiuosi, kad dau
guma sutiks su mano atsakymu: didžiau
sia nauda bus pačiam (pačiai) eilėraštuko 
deklamuotojui-jai, po to — malonumas ir 
pasididžiavimas „aktoriaus-ės“ tėvams, o 
jau paskutinėj vietoj — Sąjungai!

Gomulka Chruščiovo pėdomis
(E) Nors ketvirtasis lenkų kom. parti

jos suvažiavimas turįs įvykti pirmoje šių 
metų pusėje, tačiau apie jo sukvietimą nei 
spauda, nei radijas neinformuoja. Vasario 
mėn. pabaigoje kalbėdamas viename dar
bininkų susirinkime Varšuvoje partijos 
vadovas Gomulka pabrėžė, kad pagrindi
nis ateinančių metų uždavinys Lenkijoje 
esąs chemijos pramonės išplėtimas ir su 
ja susietas trąšų gamybos padidinimas. 
Pagal Gomulką, per ateinantį penkmetį 
turįs būti baigtas javų importas Lenkijon.

Lenkijoje daugiausia geriama paprastoji 
degtinė

(E) Pagal Lenkijos žinių agentūros pra
nešimą, praėjusiais metais Lenkijoje buvo 
išgerta 112 milijonų litrų įvairios rūšies 
alkoholio. Pirmoje eilėje paminėta papras
toji degtinė — „naminė“, kurios išgerta 
66 mil. litrų, toliau seka 18 mil. litrų vy
no, 17 mil. Itr. alaus ir 10 mil. litrų geres
nės rūšies degtinės. Lenkijos gyventojai 
alkoholiniams gėrimams per metus išleido 
25,7 milijardus zlotų. Vidutinis alkoholio 
sunaudojimas vienam gyventojui — 3,6 
litro gryno spirito per metus. Apskaičiuo
ta, kad sunkiai pataisomų alkoholikų skai
čius Lenkijoje siekia 1,5 milijono.

DIEVO KARALYSTĖ
KADA BUS TIKROJI TAIKA 

ATSTEIGTA ŽEMĖJE?

Gyvename svarbiausiame laike, kuria
me pildosi pranašystės. Pasaulio žmonių 
karalystės pradėjo griūti nuo 1914 metų, 
ir tas jų griuvimas tęsiasi. Tikrosios tai
kos neturėjome nuo 1918 metų. Kiekvie
nais metais švenčiame Paliaubų Dieną, 
lapkričio 11-tąją, nors pasauliniai vargai 
prasidėjo nuo 1914 metų. Bet vis tiek jie 
nebuvo didžiausi, apie kuriuos Jėzus kal
ba, nes tada bus didis vargas, kokio dar 
nebuvo nuo svieto pradžios iki šiolei, nei 
steityje nebus. Ir jei nebūtų patrumpintos 
šios dienos, tai nebūtų išgelbėtas nė vie
nas žmogus. Bet dėl išrinktųjų bus pa
trumpintos tos dienos. Mat. 24:21-22 ir 
Dan. 12:1-2.

Taigi jau esame priėję prie išsipildymo 
šių tekstų. Seniau nebuvo taip aišku, kaip 
dabar, kai jau turime atomų energiją iš
rastą ir jos naikinamoji jėga visiems jau 
žinoma. Todėl nėra randamas išsigelbėji
mas niekur kitur, kaip tik prie Karalių 
Karaliaus ir prie Viešpačių Viešpaties. 
Galime tarti šiuos žodžius: dėkojame Tau, 
Viešpatie, visagalis Dieve, kurs buvai, esi 
ir būsi kad ėmei savo didžia galybe ir 
viešpatauji.

Tautos yra susipykusios, ir atėjo tavo 
rūstybė, ir numirusių laikas, kad jie būtų 
teisiami, ir kad Tu atiduotumei atlygini
mą savo tarnams, pranašams, šventie
siems ir tiems, kurie Tavo vardo bijos, 
mažiems ir dideliems, ir sunaikinti tuos, 
kurie žemę sugadino. Apr. 11:17-18.

Tikroji ir amžina taika tik tuomet bus 
įsteigta čia ant žemės, kada Dievo Kara
lystė taps įvykinta pilnoj žodžio prasmėje.

(Temos pabaiga)

Kas domisi Tiesa, reikalaukite Knygų 
Katalogo. Neturtingiems siunčiam veltui 
mažas knygeles ir Traktatus. Pareikalavi
mus siųskite šiuo adresu: L.B.S.A. 212 E. 
3rd Str. Spring Valley, Ill. U.S.A. (61632).

Prašo Chruščiovą: sustabdykite žydų 

persekiojimą

(E) Tik vasario 17 d. paskelbtas tekstas 
rašto, praėj. metų gruodžio mėn. pasiųsto 
N. Chruščiovui ir pasirašyto žymių asme
nų, kaip belgų karalienės — motinos Elž
bietos, britų filosofo B. Russell ir dr. A. 
Schweizerio. Jie prašė sustabdyti žydų 
persekiojimą Sovietijoje, pareiškė pasi
piktinimą mirties bausmės nuosprendžiais, 
kai vykdomi ūkinio pobūdžio nusikaltimai 
(esą, 60 proc. nuteistųjų — žydai).

Rūpinasi Chruščiovo saugumu

(E) Skandinavijos vyriausybių sluoks
niuose intensyviai ruošiamasi šią vasarą 
planuojamam Chruščiovo vizitui. Spaudos 
žiniomis, Švedijos, Norvegijos ir Danijos 
vyriausybės svarsto klausimą, tarp kitko, 
bendrai pirkti neperšaunamą automobilį, 
kuriuo galėtų važinėti Nikita po Skandi
naviją birželio mėnesį.

Dar nėra galutinai nustatyta, kur Chruš 
čiovas bus apgyvendintas. Atrodo, jog Šve
dijoj jis gyvens Hagos pilyje, o Kopenha
goje — moderniškam SAS viešbutyje.

Užsienio p^so kaina Lenkijoje

(E) Lenkijos gyventojai, vykstą į užsie
nį ir kelionę apmoką lenkų zlotais, už pa
są iį europinius kraštus sumoka po 5.000 
zlotų, o į užjūrių kraštus — 7.000 zlotų. 
Jei užsienyje gyvenantieji lenko turisto 
išlaidas apmoka iš anksto devizomis, tuo 
atveju paso kaina siekia 1.000 zl.

jūsų vyras iš prigimties yra užsidaręs ir 
kuklus, tai jis gal norėtų būti nesivaržąs 
ir smarkininkas. Jūs, kaip jo žmona, turi
te jam padėti pasikeisti. Duokite jam su
prasti, kad jūs didžiuojatės būdama jo 
žmona.

Kai vyras namie gerai jaučiasi, tai ir 
profesinis jo darbingumas pakils 30-60 
proc. Supraskite, kad jūsų vyras namuose 
turi atsilsėti, išsikrauti. Tai leiskite jam 
daryti, ką jis nori. Stenkitės sistemingai 
užkariauti jam draugų. Populiarumas yra 
labai svarbus dalykas pasisekimui. Žmo
na gali daug kuo prie to prisidėti.

Savo plačių pažįstamų tarpe žmona ga
li pakelti savo vyro prestižą. Joks pro
pagandos skyriaus tarnautojas negalės 
daugiau padaryti, negu žmona, protingai 
veikdama. Taip pat neužmirškite pasakyti 
vyrui komplimentų ir būti meili.

VEDA: V. Čekausklenė-Grinkevlčintė

ŽMONA IR VYRO PASISEKIMAI

Kaip gali žmona sėkmingai padėti savo 
vyrui, kad jam gyvenime labiau sektųsi? 
Kokią įtaką žmona gali turėti į savo vyro 
profesiją?

Į šituos klausimus yra atsakiusi Doro
thy Carnegie, kuri turėtų išmanyti reika
lą, nes ji juk yra žinomojo Dale Carnegie 
žmona. Dale Carnegie yra vienas populia 
riaušių amerikiečių. Jis turi didžiulę {štai 
gą su 170 skyrių. Pas jį ateina milijonai 
amerikiečių, kurie nori išmokti, kaip pra
simušti gyvenime, kaip kitus patraukti į 
save. Jo patarimai yra labai paprasti, bet 
kartu ir labai sėkmingi.

Dorothy Carnegie nustatė kelias pagrin 
dines taisykles, kurios padeda daryti įta
kos.

Svarbu pasitikėjimas. Visų pirmiausia 
žiūrėkite, kad jūsų vyras turėtų tikslą, 
kurio jis siektų, nes darbas be tikslo gali 
vesti tik į nesėkmes. Stenkitės su juo kar 
tu. Mylėtis nereiškia tiktai vien kitam į 
akis žiūrėti, bet kartu reikia ir vieną ir tą 
pačią kryptį regėti.

Pasirūpinkite, kad jūsų vyras pamiltų 
savo darbą, su noru į jį gilintųsi ir tobulin 
tusi, nes tik tuo būdu galima pasiekti aukš 
čiausio laipsnio. Bet jeigu pastebėsite, 
kad tai prašoka jo jėgas, tai nereikalauki
te iš jo per daug, nes dėl tokio „pasise
kimo“ jis gali gauti nervų ar skilvio ligą.

Jūsų vyras turi visiškai pasitikėti ju
mis, kad galėtų išsipasakoti visus savo pa
siekimus ir nesėkmes darbe ar tarnyboje. 
Būkite visuomet gera jo klausytoja, nors 
ir ne visada gal viską suprasite. Jo tarny
bos paslapčių niekuomet neišpasakokite 
kitiems.

Jokios ironijos. Venkite įžeidinėti savo 
vyrą ironija ar sarkazmu. Kai jis grįžta 
namo iš darbo, nesakykite jam, pavyz
džiui: „Na, tai grįžta namo finansų geni
jus! Bet ar tu žinai, kad sąskaita už šviesą 
dar vis tebėra neapmokėta?!“ Per aštrus 
kritikavimas jam nepadės, priešingai, su
mažins jo pajėgas, kurios jam reikalingos 
kasdieninėje darbo kovoje. Dauguma žmo
nių nori būti kitokiais, negu jie yra. Jeigu

IŠSIVALYMAS
Fygos medis auga rytų šalyse, šiaurės 

Afrikoje ir prie Viduržemio bei Adrijos 
jūros. Fygos vartojamos ne tik kaip svei
kas skanėstas: jos dar turi tokių sudėtinių 
dalių, kurios tvarko žarnų veikimą.

Tvarkyti savo žarnas kartais net būti
na. Štai užeina šventės ar šaltesni orai. 
Tada daugiau pavalgome, turime geresnį 
apetitą. Dėl to dažnai ir pastorėjame, pri
sidedame svorio. Kartais net pradedame 
nekaip jaustis, oda kažkaip nešvari pasi
daro, kartais galvą skauda, užeina silpnu
mas. Visa tai gali kilti dėl blogo virškini
mo, dėl žarnose užsilikusių nešvarumų. 
Tad gera pravalyti vidurius.

Čia pateikiu porą receptų, kurie padeda 
ir vidurius išvalyti ir sumažina svorį:

VARŠKĖS GĖRIMAS. Paimti 120 ccm. 
pieno pasukų, 50 g varškės, 2 valg. šaukš
tus raudonųjų burokų sunkos, išsunkti 
dar pusę citrinos, paimti 1 arbatinį šaukš 
tuką konservuoto pieno, pusę išvalyto 
obuolio, 1 arbatinį šaukštuką obuolių sun 
kos. Viską gerai sumaišyti elektriniame 
maišintuve.

RYŽIŲ PATIEKALAS. Paimti 100 g il
gų, natūralių ryžių, pusę svaro rubarba- 
rų, 1 obuolį, 1 apelsiną ir 2 valg. šaukštus 
šaltalankio sunkos. Ryžius 25 min. virti. 
Kai išverda, apipilti per sietelį šaltu van 
deniu. Išvirti rubarbarus, nepagailint daug 
vandenio, ir pasaldinti medum ir cukrum. 
Supiaustyti apelsiną ir obuolį į mažus ga 
baliukus ir viską sumaišyti: ryžius, rubar 
barus ir vaisius. Paskiau pridėti šaltalan
kio sunkos pagal skonį.

Alpių kalnynuose, kur gamta dar neuž
nuodyta įvairiomis atmatomis, auga lau
kinis augalas — šaltalankis. Į jį ilgai ne
buvo kreipiama dėmesio. Tačiau per pasta 
ruosius du šimtus metų to augalo vaisių 
sunka pradėta nepaprastai vertinti. Jo vai 
siuose yra 6-8 sykius daugiau vitamino C 
negu citrinoje ar juoduosiuose serbentuo
se. Jame dar yra daug vitaminų A ir vita
minų P kompleksas.

— Meksikos mieste Jalapoje gimė ket
vertukas, ir visos 4 naujagimės kol kas 
sveikos.
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UŽ LAISVĖS KOVOTOJĄ
Kovo 15 d. Lietuvių bažnyčioje 9 vai. 

bus šv. Mišios už a.a. Dr. Antaną Trimaką, 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to Pirmininką. Jas užprašė DBLS Centro 
Valdyba.

DBLS SUVAŽIAVIMAS
Metinis DBLS Skyrių atstovų suvažia

vimas atidaromas šeštadieni, kovo 14 die
ną, 14 vai., Lietuvių Namuose.

Sekmadienį, kovo 15 d., 14 vai., įvyks 
Lietuvių Namų B-vės akcininkų metinis 
susirinkimas, į kurį kviečiami visi b-vės 
akcininkai.

REKOLEKCIJOS
Londono ir apylinkės tautiečiams reko

lekcijos Lietuvių bažnyčioje prasidės Did. 
Ketvirtadienį, kovo 26 d., 10 vai. ryte. Va
kare pamokslas ir palaiminimas 8 vai. Kiti
pamokslai bus: Did. Penktadienį 3 vai., 
Did. šeštadienį 10 vai. ryte ir 8 vai. vaka
re. Užbaigos pamokslai Velykų rytą 8 ir 
11 vai.

Išpažintys klausomos prieš ir po pa
mokslų. Kitu laiku pagal pageidavimą.

Rekolekcijas praves svečias iš Romos 
kun. Dr. Vytautas Kaziūnas, Vatikano ra
dijo lietuvių skyriaus vedėjas.

Tautiečius mielai kviečiame proga pasi
naudoti.

LIETUVIAI Į LIURDĄ
Šiemet „Šaltinis“ ruošia Didž. Britanijos 

lietuvių išvyką į Liurdą ir kitas Prancūzi
jos vietoves nuo rugpiūčio 16 iki 23 dienos. 
Viskam nuo Londono ir atgal kainuos 33 
svarai 10 šilingų. Vaikams iki 10 metų 7 
svarų nuolaida, o iki 14 metų 2 svarų.

Kviečiame tuojau užsirašyti ir atsiųsti 
4 sv. pirminį įnašą šiuo antrašu: Šaltinis, 
Išvyka, 21, The Oval, Hackney Rd., Lon
don, E.2.

Veš ta pati rūpestingoji agentūra, kaip 
1962 m. į Romą.

LONDONO LIETUVIŲ SPORTO IR 
SOCIALINIO KLUBO METINIS 

SUSIRINKIMAS
Kovo 21 d- (šeštadienį), 7 vai. vakaro, 

šaukiamas metinis klubo narių susirinki
mas Klubo salės patalpose (345A Victoria 
Park Road, London, E.9). Darbotvarkė: 
klubo metinio balanso apyskaitos, už 1963 
metus priėmimas, naujos Klubo vadovy
bės rinkimai ir einamieji reikalai.

Klubo nariai privalo su savimi turėti 
nario pažymėjimus, nes kitaip nebus lei
džiama balsuoti.

Susirinkimo pradžia punktuali.
Klubo Komitetas
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Mieli tautiečiai,
Dabar patš laikas pasirūpinti velykiniais siuntiniais 

giminėms ir artimiesiems Lietuvoje!
Nepraleiskite progos pasinaudoti mūsų paruoštais ypač 
vertingais, gerais, patraukliais ir labai žemom kainom 

siūlomais šiais šventiniais siuntiniais: '
VELYKINIS SIUNTINYS NR. 1

6 svarai miltų, 2 sv. sviesto, 2 sv. kiaul. taukų, į sv. arbatos; 
sv. kakavos, 1 sv. saldainių, 2 sv. ryžių, 1 dėž. Nescafe; 
sv. razinkų, į sv. pipirų ir lauro lapų, 2 sv. lašinių;
sv. cukraus.

Kaina tik 10 sv.
VELYKINIS SIUNTINYS NR. 2 

jardai puikios vilnonės medž. paltui; 3į jardo grynos vilnos3
angliškos medžiagos kostiumui; 4 jardai puošnaus nailono suknelei; 
3 šilkinės patrauklios skarelės; 2 poros nailoninių kojinių; 1 vyr. 
arba moteriškas grynos vilnos nertinis; 1 išeiginiai vyr. marškiniai; 
1 sv. saldainių ir 1 pora vilnonių vyr. kojinių.

Kaina tik 30 sv.
Prie nurodytų kainų nebereikia nieko primokėti, nes į 
jas įeina muitas, pasiuntimas, draudimas, supokavimas, 

licenzijos ir visi kiti mokesčiai.
Mieli tautiečiai, norime priminti, kad mes esame maisto 

specialistai ir maistu prekiaujame Londone 
jau nuo 1938 metų!

Todėl turime visas galimybes pasiųsti ir siunčiame į 
Lietuvą maistą pigiausiomis kainomis, geriausios 
kokybės, tinkamiausiai įpokuotą ir greičiausiai — 

tiesiai iš savo krautuvių ir sandėlių.
Duodame lengviausias išsimokė j imo sąlygas ir pilnai 

atsakome už siuntinių pristatymą.
Siunčiame taip pat jūsų pačių sudarytuosius siuntinius

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

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

Mūsų Skyrius yra Manchesterio Lietuvių Klube:
“ 121, Middleton Rd., Manchester 8.

::::
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MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už kalendorių, „Europos 

Lietuvį“ ir Nidos Knygų Klubo knygas, 
aukų dar malonėjo pridėti: 34 šil. J. Bar- 
dzil, 20 šil. Dr. K. Valteris, 10 šil. Ig. Grun- 
dulas, 6.6 šil. J. Vasiliauskas, po 4 ‘ii. I. 
Juška, I. Šimkus, J. Naujokas, L. Sličius, 
B. Šimėnas, J. Pukteris, H. Zabielskis, A. 
Pūkštys, K. Skudutis, P. Maksvytis ir K. 
Minutas.

A. A. JONAS BURINSKAS
Vasario 16 d. ankstyvą rytą Bethnal 

Green ligoninėje mirė Jonas Burinskas, 
64 metų amžiaus. Velionis kilimo iš Suval
kijos, nuoširdus lietuvis ir didžiausias lie
tuviškų kapinių įsigijimo rėmėjas, jose 
palaidotas vasario 24 d. Paliko žmoną ir 
sūnus.

BRADFORD AS
KRISTIJONO DONELAIČIO 

MINĖJIMAS
Kovo 21 d., 6 vai. vakare, Bradfordo 

lietuvių Vyties Klubo salėje rengiamas
KRISTIJONO DONELAIČIO

.250 metų gimimo sukakties minėjimas.
Paskaitą ta tema skaitys kun. J. Kuz- 

mickis.
Kviečiame visus vietos ir apylinkės lie

tuvius minėjime dalyvauti.
DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

LEICESTERIS
LEICESTERIO SKYRIAUS VALDYBA
DBLS Leicesterio Skyrius kovo 1 d. su

sirinkime valdybon išsirinko Domą Miku- 
lėną pirmininku, kun. Aldonį Putcę sekre
torium ir Kazį Pučinską iždininku.

Kandidatai — K. Geležinis ir A. Kučins
kas.

Revizijos komisijon išrinkti J. Janulevi- 
čius, A. Šimkevičius ir L. Perkowska.

DERBY
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas su Šv. Komunija lietuviams 
evangelikams laikysiu kovo 15 d., 14.30 
vai., Derbyje, St. Mary's Chapel, Sowter 
Rd. ir St. Mary's sankryžoje.

Kun. Aldonis Putcė

PRESTONAS
Lietuviškos pamaldos Prestone bus ko

vo 22 d., 12.15 val.

I Solid, mokestis
1. Birmingham Sk. — 7.0.0 (Dr. Valterio

I. 0.0 antn.), 2. Bolton — 4.10.0, 3. Centri
nis — 12.0.0, 4. Coventry — 25.0.0, 5. Derby
— 10.0.0, 6. Flackw. H. — 4.10.0, 7. Hali
fax — 3.0.0, 8. Kettering — 6.15.0, 9. Lei
cester — 10.10.0, 10. Leeds — 7.0.0, 11. 
Londono 1 Sk. — 4.10.0, 12. Manchester —
II. 15.0, 13. Mansfield — 4.0.0, 14. Notting
ham — 10.0.0, 15. Preston — 3.6.0, 16. Roch 
dale — 12.3.6, 17. Sheffield — 8.0.0.

Viso 143.9.6.
II Aukos

Barėnas — 2.0.0, Parulis — 1.0.0, Plukas
— 1.0.0, Varkala — 1.0.0.

Viso 5.0.0.
III Kitos pajamos

1. Grąžinta paskola 10.0.0, 2. Nottingha- 
mo Sk. grąžino — 20.0.0, 3. Iš LNB-vės 
proc. už paskolą — 45.4.6.

Viso 75.4.6.
Iš viso pajamų 223.14.0.

IŠLAIDOS
1. Raštinės — 15.11.0, 2. Kelionės — 23. 

16.0, 3. Atstov., reprez. — 76.15.6, 4. Pa
rengimai — 59.16.6, 5. Parama, šalpa — 
77.5.9, 6. Kitos — 51.0.0 (už 50 sv. atpirk
tos LNB akcijos).

Iš viso 304.4.9.

Iš viso pajamų 223.14.0.
Iš viso išlaidų 304.4.9.

1964 m. sausio 1 d. saldo—(minus) 80.10.9.

1963 m. DEFICITAS padengtas iš laiko
mųjų Banke einamoje sąskaitoje pinigų 
(iš DBLS rezervo).

Pridėjus 15.0.0 prie išlaidų, Sąjungos so
lid. mokesčio pervesto iš DBLS rezervo 
DBLB-nei, Sąjungos pinigų rezervas su
mažėjo iš viso 95.10.9.

1963 m. sąmatoje buvo numatyta paimti 
iš rezervo 102.Q.0.

C. Iždo Iždininkas

Šiais metais gautieji pinigai
Solid, mok.: Derby Sk. — 10.0.0, Centr. 

Sk. — 13.0.0, Gloucester —5.0.0, Flackw. H. 
— 4.10.0.

Aukojo Vasario 16 parengimui: Varka- 
lienė — 0.10.0, Parulis — 1.0.0, Seržin — 
1.0.0.

Vasario 16 Gimnazijai: Mr. X — 5.0.0, 
Leeds Sk. — 10.0.0.

C. Iždo Iždininkas

VOKIETIJA
XI-JI LIETUVIŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 

EUROPOJE

Sausio 25 d. Huettenfelde, Vasario 16 
Gimnazijoje, posėdžiavo Vokietijos PLB, 
ateitininkų sendraugių bei studentų, 
evang. „Jaunimo Ratelio“, skautų ir Euro
pos Liet. Fronto Bičiulių atstovai 1964 m. 
Studijų savaitės reikalais.

Nutarta Stud. Savaitę ruošti 8-16 rug
piūčio Huettenfelde, Vasario 16-sios Gim
nazijoje.

Stud. Savaitės bendroji tema: Krikščio
nybė moderniame pasaulyje. Moderato
rius: dr. K. Čeginskas, Techn. Komisija: 
T. Gailius, A. Grinienė, Dr. J. Norkaitis.

Visos rengėjos organizacijos pristato 
Techniškajai Komisijai sąrašus kviestinų
jų dalyvių, kuriuos Komisija pakviečia ir 
toliau informuoja bėgamaisiais stud, sa
vaitės reikalais.

Stud. Savaitės Rengimo Komisijos adre
sas: Alina Grinienė 8 Muenchen 54 Kris- 
tallst. 8/1

TAURAS
(A. BRIEDIS)

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 
LONDON, W.3 
Tel. ACO 4374

SIUNTINYS NR. 10
10 jardų vienos arba 3 spalvų po 3J jar

do, lygių spalvų, tamsiai mėlynos, juodos, 
rudos, pilkos ar žalsvos, su įaudimais 
kraštuose ALL WOOL MADE IN ENG
LAND, 100 proc, grynos vilnos, — su vi
sais mokesčiais tik 19 sv. 19 šil.

SIUNTINYS NR. 10 A
Toks pat kiekis 100 proc. grynos vilnos 

medžiagų, bet be įaudimų kraštuose ir 
juostelėmis, panašių spalvų, tik 16 sv. 16 š.

Prie tų siuntinių jūs dar galite pridėti 
10 sv. svorio ir kitokių mūsų prekių, temo
kėdami tik už prekes. Į azijinę Rusiją — 
15 šil. priedo.

Įvairūs maisto siuntiniai iki 44 sv. svo
rio galimai žemesnėmis kainomis. Pvz., 20 
sv. grynų kiaulinių taukų, 10 sv. smulkaus 
cukraus, 10 sv. ryžių tik 12 sv. 9 šil. 3 p.

Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Ga
rantuotas pristatymas.

PAGEIDAVIMAS SUVAŽIAVIMUI

Suvažiavę šį savaitgalį, mūsų atstovai 
turės progos pasidalyti mintimis, išgirsti 
centro planus ir pasimatyti.

Mes gi, pasilikusieji namuose, norėtume 
palinkėti suvažiavusiems geros nuotaikos, 
realaus padėties įvertinimo, nepasiduo
dant nei per dideliam optimizmui, nei pe
simizmui, vieni kitų supratimo: jei kur 
nors ir bus nesklandumų, reikėtų sutikti 
kaip neišvengiamą bendruomenės gyveni
me reiškinį.

Šia proga noriu vis dėlto bandyti kreip
tis į mūsų suvažiavimo dalyvius, kurie 
yra mūsų visų patikėtiniai ir gal judriausi 
mūsų sąjungos nariai. Vokiečiai, rodos,

WOLVERHAMPTONAS
PRAGIEDRULIAI IR ŠEŠĖLIAI

Šitas kadaise lietuvių veikla pasižymė
jęs miestas yra beveik užmigęs. Daugumui 
veiklių žmonių išemigravus, buvo tikėtasi 
susmukimo, bet ne tokio, koks yra dabar. 
Čia pagirtina skaučių veikla. Daug dar
buojasi Kaminskienė ir jos duktė.

Sąjungos skyriaus veikla irgi menka. 
Net nario mokestis nesurinktas. Vargo 
mokykla jau nebeveikia. Aktyviausi yra 
S ir D. Narbutai. Nors visuomet kainuoja, 
kai juos pamatai, nes jie parduoda čia 
knygas, čia loterijos bilietus, renka aukas 
Vasario 16 Gimnazijai ar Tautos Fondui 
ir t.t., bet ką gi darytume be tokių žmo
nių, kurie paaukoja laisvas valandas tau
tai ir bendruomenei!

Gražu dar girdėti, kad pavieniai asme
nys gražiai reprezentuoja lietuvius vieti
nių gyventojų akyse: Br. Viliūnas stalo 
tenise, Kelmistraitis krepšinyje, o nese
niai sukurtoje Meno Internacionalinėje 
grupėje Wolverhamptone 14 metų amžiaus 
Irenos Budninkaitės vardas ir fotografija 
pasirodė keletą kartų vietinėje spaudoje. 
Laikraštis pažymi, kad ji yra lietuvaitė ir 
jau laimėjusi keletą medalių už modernius 
šokius. Irena ir jos sesutė uoliai lankė 
vargo mokyklą ir ten jau pasireiškė savo 
vikrumu sporte ir gabumu šokiams.

Garsusis „Vilties“ klubas apsnūdęs. Ke
letui žaidėjų ir veikėjų išemigravus, o ki
tiems susenus, aktyviai dalyvauja V. Kel
mistraitis, Mauga, Viliūnas ir Burdenas. 
Jie visi yra buvę „Vilties“ žaidėjai, kurie 
žaidžia už CLB Smith fabriko komandą, 
kuri praeitais metais laimėjo visas taures 
ir pirmąją vietą I-mos divizijos W-tone ir 
apylinkėse. Šią komandą treniruoja V. 
Kelmistraitis

„Vilties“ klubas sekančią vasarą žada 
sudaryti jaunų berniukų ir mergaičių ko
mandą. Tėvai, norintieji savo vaikus leis
ti žaisti, prašomi susijungti su sporto klu
bo vadovybe. Lietuvių kalbos nemokėji
mas ar silpnas mokėjimas nėra kliūtis.

Buvęs „Vilties“ klubo žaidėjas F. Sna- 
baitis, kaip girdėta, susižiedavo su Man
chesterio lietuvaite. Sporto klubo ir visos 
W-tono bendruomenės vardu jiems linki
me viso ko geriausio.

Keletas lietuvių, kurie kunigo buvo 
smarkiai užsipulti dėl civilinės metrikaci
jos ir tt„ prašomi nenutolti nuo lietuvių 
veiklos, prisiminti, kad mūsų veikla nesi
baigia religija. V. K.

REIKALINGI REMONTO DARBININKAI
Namų remonto srityje Londone dirban

čiam lietuviui rangovui reikalingi lietu
viai darbininkai (dažytojai ir kt.). Ypač 
pageidaujami turintieji šioje srityje paty
rimo.

Rašyti „Europos Lietuvio“ Administra
cijai.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Pragyvenimas nuolat brangsta, 
todėl pilnai išnaudok savo sutau
pąs, investuodamas jas į

BALTIC STORES 
and

INVESTMENTS Co.,
(Z. Juras)

421, Hackney Rd., London, E.2, 
England, Tel. SHO 8734.

11, London Lane, Bromley, Kent, 
England, Tel. RAV 2592.

Tik čia Tavo kapitalas greičiau
siai augs, nešdamas aukščiausią 
dividendą!

Investuojant 1-2 metams, mo
kamas 5 proc. dividendas, o inves
tuojant 2-3 metams mokamas 51.

Už investavimus 5 metams ir il
giau mokame

7 PROC.
Taupyti galima per kiekvieną 

Anglijos, Škotijos ir Vali jos banką.
Tarpininkaujame palikimus su

tvarkyti.
Visi investavimai yra pilnai ap

drausti ir garantuoti nejudomuoju 
turtu.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B 

draudžia rūkyti kinuose bei teatruose. Ar 
gi negalėtume mes, žinodami gryno oro 
reikšmę kiekvieno žmogaus (taip pat ir 
paties rūkančiojo) organizmui, bandyti 
pravesti susirinkimus susilaikę nuo rūky
mo? Pertraukos metu prieškambaryje ga
lima atsigriebti! Jei žmonės gali išbūti per 
pamaldas nerūkę, vadinas, tas nėra taip 
sunkiai įvykdoma. Tik truputis gerų norų 
ir pastangų! Atjauskime vieni kitus nors 
ten, kur susilaikydami ne tik kitiems pa
darysime malonumą, bet ir sau tikrai pa
dėsime.

Su geriausiais linkėjimais!

Birutė Valterienė

MANCHESTERIS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 16-sios minėjimas Manchestery- 
je buvo atšvęstas vasario 29 d. Cheetham 
Town salėje. Kaip kasmet, Šventė sutrau
kė apsčiai apylinkės lietuvių. Minėjimą 
suruošė DBLS-gos skyrius. Iškilmingumo 
nuotaiką minėjime sudarė išstatytos šiais 
metais net penkios su sargybomis vėlia
vos: mūsų tautinė, anglų, „Ramovės“ ir 
dvi skautų-čių.

Minėjimą atidarydamas DBLS Manch. 
skyriaus pirmininkas V. Kupstys į garbės 
prezidiumą pakvietė savanorius-kūrėjus ir 
Vyties Kryžiaus kavalierius Gerdžiuną ir 
Taločką ir mūsų apylinkės visuomeninin
kus — DBLS Tarybos narį D. Banaitį ir 
mok. D. Dainauską. Turiningą ir įdomią 
paskaitą paskaitė D. Banaitis, kurioje jis 
daugiau vietos paskyrė mūsų tremties gy
venimo dabarčiai. Meninę dalį išpildė S. 
Karnauskas, meliodeklamacija „Iš praei
ties į ateitį“, T. Buroko vedamas Manch. 
liet, choras bendromis ir moterų grupės 
dainomis „Vilnele, bėk į Nemuną“, „Gim- 
tinėle“ ir „Prie vartelių“ ir I. Jokubaitytė 
eilėraščiu „Tėvynės ilgesys“ ir dainele 
„Stoviu aš parimus“, o taip pat I. Šnėlytės 
vadovaujama liet, jaunimo tautinių šokių 
grupė šokiais „Kalvelis“ ir „Rugučiai“.

Visiems programos dalyviams ar prie 
minėjimo paruošimo prisidėjusiems, o taip 
pat ir visiems į minėjimą atvykusiems 
nuoširdžią padėką išreiškė sk. pirm. V. 
Kupstys, o T. Burokui įteikė gėlių. Minė
jimą uždarė A. Pilkauskas, kviesdamas 
branginti savo tautinio charakterio bruo
žus, o tokių minėjimų metu atsigaivinti są
monę- ir dvasią. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

Baigiant mok. D. Damauskas nušvietė 
būtinumą mokyti vaikučius Vargo Mokyk
loje ir kvietė visus tėvelius pasirūpinti, 
kad jų mokyklinio amžiaus vaikučiai mo
kyklą lankytų. Manch. liet. Vargo Mokyk
la pradės veikti kovo 21 d.

Likusį vakaro laiką minėjimo dalyviai 
praleido gražiu bendravimu ir šokiais. Šo
kiams grojo E. Lukšaičio jaunųjų orkest
ras. Apytiksliai minėjime dalyvavo per 
150 žmonių, kurių tarpe šiuo kartu teko 
pastebėti daug boltoniškių. šia proga buvo 
pravesta rinkliava Vasario 16-tos Gimna
zijai paremti, per kurią surinkta daugiau 
kaip 16 svarų.

P. A.

MOKINIŲ REGISTRACIJA
Pranešama Manchesterio ir apylinkės 

lietuvių bendruomenei, kad po ilgesnės 
pertraukos vėl pradeda veikti savaitgalio 
lietuvių mokykla. Maloniai prašau visus 
tėvelius su mokyklinio amžiaus vaikučiais 
atvykti į Manchesterio L.S. Klubą kovo 
15 d., 3 vai pp„ kur įvyks mokinių registrą 
cija, tėvelių pasitarimas ir pirmosios pa
mokos.

Mokyt. D. Dainauskas 
Savaitg. m-los vedėjas

SGGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON. W.ll.

MAISTO SIUNTINIAI PERSIUNČIAMI 
TIESIOG IŠ DANIJOS.

GGGGGGGGGGGGGGG
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