
IX metai

Politinė pusiausvyra ir padėtis be išeities „TIMES” REDAKTORIUS PASAKOJA
Jungtinių Amerikos Valstybių visuome

nės nepasitenkinimas per paskutiniuosius 
kelis mėnesius reiškėsi vis garsiau. Dauge
lis stebėtojų nurodo, kad žmonių masėse 
baimės jausmas žymiai greičiau auga, ne
gu valdžios viršūnėse. Ypač stiprų Įspūdį 
krašto visuomenei padarė du privačiai at
likti tyrimai — palyginimai JAV ir SSSR 
karinių pajėgų. Tai Geiterio ir Rokfellerio 
komisijų paskelbtieji duomenys.

I pirmąją, dar 1957 m. suorganizuotąją 
komisiją įėjo 90 narių: senatorių, genero
lų, ekonomistų, žurnalistų ir darbininkų. 
Šios komisijos pirmininku buvo paskirtas 
Fordo fondo prezidentas Geiter. Antroji ko 
misija buvo sudaryta iš žymių visuomenės 
veikėjų, karo ekspertų, inžinierių, žurna
listų ir t.t. Jos organizatorius buvo žinoma 
sis visuomenės veikėjas N. Rokfeller su 
broliu.

Abi komisijos, keletą mėnesių nepriklau
somai viena nuo kitos kruopščiai dirbu
sios, priėjo tų pačių išvadų: Amerika dar 
niekuomet nebuvo tokioj pavojingoj padė
ty, kaip dabar, nes ji savo karine ruoša at
siliko nuo SSSR. Rokfellerio komisija pa
reiškė, kad ne vėliau kaip po dviejų metų 
SSSR taps didelė vadovaujanti pasaulio 
valstybė ir JAV jau niekuomet nebus pajė
gios pasivyti karo technikos pajėgumo sri
tyje.

Amerikos visuomenės nuomonė ir pla
čiųjų sluoksnių žmonių nuotaikos ypač nėr 
vingai reaguoja į neginčytinus duomenis, 
kad dabartinė administracija yra trumpate 
gė ir negabi, vykdydama grasinę ekonomi
ją, išleido iš rankų tą vyraujančią poziciją, 
kurią iki šiolei turėjo pasaulyje.

Manoma, kad žmonės pateisins visas tas 
karo išlaidas, kokios jos bebūtų didelės, ku 
rios bus reikalingos krašto apsaugai. Bet 
šio krašto valdžios sistema yra tokia, jog 
be prezidento valios nė vienas vyriausybės 
departamentas negalės daryti jokio svar
besnio sprendimo. O ir iš viso ne taip leng
va atitaisyti moralinę, psichologinę ir dip
lomatinę pusiausvyrą.

Paskutinėje NATO konferencijoje Pary
žiuje JAV vardas jau buvo žymiai kritęs. 
Norvegija, Danija, Belgija, Olandija, Pran
cūzija ir net Anglija nuo 1945 metų galvo
jo, kad jų saugumas garantuotas atomo Ir 
JAV orinės galybės. Dabar aiškėja, kad žy 
miai didesniam laipsny pačios Amerikos 
saugumas priklauso nuo atominių bazių, 
esančių Europoje. Paryžiaus konferencijo
je paaiškėjo, kad JAV tarpkontinentinlų 
sviedinių (su 5000 mylių radiusu), vienin
telio ginklo apsaugoti pačiai Amerikai, ne
turi. Todėl ji priversta ruošti arčiau SSSR 
bazes 1500 mylių siekiančių sviedinių.

O mažosios valstybės, jei būtų prieita iki 
peštynių, galės patarnauti ne tik savo, bet 
ir JAV saugumui. Bet jos tuomet, kaip įspė 
ja Kremlius, gali būti be pasigailėjimo nu
šluotos nuo žemės paviršiaus.

Visai natūralu, kad mažieji kraštai, kaip 
Danija ir Norvegija, svarstant šį klausimą, 
pareiškė, jog jos negali duoti amerikiečiam 
savo kraštuose bazių atominiams ginklam. 
Tiesa, Anglija ir kai kurie kiti kraštai suti 
ko, turint omeny, kad, žiūrint savo inte
resų, negalima JAV palikti tokioj padėty. 
Tie kraštai, pasilikdami be Amerikos ap-’ 
saugos, tuo pačiu paklustų Kremliaus ma
lonės. Tenka arba rizikuoti, arba kapitu
liuoti prieš Kremlių. Paryžiaus konferen
cija formaliai baigėsi demokratinių kraštų 
solidarumo demonstracija prieš SSSR ag
resiją. Bet tai Europos tautoms dar nepa
šalino netikrumo, dėl to kai kurie didesnie
ji kraštai, kaip Vak. Vokietija ir Anglija, 
pradėjo savarankiškai ieškoti išeities iš pa 
saulinio mirties taško.

Tiesa, Paryžiaus konferencija iškėlė ne 
tik bazių problemą, bet dar pageidavimą rū 
pintis nusiginklavimu ir tam reikalui su
šaukti eilę tarptautinių susitikimų: užsie
nių reikalų ministerių konferenciją, kaip 
siūlė Dūles, valstybių galvų konferenciją 
arba siūlė dviejų - trijų didžiųjų valstybių 
konferenciją, kaip pageidavo Chruščiovas.

Bet dabar pasaulyje, tur būt, nėra nė 
vieno rimto politiko, kuris patikėtų, kad 
bus praktiškos naudos iš tų pasitarimų dėl 
nusiginklavimo. Apie nusiginklavimą nesi
liaujama kalbėti jau daug metų. SSSR jo-

STRAIPSNIAI APIE LIETUVĄ 
PRANCŪZŲ KALBA

Šiuo laikotarpiu Lietuvą liečiančiais 
klausimais pasirodė šie straipsniai: „La De 
stalinisation dans les Respubliųues Balti- 
ųues“, J. Chabanier. Straipsnis tilpęs „Re- 
vue de Defense Nationale“, Nr. Janvier 
1958. Apie religinę padėtį Lietuvoje — 
straipsnis SAB, „Christian Domocr. Re
view“. Bulletin „Est-Ouest“ kovo 16-31 
•Pi* Tarybinį Lietuvos Seimą. Neperiodi
niame laikraštyje „Le Journaliste Libre“ 
Nr. 5 ir Nr. 6 tilpo min. Turausko straips
niai, kurių pirmas pavadintas „Les reall- 
tes lituaniennes“, o antras „Les precur- 
seurs dės luttes armees“. Be to, Šv. Kazi
miero ir 16 Vasario proga, pagal turimą do 
kumentaciją, tilpo daugelyje laikraščių 
straipsniai ir žinutės. (Pr. LŽ)

J. Gutauskas

kio nusiginklavimo nenori, o jei taip, tai 
visų kitų valstybių nusiginklavimas būtų 
vienašalis, tai yra savižudiškas.

Kas tada lieka daryti? Galimas dalykas, 
kad amerikiečiai, įtempę visas jėgas ir sa
vo tradicinę energiją, atgaus pusiausvyrą 
jėgos. Bet ir tai bus neilgam.

Kremliaus valdovai, nesiskaitydami su 
savo krašto žmonių norais ir laikydami 
savo gyventojus pusiau alkanus, neatsisa
kys lenktyniavimo ir visomis jėgomis 
stengsis išlaikyti pirmenybę. Dėl to Vaka
rų valstybių vyrai ieško naujų kelių. Visa 
pasaulinė spauda pažymėjo, kad, minėda
mas savo 82 metų vardadienį, K. Adenau- 
eris atkreipė ypatingą dėmesį sovietų pa
siuntiniui A. Smirnovui ir nuošaliai ilgai 
kalbėjosi su juo. Beveik tuo pat metu britų 
min. pirmininkas Macmillan pasiūlė su
daryti „nepuolimo paktą1 ‘tarp SSSR ir Va
karų valstybių — Anglijos, Amerikos ir 
kitų. Tiesa, toks paktas jau yra: visos vals 
tybės, įstodamos į Jungt. Tautų organiza
ciją, privalo pasirašyti iškilmingą pasiža
dėjimą nepulti kitų JT narių.

Anglų spauda, pritardama Macmillanui, 
sako, kad toksai tiesiogiai sudarytas pak
tas leistų baigti šaltąjį karą.

O šiuo metu pasauliniam ekrane pasiro
do Tilžės baidoko šešėlis, to paties baido
ko, kuriame Nemune prie Tilžės miesto 
1807 metais įvyko istorinis susitikimas 
Napoleono su Aleksandru I. Tenai šie du 
gigantai sudarė sutartį pasidalyti pasaulį 
ir pasirašė nepuolimo sutartį. Ir visas pa
saulis laisvai atsikvėpė. Bet tas „atsikvėpi
mas“ buvo neilgas ir netvirtas: jau 1812 m. 
Bonaparto kariuomenė žygiavo į Maskvą.

Kai Chruščiovas pasiūlė dviejų „gigan
tų“ pasitarimą — prezidento Eisenhowerio 
ir jo paties, tai jis paskelbė, kad tokio su- 

KANADOJE KONSERVATORIAI 
LAIMĖJO

Kanados parlamentas neseniai buvo pa
leistas, nes konservatorių turėtoji daugu
ma buvo itin nedidelė. Dabar išrinkti vėl 
konservatoriai, bet'jie turi jau didelę dau
gumą (iš 265 vietų net 210).

NEPASISEKĖ BANDYMAS
Amerikiečiai bandė leisti septintąją savo 

tarpžemyninę raketą, bet bandymas nepasi 
sekė. /

VAKARAI NETIKI
Paskubom dar atlikę kelis atominių bom 

bų bandymus, rusai siūlo Vakarų kraštams 
sustabdyti savo bandymus, patys žadėdami 
nebetęsti. Vakarų kraštuose tas pasiūlymas 
sutinkama kaip propaganda.

O paruošiamiesiems pasitarimams, po 
kurių susitiktų valstybių galvos, vakarie-
čiai pasiūlė Maskvą, laiką — balandžio 
mėnesį.

APSIŠAUDYMAS
Sirijos ir Izraelio pasienyje įvyko apsi

šaudymais iš artilerijos. Į reikalą įsimaišė 
J. Tautų stebėtojai.

NESUSIPRATIMAI BUS ŠVELNINAMI
Įsigalint naujajam butų nuomos įstaty

mui, D. Britanijoje daugiur nuomininkai 
nepajėgia susitarti su namų savininkais 
dėl naujų nuomos normų, o savininkai turi 
teisę atsakyti jiems butus:

Vyriausybė ruošiasi išleisti papildomą 
įstatymą, kuris gintų nuomininkų, ypač nu 
senusių, reikalus.

NUMATOMAS AUTOBUSŲ STREIKAS
Nesusitarusios dėl atlyginimų pakėlimo, 

D. Britanijos transporto ir bendrinės pro
fesinės sąjungos nusprendė skelbti streiką. 
Londone autobusai sustreikuos gegužės 4 
d., jei iki tol nebus rasta kokia nors išeitis.

KOVOS AŠTRĖJA
Indonezijoje aštrėja kovos tarp vyriausy 

bės dalinių ir sukilėlių. Vyriausybės kari
niai daliniai išsikėlė Celebo saloje, o suki
lėlių užimtose srityse jaučiamas nepasto
vumas — policijos vadas pabėgo su stam
bia pinigų suma, kai kur išsilakstė karei
viai.

NESUSIPRATIMAS PRASIDĖJO DĖL 
AMŽIAUS

Vakarų Vokietijoje areštuotas tūlas Gro 
bauer, atvykęs iš rytinės zonos. Jis sakosi 
esąs 108 metų amžiaus, o atrodo teturįs 
apie 70. Painiava dėl metų tikrumo sukėlė 
įtarimo, kad jo ir pavardė yra ne tokia, ko 
kią jis sakosi.

AUDROS KALIFORNIJOJE
Didįjį Penktadienį lietūs ir audros nu

siaubė Kaliforniją Amerikoje. 11 žmonių 
žuvo, apie 5.000 liko be namų. Žuvo taip 
pat tūkstančiai gyvulių. 

sitikimo metu bus galima sutvarkyti visus 
nesusipratimus ir išspręsti visus „ginčyti
nus klausimus“. Tuo būsiąs sudarytas stip
rus pagrindas taikingai lenktyniauti ir lai
kytis taikingos koegzistencijos.

Chruščiovas nepasakė, ar įeina į „taikin
go lenktyniavimo“ sąvokas Kairo konfe
rencija su savo „solidarumo“ skelbimu Azi 
jos ir Afrikos tautoms. Ji baigėsi naujo 
„Kominterno“ įkūrimu Afrikai. Tuo tarpu 
ši konferencija yra lyg kokia psichologinė 
„vandenilio bomba“, numesta į „juodąjį 
kontinentą“. Jos pasekmes labai greit pa
jus visos tos naujos, jaunos, dar nesustiprė 
jusios valsybės, išaugusios pastaraisiais 
metais Afrikoje.

Koks dėkingas laukas „taikingam lenk
tyniavimui“ tarp SSSR ir Vakarų pasau
lio! Ypač po to, kai Maskva viešai paskel
bė, jog visi kraštai, reikalingi ekonominės 
pagalbos, gali gauti jos iš sovietų valdžios 
be jokių slaptų įsipareigojimų ir labai leng 
vomis sąlygomis.

Norint baigti šaltąjį karą, teks rimtai pa 
galvoti, kaip nustatyti „sferas“ ir apskritai 
ar tai galima įvykdyti. Tai būtų be galo 
sunku, nors dėl to tartųsi ir dvi vienodo 
tipo valstybės. Ar galima įsivaizduoti, kad 
Kremlius atsisakytų revoliucijų, infiltra
cijos, suokalbių, karo prievartos būdu pa
vergti visą pasaulį? Pirma reikėtų, kad 
Kremliuje įvyktų didelių ir radikalių ideo
loginių ir praktikinių pasikeitimų. O visi
kas rodo, kad paskatintas paskutiniųjų mil 
žiniškų savo užsienio politikos laimėjimų, 
Kremlius dabar mažiausiai galvoja apie 
sttilinizmo reviziją.

Šitai supranta ir daugelis ‘Europos ir 
Amerikos politikų. Bet jie priversti žiūrė
ti savo gyventojų nuotaikų. Reikia parody
ti ir įrodyti, kad kitos išeities nėra, kaip 
tik kova. Todėl vyriausybėms tenka tartis 
ir įrodyti tų pasitarimų beprasmiškumą.

DIENOS -]
ARABAI PRIEŠ ARABUS

Oficialūs Sirijos sluoksniai apkaltino Ira 
ką, kad prie Sirijos sienos grupuoja savo 
karinius dalinius.

JAPONIJA APSIVALO
Devyneri metai kietos kovos tarp prosti 

tuciją palaikančių pelnikautojų ir sociali
nių reformatorių Japonijoje baigėsi pasta
rųjų -laimėjimu. Balandžio 1 d. buvo pra
vestas įstatymas, draudžiąs proštituciją, ir 
už įstatymo peržengimą bus baudžiama iki 
10 metų sunkiųjų darbų ir 300 svarų bau
da.

Tas įstatymas paliečia apie 35.000 viešų
jų namų ir 130.000 prostitučių.

PASISAKYMAI IŠ VENGRIJOS
Nuskridęs į Vengriją, savo kalbose Chru

ščiovas Vakarams yra pasiūlęs pasekti ru-
sų pavyzdį ir sustabdyti atominių ir vande 
nilinių bombų bandymus, o vengrams kito 
sukilimo atveju daugiau pasikliauti savo jė 
ga (vis dėlto sakoma, kad Vengrijoje dar 
yra apie 80.000 rusų kariuomenės).

ŽMUIDZINAVIČIAUS PAVEIKSLAI
' GERIAUSIAI PATIKO

Neseniai užsibaigusioje visasąjunginėje 
dailės darbų parodoje Maskvoje dalyvavo 
su kai kuriais savo darbais ir 17 Lietuvos 
dailininkų. Su lietuvių dailininkų darbais 
susipažino apie 700.000 lankytojų. Pažymė
tina, kad lankytojams geriausiai patikę lie 
tuvišku koloritu dvelkianti A. Žmuidzina
vičiaus peisažai. Ir penkiose kilnojamose 
parodose dalyvaus kai kurie Lietuvos dai
lininkai. Dailininko Savickio paveikslas 
„Pabudimas“ būsiąs išstatytas Briuselio pa 
saulinėje parodoje. (E)

P Ą!S!AU!L YjJiE
— Amerikiečiai stato tris mašinas, ku

riose į erdvę galės skristi žmonės; pirmoji 
bus paleista kitais metais.

— Britų laivas išgelbėjo iš degančio nor 
vegų keleivinio laivo 1.287 žmones.

— Chruščiovas su savo vyriausybės ir 
partijos delegacija išskrido į Vengriją.

— Prancūzijoje 24 valandoms buvo su
streikavę geležinkeliečiai.

— Persijoje, kaip praneša persų laik
raštis „Kayhan“, gimęs šešetukas — keturi 
berniukai ir dvi mergaitės.

— Ispanijoje , Barcelonoje, streikuoja 
apie 25.000 darbininkų. <

— Prancūzai Alžyre nukovę per savaitę 
apie 1000 sukilėlių.

— Jugoslavijos Tito ruošiasi aplankyti 
Lenkijos Gomulką.

— Rusija ir Lenkija tariasi dėl pasikei
timo pramonės gaminiais.

— Nasseras važiuos į Maskvą.

Grįždamas iš kelionės po Sovietų Są
jungą ir kitus Rytų Europos kraštus, Lon
dono „Times“ politinis redaktorius Iverach 
McDonaldas buvo trumpam laikui sustojęs 
Bonnoje. Čia turėjo progos su juo kalbėtis 
mūsų laikraščio korespondentąs.

Kaip žinia, McDonaldas savo kelionėje 
buvo suėjęs daug žymių Sovietų Sąjungos 
ir satelitinių valstybių partijos ir politinių 
veikėjų. Jis taip pat matėsi su Chruščiovu 
ir Gomulka. Jo platūs pasikalbėjimai su 
tais dviem vyrais jau buvo skelbti spau
doje.

Bendras McDonaldo įspūdis iš Sovietų 
Sąjungos yra tas, kad tenai materialinė ge
rovė pastarųjų kelių metų bėgyje gerokai 
pakilo. Kai jis buvęs Rusijoje prieš trejis 
metus, tai ypač daug skurdo tekę matyti 
kolūkiuose. Dabar jau ūkininkams esą, at
rodo, kiek lengviau. Daugiausia tas žymu 
kolūkiuose apie Maskvą. Tačiau plėšinėse 
žemėse jam tekę matyti tokių sumenkusių 
karvių, kokių jis savo gyvenime neregėjęs. 
Chruščiovas vargu ar pats tikįs, jog So
vietų Sąjunga dviejų trijų metų bėgyje pa 
vysianti JAV-bes pagal žemės ūkio produk 
ciją vienam gyventojui. Mašinų traktorių 
stočių panaikinimą netektų laikyti liberali- 
zacijos žyme žemės ūkio politikoje. Tai 
greičiau bus pirmas žingsnis pakeičiant ko
lūkius valstybiniais ūkiais, net jei tai įvyk 
tų už 10 ar 15 metų. Taip pat tenka skaity 
tis su tuo, kad Netolimoje ateityje gali būti 
atimti iš kolūkiečių privatiniai sklypai ir 
jų nuosavybėje esą galvijai. Ir praėjusiais 
metais padarytą pramonės pertvarkymą, Js 
teigiant liaudies ūkio rajonus, netektų lai
kyti liberalizacija įprastine to žodžio pras
me. Visi svarbesni nurodymai ir planai ir 
toliau eina iš centro.

Gyventojų didelė dalis esanti abejinga 
politiniams reikalams, nerodanti nei mei
lės, nei neapykantos režimui. Jaunesniąją 
kartą gerokai sukrėtęs nuvainikavimas Mo 
lotovo, Malenkovo, Žukovo ir kitų funk
cionierių, kurie anksčiau buvo keliami į 
dausas. Vengrijos klausimas nebeaktualus. 
Teisybė, sukilimo Vengrijoje metu Mask
voje ir kitur buvę tam tikro rūgimo stu
dentų tarpe, buvę nemalonių klausimų ko
munistų vadeivoms ir agitatoriams, o to 
pasėkoje nemaža studentų buvo pašalinta 
iš universitetų, bet dabar jaunuomenė, ma
tyti, jau bus priėmusi partijos skelbiamąją 
versiją, kad sukilimas buvęs „fašistų ir im 
perialistinių agentų“ darbas. Tos pat nuo
monės esą ir vyresniosios kartos rusai. Kai 
kurie net pareikšdavę: „Vakaruose buvo 
keliama daug triukšmo dėl vengrų, kurie 
žuvo sukilimo metu, o apie žuvusius rusų 
kareivius niekas nekalbėjo!“

Visur jaučiama ir kiek daugiau laisvės. 
Net Kremliuje nematyti tiek daug sargy
bos. Kai jam tekę lankytis pas Staliną, tai 
be enkavedisto palydovo jis negalėjęs Kre
mliuje nei žingsnio žengti. Dabar tik patik
rinę jc dokumentus prie įėjimo ir tada nu
rodę, kad jis turįs pasikelti liftu į tokį ir 
tokį aukštą ir tada eiti į tokį ir tokį kam

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 

Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

„VAIKŲ SEANSAS“
Salė pilnutėlė vaikų. Suaugusių beveik 

nematyti. Pasigirsta paskutinis skambutis, 
pamažu gęsta šviesa, ir prasideda vaikų se
ansas. Ekrane — reklaminis filmas „Atsiti 
kimas šachtoje Nr. 8“. Kas gi čia? Girtuo
kliavimas, peštynės, bučiavimasis... O po 
to filmas „Mergina iš Bombėjaus“. Taip! 
Aš nejučiom apsižvalgau, galvodamas, kad 
per klaidą patekau į seansą, į kurį nelei
džiami iki 18 metų amžiaus asmenys. Deja, 
aplinkui vien tik vaikų veidai...

Kur visa tai vyksta? Vilniuje, kino tea
tre „Spalis“.

Kai pabandžiau pakalbėti apie tai su ad
ministratorium, jis man pareiškė: „Mums 
reikia įvykdyti finansinį planą!“

Keista pažiūra į priaugančios kartos auk 
Įėjimą, ar ne tiesa? I. Savinas

Iš „Tiesos“, 1958.II.9.

TARNYBINĖ „PASLAPTIS“

Sausio 31 d. keleiviai Šiaulių stotyje ne
kantriai laukė, kada bus pradėti pardavi
nėti bilietai į dizelinį traukinį Klaipėda — 
Vilnius. Iki traukinio išėjimo liko 10 minu 
čių, o kasa vis dar buvo uždaryta. Pagaliau 
atsidarė langelis, ir moteriškas balsas pra
nešė, kad kasa turi tik kelis bilietus, nes 
traukinys perpildytas. Prasidėjo grūstis — 
norinčių įsigyti bilietus buvo daug. Man 
pavyko. Tačiau maždaug 10-15 žmonių bi
lietų negavo. 

barį. Jokia sargyba nelydėjusi. Nebuvę jos 
ir laukiamajame. Pats Chruščiovas pada
ręs jam labai vitalaus asmens įspūdį, as
mens, kuris yra pilnas visokių naujų idė
jų. Labai kalbus; kai įsikalbąs, tai kalbąs 
labai greit ir sunkiai sustojąs. Turįs labai 
gerą atmintį. Nors Chruščiovo padėtis esan 
ti stipri, tačiau McDonaldas neturįs įspū- 
džio, kad jis vienas darąs sprendimus. Vi
sus svarbesniuosius klausimus sprendžia 
partijos centro komiteto prezidiumas. Apie 
tuos posėdžius ir juose svarstytuosius klau 
simus dažnai žinanti ir visuomenė. Chruš
čiovas, atrodo, esąs rimtai suinteresuotas, 
kad būtų prieita bent prie dalinio nusigin
klavimo. Sovietai tikisi galėsią tada pakel
ti savo kitų pramonės šakų produkėiją. Iš 
to jie tikisi naudos ne tik viduje, bet ir už
sienio politikoje: sovietai, esą, galėtų su
stiprinti savo ekonominę įtaką artimuo
siuose ir viduriniuosiuose Rytuose. Tai bū-, 
tų Vakarams nemažesnė grėsmė, kaip so-., ,, 
vietų karinis potencialas. Vokietijos apjun
gimu sovietai vargu ar būtų suinteresuoti, 
net jei apjungtpji Vokietija būti; komunis- . , 
tinė.

Nors, kaip buvo minėta, Chruščiovo pa
dėtis esanti dabar partijoje stipri, tačiau 
toli gražu ji nėra visiškai' tikra. Grėsmė iš 
dešiniojo sparno — Malenkovo, Molotovo, 
šepilovo ir kitų šalininkų,' — dar tebesan
ti didelė. Chruščiovas savo politikoje lin
kęs daug dėti ant vienos kortos. Užsienio . 
politikoje dabar jo tikslas esa.s viršūnių 
konferencija, t.y. pasiekti keturių didžiųjų, 
susitarimo, o viduje — smarkiai pakelti že , , 
mės ūkį. Tais klausimais dešinysis sparnas 
kaip tik buvęs kitos pažiūros. Jei Chruš- .... 
čiovui nepasisektų tų savo siekių įgyven-. 
dinti, tai Malenkovo ir Molotovo grupės ša
lininkai galėtų kartais paimti viršų ir, , 
Chruščiovo karjera eventualiai baigtųsi. 
Tarp kitko, Šepilovas, priešingai Malenko- 
vui ir Molotovui, tebegyvenąs netoli-Mask- 
vos. Kai partija paskyrusi jį birbti į kaž
kokią Sibiro provinciją, jis atsisakęs ten.,' 
vykti ir pats susiradęs sau darbą Maskvos 
apylinkėje.

Su vakariečiais turistais rusai dabar ne
vengia kalbėti, kaip jie kad vengdavo anks 
čiau, Stalino laikais. Priešingai, jie vaka
riečiais labai domisi ir mielai su jais bend
rauja. Didelį pasisekimą turi vakarietiškos • 
knygos, parodos, sportininkų, menininkų, 
muzikų, teatro ansamblių viešnagės. Jauni
mas rodo visam kam, kas yra vakarietiš
ka, gal net daugiau dėmesio, kaip partijai 
būtų miela.

Smulkūs sovietų pareigūnai yra tačiau 
vis dar labai santūrūs vakariečių atžvil
giu. Sakysime, kad ir toks mažas epizodas. 
McDonaldas skrido į Maskvą iš Londono 
lėktuvu. Drauge skrido pora olandų pirmą 
kartą Sovietų Sąjungos aplankyti. Parūpo 
jiems užklausti stiuardesę, ar lėktuvas pa
kelyje į Maskvą nusileis Vilniuje. I tai ji 
atsakė: „Aš nežinau, kapitonas nežino, nie
kas lėktuve nežino!“ Po tokio atsakymo 
olandams praėjęs noras daugiau teirautis, 
ir jie visą kelią tylėję. Pr.Z- •'

Mes labai nustebome, kai pamatėme, 
kad traukinys ne tik neperpildytas, bet, 
priešingai, — pustuštis. Kiekviename vago
ne buvo daugiau kaip po 10 laisvų sėdimų 
vietų. Maždaug tokia pati istorija pasikar
tojo ir Radviliškyje. Čia keleiviams taip 
pat buvo pranešta, kad maža vietų, o bilie 
tai buvo parduodami paskutinę minutę.

Mes paklausėme traukinio viršininko, 
kodėl taip yra. Viršininkas (jo pavardės 
nežinau, nes jis atsisakė ją pasakyti aiškin 
damas, kad tau., tarnybinė paslaptis), .at
sakė: „Visi keleiviai, laukę stotyje trauki
nio, pateko į vagonus“. Bet juk mes patys 
matėme, kad tai netiesa. Mes paprašėme 
skundų ir pasiūlymų’knygos. Prasidėjo ieš
kojimai, kurie taip ir nepasibaigė iki Vil- 
niaus. Knygos nesurado.

Tokiu atveju tegu Lietuvos TSR geležin
kelio valdyba padeda įspėti šią tarnybinę 
„paslaptį“.

V. Sakavičius
Vilniaus aukštosios partinės 

mokyklos klausytojas
Iš „Tiesos“, 1958.II.9.

LĖKTUVAIS TIRPINO NEMUNO LEDĄ

Kovo 22 d. Nemunas ties Kaunu užsikim 
šo ledais. Potvynio atveju Kauno miesto 
žemesnėms dalims būtų grėsęs pavojus. Ci
vilinio oro laivyno žemės ūkio eskadrilė 
skraidė virš Nemuno ir barstė tam tikrą 
druskos mišinį, kuris padėjo ledui greičiau 
sutirpti. Šis darbas buvo vykdomas 100 km 
ruože nuo Kauno iki Jurbarko. Kiekvienu 
skridimu eskadrilė išbarstė 4 tonas miši
nio. Šis ledo tirpinimo būdas Pabaltijyje 
buvo naudojamas pirmą kartą (Seniau su- 
sikimšę ledai būdavo sprogdinami kartais 
net artilerijos pagalba). (E)
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Revoliucija ryja savo vaikusKomunizmas mūsų viešuomenės gyvenime yra bene dažniausiai kartojamas žodis. Jis taip dažnai minimas, kad jau nebe visada turi esminę savo prasmę. Viena jis 
turi dar apčiuopęs — tai mūsų kažkokį ne apykantos branduolį, žinai ar nežinai, supranti ar nesupranti — kalbėk, keik, kolio- kis ir tuo būdu jausies atlikęs savo šventą pareigą. Dėl to ir mūsų spaudoje apstu šitokių ore pakibusių pasikoliojimų, kuriais stengiamasi palaikyti neapykantos dvasią.Komunizmas, tiesa, turi tam tikrų religinių bruožų su įvairiomis savo apeigomis (masiniai susirinkimai, kuriuose tam tikro mis apeigomis kas nors užgiriama ar pasmerkiama), su stipriu fanatizmu (kai kurie net mirtimi baudžiamieji komunistai nesusvyruoja dėl savo įsitikinimų). O kadangi komunizmo vyriausioji dvasinė žymė yra neapykanta, tai ir mūsų viešuomenėje visomis priemonėmis stengiamasi ugdyti to kią pat neapykantą komunizmui, kokią jis sėja.

Ar vien nesąmoningos neapykantos ug
dymas nėra kartais net kenksmingas? Komunizmo nekenčiame, o taip pat nesąmoningai iš kitos pusės ryjame nejučiomis jo piliules tokiomis formomis, kokios pasiekia mus net už mūsų pačių pinigus (aišku, ši
ta mintis nepatiks kai kuriems broliams iš anapus, bet tikras dalykas, kad jie patys, tariamai darydami tai kultūrinių ryšių pa
laikymo vardu, gana lengva ranka atsiunčia mums tų migdomųjų vaistų per žurnalus ir per knygas... Taip, taip, per žurna
lus ir knygas...).Ar nebūtų geriau, jei mes liautumės gyvenę vien nuoga nesąmoninga neapykanta ir pasistengtume pažinti komunizmą? Tiesa, mes matėme jį patys su visu jo ūkiniu žmogaus ir krašto nubiedninimu, su kalėji mais ir išvežimais. Po keliolikos metų gal kam išblėso vaizdas, ypač paimant vis po dozę migdomųjų gyduolių... Dėl to, kas dar nėra susvyravęs ir nesiruošia susikrau ti lagaminėlius, labai verta būtų neapykan tos kartojimą pakeisti į sąmoningą bolševikinės dvasios supratimą.

Gana plačias pažintis su paviršiuje kaip ir nematomomis valdančiojo komunizmo dvasinėmis ypatybėmis dabar pateikia mums J. Girdžius-Klausutis savo knygoje 
Raudonieji Viduramžiai. Knygą išleido „Santarvės“ žurnalas. Knyga stambi — 301 puslapis' teksto.Knygai įvedamąjį straipsnį yra parašęs Bronys Raila, supažindindamas skaitytoją ne tik su per knygą iškylančia dvasine pa
ralele, nusakyta antraštėje, bet ir paaiškin damas, kodėl joje ypač tiršta faktų apie satelitinius kraštus, o mažai teatskleista lie tuviškoji pusė.Autoriaus knygai rašyti pasinaudota labai plačia medžiaga, dėl to knyga, atskleisdama daug naujų, plačiau nežinomų faktų, išėjo įdomi. Prie to įdomumo, žinoma, itin 
daug prisidėjo autoriaus sugebėjimas surinktąją gausią medžiagą taip suvirškinti ir pateikti skaitytojui, kaip tai atlieka geriausios plunksnos, turinčios prieš akis masinį skaitytoją ir norinčios su juo pasikalbėti įdomiai ir gyvai, bet apie labai rimtus dalykus. Tasai sugebėjimas knygą ir išski ria iš tų daugelio medinių ir sausų rašy

mų apie komunizmą, kuriuos skaitydamas iš nuobodumo imi snausti. J. Girdžiaus- Klausučio knygą skaitydamas niekas ne- snaus.Palikdami visu rašymo patrauklumu, stilistiniais sugebėjimais ir patraukliu medžiagos tvarkymu gėrėtis pačiam knygos skaitytojui, norėtume čia pirmoje eilėje iškelti, kas knygoje yra naudinga skaitytojui, kad jis negyventų vien tuščia neapykanta, o pažintų esmę, dvasią, nes nuo to priklauso žmogaus apsisprendimas ir stiprumas.Knyga, suprantama, neapima visų valdančiojo komunizmo pasireiškimų, nes tam nušviesti būtų reikalinga daugelio knygų, o ne tos vienos. Ji neapima ir viso teroro, kuriame skendėja bolševizmo pavergtosios tautos. Joje atskleidžiama tik tai, kaip atskiruose vadinamuosiuose satelitiniuose kraštuose komunistų vadai varžėsi dėl vai džios ir tose varžybose vieni po kitų neteko galvų, lyg pagal tą dėsnį: šandieną tu, o aš rytoj. Galvos krito su rafinuotomis apeigomis, su sunkiai įsivaizduojamais gud ravimais ir su ypatingomis, kitur niekur nežinomomis pasėkomis. Šitaip visu bruta lumu praeina pro skaitytojo akis Vengrija su savo Rajko byla, Jugoslavija, nuo kurios intymių santykių su Maskva nuimamas šydas, Bulgarija su atkakliuoju Rostovu ir tragiškuoju Petkovu, Čekoslovakija su Slanskio painiavomis ir antisemitiniais pasireiškimais, bylų tragikomiškosios scenos, kai jų ruošėjai nesugeba susitvarkyti su smulkmenomis, prisipažinimų istorijos. Kai autorius sustoja ties Lenkijos reikalais, tuose skyriuose jis iškelia ir lietuviškųjų komunistų galvų nulakstymą, tos se nosios kapsukinės — angarietinės gvardijos, kuri, aklai tarnavusi Maskvai, vis dėlto, pasirodo, yra turėjusi tautinių aspiracijų.Ką rodo visos tos bylos, kalinimai, prisipažinimai, tardymai, šaudymai, korimai pa čių komunistų? Mes vis linkę šnekėti, kad tuo būdu revoliucija ryja savo vaikus. Vadinas, ateis laikas, kada tie visi vaikai bus praryti, ir bus baigtas reikalas. Taip vis dėlto neatsitinka ir, tur būt, negreit dar at sitiks, nes šimtai žmonių, tegu ir viršūnėse esančių, yra tik laikinas nuostoliš komunistų partijai. Kartais tai greičiau ne nuos tolis, o laimėjimas, nes kariamieji ne visados būna viršūnėse vykstančių varžybų aukos. Dažniau jie būna nukrypėliai nuo generalinės linijos, kliūtis kelyje, užkietėjėliai, nelankstūs gaivalai, nesugebantieji pri sitaikyti prie linijos pasikeitimų, arba tiesiog atpirkimo ožiai komunizmo reikalui. Bet tie galvų lakstymai labai aiškiai parodo komunistinę moralę, kuri su mauru atsiskaito lygiai taip pat dažnai rafinuotu kartuvių keliu, kaip ir su petkoviško tipo priešu ar lietuvišku kapsukiško tipo nesusipratėliu. Komunizmas išduos kiekvieną savo maurą be jokio pasigailėjimo, kai jis bus nebereikalingas — tai tokią šiurpią moralę nupiešia Jonas Girdžius-Klausutis savo knygoje.Knyga verta paskaityti kiekvienam, tiek mokytam, tiek ir tam, kuris jaučiasi viską išmanąs, o gyvena senu, jau gerai apipe- lėjusiu politiniu kapitalu. B. Kazimieraitis

EUROPOS LIETUVIS_________ ._________________________ ____________________________

ŽMOGUS SCIENTOLOGIJOS ŠVIESOJE
V. Morkys, H.P.A.Scientologija yra naujausia ir dinamiškiausią pritaikomosios psichologijos šaka, skirta žmogaus sugebėjimams plėtoti.Galimas dalykas, kad šiais atominių bombų ir dirbtinių mėnulių laikais scien- tologijos iškilimas yra pats svarbiausias įvykis norinčios išlikti žmonijos gyvenime.Scientologijos kūrėjas ir tarptautinės scientologų organizacijos steigėjas yra R. Hubbard'as, amerikietis inžinierius, buvęs atominės energijos tyrinėtojas, dabar filoso fijos ir scientologijos daktaras.Esminius su žmogaus būtim susijusius savo aptarimus kaip sistemą jis paskelbė pasauliui 1950 metais, išleisdamas Amerikos knygų rinkoje didžiausią pasisekimą turėjusią knygą: „DIANETIKA. Modernusis Psichinės Sveikatos Mokslas“.'Dianetika yra pradinė scientologijos dalis, nagrinėjanti esminę žmogaus sąrangą. Scientologija (lotynų kl. scio — žinoti, graikų kl. logos — studijuoti), būdama dia netikos tąsa ir plačiau gvildendama žmogaus būtį ir jo santykius su aplinkuma bei visata, yra žmogaus būties problemų spren dimo, atsakymų ieškojimo mokslas.ŽMOGAUS SĄRANGADianetikos ir scientologijos prasme nagrinėjant žmogų — homo sapiens, — aišku mo reikalui jo sąranga yra skirstoma į tris dalis.

Asmuo. Pagrindinė žmogaus dalis yra as mųo, subjektas, psichė arba siela. Tai yra mintijantis pradas žmoguje, savo buvimą suvokiantis vientisinis gyvas vienetas, kar tais dar sąmoninguoju „aš“, individu arba pagrindine asmenybe vadinamas. Dar tiks liau išreiškiant sakoma, kad asmuo yra gyvybės ir minties statinis principas, neturin tis nei masės, nei bangos ilgio, nei energijos, nei laiko ir nei padėties erdvėje. Tačiau jis turi nepaprastų kūrybinių sugebėjimų būčiai suvokti, sprendimams ir išvadoms daryti,' o tuo jis gali prasmingai pasireikšti kaip žmogus.Scientologijos praktikoje, iškeliant prigimtinius žmogiškosios būtybės sugebėjimus, tik į šitą principinę žmogaus dalį krei piamasi, tik su asmeniu sudaromi psichinių pratybų sesijoje bendradarbiavimo santykiai ir tik per jį atsiekiami pageidaujami psichiniai ir fiziniai pasikeitimai žmoguje.
Dvasia. Dvasia yra sudaryta iš įvairių vaizduotėje sukurtų, tam tikras reikšmes turinčių vaizdų. Būtent, vaizdų, kurie suda ro fizinio pasaulio fotografines kopijas, vaizdų, asmens originaliai sukurtų, ir paga liau vaizdų, automatiškai susidariusių ir todėl asmens kontrolei nepasiduodančių. Pastarajai vaizdų rūšiai priklauso haliucinacijos, o iš dalies ir sapnai.Taigi, žmogaus psichinė sfera (anglų kl. — mind), arba dvasia, čia yra vadinami vi si tie nemedžiaginiai dalykai, kurie yra tarp asmens ir jam priklausančio kūno. Išaiškinta, kad vaizdų sistemos, arba dvasios, padedamas asmuo valdo savo kūną ir per jį besireikšdamas tvarko aplinkumą. Skiriamos trys pagrindinės dvasios dalys.Analitinė, arba logiškoji, moralinė, sąmoningoji, omeninė dvasia yra tobu

liausias asmens kūrinys.Jos pagrindinė paskirtis yra per pojūčių organus (regėjimo, girdėjimo ir t.t.) stebėti aplinkumą, suvokti ją, kopijuoti, analizuoti ir tikslingai, žmo gaus gyvenimui naudingiausiu būdu panaudoti objektyvius ir subjektyvius duomenis. Visi asmens patyrimai, įspūdžiai ir jų vertinimai, visi mąstymo vyksmai yra užfiksuoti psichinės energijos vaizduose, kurie atsiminimų skyriuose, tarsi kokiuose archyvuose, laikomi tobuliausiai surūšiuoti.Reaktyvinė dvasia yra analitinės dvasios atauga, skirta atlikti, taip sakant, juodą; paprastą, tarnaitės darbą, tvarkant tokius analitinės dvasios patyrimų duomenis, kuriuose yra tam tikro neaiškumo. Vė liau ji pasidaro tokia agresyvi ir savarankiška, kad jau nebepasitenkina paprastu darbu, o savo atžagareiviška veikla bando užimti meisterio vietą žmoguje.Reaktyvinė dvasia yra sąlyginių refleksų mechanizmas. Bė paliovos veikdama, ji, tarp kitko, be jokio rūšiavimo fotografuoja aplinkumą, o ypač skausmo pajautimo ir sąmonės praradimo metu. Plėsdama savo pragaištingą veiklą, reaktyvinė dvasia naudojasi visomis žmogaus informacijomis, bet jos supanašinti duomenys ir iš analitinės dvasios pagrobti atsiminimai archyvuose laikomi slaptai. Menkų sugebėjimų žmoguje visa reaktyvinės dvasios veikla* yra nukreipta į individo nuvertinimą, nuas meninimą ir sunaikinimą. Vienu žodžiu, jos veikla žmoguje yra labai panašių komunis tų veiklą pasaulyje. Reaktyvinės dvasios patyrimų skyriuose arba paveikslų archy- vuose yra saugiai laikomi židiniai tokių im pulsų, kurie sudaro įvairius žmogaus negalavimus, moralinius nukrypimus, ekscentriškumus, neurozę ir psichozę arba beprotystę.Somatinė, arba kūninė, omininė dvasia yra instinktų bei fiziologinių impul sų centras. Iš esmės ji yra lyg kokia kūno arba gyvulio „siela“, faktiškai atliekanti kvėpavimo, širdies plaikimo, liaukų veikimo, metabolizmo ir kitas biologinio valdymo funkcijas. Galima pasakyti, kad somatinė dvasia yra riba arba slenkstis tarp sub jektyvaus ir objektyvaus pasaulio.Tarp kitko, paminėtina, kad somatinės dvasios vaizduose yra užfiksuota ištisą, gal būt, trilijonus metų užtrukusi žmogaus kū no išsivystimo istorija.
Kūnas. Kūnu vadinama fizinė žmogaus dalis yra sudaryta iš gyvų ląstelių. Principe žmogaus kūnas yra žemos temperatūros šiluminis variklis. Jo struktūrai išlaiky ti ir veikti yra daugiausia naudojamos organinės medžiagos, kilusios iš kitų gyvybės formų.Kaip jau minėta, visi fiziologiniai procesai, kūno veiksmai ir elgesiai yra betarpiškai somatinės dvasios kontroliuojami. Asmuo ir analitinė dvasia, o nelaimingu atveju ir reaktyvinė dvasia gali daryti įtakos kūnui tik per somatinę dvasią.
Išvadinę pastaba. Pilnutinėje, integruotoje asmenybėje per psichinę sferą vykstąs asmens susisiekimas bei santykiavimas

(Nukelta į 4 psl.)

Atsiliepkime JamLaiminga turėtų būti Palestinos žemė, kurią lietė didžiausio Geradario kojos. Laimingi turėtų būti jos laukai, kuriais aidėjo Gerojo Ganytojo žodžiai. Laimės tenai, kaip ir čia, nebuvo ir nėra, nes Jo žodžiai ne laukams, ne granito uoloms buvo skirti, bet pavargusiai žmogaus širdžiai. Kai Jis ant kryžiaus nutilo, uolos prabilo, saulė ge dulu prisidengė — tik žmonių širdys nedrą, šiai atsiliepė.Jis visais keliais ir laukais skuba ir ieško nelaimingųjų, nors ir labai toli nuo levo namų būtų nuklydę. Kristus — Gerasis Ganytojas, lengva Jį atpažinti. Didžiausia pagarba žmogui — tai Gerojo Ganytojo sa vybė. Nors ne visi Jo avidei priklauso, ne visi Jo klauso, bet Jis prievartos nevartoja. Kiekvienam palieka laisvą valią, kad žmogus neliktų bevalis, kad neliktų be jokio atsakingumo. Išganytojas pasiruošęs nusi-- lenkti laisvei, kad žmogus nebūtų nuvertih tas iki neprotingo kūrinio. Žmonės dažnai vienas kito nepagerbia, tik Išganytojas nie kada taip nesielgia. Meilė ir pasigailėjimas — svarbiausia Jo savybė. Ji be galo myli kiekvieną, nes turi Dievo-Žmogaus, gailestingojo gydytojo, geraširdžio bičiulio širdį. Jis yra aukščiausias Gėris. Kiekvieno gėrio savybė yra spinduliuojanti. Geras žmogus visiems linki pasisekimo, niekam' nepavydi, artimo džiaugsmas — ir jo džiaugsmas, artimo skausmas — ir jo skausmas. Gėris ne sau gyvena, kaip gėlė ne saū žydi.Gerasis Ganytojas yra gailestingas. Jis atsiprašančiam neatidėliodamas atleidžia. Ant kryžiaus atgailaująs žmogžudys vos spėjo atgailos žodžius ištarti, tuojau buvo išteisintas: „Iš tikrųjų sakau tau, dar šiandieną su manimi būsi' rojuje“. Ne taip grei tai mažutė žarija gęsta vandenyje, kaip mū sų nuodėmės dingsta begaliniame Jo gai
lestingume. Ganytojas mielai nuodėmes atleidžia, nejausdamas nusidėjėliui jokio kar tėlio. Kaip akmuo, nuristas į jūros gelmes, niekada neatsiras vėl ant kranto, taip negrįš ir nuodėmės, nuskendusios Ganytojo atlaidume. Ištikimai paklausę Jo balso, įvykdę kvietimą, grįžtame į Jo kaimenę, Jo meilės šventovę. Gerasis Ganytojas visuose keliuose ieško išblaškytų ir paklydusių —- atsiliepkime Jam. Tai draugo, bičiulio, Dievo balsas! ‘ ■

T. žiūraitis, OP, i,Žodis ir Gyvenimas*1

Pamaldos '. - ■ •..KETTERING —- šį Atvelykio sekm. — balandžio 13 d. 12 vai,, St. Peter bažn., Lon don Rd. Kviečiami visi apylinkės tikintie ji prie velykinės Šv. Komunijos. ................... ■ ............. 1 .............. ..
ATSIŲSTA PAMINĖTI

TECHNIKOS ŽODIS. 1957 m. Nr. 6. Ra
šo J.V. Danys, A. Zujus, S. Juzėnas, V. Vin 
tartas ir kt.

** V I N I U J E
STEPONAS KAIRYS

(Ištrauka iš knygos „Lietuva budo“)Gegužės pirmomis dienomis visu būriu grįžome Lietuvon, Sustojome Vilniuj. Peter burgą palikome dar pastyrusį drungname ore, o Vilniuje mus sutiko apykaitri saulutė, medžių jauna žaluma puošė Bernardinų Ir Pilies parkus, gatvių kryžkelėse vai kai siūlė pirmųjų pavasario gėlių puokščių. Po Peterburgo Vilnius buvo mažas žmonių skruzdėlynas: ramu*, gyvenąs savu gyvenimu ir labai savas. Savas nudėvėtu švarku vežikas su aptingusiu kuinu; sava, kad ir įvairiakalbė minia miesto judresnėse gatvėse; kryžkelėj sustoję pasikalbėti neskubą pažįstami, dažnais didingais mūrų kupstais išmėtytos po miestą bažnyčios, siauros iškreivintos gatvės, seni dažnai dar nematytos architektūros namai ir savotiškai minkštas, jau nebe rytietiškas bruožas žmonių veiduose, — visa tai sava. Retais taškais minion įsiterpę uniformuoti valdininkai ir kariai nekeičia bendro vaizdo. Ir net retas policininkas gatvėj, sostinės „faraono“ tikra karikatūra, savaip pritapo prie aplinkos ir joje nyko.Sustojome pono Puzynos viešbuty, reto praeivio lankomoj aikštelėj arti šv. Mykolo bažnyčios. Pono Puzynos viešbutis —šeimyniškas.. Visas viešbučio aptarnavimo pa reigąs atlieka pats šeimininkas; tik nekloja svečiams lovų ir nešluoja grindų. Ponas Puzyna — garsios bajorų šeimos pavytusi 
atžala, bet šeimos tradicijas ir santykius garbingai palaiko. Jo svečiai daugiausia to
kie pat pavytę bajorai. Ponas Puzyna nelabai paiso biznio. Sužinojęs, kad mes esą me lietuviai, išjoti iš mokyklų, ir dar prisi 
mindamas Vilniaus universiteto tradicijas, 
paskiria mums mokėti už viešbutį po 20 
kap. nuo žmogaus ir sudėlioja po du į kiek 
vieną kambarį. Ponas Puzyna mėgsta po

litiką ir jai jis visuomet randa laiko. Dėl ko esame iš mokyklų pašalinti? Dėl ko stu dentai nerimsta? Ar čia nėra suktos žydų machinacijos? Ir ar tai nepakenks mums, katalikams? Ponas Puzyna visiškai nepasitiki žydais ir turi jiems nevieną sąskaitą. Ir ponas Pyzyna esąs „litvinas“, tikras litvinas, ir jo šeimos geneologijos šaknys siekia Gedimino laikus. Jau ir jis yra girdėjęs apie litvomaniją, bet nėra greitas pa tikėti viskuo, kas, apie ją blogo kalbama. Visi mes esame broliai ir katalikai — tokios yra pono Puzynos gairės orientuotis dabarties įvykiuose. Kalbamės su mūsų šeimininku kiek diplomatiškai, visame kame susiprantame, ir santykiuose visiškas pasitikėjimas!Pasisakome, kad norime pažinti Vilnių. Ponas Puzyna suaugęs su Vilniumi ir jį pa žįstą, kaip savo kišenę.— Naipierw panowie musicie do kated- ry, — to nasz Wawel (Visų pirma tamstos į katedrą, — tai mūsų Vavelis), — sako ponas Puzyna.Mielai paklausome šeimininko patarimo, o jis mus palydi iki Pilies skersgatvio ir nu sako, kaip toliau turime eiti. Pataria, kur galime* nebrangiai pavalgyti. Dowidzenia!Mes jau katedroj. Kai įėjome pro šonines duris ir užėjome iš galo bažnyčios, mus pagauna žodžiais neišreiškiamas katedros grožis. Sunkių keturkampių kolonų dvi eilės suskirstė pastato erdvę į tris navas ir laiko lengvai išgaubtus, tik keturiomis lapų pynėmis kukliai puošiamus skliautus. Ir kolonos ir skliautai, kad ir aukšti, nebe ga į dangų. Katedra, atrodo, nenori skirtis nuo žemės. Visas pastatas, tik negausiai puošiamas statulų, skulptūrinio ornamento, bareljefų ir rozečių, — harmoninga visuma, kurios nesiryžta pažeisti nei tolu moję matomas didysis altorius, nei Šv. Ka 

zimiero koplyčia, savu įnamiu prisišliejusi prie didingo pastato. Viršutinių langų šviesa, vitražų netamsinama, skrieja bažnyčios erdvėn jau vakarop paslinkusios saulės spindulių puokštės, ir praskydusi jų šviesa, atsimušdama į skliautus, ornamentus, kolonas, daro katedros erdvę džiaugsmu nušvitusią ir gyvą. Katedra, kaip iš žemės išaugusi ir pražydusi, žavi pasakišku ir kartu žemišku grožiu. Atrodo, jos kūlėjas, Stuoka-Gucevičius, nebuvo pašinešes žadinti besimeldžiančių sielose niūrių, mistinių nuotaikų.Katedroje labai maža žmonių. Jos akusti ka nuostabi. Iš ausiai nepagaunamos vietos kartais pakyla į orą kalbamos maldos tolimi garsai ir, bangomis aidėdami, ištirpsta bažnyčios erdvėje. Vis pakyla ir vėl ištirpsta lengvu atodūsiu. Katedros jautri, klausi tyla pagauna juos ir nutildo. Pro praveriamas bažnyčios duris neprašytai įsiveržia gatvės triukšmas. Bet katedra ir jį stropiai pagauna ir sudoroja.Atsigauname nuo pirmojo įspūdžio ir, kairiąja nava eidami, žiūrime, kuo dar katedra turtinga. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės magnatų antkapiai, šv. Kazimiero koplyčia su šventojo-kūdikio sidab-' riniu karstu ir Petro Skargos sakykla, iš kurios jis graudeno didžiūnų tirštomis nuo dėmėmis apsivėlusias sielas. Senoji mūsų praeitis ir jau taip netokia, kaip mūsų dienų. Vilniaus kapitulos puošnūs suolai prie didžiojo altoriaus tvora atsitvėrę nuo tikin tiesiems skirtos erdvės ir nuo jų saugo altoriaus paslaptį. Žinojome, kad katedroje yra gilios mūsų senovės liekana — pagonis kas krivių krivaičio altorius. Surandame katedros zakristijoną ir prašome, kad mums parodytų. Su zakristijonu kalbamės lenkiškai, tarp savęs lietuviškai.— Panowie, litwini? — klausia jau pagyvenęs bažnyčios tarnas, nedažnai matąs čia studentą; perbėga akimis mūsų ve dus ir pats nušvinta.— Ir aš lietuvis, na šašuolių, — prabyla jis lietuviškai.Iš karto pasijuntame kaip giminės ir einame į katedros pogrindį. Zakristijonas pa maldžiai sustoja ties Vytauto Didžiojo pa

veikslu sienoje prie didžiojo altoriaus ir mums paaiškina:—- Tai Lietuvos karalius Vytautas.Laiptais leidžiamės į pogrindį. Bene po pačiu didžiuoju altoriumi kuklus iš plytų sumūrytas keturkampis pakilimas. Viršaus įdubime anais amžiais, jei tikėti krivaičio altoriaus tapatybe, kurta šventoji ugnelė įdegė plytas ir jos patamsėjo. Keistų minčių asociacija. Ir pagonių kunigas, ir jį sekusi tikinčiųjų minia, atrodo, visą savo dė mesį skyrė negęstančiai ugnelei ir jos dūmui, šimtamečių ąžuolų supuvusioj šven toj girioj. Katalikybė suvarė pagonių dievus į amžių pogrindį ir užgesino šventąją ugnelę, nevisuomet ją įžiebdama jau naujai tikinčiųjų sielose. Ar daug laimėta?Vėl grįžtame į katedrą ir žiūrime ją jau iš kito galo. Tas pats įspūdis — šimtmečių šydo dengiamos praeities saugotoja, savos praeities. Išeiname į gatvę, nuostabiai paveikti ir beveik užmiršdami, kad lankėme katalikų bažnyčią.Vilnių žiūrėjome dar dvi dienas. Pirmąją dieną būriu lankėme Gedimino kalną. Vėliau apžiūrėjome šv. Jono bažnyčią, šaltoko pusiau gotikos stiliaus, tokio pat išlaiky mo, kaip jėzuitų ordino dogmatizmas. Pro vartus ties bažnyčios varpine patekome į buvusiojo Vilniaus universiteto kiemą. Grįstas didelis kiemas žaliuoja jaunos vejos garbana, retos žmonių kojos priminta. Tylu ir ramu. Tuščios, kolonados paretn- tos galerejos — senovės studentų ir profesūros vaikštynė — supa universiteto pastato rūmus. Kuklus, bet harmoningas uni versiteto observatorijos fasadas. Vėl mūsų, kad ii- ne taip sena praeitis, diegusi grū dą naujai Lietuvos ateičiai ir brutaliu caro įsakymu numarinta.Trečią Vilniuje buvimo dieną rezervavau vienam pačiam pasitrinti miesto gatvėse ir palandžioti po jo užkampius. Gatvėje trys kalbos: lenkų, žydų ir neapyre- čiai rusų. Negirdėti kalbant lietuviškai. Algi nėra kas kalbėtų? Stoviu prieš Muravjovo Koriko paminklą. Sunki, susmukusi satrapo figūra mopso veidu žiūri į mane padilbomis ir va prašneks. Pasitraukiu ir einu priešais balta skarele apsirišusiai moterėlei su maldaknyge rankoje.

— Ar tamsta nežinai, kur yra šv. Kotrynos bažnyčia? —klausiu lietuviškai.Moterėlė iš karto kaip ir sumyšta, bet jos veidas tuoj nušvinta, ir ji susijaudinusi nusako map kelią pas šventąją Kotryną lietuviškai. Kai padėkojęs nuo jos tolstu ir vėl atsigrįžtu, moterėlė tebestovi vietoję ir, sudėjusi rankas, vis dar į mane žiūri, — toks jai „navatnas“ atsitikimas.Išėjau Vilniaus gatvėn, besidairydamas po krautuvių iškabas. Viena jų mane sudomina. Joje rusiškai parašyta: „Kolonialna- ja torgpvlia“ ir apačioje — Moisej Veršes. Ar bičiulis Moisėjas nebus savo pavardės' bent kiek pakeitęs? Ar iš tikro jis nėra Veršis? Įeinu krautuvėn pasitikrinti.— Prašau man papirosų, — sakau jau senyvam krautuvininkui lietuviškai.Moišėjas maloniai man šypsosi ir draugiškai klausia:— Može pan po polsku? Polietuvišku ne suprantu.Kad vis dėlto suprato mane lietuviškai pakalbinus, man ir iš to šioks toks atpildas. Pasišnekame lenkiškai. Šeimininkas man papasakoja, kad jo senelis vertęsis supirkinėdamas galvijus Giedraičiuose, žmonių buvęs pramintas Veršiu ir, su tuo apsipratęs, vėlesnėms kartoms palikęs ir turtą ir pramintąją pavardę. Draugiškai atsisveikinome.Užsuku į žydiškąjį getą — Jeruzalę Lietuvoje: judri, šneki ir per gatvę, bent du trečdaliu gyvenimo išnešusi į viešumą; siauros, iškreivintos ir ne visuomet švarios gatvės. Savo tarpe šnekama tik žydiškai, bet kai užklysta praeivis ne iš savųjų, jis kalbinamas lenkiškai. Daugumas kapeiki- nės perkybos savininkų taip pat gatvėje. Greiti patarnauti.— Kur čia būtų galima nusipirkti kepurę? —. klausiu dar jaunos moteriškės.— Ar tokią, kaip pono? — atsako klausi mu ir. tartum atsiprašydama, prideda: —• tokios čia nėra.Su pagarba žiūri į mano studentišką uniformą ir paaiškinusi, kur galėčiau gauti paprastą kepurę, dar iš užpakalio palydi. Mandagumas — įprastas daiktas ir Vilniaus getui.
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ŽMOGAUS MAISTO ISTORINĖ APŽVALGA

KOSĖS IR DUONOS AMŽIAI
MARGUČIŲ BALIUS

Šv. Onos Moterų Draugija š.m. balandžio 
12 d., šeštadienį, Parapijos salėje, 345 A, 
Victoria Park Rd., ruošia

Margučių balių
Margučiai bus premijuojami. Be to, bus 

įvairi programa ir šokiai.
Įėjimas ir užkandžiai 7 šilingai.

VELYKOS SUSIMAIŠĖ SU KALĖDOM
Didįjį Penktadienį ir šeštadienį Didžioji 

Britanija turėjo sniego. Šitaip yra buvę 
dar ir 1900 metais.

ARTIMIAUSI NIDOS KK LEIDINIAI
Baigiamas spausdinti naujas Nidos Kny

gų Klubo leidinys — Antano Škėmos roma
nas „Balta drobulė“. Tuo pat laiku išeina 
ir „Rinktinė“ — lietuviškosios periodikos 
lituanistinės apžvalgos. Abu tie dalykai 
bus išsiuntinėti Nidos KK nariams. Tarp 
kita ko, „Rinktinė“ žada*išeiti 4 kartus per 
metus, o dabartinis jos numeris yra pirma
sis.

Nidos spaustuvė jau yra įpusėjusi spaus 
dinti kitą romaną ■— Ant. Rūko „Sužalo
tuosius“. Netrukus bus pradėtas spausdinti 
B. Gražulio šviežių novelių rinkinys „Sudu 
žęs vaizdas“.

Meile Trillat, Service Social d‘Aide aux 
Emigrants Direktorė kovo 5 d. padarė pra
nešimą visų pavergtų tautų organizacijų 
atstovams apie galimybes ir teikiamą para 
mą šios organizacijos. Prancūzijos Lietu
vių Bendruomenę atstovavo Kr. V-bos pir
mininkė O. Bačkienė.

Direktorė savo pranešime pažymėjo, jog 
tarptautinių fondų lėšos, kuriomis remiasi 
ši organizacija, paskutiniu metu žymiai pa 
didėjo. Tai įvyko ryšium su JT asamblėjos 
rezoliucija, kur pasisakoma, jog Aukštojo 
Komisaro veikla ir teikiama Tarptautinė 
pabėgėliams parama dar prailginama iki 
1963 m. gruodžio 31 d.

Service Social d‘Aide aux Emigrants ypa 
čiai suinteresuota individualinės paramos 
klausimais. Asmens reikalingi skubios pa
galbos, rimtam reikalui esant, gali ten 
kreiptis. Adresas: 391, rue Vaugirard, Pa
ris (15). Jų skyriai yra ir provincijoje.

(Pr. LŽ)

kų 
ra

Dr. A. Kušlys

VOKIETIJA
A. f A. JONAS RAUCHAS

Kovo 22 d„ Dillingeno ligoninėje po sun 
kios ir ilgos ligos mirė Dillingeno apylinkės 
narys Jonas Rauchas.

Jonas Rauchas gimė 1907 m. birželio 17 
d., Radvyčių dvare, Tauragės valse, ir a. 
Ten jis praleido ir savo vaikystę. 1923 m. 
baigė Kretingos progimnaziją - ir tais pa
čiais metais pradėjo tarnauti Klaipėdos 
muitinėje. Vėliau buvo perkeltas į Joniškio 
muitinę ir ėjo Kalvių punkto viršininko 
pareigas. Jis aktyviai dalyvavo visuomeni 
nėję ir kultūrinėje veikloje. Gyvendamas 
Latvijos pasienyje, organizavo kaimo jauni 
mą, ruošdamas įvairių švenčių minėjimus, 
vaidinimus ir kitokias pramogas. Jo pozity 
vų darbą nutraukė įsiliepsnojęs antrasis 
pasaulinis karas. Bolševikams pirmą kartą 
įsibrovus į Lietuvą, jis su šeima pasitrau
kė į Vokietiją. Prasidėjus vokiečių-rusų ka 
rui ir bolševikus išvijus iš Lietuvos, Rau
chas grįžta su šeima į tėvynę. Subraškėjus 
rytų frontui ir antrą kartą bolševikams ver 
žiiantis į Lietuvą, jis vėl su šeima pasitrau 
kė į Vokietiją. Sulaukęs karo pabaigos, gy 
veno įvairiose DP stovyklose. Įsteigus 
Schweinfurte emigracinę stovyklą, jis per
sikelia ten ir pradeda darbą, eidamas bloko 
vedėjo pareigas. Vėliau skiriamas stovyk
los administratorium. 1951 m. likvidavus 
emigracinę stovyklą, persikelia su šeima į 
Dillingeną. Čia keletą metų iš eilės eina 
Apylinkės pirmininko pareigas. Vėliau dėl 
darbo iš tų pareigų atsisakė. 1956 m. ru
denį pradėjo dirbti Vasario 16 gimnazijo
je ūkio vedėju. Ilgai nebeteko dirbti, nes 
susirgo ir buvo priverstas atsigulti ligoni
nėn, kurioje ir išgulėjo iki mirties.

d. Dillingeno R. kat. kapinėse. Į amžino po
ilsio vietą palydėjo apylinkės lietuviai ir 
gausus būrys kitataučių. Laidojimo apei
gas atliko ‘kun. Bunga, tardamas jautru 
atsisveikinimo žodį. Vasario 16 gimnazijos 
vardu atsisveikino kun. Dr. Petraitis, taip 
pat atsisveikinimo žodį tarė kun. MIC Na- 
vikevičius. Apylinkės pirm. Getneris atsi
sveikindamas su velioniu padėjo vainiką 
Dillingeno lietuvių bendruomenės vardu. 
Buvo padėta trylika vainikų, jų tarpe šei
mos, giminių, Vasario 16 gimnazijos, Hue- 
ttenfeldo apylinkės lietuvių, Dillingeno Ii? 
tuvių bendruomenės, Dillingeno latvių, be" 
druomenės, latvių Vanagų organizacijos 
vardu ir kitų artimųjų ir pažįstamų.

E. Getneris

Senųjų aukštos kultūros tautų — grai- 
ir romėnų — maitinimesi yra tam tik- 
paralelė su maitinimosi pasikeitimais 

modernioje Europoje. Tai klausimai, kurie
gyvi ir mums. Kai imame lyginti šių dienų 
maitinimu besirūpinančių mokslininkų pa
teikiamuosius šios srities duomenis su grai 
kų ir romėnų maitinimosi istorija, šis klau
simas mums pasidaro ypač aktualus, jei į 
jį žiūrime su rūpesčiu dėl savo tautos atei
ties. Nėra buvę kitų tokių tautų Žemės ru
tulyje, apie kurių iškilimą į nepaprastą 
valstybinį ir kultūrinį aukštį, apie smuki
mą ir pagaliau galutinį sunykimą turėtume 
tiek daug žinių, kaip apie senovės graikus 
ir romėnus. Jų dvasiniai turtai didele dali 
mi suformavo europiečo mentalitetą.

Graikų ir romėnų dvasinė būsena la
bai skyrėsi jų kilimo ir smukimo laikotar
piais. Taip pat kasdieninio jų gyvenimo 
reiškiniai kilimo ir smukimo metu buvo 
labai skirtingi. Kaip geriausias graikų dva 
sinės būsenos pavyzdys tegul bus paminė
tas graikiškas simpoziumas. Graikų kultū
rinio kilimo metu simpoziumas buvo links 
moms ir turiningoms diskusijoms skirtasis 
metas. Simpoziumuose taip pat būdavo dai 
nuojama ir žaidžiama. Aukštos vertės gin
čais, gražiakalbyste ir didelių problemų na 
grinėjimu verčiasi Platono nemirštamojo 
simpoziumo dalyviai. Vėlesniais laikais bu 
vo vis daugiau kreipiama dėmesio gomu
riui patenkinti ir gėrimams. Kartu reiškėsi 
pačių dalyvių nebesugebėjimas aktyviai da 
lyvauti simpoziumuose. Vis dažniau maty
ti samdytų asmenų, kurie turi rūpintis pa
tenkinti svečius: akrobatai, šokėjai, juok
dariai ir t.t. Anksčiau juk simpoziumo da
lyviai patys kūrybiškai reikšdavosi, o vė- 

(Pr. LŽ) liau tai nusmuko iki pasyvaus pasilinksmi 
nimo. Taip pat pamažu ima nykti anksty
vieji paprasti papročiai, vis daugiau links
tama į patogumus ir išlepimą. Šitą kryptį 
rodo ne tik puotos, bet ir visos kitos gyve- 

pinosi to teatro Direktorius Maurice Jac- nimo formos, taigi ir maitinimasis, 
quemont.

— Pr. Lietuvių Bendruomenė yra užsi- . 
sakiusi mūsų rašytojo O. Milašiaus visus sls , . , .
dabar spausdinamus veikalus, kurių susida tas skirtumas, kad graikų atskiros valsty- 
rys 10 tomų. (Pr. LŽ) bės

■ • moMaldininkų kelionė į Lurdą _ tybinio ir kultūrinio kilimo metu valgymo
Kun. Petrošius praneša, kad Prancūzijos . , , , . . . . n

lietuviai jautriai atsiliepė i kvietimą da- džiaugsmais nebuvo labai rūpinamasi. Bu- 
lyvauti maldininkų kelionėje į Lurdą, kuri vd svarbu linksma draugija, o ne vaišės, 
bus rugsėjo 14-17 d.d. Iš Prancūzijos vyks Tačiau jau 4 amžiuje prieš Kristų ši pa- 
62 žmonės, jų tarpe 8 lietuvaitės vienuolės. žiūra buvo pasikeitusi. Gardūs valgiai iš- 
Is viso bus apie 200 lietuviu maldininku. . , .
Kiekvienam dalyviui iš anksto bus praneš- vlrto l gyvenimo turini. Pagal Jakob Bur
ta anie šios kelionės nasiruošimo darbus ir ckhard, tai buvo viena priežasčių, gal net 

su-

Menininkai
Moneys Antanas paskutiniu metu baigia 

skulptūrą iš švino 1 metro 20 centimetrų 
aukščio, kuri vaizduoja vaiką duodantį 
cukraus gabalą savo šuniukui. Ši skulptūra 
bus išstatyta Tarptautinėje Briuselio Paro
doje cukraus paviljone. Be to, turi keletą 
užsakymų šampano Mercier įmonei.

Eretaitė Laisvė (prof. Ereto duktė), at
vykusi iš Šveicarijos, vienerius metus tobu 
linosi skulptūroje. Paryžiuje ji dirbo pas 
skulp. Del Debbio. Iš svarbesnių jos darbų 
yra kopija Budhos galvos ir laisva kūryba 
— varlė iš mėlynojo marmuro.

Kovo 31 d. paliko Paryžių ir nuo balan
džio 15 d. dėstys skulptūrą-tapybą Bazely.

Gailius Pranas, jaunas menininkas, ku
rio darbų paroda baigėsi vasario mėn. pra
džioje. Taip pat jis dalyvavo moderniojo 
meno muziejaus organizuotame svetimša
liams menininkams konkurse. Buvo iš
skirta 20 geresnių menininkų, kurių tarne 
ir jis. Jo konkursinį paveikslą nupirko vie
na privati galerija.

Milašiaus Misterija
Kovo 8 d. Studio des Champs Elysees see 

noje pasirodė lietuvio rašytojo Milašiaus 
veikalas „Miguel Manara“. Pastatymu rū-

Šitoks graikų gyvenimo formų keitima- 
vėliau pasikartojo ir romėnuose, tik

ne tuo pačiu metu išgyveno savo kili- 
ir smukimo laikotarpius. Graikų vals-

ta apie šios kelionės pasiruošimo darbus ir ckhard, tai buvo viena priežasčių, gal 
suteikiamos visos reikalingos informaci- ir svarbiausioji, bendro nuosmukio ir 
jos. ( (Pr. LŽ) nykimo.

Senaisiais laikais, kilimo metu, visas 
venimas, taip pat ir maitinimasis buvo

gy 
pa

Tai Lietuvos Ministerio Paryžiuje Dr. S. prastas. Mes žinome, kad iki Periklio laikų 
Bačkio redaguojamas prancūziškas leidi- privatus gyvenimas, taigi drabužiai ir mais 

__________ _ _ . nys ,skirtas prancūziška j ai visuomenei. Pas tas, reiškėsi dideliu kuklumu. Anų laikų 
Jono Raucho laidotuvės įvyko kovo 2"- kutinis numeris Nr.2-4 (6-8) išleistas š.m. ateniečiai buvo žinomi savo susilaikymu 

vasario men.
Šiame numeryje išspausdinta buvusiųjų vlsur> lr Jū virtuve buvo liesa. Tik po Pe- 

prancūzų ministerių Lietuvoje G. Dulong riklio iš Mažosios Azijos kolonijų per Ko- 
ir R. Ristelhueber pasisakymai prancūzų rinthą į Graikiją atėjo papročiai, nebeger- 
spaudoje Lietuvos reikalu, taip pat kitų bia paprasto ir kuklaus gyvenimo. Tas 
žymių prancūzų pasisakymų ištraukos, mu- .n,sų diplomatų kai kurios notos, bolševikinės ,pats r®lsklny® mat°mas ir Romoje, tik ke- 
spaudos ištraukos, Lietuvos istorijos ir lie- tiais šimtmečiais vėliau. Senovės Romoje 
tuvių veiklos faktų, dabartinės Lietuvos jos kilimo laikotarpiu buvo gyvenama ir 
žymiųjų valdančiųjų sąrašas, mūsų diplo- maitinamasi labai paprastai. Apie 300 m. 
matai, politinės institucijos ir svetimomis 
kalbomis leidžiamoji periodika.

AUSTRALIJA

Bulletin Lithuanien

prieš Kristų į paprastą romėnų gyvenimą 
pradėjo vis daugiau veržtis graikų papro
čiai. Pirmiausia ši įtaka buvo pradėta jaus 
ti iš žemutinės Italijos graikiškų kolonijų. 
Su Graikijos ir Mažosios Azijos užėmimu

Padėka
Visiems pareiškusiems man užuojautą 

dėl mano vyro Jono Raucho mirties ir vi
siems palydėjusiems jį į amžino poilsio vie 
tą tariu širdingą ačiū. Ypač širdingai dėko
ju didž. gerb. kun. Bungai už atliktas lai
dojimo apeigas ir paskutinį atsisveikinimo 
žodį, kun. Dr. Petraičiui, atsisveikinusiam 
su velioniu Vasario 16 gimnazijos vardu, ir 
kun MIC Navikevičiui už tartą žodį, Di- 
llingeno apylinkės pirmininkui p. Getne- 
riui padėjusiam laidotuvių reikaluose, lie
tuvių šeimoms: p.p. Getneriams, Rutkaus
kams, Mickevičiams ir p. Guiėnui, kurie 
mane sunkiomis man gyvenimo valando
mis vienokiu ar kitokiu būdu parėmė. Ypa 
tingai dėkoju p. A. Getnerienei ir p. O Rut 
kauskienei, kurios keletos mėnesių laikotar 
pyje. sergant mano vyrui, mane užjautė ir 
man visokeriopai padėjo.

Nuoširdžiausiai dėkoju p.p. Mykolaičių 
šeimai, kuri prisiminė mane sunkioje mano 
gyvenimo valandoje, ypač mano gerai drau 
gei p. Mykolaitienei, kuri asmeniškai atvy
ko.} laidotuves

Ir visiems kitiems, prisidėjusioms v'eno- 
kiu ar kitokiu būdu prie mano vyro laido
tuvių, tariu nuoširdų ačiū.

Ona Rauciiienė

Baigė aukštuosius mokslus . _ _ __________  -______
Pereitų metų pabaigoje Adelaidės uni- prasidėjo bendas papročių pakrikimas. Tūr 

valgl.1 padrinki,nu! kuro 
naitė ir Elvira Petrikaitė. Abi studijas pra ■’au skiriama daug reikšmes. Nuo Cezario 
dėjo prieš seseris metus. laikų prabanga buvo jau laikoma savaime

Tame pačiame universitete fizioterapijos suprantamu reiškiniu. Didėjo virtuvės per- 
studijas sėkmingai baigė ir Aldona Petkū- sonalas. Už retus valgius būdavo mokamos 
naite-Navakiene. rem , ... . , . ° . ......auksciausios kainos. Net aukštieji asmenys
A. Krausas — Australijos Rajono vadas domėjosi gastronomija. Pzv., Cajus Mar- 

Vyr. skautininkas A. Krausas korespon- tius, Cezario draugas, rašė gastronomijos 
denciniu būdu perrinktas Australijos lietu- knygas. Puotos būdavo nepaprastai turtin- 
vių skautų rajono vadu dar trejiems me
tams. rem

DANIJA

gos ir besaikės.
Pasikeitusi dvasinė būsena iš pagrindų 

Lietuvis jūrų inžinierius pakeitė ir gyvenimo būdą, taigi ir maiti-
Australijos laivo SS Yarranga inžinierių nimąsi. Maitinimasis vėl savo keliu veikė 

mi yra lietuvis Juozas Dijokas. Juozas Di- dvasihę bū ir nuvedė { paviršutinišku. 
jokas jurų inžinierium plaukiojo nuo 1938 . , . „ , .
m. lietuviškuoju „Kauno“ laivu. Emigravęs lr smuklm9- Kol šitokio gyvenimo ou- 
į Australiją, jis kelis metus plaukiojo kaip do tebuvo paliesti vien tik vadovaujantieji 
kūrikas, o prieš metus, išlaikęs egzaminus, sluoksniai, tauta dar tebebuvo sveika, nes 
gavo jūrų inžinieriaus teises ir darbą, rem tautos didžiuma dar tebegyveno paprastą 
Bachūno vardo biblioteka Adelaidėje gyvenimj»- Bet juk ?inoma’ kad bl°S* pavyz 

Adelaidės Lietuvių Namuose steigiamoji dziai gadina papročius.
biblioteka pavadinta J. Bachūno vardu. Na Perėjimas iš paprastumo į besaikiškumą 
mų valdyba biblioteką taip pavadino įver- turėjo dar ir kitų priežasčių. Senovės grei
tindama ir norėdama atžymėti šito nusipel kų jr romėnų maistas buvo maždaug vie- 
niusio lietuvio darbą lietuvybės reika- tlodas 
lams. rem

Abi tautos gyveno tuo, ką davė jų kraš
tų žemė. Maisto pagrindas buvo grūdų ko-

Lietuvių susiėjimai
Danijos Lietuvių Bendruomenė balan

džio 12 d. Kopenhagoje turi savo visuotinį 
susirinkimą, kuriame rinks valdybą, revi
zijos komisiją ir svarstys kitus savo reika
lus.

Danijos lietuviai kuris laikas jau turi sa 
vo užeigos vietą (prie Nikolaj Kirkės). Ten 
kas antrą ir ketvirtą mėnesio antradienį 
renkasi lietuviai pasiskolinti ir pasiskaityti 
lietuviškos spaudos, pažaisti stalo teniso, 
o ištroškę išgerti alaus ar mineralinių gė
rimų.
Vargo mokyklos klausimu

Nors mokytojai gerai supranta tokios mo 
kyklos naudą ir reikalingumą, bet ligi šiol 
nepasisekė dar nugalėti tėvų abejingumo. 
Vaikai pasirodydavo tik retkarčiais, dėl to 
mokytojai tik gaišdavo.

Keletas Australijos lietuvių į Ameriką t ” : "___ —
Šių metų pradžioje eilė Melbourno lietu tų javų, kurie augdavo tuose kraštuose, 

tautis išvvko į Toronto, A. Lalas - į Mon- ,Dauglaus a buv° vartojami miežiai ir gn- 
trealį. Pertho lietuviai R. ir H. Tatariūnai klal- Civilizacijai kylant, užkariavus kitus 
išvyko į Detroitą. Į Chicagą taip pat išvy- kraštus ir įsigijus kolonijų, naminiai javai 
ko adv. S. Balčiūnas, buvęs ALK Federaci buvo pakeisti kviečiais. Vis daugiau ir dau- 
jos pirmininkas ir veiklus visuomeninin- g[au kviečių buvo įvežama iš užjūrio ko- 
Kas. reni . ,. . , . v.lonijų ir kartu savoje zemeje vis mažiau 

bebuvo sėjama miežių ir grikių. Perėjimas 
PROF. S. ŠALKAUSKIO MONOGRAFIJA iš miežių ir grikių į kviečių valgius, iš pa- 

Prof. J. Eretas rašo monografiją apie grindų pakeitė maitinimąsi. Malant kvie- 
prof. Stasį Šalkauskį, vieną stambiausių čių grūdus- buvo lengva nuo grūdo bran- 
lietuvių filosofų. duolio atskirti lūkstelius. Is taip pagamin

tų baltų miltų buvo kepama balta duona ir 
pyragaičiai. Ankstyvesnė miežių košė ir ne 
rauginta miežių duona vartojama tik ka
reivių, vergų, vargšų ir gladijatorių. Pas
kutinieji su panieka vadinami „Hordearii“ 
— miežių valgytojais. Kiekvienas bent 
kiek geriau gyvenąs romėnas stengėsi val
gyti tik kviečių valgius. Atsisakymas nuo

Sukūrusius šeimos židinį
p. P. BATAITĮ ir p-lę E. CAMBELL 
nuoširdžiai sveikina ir linki laimingo 
gyvenimo
DBLS Ketteringo Sk. Valdyba ir nariai

m. Gyventojai maitinosi avižų ir soros ko
še ir nerauginta miežiu duona, kuri būda
vo kepama du kartus per metus. 19 am
žiaus pradžioje jau buvo garinių malūnų—•' 
1786 m. Londone, 1820 m. Prūsijoje, 1830 
m. Wuertenberge, Bavarijoje ir Saksoni
joje. Tokiu būdu vis didesnis gyventojų 
skaičius buvo priverstas pirkti baltus, daž 
niausią kvietinius miltus, kuriuose buvo 
likęs tik grūdo branduolys, be lakštelių. 
Technikai vystantis buvo gaminami vis bal 
tesni miltai. Dar prisidėjo chemiškas mil
tų baltinimas, kepimo milteliai ir kiti che
miniai priedai. Šitaip buvo tolstamą nuo 
natūralumo, ir nenatūralurhas ėmė paliesti 
vis didesnį gyventojų sluoksnį. Iki 19 amž. 
vidurio daugumas europiečių mažai teval- 
gydavo mėsos. Daugiur mėsa būdavo valgo 
ma daugiausia kartą per savaitę. Jeremias 
Gotthelf, prisimindamas 1849-50 metus 
Šveicarijoje, rašo: „Aš dar atsimenu, kada 
duona ir kava retai buvo matoma ant sta
lo. Vasarą buvo valgoma morkos, kopūstai, 
vaisiai, Saločiai, žiemą avižų košė ir pie
nas, džiovinti vaisiai ir daržovės, šitaip bu 
vo valgoma, ir žmonės buvo sveiki ir dar; 
bingi, gal net sveikesni negu dabar. Mėsą 
buvo valgoma tik kas trečią sekmadienį/* 
S.H. Thomson rašo apie to laiko ūkininko 
maistą Anglijoje: „Daugiausia buvo valgo
ma duona, sūris, bulvės ir kitos daržovės. 
Mėsa buvo valgoma retai“.

Volteris rašė apie Prancūziją: „Maža tė-. 
ra ūkininkų, kurie dažniau kaip kartą per 
mėnesį valgytų mėsą. Jei jie valgytų dau
giau mėsos, tai mūsų kraštas negalėtų pa
kankamai pagaminti“. Vokietijoje 1816-3Ž 
m. mėsos suvartojimas pakilo net keturis 
kartus. Pirmiausia tai paveikė prasidėję

pirmykščio, savo žemėje augančio javų 
maisto, buvo svarbiausias pasikeitimas 
maitinimosi papročiuose.

Senovės graikai ir romėnai, palyginti, 
mažai valgydavo mėsos. Jautis, kaip darbo 
draugas, senovės Romoje buvo retai sker
džiamas. Graikijoje dar ir šiandien sker
džiamasis gyvulys vadinamas aukos gyvu
liu, o tai primena senovėje skerstųjų gyvu 
lių reikšmę. Dar persų karų metu Graikijo 
je ožkų ir kiaulių mėsa buvo valgoma tik 
šventadieniais. Jautiena, jeigu ji buvo vai 
goma, tai tik kaip aukos gyvulys. Senovės 
graikai labai mėgdavo žuvį ir dažnai val
gydavo ją. Tada žmonės har gyveno har
monijoje su gamta ir jos įstatymais. Toks 
gyvenimo būdas savaime vedė į taupumą 
ir santūrumą.

Didžiausia priešingybė buvo vėlesnių lai
kų graikai ir romėnai. Santūrumas ir gy
vulio kaip gyvybės gerbimas buvo jiems 
jau nebepažįstamas. ’ Gyvulių skerdimas 
nebebuvo šventa apeiga ir padėka už per
teklių. Valgiui buvo penimi net povai ir 
giemininkai paukščiai, tuo būdu platina
mas išsigimimas, nepastebint, kad tuo pa
čiu ir žmogus vis daugiau tolsta nuo natū
ralaus gyvenimo.

Jei lyginsime moderniosios Europos mai
tinimosi raidą su senovės graikų ir romė
nų, tai matysime daug panašumo. Senovės 
germanų dažniausias ir svarbiausias valgis 
buvo grūdų košė (Mus-Brei). Duona buvo 
tik ponų ir kilmingųjų valgis. Šalia košės 
vėliau jau žinoma nerauginta, dar vėliau 
ir rauginta duona. Senovinis paprotys — 
javų košė kai kuriose nuošaliose vietose iš- krąšto supramoninimas ir planingas gyvu- 
liko gana ilgai. Jeremias Gotthelf savo Ber 
no tautiečių reikalavimą keisti košę į duo
ną vertina kaip blogą paprotį. Prancūzijoj 
16 ir 17 šimt. baltą duoną pažinojo tik val
dantieji sluoksniai. Prancūzų revoliucijos 
metu balta duona paplito ir plačiose tautos 
masėse. Iš Prancūzijos baltos duonos val
gymo paprotys paplito vakarų ir pietų Eu
ropos tautose. Dar 18 amžiaus pabaigoje 
kai kuriose Prancūzijos provincijose tebe
buvo valgoma ruginė duona. 19 amžiaus 
pradžioje Anglijoje ir Irlandijoje duona 
taip pat buvo dar ruginė. Tačiau iŠ koloni 
jų buvo vis daugiau įvežama kviečių, rūgi 
nės duonos pamažu buvo pakeistos balta 
kviečių duona. Taigi istorija Europoje pasi 
kartojo, kaip senovės Graikijoje ir romė
niškoje Italijoje.

Anksčiau Šveicarijoje avižos būdavo sė
jamos iki 1700 m. aukštumos, sora iki 2000

lių auginimas. Kartu pradėta konservuoti 
mėsą ir vartoti konservus.

Tai štai toks vaizdas graikų-romėnų it 
europiečių maitinimosi plėtros. Lyginant 
griežtos paralelės, be abejo, negalima iš
vesti, nes Europoj niekad nebuvo tokio be- 
saikiškumo, kaip Romoje. Iš kitos pusės 
graikai ir romėnai niekad nebuvo taip nu
tolę nuo natūralaus maisto, kaip mes su sa 
vo konservuotaisiais maisto produktais.

(Bus daugiau)

IŠEIS „LIETUVIŲ ARCHYVAS“

J. Leonas rengia spaudai „Lietuvių Ar
chyvo“ V tomą. Pirmieji keturi tomai buvo 
išėję Lietuvoje vokiečių okupacijos metais-. 
Šiame tome bus medžiagos iš bolševizmb;' 
vokiečių okupacijos ir tremties metų. '•<

i

STUDENTU BALSAS NR.1 1958

SKYRIŲ VEDA V. J. BYLAITIS IR K. DIKŠAITIS. MEDŽIAGĄ SIŲSTI 
ŠIUO ADRESU: STUDENTŲ BALSAS, BONN, POSTLAGERND, GERMANY.

DARBA PRADEDANT
sumanė 
skyrių, 
praėjo 

pažengė

boję išreiškė didelę užuojautą mūsų pa
vergtai tėvynei; išreiškė viltį, kad 3 Pabąl 
tijff'valstybės pasiliks ir toliau kaip Vokie
tijos draugai piliečiai busimosios naujos, 
laisvos ir suvienytos Europos. „Lietuva gy
vuoja ir nekapituliuoja. Ji laukia laisvei 
aušros“, baigė kalbėtojas. Minsterialrat Dj:. 
W. Essen apibūdino Vokietijos-Lietuvos 
santykius 1918 m. ir vėliau. Jis taip pat įsi 
gilino į mūsų kilmę, kalbą ir papročius. Ž1-, 
noma, toks jo susidomėjimas mumis paliko 
gerą žymę kitataučių studentų širdyse. Šio

Naujoji VLSS Centro Valdyba 
įvesti šiame laikraštyje studentų 
Tarp sumanymo ir jo įvykdymo 
šiek tiek laiko. Pagaliau reikalas
taip toli, kad, štai, jau pirmą kartą pasiro
dome.

Pradedant bet kokį naują darbą, api
brėžiamas ir jo tikslas. Šią pareigą atlik- 
sime ir mes. Jau pats skyriaus pavadini- minėjimo baigamą j į žodį ^tarė Dr. P.^Kay- 
mas sako, kad čia bus daugiausia rašoma 
studentiškais klausimais. Tačiau studentų 
gyvenimas neapsiriboja vien tik universi
tetu, bet pasireiškia kartu ir visuomenėje, 
kultūrinėje ir politinėje srityse. Kiekviena 
visuomenės grupė į šias sritis turi savas 
pažiūras. Imant kiekvieną asmenį atskirai, 
tos pažiūros dar labiau diferencijuojasi. 
Skyrius nebus nudažytas kurios nors sro
vės spalva, jame galės reikštis kultūringa 
forma, kaip akademikams pridera ir savai- 
rne suprantama, kiekviena pažiūra. Šalia 
to teiksime žinių ir iš studentiško gyveni
mo, tiek lietuviško, tiek ir nelietuviško, no
rėdami duoti mūsų visuomenei studentų 
veiklos vaizdą.

Tokia būtų šio skyriaus užduotis. Tačiau 
jai atsiekti reikia bendros talkos, į kurią 
kviečiame ne vien tik Kolegas, bet ypač ir 
mūsų profesūrą. Tikimės, kad šis diskusi
jų forumas turės vienijančios įtakos Euro
pos lietuviams studentams ir prisidės prie 
galutinio jų apjungimo, kuriam pirmieji 
žingsniai jau padaryti. K. D-tis

velis, kuris iš širdies pareiškė, kad mes, pa 
baltiečiai, dedame visą savo pasitikėjimą į 
vakarų kraštus, nes anksčiau ar vėliau vėl 
viešpataus laisvė pasaulyje. Dr. Karvelis 
buvo tas asmuo, kuris davė VLSS-ai mintį 
surengti tokį reikšmingą politinio pobūdžio 
Vasario 16 minėjimą Bonnoje. Vasario 24 
d. Dr. P. Karvelis kalbėjo Bonnoje Šven
tės prqga į Vokietijos radiofonus. Tuoj po 
to įvyko spaudos konferencija „Presse- 
club'e“, kur Dr. Karvelis, o taip pat latvių • 
ir estų atstovai kalbėjo visais mums aktu
aliais klausimais („Status o.uo klausimai 
rytu Europoje“). Pagrindinė mintis buvo: 
nesibijoti ideologinės kovos. „Wir wuen- 
schen keine gewaltsame Befreiung der vom 
Kommunismus versklavten Nationen, aber 
der Westen darf sich nicht mit einer Kor 
existenz abfinden, die bis zum Tor dės 
Schlachthof reicht!“, buvo pasakyta Dr. 
Karvelio. Sekančią dieną tai jau citavo sa
vo reportažuose vokiečių laikraščiai.

Baigiant tenka pareikšti, kad iš lietuviš; 
kų organizacijų Vokietijoje, išskyrus Vil
ką, nebuvo gauta jokios. materialinės ar 
moralinės paramos, kai tuo tarpu vokiečiai 
bei ACEN (Pavergtų Europos Tautų Susi
vienijimas) mus parėmė sprendžiant kaj 
kurias sunkias organizacines problemas. 
Už tai jiems tenka nuoširdi padėka. Lietu
viai studentai Vokietijoje yra nekartą gir
dėję pasisakymų, kad jie neužtektinai pasi 

... . . „„ , . , -t • rodo savo veikla. Kliūtis vra ta, kad kiek-Šiais metais vasario 23 d. įvyko Nepri- vienas tik tiek u visui.- pasjreikšti. kiek
klausomybes Šventes minėjimas Bonnoje, turima lėšu nes dažnai daivvavimas kita- 
kuris savo politine .svarba buvo vienas tauči„ studentu kongresuose ir palaikymas 
reikšmingiausių visoje Vokietijoje Šio mi- aktyvių ir reikšmingu ryšių su svetimomis 
nejimo parengimu rūpinosi Vokietijos Lie- organizacijomis reikalingas lėšų. Pati Stū- 
tuvių Studentų Sąjungos Centro Valdyba dentu Sąjunga vra neturtinga, o taip pat 
Įtartu su Bonnos lietuviais studentais Visa ir jos nariai> todėl ir negali visose svetim'O- 
matenaline parama šiam parengimui buvo se organizacijose dalyvauti ir atstovauti 
gauta tik is Vhko. Pat} minėjimą propa- mūsų bendrųjų reikalų. Kiek sąlygos lei- 
gandiskai (tam tikslui jis ir buvo rengia- džįa. tjek veikiama. Bonnoje buvo įrodyta, 
mas) galima laikyti puikiai *_pavykusiu. kad lietuviai studentai nėra savo veiklu- 
Pries minėjimą Bonnos laikraščiuose kelis mu atsilikę nuo kitų studentų, bet, priešin- 
kdrtus buvo įdėti skelbimai, o taip pat bu- ga^ kaį SąiygOS kiek palankesnės, tai ir dlr 
vo iškabinėta daug didelių plakatų visuo- bama. Pvz_t mūsų broliai kaimvnai studeri- 
se universiteto institutuose. Sekančią dieną įaj ar kjfį nesuruošė tokio didelio masto 
po minėjimo vietos laikraščiai puikiai at- minėjimo.
siliepė, įdėdami aprašymus tokiomis ant- Būtų buvę daug įspūdingiau, kad į šį mi 
wnnnn’r kaip, Pvz., „Sovietai deportavo nėjimą būtų atsilankę daugiau kviestųjų 
350.000 lietuvių“ Lietuva dar vis gyvuoja lietuvių. Prisipažįstam, kad pakvietimai 
ll nekapituliuoja , „Lietuva po 1918 m. iki buvo išsiuntinėti truputį vėlokai, bet reikia 
šiandien ir pan. vįs dėito suprasti, jog gyvenime negalima

Pagrindiniai kalbėtojai buvo F. Berend- visuomet pasinaudoti didžiausiais, patogu- 
sen, parlamentaras (MdB), kuris savo kai- mals. J.B.

VASARIO 16 BONNOJE
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Skaitytoju. taukai SPRENDIMAI IR ATSAKYMAI
FELJETONAS

KO GINČYTIS?
Ar neklysta Dr. K. Valteris, sakydamas, 

kad .diskusijos reiškia ginčą? Pasižiūrėjus 
J žodyną, atrodo, kad „ginčas“ lietuvių kal
boje turi gan plačią prasmę, bet kasdieni
nėje kalboje jis suprantamas kaip piktas 
pasikeitimas žodžiais. (Angliškai — qua
rrel.).

P. Paliulionis, tur būt, bus teisus, skir
damas ginčus nuo diskusijų. Dabartinės 
Lietuvių Kalbos Žodyno autoriai laiko, kad 
žodis „diskusijos“ vartotinas lietuvių kalbo 
je, o jo reikšmė aiškinama — svarstymas 
kokio ginčijamo klausimo, norint jį visa
pusiškai nušviesti.

To mūsų spaudoje ir reikia, o ne ginčų, 
kurie kartais veda iki draugiškų santykių 
nutraukimo ar dar blogiau. Atrodo, kad 
taip galvoja ir P. Paliulionis.

J. Vilčinskas

prieš save Saują derliaus. Esu susižavėjęs 
ir linkiu ir toliau sėkmingai varyti kultū
rinę vagą. Sekančią knygą Dr. J. Balio 
Užburti lobiai, prašau man siųsti kietai 
įrištais viršeliais“.

MIRĖ RAŠYTOJAS STASYS 
KANAPIENIS-KAPNYS

Kovo 19 d. po ilgos ir sunkios ligos mi
rė Vilniuje rašytojas Stasys Kanapienis- 
Kapnys, 62 m. amžiaus.

Prozos ir draminiais veikalais pasižymė
jo jau prieškariniais laikais („Žmonės be 
veido“, „Du“ ir kt.). Kauno ir Šiaulių tea
truose buvo statomi jo veikalai „Kai širdis 
traukia“ ir „Traukinys ateina“. Liaudies 
teatrams buvo paruošęs veikaliuką „Plute
lė ir pelės“. 1956 m. išėjo Vilniuje jo kūri
nių „Rinktinė“. (E)

ESU SUSIŽAVĖJĘS
NKK narys E. Migevičius iš Australijos 

rašo:
Geros sėkmės jūsų darbuose! Turiu

Atsiųsta paminėti
ATEITIS, 1958 m. Nr. 2. Rašo S. Sužiedė

lis,!. Stasaitė, kun. S. Yla, T. Narbutas, M. 
Vaitkus, A. Gražiūnas, A. Karvelytė, V. 
Benjaminas, E. Tumienė

i.’šHE

SIUNTINIU REIKALU

žiema, ruduo, pavasaris ar vasara, nepai
sant koks metas bebūtų, nevienas musų nuolat 
susiduriame su dovani} siuntinėliais į kraštus, 
kuriuose yra likę musų artimieji.

Velykiniai dovanų siuntinėliai jau arba ga 
vėjus yra-pasiekę, arba pakeliui. Ne vienas mu 
sų dabar jau dairomės apie vasaros siuntinė
lius: lengvesnei suknelei medžiagą, lietpalčius, 
lengvesnius batus, šilko skarelę, vyrams viršu
tinius baltinius, gabardino medžiagą lietpal
čiui ir pan.

Kiekvienas, suprantama, pirmoje eilėje 
galvojame, kiek atsieitų toks „vasarinis“ ar 
„pavasarinis“ siuntinėlis su visais mokesčiais, 
kad gavėjui nereikėtų primokėti nė vienos ka
peikos? '

štai vienas pavyzdėlis, Imkime siuntinėlį 
moterišką:

1. 4 jardai suknelei medžg. pasirinktinų spalvų.
2. 1 mot. lietpaltis su kepuraite. Įv, spalvų.
3. 1 pora apatinių baltinių.
4. 1 gryno šilko skarelė, šveicariška.
5. 2 jardai šilko medžiagos bliuskutei.
6. 1 ir pusė jardo „Serge“ medžiagos sijonui.
7. 1 pora geros rūšies moter. batukų.
8. 1 dėžutė tablečių Aspro nuo galvos skausmų.

Viso šio siuntinio kaina, Įskaitant visus 
mokesčius £16.0.0. Anglijoje gyvenantiems lie
tuviams šis ar panašus siuntinys pasiunčiamas 
įmokėjus 6 svarus. Likusi suma išsimokėtinai 
per 2 mėnesius. Suprantama, kad siuntinio su
dėtis gali būti pagal užsakytojo pageidavimą 
keičiama. Siuntėjas gali prie šio siuntinio dar 
atsiųsti savo medžiagos, batukus ar ką kitą, 
kas drauge būtų persiųsta nurodytu adresu.

GERAS BŪDAS ĮSITIKINTI
Siuntėjas, užsakydamas prekes siuntiniui, 

visada turi mįslę, abejonę —- ką jis ten pasiun
tė užsakydamas pagal kainoraštį, ar iš tikrųjų 
pasiųsta, ką jis užsakė, ar prekės tikrai geros 
rūšies, kaip kad skelbiama?

Įsitikinimui būdas paprastas: kai užsako
te medžiagas, paprašykite medžiagų pavyzdė
lių ir iš to matysite, ką užsakote.
IŠBANDYKIT BATUS, KURIUOS SIUNČIATE

Geriausias būdas Įsitikinti kokius batus 
siunčiate, dėvėti juos patiems. Tiems, kurie as
meniškai negali atvykti ir juos Įsigyti, parašy
kite numerį ir spalvą ir mes pasiųsime Jums 
paštu. Net ir su pasiuntimu, užsakytojui nebus 
nė vienu penu brangiau, bet dar kiek pigiau, 
negu rinkoje. Pabandykite!

TIEMS, KURIE NORITE PERSIŲSDINTI 
NUOSAVAS PREKES

Atsiuntusiems savo supirktas prekes mes 
patarnaujame taip pat, persiųsdami tos rūšies 
siuntinius nurodytu adresu. Drauge su prekė
mis pageidaujama sąskaitų, pagal kurias pa
imamas muitas. Už darbą, patarnavimą, ima
mas labai kuklus mokestis: 3 šilingai nuo vie
no lbs. Pavyzdžiui, jei siuntinys sveria 5 Ibs, tai 
už patarnavimą imame 15 šilingų ir t.t. Tačiau 
geros rūšies prekes siunčiant, niekad neišeis 
pigiau, negu jas užsakant pas mus.

Pavasarėjant, kai nevienam pasitaiko pro 
ga pajudėti ir pasiekti Londoną, mes kviečiam 
užsukti ir pirmoje eilėje pasižmonėti, apsidai
ryti, o tik vėliau, įsitikinus, užsakyti siunti
nius. Dažnai pakalbame, apkalbame ir, neįsi
tikinę, pasiunčiame menkavertes prekes, nors 
ir jos kainuoja brangiai. Patarlė sako, jei jau 
kristi, tai nuo gero arklio; jei siunčiate, tai 
siųskite tik per gerą firmą ir geros rūšies pre
kes. Mūsų adresas šis:

TAZAB, Lithuanian Dep., 1, Ladbroke Gar 
dens, London, W.ll.

TAZAB, 22, Roland Gardens, London SW7.

Ne mažiau, o gal ir daugiau kaip prieš 
keturis mėnesius Kauno miesto vykdoma
sis komitetas priėmė sprendimą.

„Mokytojui Eidukaičiui V.J. su šeima iš 
5 asmenų skirti butą Širvintų g. 8-3^3 kam 
barių“.

Butas mokytojui Eidukevičiui iš tikrųjų 
labai reikalingas.

Kitą rytą mokytojas susigavo sunkveži
mį, susikrovė mantą ir nuburzgė į Širvin
tų gatvę. Patenkintas įkišo raktą į naujo 
savo buto duris. Tačiau spynoje jau buvo 
kitas raktas, įkištas... iš vidaus.

Už durų sušlepsėjo žingsniai, sugirgždė
jo grindys, po to moteriškas balsas suspi
go:

— Jeckau! Atvažiavo!
Iš buto gilumos atsiliepė kimus barito

nas:
— Ar jau? Palauk...
Išgirdusi bruzdesį, pro kitas duris iškišo 

galvą kaimynė:
— Pas ką jūs norėjot? — paklausė ji mo 

kytoją.
— Į savo butą. Aš naujas gyventojas.
Kaimynė ten rankomis,suplojo:
— Dar vienas naujas? Šiąnakt čia vie

nas naujas jau susikraustė. Dar iš manęs 
kačergą pasiskolino...

Mokytojas vėl pasibeldė į duris, Barito
nas pasiteiravo:

Ko reikia?
Aš į savo butą...
Eik po velnių, — pareiškė baritonas 

visai bosu.
— čia mano butas.
— Gyvenu aš, vadinasi — mano.
— Bet juk aš turiu orderį...
Šis posakis baritonui pasirodė, matyt, 

toks naivus, kad už durų sugriaudė kvato
jimas.

Buvo aišku — duris atidaryti nepavyks.
Mokytojas laikinai pasitraukė. Jis sku

biai parašė raštą miesto vykdomajam ko
mitetui, pranešdamas, kad sprendimo dėl 
buto paskyrimo negalima įvykdyti: kažko
kia pilietė Skupienė su šeimyna naktį oku
pavo butą ir, užsibarikadavusi jame, pasi
ruošė ilgalaikei gynybai.

Prieš Skupienę tučtuojau buvo imtasi 
energingų ir veiksmingų priemonių. Me
džiaga apie jos agresyvius veiksmus per
duota liaudies teismui. Teismas be vilkinŲ 
mo išnagrinėjo bylą ir priteisė — iškeldinti 
Skupienę. Byla atsidūrė Aukščiausiam teis 
me, bet sprendimas ir ten buvo tas pats;— 
iškeldinti. ,

Beliko viena — atstatyti pažeistą teisė
tumą ir atiduoti butą j6 tikrajam šeiminin 
kui.

Čia reikalas ir įstrigo.
Pasirodo, Skupienė tuo metu irgi nesnau 

dė. Ji kantriai ir nepastebimai klibino, ju
dino butų paskirstymo mechanizmo rate
lius.

Tuo momentu, kai, atrodė, reikia tik iš
tiesti ranką ir bus tvarka, staiga viskas ap 
sivertė aukštyn kojomis.

Atsirado antras vykdomojo komiteto

Skupienės įsi- 
juridiškai

kokiu bū- 
pasiektį.

sprendimas, sutvirtintas parašais ir ant
spaudais, tačiau — diametraliai priešingas 
pirmajam. Butą, kuris prieš tris savaites 
buvo paskirtas mokytojui Eidukaičiui, da
bar netikėtai atidavė Skupienei — tai pa
čiai Skupienei, kurią tas pats vykdomasis 
komitetas buvo padavęs į teismą už sava
vališką buto užgrobimą...
brovimas buvo palaimintas ir 
įteisintas.

Istorija tuo tarpu neišaiškino, 
du Skupienei visa tai pasisekė 
Bet istorija tuo dar nesibaigė.

Buvęs taip arti žadėtojo buto ir taip štai 
ga jo netekęs, mokytojas Eidukaitis, aišku, 
nerimauja. Jis laikas nuo laiko rašo pa
reiškimus, vykdomajam komitetui ir tvar
kingai gauna atsakymus. Nuostabius atsa
kymus: „Iškėlus Skupienę, butas bus pa
skirtas Jums“.

Pareiškimų aplankas storėja, bet pasi
keitimų nesimato.

Prieš kurį laiką redakcija gavo drg. Ei- 
dukaičio skundą. Užklausus vykdomąjį ko
mitetą, jo atsakingieji darbuotojai prizą-

dėjo, kad antrasis, neteisėtasis sprendimas 
bus atšauktas, ir teisybė triumfuos. Nuo to 
laiko praėjo daugiau kaip mėnuo, o moky
tojas Eidukaitis vis dar teberašo pareiški
mus ir tebegauna raminančius atsakymus/

Dar įdomesnis „Dubysos“ darbininkės 
Verbauskienės susirašinėjimas su vykdo- • • 
muoju komitetu. Ji dažnai rašo pareiški
mus dėl buto ir kiekvieną kartą gauna prie 
šingus atsakymus: jei kartą gauna „tuojau 
paskirsime Jums butą“, tai sekantį kartą 
būtinai —■ „jokios galimybės nėra“. Po to 
vėl ateina raminąs „paskirsime“ ir t.t. At
sakymai —- kaip ramunės lapeliai „myli- įg 
nemyli“. 3/

Butų klausimas — opus ir sunkus, ji 
greitai išspręsti vargu įmanoma. Tikrai bū
na atsitikimų, kada miesto organai, net ir 
labai norėdami, nedaug tegali padaryti. 
Tai suprantama. Tačiau įvesti tvarką Kau-_ 
no miesto vykdomojo komiteto skyrių by
lose ir susirašipėjifne, atrodo, galima žy
miai greičiau. Tai sutaupytų nemaža ner
vų žmonėms. A. Kadžiulis

Iš „Tiesos“, 1958.1.7.

IŠ KARALIAUČIAUS Į MASKVĄ — PRO 
KLAIPĖDĄ

Vilniaus radijas kovo 17 d. pranešė, kad 
traukiniai iš Vilniaus į Maskvą, įsigaliojus 
vasaros tvarkaraščiui, išvyksiu ne rytais, 
bet vakarais. Be to, Maskva būsianti pa
siekta keturiomis valandomis anksčiau. Bū 
dingą, kad tiesioginiai traukiniai iš Kali
ningrado (Karaliaučiaus) į Maskvą ateity 
eisią per Šilutę, Klaipėdą, Telšius, Šiaulius 
ir Panevėžį. Tai rodo, kad Įsručio-Virbalio 
ruožas vis dar yra uždarytas. Matyt, ten 
yra svarbios karinės sovietų bazės. — Va
saros metu tiesioginiai vagonai eisią iš Lie 
tuvos į Kaukazo kurortus. — Truputį juo
kinga, kad Vilniaus radijas kaip naujeny
bę skelbia parduosimus grįžtamuosius bi
lietus: „Keleiviai galės iš karto nusipirkti 
bilietus į abu galus“. Daugumoje pasaulio 
kraštų tokie bilietai jau seniai pardavinė
jami. ■ (E)

ŽMOGUS SCIENTOLOGIJOS ŠVIESOJE
(atkelta iš psl. 2.)

su kūnu ir aplinkuma yra laisvas. Disin- 
tegruotoje asmenybėje somatinė dvasia iš 
reaktyvinės dvasios gauna destruktyvių pa 
liepimų impulsus', nustelbiančius asmens 
ir analitinės dvasios konstruktyvius, pil- 
nesnio, kūrybingesnio žmogaus gyvenimo 
lygiui atsiekti skirtus paliepimus. Dažniau 
šia dėl tam tikros prieštaraujančių paliepi
mų somatinėje dvasioje sukeltos netvarkos 
kyla įvairūs asmens nesugebėjimai ir psi
chofizinės ligos, tokios kaip artritis, sinu
sitis, astma, reumatizmas, skilvio žaizdos, 
impotencija, aukštas kraujo spaudimas, mi 
grena, egzema, sloga, nervinis paralyžius, 
kai kurios širdies ydos ir daugybė kitų psi 
chogeninių ligų.

Scientologijos procesų pagalba pakėlus 
pačiu savimi būti siekiančio asmens suge
bėjimus reaktyvinės, o iš dalies ir somati
nės dvasios suvaldymo linkme, dingsta psi 
chofizinės ligos ir visokie žmogaus nega
lavimai bei nesugebėjimai. Tada pasireiš
kia minties ir veiksmo vienybė žmoguje.

RAUDONIEJI VIDURAMŽIAI

! PRAŠOM ĮSIDĖMĖTI!
4?'
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Jono Girdžiaus-Klausučio studiją apie komunistinių heretikų bylas už 
Geležinės Uždangos jau išėjo iš spaudos.

Ši- ypatingai gyvai ir patraukliai parašyta sensacinga knyga skaitomą 
vienu atsikvėpimu, kaip įdomiausias romanas, o drauge teikia skaitytojui 
gilų ir išsamų komunizmo nagrinėjimą.
RAUDONIEJI VIDURAMŽIAI — pirmasis toks platus, dokumentuotas 
sovietinio komunizmo esmės nagrinėjimas lietuviškoj politinėj literatūroj 
— turėtų rastis kiekvieno lietuvio nepriklausomybininko namuose.
301 psl. knyga — D. Britanijoje kaina tik 10 šil. minkštais ir 15 šil. kietais 
apdarais. . ""
D. Britanijoje užsisakoma šiuo adresu:

SANTARVĖ, 46, Aberdare Gdns., London, N.W.6.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras) 

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

Vienintelė liet, b-vė Anglijoje
SIUNČIA SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 

ESTIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ.
GREIČIAUSIAS PATARNAVIMAS

KIEKVIENAM SIUNTINIUI ASMENIŠKA PRIEŽIŪRA 
SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

Siuntiniai pasiunčiami tuoj gavus užsakymą, 
nelaukiame kol yra apmokoma sąskaita, 

JOKIA KITA FIRMA negali pasiųsti maisto 
siuntinius už tokią žemą kainą, kaip mes.

MES GARANTUOJAME, KAD JŪSŲ PAČIŲ

SUPIRKTUS SIUNTINIUS TIK MES
PASIŲSIME PIGIAUSIAI!

NAUJI ŠIŲ MĖTŲ KAINORAŠČIAI LIETUVIŲ 
KALBA SIUNČIAMI VISIEM PAREIKALAVUS

Geriausios rūšies ir vertingiausi vaistų siunti
nėliai paruošiami patyrusio vaistininko prie
žiūroje, ir šitos sfities visokios informacijos

NEMOKAMAI DUODAMOS:
ACTON PHARMACY (EXPORT) LTD

24, Church Road, London, Acton, W. 3.
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712

Savo giminėms ir draugams galite padėti siųs
dami vaistus ir kitokias prekes

PAPRASTU AR ORO PAŠTU
Priimame užsakymus iš Didž. Britanijos ir kitų 
kraštų. Prašom rašyti lietuviškai, ir atsakymas 
jums išblaškys bėtkokius abejojimus.

Mūsų specialybė:
PAŠTU SIUNČIAME: mišrius siuntinius, įskai 
tant vaistus, klausai stiprinti aparatus teks
tilės gaminius, apavą, odą, kojines, įrankius, 
maistą ir t.t. *
JŪROS KELIU: Singerio siuvamąsias mašinas, 
dviračius, mezgimo mašiųas.
Priimame išsiųsti ir pačių Didž. Britanijos ka
ralijoje supirktąsias prekes.
Prašykite smulkesnių nurodymų ir patarimų. 

MES PRISITAIKYSIME-PRIE JŪSŲ NORŲ 
IR REIKALAVIMŲ!
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