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Ko galima tikėlis iš vii šuninės 
konferencijos?

NIKITOS RŪPESČIAI
riausia lapė, kuri bandys ne tik ėriuką, bet 
ir vilką suėsti. Galimas, daiktas, kad lapei 
bus padėti spąstai,, ir ji įklius, bet gali bū
ti ir atvirkščiai.

Mes puikiai suprantame abu partnerius: 
jie nori laiko laimėti. Chruščiovas įsisėdo į 
balną, bet nežino, ar jo neišbandytas ark
lys gerai ir toli jį neš. Jis skubiai joja į 
Vengriją ir nori Vakarams tuo pasakyti: 
man spiaut į jūsų laisves, aš tankais val
dysiu žmones. Jis apjos pavergtuosius ir 
bandys užgydyti vilionėmis žaizdas. Jis 
šauks visur: ūkiškai pralenksime Vakarus, 
o tai reikš: pasiruoškime pakankamai mais 
to atsargų karui.

Vakarams taip pat reikia laiko. Krizė

lijos ir Vokietijos politinis nevieningumas 
— visa tai reikalauja laiko. Ir todėl tas 
diplomatinis žaidimas, kuris ir Vakarams 
ir Rytams daug kainuoja, tęsiamas, toliau. 
Mūsų gi akimis žiūrint, tai yra milijoni-

Patvirtintas diktatorius sieks diktuoti
Tai, ko Stalinas, kraujo upėmis plaukda

mas, pasiekė per 19 metų, Chruščiovas per 
penketą metų tartiufinės vaidybos ir klas
tos būdu atsisėdo į carų sostą ir Kremliaus 
diktatoriaus kėdę. Jis siekia tų pačių tiks
lų, kaip ir Stalinas, savo asmens, Rusijos 
ir komunizmo dominavimo visame pasau
lyje, tik kitais, gudresniais ir modernes
niais metodais. Jis per penketą metų suli- 
kvidavo visus savo priešus ir rivalius: Be
riją, Malenkovą .Molotovą, Žukovą, atstū
mė Bulganiną etc. ir likviduos visus, kurie 
jam painiosis po kojomis ir trukdys jo 
„žvaigždei“ šviesti. „Mes palaidosime jus“ 
— jis pasakė 1956 m. demokratams, bet pir
miausia laidotuves pradėjo nuo savųjų. Ir' JAV, Prancūzijos sunkumai Afrikoje, Ang- 
reikia pripažinti, kad jis yra geras duob
kasys. Todėl ir Vakarams jo atėjimą į vi
sišką diktatūrinę valdžią tenka vertinti'ne 
vien diplomatiniais posakiais, bet ir rea
liais politiniais terminais: Chruščiovas yra
naujas Hitleris Europoje. Kartu su Chruš- nių sumų išmetimas veltui j jūrą, laisvę 
čiovo diktatorystės. įsigalėjimu didėja ir pa - laidojant Rytuose ir milijonams žmonių at- 
vojus laisvajam pasauliui. Ar Chruščiovas 
nueis tais pačiais neprotingais politiniais 
keliais, kaip Hitleris, sunku pranašauti, bet 
iš jo ikišiolinių veiksmų atrodo, kad jis yra 
gudresnis negu Stalinas ir Hitleris... Todėl 
ir daug pavojingęšnis.

Pirmąjį politinį etapą baigęs, tvirtai įsi
sėdęs į valdžios balną, Chruščiovas debar 
sieks įvykdyti antrąjį politinį etapą: išlai
kyti Antrojo Pasaulinio karo laimėjimus, 
sustiprinti savo „imperiją“ ir gerai , pasi
ruošti trečiajam etapui — galutiniam ko
munizmo laimėjimui pasaulyje. Prieš kele
tą savaičių Minske Chruščiovas pasakė vie 
šai, ko jis siekia: status quo pripažinimo iš 
Vakarų. Kitaip tariant, jis siekia, kad visos 
bolševikų pavergtos tautos, neišskiriant ir 
Rytų Vokietijos, būtų pripažintos Sovie
tams. Su šia politine teze atvažiuos tretysis 
didysis, kuris Rusijos imperijos akyse vai
dins pirmąjį, pasaulio „valdovas“ Chruš
čiovas į viršūninę konferenciją ir bandys 
diktuoti visiems savo diktatą...

imant gyvybes ar sveikatą.

Jei konferencija įvyktų ir blogai baigtųsi... 
. Nežiūrint teisingumo, žmoniškumo, didiė 

ji darys taip, kaip jiems patinka, ar kaip 
jiems bus naudinga. Jei jiems bus naudin
ga, iie šauks šiemet viršūninę konferenci
ją ir svarstys politinės įtampos sumažini
mo, atominių ginklų kontrolės, uždraudi
mo, nusiginklavimo ir visus klausimus, 
dėl kurių susitars kalbėti; Kuo baigsis'ši 
konferencija, mes nežinome, bet mes turi-' 
me prileisti blogiausius atvejus. Galimas 
daiktas, kad šioje konferencijoje Vakarai 
padarys nuolaidas Rytams, ir pavergtos 
Rytų ir Vidurio Europos tautos ilgesniam 
laikui, bus paliktos bolševikų ' vergijoje. 
Tuo atveju mes, bolševikų pavergtieji, tu 
rime iš anksto drąsiai ir atvirai Vakarams 
pasakyti: mūsų kova dėl asmeninės, tauti 
nės ir valstybinės Laisvės bus'dar atkak • 
liau vedamą,. pasitikint mūsų pačių jėgom 
ir 'visų pavergtųjų tautų solidarumu i; < 
vieningumu.

Viename iš š.m. kovo mėn. pabaigos nu
merių populiarus Londono dienraštis „Dai
ly Mail“ buvo įsidėjęs tokio turinio šaržą: 
prie rašomojo stalo ąėdi D. Britanijos 
Premjeras McMillan ir klausosi pranešimo 
apie tai, kad Sov. Sąjunga paskelbė nutrau 
kianti atominių ir hidrogeninių ginklų ban 
dymus. Žinia pasiekia McMillaną tuo mėtų, 
kai jis plėšia stalinio kalendoriaus kortelę. 
Naujai 'atsivėrusi data buvo balandžio 1- 
oji.

Faktiškai Sovietų Sąjunga kiek pasisku
bino ir atsisakymą nuo branduolinių gink
lų bandymo paskelbė 24 vai. prieš „visų 
durnių“ šventę. Iš esmės betgi tai padėties 
nekeičia, nes visvien lieka tam tikra pras
me „balandinis pokštas“.

Kelių paskutiniųjų savaičių būvyje atli
kusi ištisą seriją baigiamųjų tam tikram 
branduolinių ginklų vystymosi etapui ban
dymų, Sovietų Sąjunga be mažiausios 
skriaudos tolimesniems tyrinėjimams ga
lėjo padaryti tą propagandinį žestą. Juo la 
biau, kad aprūpino jį kliauzule, jog tuo at
veju, jei anglosaksų valstybės nepaseks 
jos pavyzdžiu, ji turės imtis reikiamų prie
monių. Pastarieji Sov. Sąjungos bandymai ----
neabejotinai yra suteikę jos mokslininkams ka Prakalba Maskvoje tenka laikyti pne- 
pakankamai medžiagos tyrimams ilgesnį mone ir Pastanga populiarumui laimėti. O 
laiką. Gi Vakarai, lengvapėdiškai ir su iš ps ten tarPe kitko kalbe3° taip:
ties pasigėrėtinu bukumu leidę Sov. Są- mes Pralenksime labiausiai išsivysčiusius 
jungai pasivyti juos branduolinių ginklų 
srityje, o tolimojo skridimo raketų srity 
net ir pralenkti, šiuo metu yra atsidūrę to
kioj situacijoj, kad žūt būt turi artimiau- buzlų •

pimo sąlygomis, visgi gyvenimo realijos ir 
grynai žmogiškoji prigimtis stato tam tik
ras ribas.

Rimtų tyrinėjimų duomenimis. Sov. Są
junga produkuoja šiandien plieno perpus 
mažiau už JAV, naftos gamyba sudaro tik 
trečdalį JAV gamybos. Žymiai didesnioji 
tos gamybos dalis eina gigantiškam gink
lavimuisi ir karinių pajėgų išlaikymo rei
kalams.

Užtat Soy. Sąjungos darbininkas turi iš
dirbti 300 valandų drabužių eilutei įsigy
ti ir 20 valandų marškiniams nusipirkti.

Žemės ūkio darbininkų armiją Sov. Są
jungoje sudaro 52 milijonai žmonių, kurie 
apdirba 480 milijonų akrų žemės. JAV-se 
iš 70 milijonų dirbančiųjų, žemės ūkyje te
dirba 6 milijonai žmonių ir apdirba 260 mi 
lijonų akrų plotą. Ir visgi JAV yra žemės 
ūkio produktų perteklius, o Sov. Sąjungo
je jų amžinai stinga.

Todėl grįžusio iš savo „triumfališkos“ ke 
lionės Vengrijon, kur faktiškai vengrų dar
bininkija buvo parodžiusi jam, kaip jų re
voliucijos budeliui, tiek neapykantos ir pa
sišlykštėjimo, kiek tik komunistinio teroro 
sąlygomis įmanoma, Chruščiovo bravūriš-

Prižadėsi — patiešysi, netesėsi — nė- 
griešysi.

O šiandien Nikitai reikia atramos visur, 
nes pagrindinis jo rūpestis yra ir turi būti 
išsilaikyti valdžioj ir ją vykdyti. Valdžia ir 
jos išlaikymas yra pagrindinė bolševizmo 
problema. Taip mokė Leninas, taip mokė 
Chruščiovą Stalinas, tai jam diktuoja šian 
dien gyvenimas.

Sugniuždinus Sovietams 1956 m. Vengri 
jos revoliuciją, be tūkstančių kapų, su
triuškintų Budapešto kvartalų, pasiliko ir 
dar vienas revoliucijos paminklas. - Tai re- 
voliucininkų nugriautos Stalino statulos 
pamatas su kojomis auliniais batais.

Tautinio gedulo fone nebuvo miręs, ta- 
i čiau, humoras. Vengrijoj ir kituose Sovie

tų pavergtuose kraštuose pasklido pasako
jimas, esą, Budapešte vietoj Stalino, pay 
statė Chruščiovo statulą. Taupumo sumeti
mais panaudojo Stalino kojas.

Ir susikūrė eilėraštukas:

tė yra Amerika, ir tada pamatysime, kas 
valgys daugiau ir kas sudėvės daugiau dra

„Tėvas mirė, sūnus liko, 
Batus sūneliui tėvas paliko“.

Taigi šiandien caras Nikita Stalino ba
tuose. Ar Chruščiovas darys tą pat, ką Sta
linas. Galima būtų paprasčiausia atsakyti, 
kad jo darbai turėtų būti tiek skirtingi nuo. 
ano darbų, kiek jis pats nuo ano skiriasi. 
Būtų betgi tuščias dalykas ypatingai pa
brėžti skirtumus. Netenka pamiršti, kad 
skirtumai neretai yra panašumų funkcija.

G. Pužas

dymų.
Puikiai sugalvota ir labai laiku įvykdy-

Tačiau ar šis propagandinis sovietinės po 
litikos manevras yra pilnai pavykęs? Atro
do, kad nevisai, bent jau ne tokiu laispniu, aiškios ir be aiškinimų, 
kaip to norėjo ir tikėjosi jo kūrėjas.

Chruščiovas tikėjosi, kad Vakarų viešo
ji opinija privers JAV-ių ir D. Britanijos 
vyriausybes čia pat ir kategoriškai pakeisti 
savo politiką kalbamuoju klausimu. Ta
čiau pasirodė Jog propagandinis Sovietų 
Žygis buvo perprimityvus ir. nerciniškas 
tam, kad galėtų pasiekti pilnutinio laimėji 
mo. JAV ir D. Britanijos vyriausybės yra 
pasiryžusios tęsti būtinus bandymus ir ne
rodo noro pasiduoti dalies demagogiškos vo darbą su auklėtinių tėvais.
viešosios opinijos reikalavimams atvesti sa MOKYTOJAS: Gražinos tėvus aplan- 
vo kraštus prie savižudybės. Viešosios gi kiau, rodos, 17 kartų, o nuo šios dienos pra 

svarstyti Rytų ir Vakarų sujungimo demo- ga, vieša tarptautinė opinija. Mūsų, lietu- opinijos naivumas taipgi pasirodė turįs ri- dėsiu lankyti kitus.
kratinėje laisvoje valstybėje, aiškiai rodo, vių, ir visų pavergtųjų tautų reikalavimai 
kad Chruščiovas nenorės ir kalbėti apie pa
vergtų tautų paleidimą iš savo vanagiškų 
rankų. Tai apie ką viršūninę konferencija 
kalbės? Apie pacifizmą, kaip taikiai reikia 
pasmaugti ar paplauti savo priešą, apie 
nusiginklavimą, kaip reikia apgaudinėti 
savo partnerį, viešai rėkti apie nusiginkla
vimą, o slaptai daugiau ginkluotis iki ausų, 
apie atominių ginklų uždraudimą, , arba leisti, kad viršūninę konferencija išduotų 
kaip reikia atominius ginklus taip paruoš
ti, kad jų pagalba pirmas galėtum savo mes, lietuviai,-pasirodykime vieningiausi 
priešą palaidoti... Gudri ir sukta bus ta 
konferencija, nes iš Rytų atvažiuos gud-

Ar verta tokią konferenciją šaukti?'
Jei kas mūsų,'pavergtųjų tautų politikų, 

paklaustų, ar verta dar vieną viršūninę 
konferenciją šaukti, mes greit ir nedvejo
dami atsakytume: nėra jokios prasmės. Bol ruošiant, įsijungti į aktyvią veiklą ir dėti 
ševikų vadų pareiškimai, kad jie neprileis visas pastangas, kad būtų sudaryta teisin-

Konferencijai besiruošiant
Visų mūsų veiksnių, visų mūsų politinių 

organizacijų uždavinys, koferencijai besi-

yra vienodi: mes reikalaujame savo- tau
toms Laisvės ir valstybinės Nępriklausomy 
bes. Bolševizmas turi užlęisti vietą Rytuo
se demokratinei santvarkai. Rusija taip 
pat yra išsiilgusi demokratijos, kaip ir Lie 
tuva, Ukraina, Gruzija ar Kaukazo tautos. 
Todėl visų pavergtų tautų, neišskiriant ir 
rusų, yra vienas ir bendras tikslas — nepri

tautų Laisvės idėją. Šio tikslo siekiant,

ir atkakliausi.
Stp. Vykintas

r DIENOS. I
ATSAKYMAS Į PASIŪLYMĄ

Chruščiovas daugeliui kraštų dabar iš
siuntinėjo vėl taikos pasiūlymus. O Arrte- 
rikos prez. Eisenhoweris, atsakydamas i pa 
Siūlymą nebebandyti atominių 1 
(Amerika nepalaiko to pasiūlymo, nes va
sarą dar nori atlikti keletą bandymų), pa- INDONEZIJOS GINKLŲ ŠALTINIS 
siūlė rusams eiti lenktynių dėl atomo pa
naudojimo taikos reikalui.

N. ZELANDIJOS SVIESTAS
N. Zelandija susirūpinusi, kur parduoti 

didesnius kiekius savo pieno gaminių, ypač 
sviesto. Jeį nebus rinkos tiems gaminiams, 

bombų kyla sunkumai dėl įvežamųjų prekių.

Indonezija viešai prisipažino, kad ji gau 
na ginklų iš Rusijos 'satelitinių kraštų. Iš

GRĄŽINS BELAISVIUS ir JaktuVų' T* jj. *ad - bar bŪtina', .tie ginklai nebusią panaudoti prieš sukile-
Rusai ir Vakarų Vokietija pasirašę, pre- liūs, 

kybinį susitarimą, kurį lydi rusų įsiparei
gojimas grąžinti užlaikytuosius vokiečius. 
Susitarime yra atskira pastraipa dėl Klai
pėdos gyventojų.

SUKILIMAS KUBOJE STIPRĖJA
Fidel Castro vadovaujami sukilėliai pa

ėmė radijo stotį ir paskelbė visuotinį strei
ką. Yra susišaudymų.
' Apskritai, Kubos miestai yra armijos 
rankose, o kaimai ir kalnai — sukilėlių.

TITO RENKASI NAUJUS PADĖJĖJUS
Tito Jugoslavijoje neseniai buvo pradė

tas puolimas prieš prabangiai gyvenan
čiuosius. Ryšium su tuo ir dar dėl darbi
ninkų reikalavimo padidinti atlyginimus 
profesinėms sąjungoms vadovauti paskir
tas kietesnis komunistas. Į prof, sąjungas 
paskirta ir daugiau patikimesnių vadovų.

BAIDO BRITUS ' .
Maltos min. pirm. Mintoff yra pareiškęs, 

kad Malta, jei britai nevykdys jos reikala
vimų, pasiskelbs nepriklausoma ir net leis 
rusams naudotis sala.

STIPRUS antisemitizmas
Nors Rusijoje oficialiai paneigiami anti

semitizmo pasireiškimai, bet jie vis tiek 
stipriai prasiveržia. Pastaruoju metu to
kiais prasiveržimais ypač reiškiasi žurna
las „Sovietskaja kultūra“.

DARBININKŲ PASISAKYMAS
Prieš palikdamas Vengriją, Chruščiovas 

nuvyko sakyti kalbos į didžiulį plieno fa
briką Budapešte (Csepel). Jam bekalbant 
darbininkai plaukte išplaukė iš fabriko:

RINKS KRAŠTO KULTŪRINES 
VERTYBES

P. Bugailiškis, S. Cipkus, P. Galaunė, K.
. -------------- ------ „---- Jablonskis, J. Jurginis, J. Kirlys, K. Kor-

sia pietinėje Australijoje — Woomeroje, o sakas, H. Lizdenis, V. Mykolaitis-Putinas, 
amerikiečiai — Floridoje. Dabar amerikie- r. šarmaitis, B. Švėgžda ir S. Tarvydas Vii 
čiai nori savo bandymus taip pat perkelti į niaus spaudoje paskelbė atsišaukimą „Rin 
Australiją. kima mūsų krašto kultūrines vertybes“. (E)

AMERIKIECIAI IEŠKO KITOS VIETOS
Ligi šiol savo atominius ginklus ir rake

tas britai ir australai bandydavo daugiau-

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios transformatorių, įrodydami, kad šviesa ga

li būti gera. Bet kai tik įrodė, tai ir nusi
ramino, nes po dviejų laimingų, šviesių va
karų vėl paskendome tamsoje.

Jei sumanytum atkeliauti, prašom atvyk 
ti iš pat ryto. O tai vakarais mes ir’pažint 
tavęs negalėsime.

Vievio miestelio gyventoja!

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

Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

SĄŽININGAS MOKYTOJAS

INSPEKTORIUS: Papasakokite apie sa-

bas ir neperžengia kraštutinio kvailumo INSPEKTORIUS: Kodėl taip? 
pertvaros. MOKYTOJAŠ: Vakar Gražinos tėvą

Ir, nors. Vakarų pasaulyje pakanka žmo- čiupo už krūminės varymą, 
nių, kurie gyvena svajomis ir tiki tuo, kuo 
tikėti nori, visgi net „atominės isterijos“ 
pagautoji D. Britanijos viešoji opinija vei
kiau ironiškai sutiko komunistų ir jų „pa
keleivių“ suorganizuotą „spontanišką“ ang 
lų tautos kryžiaus žygį“ į atominių tyrimų 
centrą Aldermastone. Paraštėje ne pro šalį 
pastebėti, kad tasis keistuolių ir naivėlių pyrago gaminiai?
žygis pasibaigė nevisai taikingais „pacifis- Skanumu tai tikrai jie nepasižymi. Teko 
tų“ veiksmais, užpuolus ir apkūlus bandžių matyti, kaip vaikas, gavęs bulkutę, baisiai 
sius jiems paaiškinti tikrąją jų „žygio“ ver susiraukė ir pradėjo lipdyti iš jos pelėdą, 
tę: patarnavimą Chruščiovui jo imperia
listinėse užmačiose.

Jeigu prieš Chruščiovui paskelbiant, kad 
Sov. Sąjunga nutraukianti naujų ginklų 
bandymus, dalis JAV ir ypač D. Britanijos 
spaudos kalbėjo tikrai „atominės isterijos“ 
tonu, tai po paskelbimo nuotaikos pastebi
mai atvėso. Pasirodo, kad perdidelė dozė 
melo, kaip ir perdidelė nuodų dozė, nenu
žudo, o atšaldo įsikarščiavusias galvas.

Šiaip ar taip, atrodo, kad Chruščiovo ti- , ..
kėtasis didžiulis propagandinis laimėjimas ly®J°’,~,ga 1 al cas pasa y l-

Ivazin' užsienio politikoje šiuo atveju liko dar jo
nepilnai pasiektas. O laimėjimu jam, įsisė- Laboratorijos tyrimo duomenys nuostabiai 
dus i Ministerio Pirmininko sostą, turėti da gražbylingi. Pasirodo, pyrage cukraus yra 

tik trečdalis to kiekio, kuris turėtų būti. 
Sviesto trūksta daugiau kaip pusės. Taip 
pat batonuose. Taip pat bulkutėse.

Sakoma, sviestas košės negadina. Reikia 
patikslinti — žiūrint kam.

Visiems aišku, kam gadina košę baisus 
sviesto trūkumas. O kam jis košę taiso?

Kai kurių 9-os kepyklos kepėjų namuose 
neaiškiais keliais atsirado toks sviesto ir 
cukraus perteklius, kad jie prieinamomis 
kainomis net kaimynus aprūpina.

Taigi, beveik viskas žinoma. Reikia galu 
tinai išspręsti, Tamošiau, tik viena: ką da
ryti, kad pyragai būtų skanesni.

M. Kilpa

su-

J. Tautavičius
Iš „Tarybinio mokytojo“, 1958.1.19.

• KĄ DARYTI, T. KULTUVE?

Kauniečiai jau keleri metai sprendžia: 
— Ką daryti, kad Kaune būtų skanūs

ATVAŽIUOKIT, DRAUGAS TAMOŠIAU
Mes, Vilainių eksperimentinio ūkio dar- , 

bininkai, stebimės mūsų direktoriaus Svi- 
po polinkiu į komfortą. Tuo polinkiu !taii 
bus nesunku įsitikinti, nuvykus į Panevė
žį, kur statomas direktoriaus namas. Turi 
neblogą skonį ir direktoriaus parinkti ūk
vedžiai, ypač Siautiškio skyriaus galva Vy
čius. Mes ne už skonį pykstame, bet todėl, 
kad jie domisi tik savimi.

Pamėginkit, Tamošiau, bent kartą užsuk 
ti į Sirutiškio skyriaus darbininkų. Vitkaus 
ko, Skalskio, Žliobos ir kitų butus, ypač, 
tada, kai ten mėginama pagaminti valgį. 
Tvirtai užsimaukit kepurę, kad dūmai jos 
nepakeltų prie lubų. Gal po tokio apsilan
kymo susitvarkytų tos neklaužados kros
nys, kurių neįveikia jokie darbininkų pra
šymai. Gal tada ir brigadininkui Škultec- 
kiui pavyktų grįžti į senąjį butą, kurį jis 
turėjo palikti, nes naudotis jis jau netinka.

Grupė darbininkų
Kėdainių rajonas.

Pažiūrėkime, kas žinoma, o kas dar ne. 
Žinoma, kad šiais pyragais vaišina kepykla 
Nr. 9. Nustatyta, kad šios kepyklos krosnys 
geros. Krūvos aktų „Maistprekyboje“ ir 
prekybos inspekcijoje rodo, kad devynias
dešimt devynis kartus iš šimto šios kepyk
los gaminiai būna „per lengvi“: jeigu ba
tonas turi sverti 400 gramų, jis būtinai sve dovams, kad malkų negauna. Šiems moks- 
ria ne daugiau kaip 370 g, o bulkutė vietoj 
200 gramų —170 gramų.

— Tačiau lengvumas su skoniu neturi

KALBOS NEŠILDO
Tauragės rajone yra Kalniškių pradinė 

mokykla. Mokykla, kaip ir visos, tik neži
nia, kuo ji nusikalto apylinkės tarybos va

lo metams atvežė tik trečdalį mokyklai ir ! 
mokytojams skirtų malkų. Nuo pavasario 
prašome, kad atvežtų likusias, bet apylin
kės tarybos pirmininkė drg. Nagytė vis ran 
da išeitį ir atsako: . .. .

— Dabar vežti negalima, per karšta, — 
sakė ji vasarą.

— Ruduo, purvas, — kalbėjo mokslo me
tams prasidėjus.

— Vis keliai blogi, — kalba dabar.
Mokinių tokios kalbos, žinoma, nešildo.

Pr. Remeikls
Iš „Tiesos“, 1958.II.9. - ■ ’

PAĮSlAiUlLYlE

Iš „Tiesos“, 1958.1.5.

Juo labiau, kad, atrodo, vidinė situacija 
tiek Kremliuje, tiek Sovietų Rusijos ūkinė 
je ir vidaus politikoje stato Chruščiovui 
šiuo metu'tokius reikalavimus, kuriuos 
įvykdyti ar kuriems atsispirti jis turi ne 
vien ko stipriausia įsitvirtinti absoliutiz
mo soste, bet taipgi laimėti ir reikiamą po
puliarumą masėse.

Vakarų stebėtojų ir sovietinių gyvenimo 
tyrinėtojų duomenimis šiuo metu Sov. Są 
junga yra atsidūrusi ties problema, kurią, 
parafrazuojant Hitlerio šūkį, galima būtų 
pavadinti „mažiau patrankų, daugiau 
sviesto“.

110 milijonų Sov. Sąjungos darbininkų,
kolchozininkų ir sovchozininkų metų me- GERBIAMAS DRG KULTUVE’ 
tais kentė vargą ir tempė strėnas milžiniš
kam povandeniniui laivynui statyti, „sput- Važiuodamas pro Vievio miestelį, tur 
nikams“ leisti ir daugmilijoninei armijai būt, pastebėjai, jog vakarais visas mieste- 
ginkluoti ir išlaikyti. lis skendi tamsoje. Iš tikrųjų, kas tik gali,

Chruščiovui, kaip kurkąs gudresniam, einame gult, kaip sakoma, su vištomis kar- 
blaivesniam, realistiškesniam ir lankstės- tu. Tik nepagalvok, kad mes, jo gyvento- 
niam politikui, negu jo pirmatakas Stali- jai, esame tinginiai. Visa bėda, kad vaka- 
nas, atrodo pavojinga pertempti stygą, juo rais Vievyje nėra šviesos. Elektros srovė 
labiau, kad galimo teroro priemonės šiuo laidais, tiesa, teka, bet šviesos — nė už 
metu dar nėra galutinai stabilizuotos ir vis skatiką. Elektros lemputės vos vos raudo- 
dar tebėra tam tikra prasme perorganizavi nu siūleliu spinksi.
mo stadijoje. Nors sovietinis žmogus yra Tokią elektros srovę teikia mums Pastrė 
ne tik pripratęs, bet dabar jau gimęs ir iš- vio elektrinė. Pykome, skundėmės. Paga- 
aūgęs nuolatinio nepritekliaus ir persitem- liau išgirdo mūsų balsą ir pastatė naują

— Prancūzijoje Velykų švenčių metu ke 
lių nelaimėse žuvo 54 žmonės.

— Amerikoje nukrito keleivinis lėktu
vas, ir žuvo visi 47 žmonės.

— Italijoje žmogus įšoko į liūto narvą 
ir buvo sudraskytas.

— D. Britanijoje sužeista 13 keleivių, 
kai atsidarė einančio traukinio durys.

— Filmų artistės Lana Turner duktė pei 
liu nudūrė jos motinai grasinusį buvusį 
gangsterį.

— Persų šachas išsiskyrė, nes žmona 
jam nepagimdžiusi įpėdinio.

— Barcelonoje, Ispanijoje, baigiasi strei 
kai.

— Vokietijoje susitarta dėl atlyginimų 
pakėlimo plieno darbininkams ir tuo pas
kutiniu akimirksniu išvengta streiko.

— Gegužės mėn. į Jugoslaviją vizito va
žiuoja Vorošilovas.

— Balandžio 15 d. Kanadoje 17.000.000 
gyventojų,
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APIE AMERIKIETIŠKA
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LIETUVA

EUROPOS LIETUVIS Nr. 15. (506) 17. 4. 1958

JAV Lietuvių bendruomenė smarkiais 
šuoliais skuba j savo suvažiavimą ir suva
žiavimo atstovų bei tarybos rinkimus. Pa
skelbti sąrašai rodo mums, kad veiklieji 
bendruomenės nariai yra marga masė. Tai

Jurgis Gliaudą

Kovos metai dėl

įvairių profesijų asmenys (ten malonu už
tikti ir rašytojus), inžinieriai, teisininkai, 
ats. kariai, ekonomistai, mokslininkai. Taip 
pat įvairus amžius: nuo 25 iki 70. Tenka 
nustatyti, kad Amerikoje gimusių lietuvių 
sąrašuose kaip ir nėra. Tad, kad ir po ti
tulu visaamerikoninė lietuvija, bendruome 
nė yra perdėm naujųjų ateivių organizaci
ja. Tenka taip pat nuoširdžiai pageidauti, 
kad ta organizacija visų pirma rūpintųsi es 
miniu savo uždaviniu — kultūrine lietuvis 
ka veikla, palikdama nuošaly ekskursijas į 
politiką, o tai buvo neišvengta šios kaden- 
ciojs metu ir sukėlė ugnį, kaip spaudoje, 
taip ir tarpusavio santykiuose.

Bene iš bendruomenės skyrių pats pra
šmatniausias bus šįkart klevelandiškis. 
Ohio Lietuvių Gydytojų Draugija pernai 
per bendruorrfenę paskyrė 1000 dol. dra
mos konkurso premijai (laimėjo raš. A. 
Landsbergis). Ir šiais metais gydytojai pa
skyrė 1000 dol. Bendruomenė pasirinks, už 
kokį reikšmingiausią šių metų kultūrinį 
įvykį tuos pinigus paskirti.

Rašyti apie literatūrinę šių metų premi
ją reporteriui tenka pasijusti rašant iš 
karščiausios fronto linijos. Kaip žinia, ra
šytojų balsavimu premija skirta G. Tu- 
lauskaitei už jos eilių rinkinį „Rugsėjo 
žvaigždės“. Visuomenės lauktas kandida
tas iš preliminarinio balsavimo M. Katiliš
kis už savo romaną „Miškais ateina ru
duo" gavo penkis balsus mažiau. Visuo
menės reakcija buvo smarki ir spontaniš
ka. Lietuviškosios Enciklopedijos leidykla 
paskyrė Katiliškiu! 500 dol. premiją, sukū
rusi tą premiją spontaniškai (reikia tikė
tis, kad ji liks nuolatinė). Terra, kurios lei 
dykloje abi premijuotos knygos pasirodė, 
surengė literatūros šventę, kurion su sa
vo kūryba sugūžėjo bene penki rašytojai 
nuo Atlanto. Šventės metu Katiliškiu! pa
skyrė dar rinkimo būdu sudarytą penkių 
šimtų dolerių skaitytojų dovaną ir visą ve
žimą gėlių.

Toks nepaprastas dėmesys literatūrinio 
gyvenimo faktui primena mums tą „Aš kai 
tinu“ iš Prancūzijos dėl kontraversinio 
Dreifuso įvykio. Čia lietuvių visuomenė 
atkuto domėtis ir literatūra, kada užnuga
ryje prinoko šioks toks, tarsime, skandaliu 
kas. Spaudoj jau mirga „fronto“ praneši
mai, kur „skaitytojai" atakuoja tuos 34 ra
šytojus, kurie balsavo už „Rugsėjo žvaigž
des“, ignoruodami „Miškais ateinantį ru
denį".,

■tame sąmyšyje yra visiškai pagrįstų bal 
sų, kaip Kapočiaus: pinigais literatūros ne
nupirksi, ir montreališkių: grąžinkime pres 
tižą literatūros premijai. Tai gražūs motto 
kiekvienam literatūriniam įvykiui, kur pre 
mija turi eiti ne erzeliui kelti, bet kaip už 
tarnautas nuopelnas. ‘ Mums atrodo, kad 
daug žalos čia glūdi toje „geriausios kny
gos“ rinkimų sistemoje, dėl kurios absoliu

tiško netikrumo jau 1954 metais kėlė bal
są, kaip visad nuodugniau įvykį matantie
ji, teisininkai.

Iš viso to įvykio išėjo laimėtoju dėmesys 
literatūriniam gyvenimui, drauge ir kny
gai. Aišku, ir leidyklai Terrai.

Kaip Chicaga prarado savo operos sielą, 
Baltrušaitį, kuris dėl paslaptingų priežas
čių palieka Ghicagą ir persikrausto New 
Yorkan (atsisveikink, chicagieti, su lietu
viška opera!), ir lietuviškoji visuomenė 
netenka (gera, kad ne visam laikui) popu
liarios solistės Prudencijos Bičkienės. So
listė laimėjo Cincinnati miesto konkursą ir 
siunčiama į Italiją tolimesnėms studijoms. 
Tad Europos lietuviai laimėjo sau mūsų 
lakštingalą.

Kaip savaitgalio pokštą, prisimename, 
kad ir septyniolikametė lietuvaitė Getchas 
laimėjo... žydų Bnai B‘rith organizacijos 
premiją. Veržlioji lietuvaitė įrodė, kad ga
bumai ir darbštumas atidaro visas duris į 
pasisekimą.

Jonas Aistis

ANDANTE

Šniokščia vandenys ištvinę, 
Liejas per krantus, — 
Vieversėlis krikštolinis 
Virpina skliautus...

Ir beržų vytelės juodos 
Šiaušias pumpurais, 
Ir lakštingalėlių godos 
Trykšta vakarais...

„PANAS“ IR „KOTRYNA“
Knuto Hamsuno „Pano“ naują laidą iš

leidžia „Terros“ leidyklą. .
Toji pat leidykla perspausdins ir Sally 

Salminen „Kotryną“.

„RASEINIŲ MAGDĖS“ NAUJA LAIDA
Pirmiausia lituanistinės mokyklos reika

lu Terra ruošiasi netrukus perspausdinti 
Maironio poemą „Raseinių Magdę“.

BR. RAILOS STRAIPSNIAI
Šiuo metu atskiromis knygomis spausdi

nami Br. Railos publicistiniai straipsniai. 
Jų išleidžiami du tomai.

DVI R. SPALIO KNYGOS
Šią vasarą Terra išleidžia R. Spalio nove 

lių rinkinį „Didžiosios nuodėmės“.
Prieš Kalėdas toji pat leidykla išleis R. 

Spalio romaną „Alma Mater“, kuriame to
liau rutuliuojami „Gatvės berniuko nuo
tykiuose“ ir „Ant Ribos“ pradėtieji įvy
kiai.

Mūsų tautos praeičiai tirti, aišku, niekad 
nebus galo, nes tyrinėtojų kruopštumas vis 
išpeš joje ką nors nauja. Tai visai natūra
lu, ir kiekvienas praeitį atidengiąs naujas 
darbas mums yra ir bus brangus. Ypač 
brangūs tokie darbai, kurie dabar parašo
mi svetur, nes jie rodo dirbančiųjų kant
rybę ir idealizmą: svetur trūksta šaltinių 
tiriamajam darbui.

Talkininkaujant čikagiškiam Lietuviškos 
Knygos Klubui, neseniai Lietuvių Bendruo 
menės Chicagos apygarda yra išleidusi 
stambią knygą, skirtą mūsų spaudos sun
kiųjų metų istorijai. Tai Kovos metai dėl 
savosios spaudos, kolektyvinis veikalas, re 
daguotas bent trijų redaktorių (kun. V. 
Bagdonavičius, Dr. P. Jonikas ir J. Švais
tas Balčiūnas) ir suėmęs į savo stambius 
rėmus (365 psl.) visą būrį autorių.

Paties darbo sumanymas kilo minint 
spaudos draudimo panaikinimo sukaktį, va 
dinas, jau prieš keletą metų. Pasirodė jis 
tik dabar, bet aišku, gal tai net sveikiau 
išėjo knygai, kai ji neturėjo būti pasku
bom ruošiama: skaitytojas gauna ją ati
džiai ir atsidėjus paruoštą.

Ligi šiol apie spaudos draudimą tokio 
plataus veikalo dar nesame turėję. Kas bu
vo nepriklausomoje Lietuvoje tuo klausi
mu išleista, tai vis daugiausia kurio nors 
autoriaus liesokos brošiūros, plačiau ir vi
sapusiškai neapimančios to sudėtingo klau
simo, ar straipsniai, spausdintieji mokslo 
žurnaluose ir rečiau prieinami platesniam 
skaitytojui.

Tajai knygai dar yra spėjęs net tris 
straipsnius paruošti a.a. prof. Vaclovas 
Biržiška, pats žinomiausias ir kruopščiau
sias spaudos draudimo tyrinėtojų. Šįkart jo 
čia nagrinėjamas teisinio pagrindo spaudai 
drausti nebuvimas, pastangos draudimui 
nugalėti ir rusiškų raidžių talkininkai.

Kiti bendradarbiai taip pat su mažomis 
išimtimis yra mokslo žmonės, Lietuvos pra 
eities tyrinėtojai, vieni jau seniai tokį dar
bą dirbantieji, o kiti į jį dabar ateinantieji. 
Pats knygos vyr. red. kun. V. Bagdonavi
čius aptaria svarbiausiuosius spaudos drau 
dimo tarpsnius, parašęs lyg ir įvadinį 
straipsnį ir tuo būdu įrėmindamas visus ki 
tų šakotus darbus. K.J. Avižonis nagrinė
ja bendrąją rusinimo politiką, K.J. Čegins
kas lietuvių tautos atgimimo pradmenis, 
Dr. J. Matusas lotyniškojo raidyno draudi
mą, J. Sangaila tą žalą, kuri gimė su rai
džių draudimu ir nuvedė iki kalbos naiki
nimo, Dr. V. Sruogienė aptaria knygų pla
tinimo organizacijas ir knygnešius, Vyt. 
Sirvydas Amerikos lietuvių knygas, Dr. J. 
Prunskis amerikinius lietuvių laikraščius 
ir D. Lipčiūtė-Augienė draudžiamojo laiko
tarpio grožinę literatūrą. Priedo dar yra 
trys rodyklės: knygoje minimų pavardžių, 
knygoje minimų leidinių ir kūrinių ir bū
dingesnių dalykų.

Turėdami knygoje prieš akis šitaip pla
čiai išnagrinėtą aną iš vienos pusės tamsų, 
o iš kitos aiškiomis stipraus kovingumo ir 
atsparumo žymėmis mūsų tautos ir jos kul 
tūros gyveniman įsirėžusį laikotarpį, turi
me pagrindo manyti, kad tai yra darbas, 
kurio paskirtis stiprinti išeiviuose blėstan
čią lietuvybę. Tai, atrodytų, bus pirmasis 
knygos tikslas ir uždavinys. Ir knyga tam 
reikalui tinkama, nes joje spausdinamųjų 
straipsnių dėstymas prieinamas suprasti 
kiekvienam paskaitančiam.

savosios spaudos
Kadangi knygai parašyti sutelkta eilė 

specialistų, nebekalbant apie josios indė- 
liškumą mūsų praeities mokslinin loby- 
nan ,tai kartu yra itin visapusiškas ano lai 
kotarpio nušvietimas, sakytume, plati spau 
dos draudimo monografija. Galimas daly
kas, kad mūsų praeities tyrinėtojai suras
tų (ir suras dar) naujų faktų ir pasidarytų 
naujų išvadų kiekvienu knygoje keliamuo
ju klausimu, jog vienas atskiras klausimas 
vers rašyti stambią knygą, o šiandien skai
tytojas jau per šią knygą eina į rimtas pa
žintis nebe vien tik tiesiogiai sų vienu pa
čiu draudimu, bet ir su kitais dalykais, ar 
čiau su tuo susijusiais. Visa tai padarė tal
ka. Vieni supažindino su draudimo istori
ja, kiti su pastangomis atsikratyti draudi
mu, su draudžiamosios spaudos plitimu ir 
jos platintojais, su bendrine rusinimo poli
tika ir konkrečia jos įtaka mūsų kultūrai. 
Ta plati talka padaro tai, kad mes apsipa- 
žįstame net ir su ano laikotarpio įtaka mū 
sų atgimimui, o atskiri straipsniai apie. 
Amerikos lietuvių knygas, jų laikraščius ir 
draudžiamojo laikotarpio grožinę literatū
rą yra tasai cukrus, kuris tartum visiškai 
iki soties atbaigia pažintis su svarbiu ir 
reikšmingu laikotarpiu.

Kam rūpi pažinti ir išstudijuoti savąją 
tautos praeitį, tai šiai knygai nepagailės 
nė tų 5 dolerių, kurie reikia už ją mokėti.

B. Kazimieraitis

...Martynas Jankus iš Prūsų Lietuvos 
Dr. J. Šliupui Amerkoje rašė: „Jūs, lietu
viai, būdami vainoję žemėje, nelenkite gal 
vos nei lenkams, nei meškoriams. Parody
kite, ką galite ant vainos žemės, ir aš, nors 
slapta, išduosiu (išleisiu) knygą apie jūsų 
tvirtybę ir leisiu į Lietuvą. Meškoriai tai 
girdės — matys, ir duos mums spaudos 
valnybę. Tada Lietuva jau nežus. Tik ne
nustokite dirbti. Ant jūsų kabo laimė vi
sos Lietuvos ir lietuvninkų (1885 m. geg. 
23 d.).

(Iš knygos „Kovos metai dėl savosios 
spaudos“)

o o o

„Žiūrėkite į žydus, vokiečius ir kitus, 
kaip jie laikosi vienybėje..., o mes tiktai 
kaipo sargai velniškų darbų vienas kitą 
apšnekame... Laikykimės kupetoje, laikraš 
tis mus apšvies, o savo laiku sugrįžę į Lie
tuvą, turėsime daug pasakytie ir pamoky- 
tie mūsų brolius...“ („Gazieta Lietuwisz- 
ka“, Nr. 13).

(Iš knygos „Kovos metai dėl savosios 
spaudos“)

• * »

„Atbėgęs į JAV iš Lietuvos M. Bakanas 
pasakoja pats pažinęs rusą, atsiradusį Lie
tuvoje tik po karo, nemokėjusį nė žodžio 
lietuviškai, pasivadinusį Valančiumi“.

(Iš knygos „Kovos metai dėl savosios 
spaudos“)

* * ♦
„Turtų, rodos, nė vienas nesusikrovė iš 

knygos kontrabandos. Gyvybę gi, laisvę ir 
tėvynę didžiuma prarado“ (Vaižgantas).

o o o

„Pats J. Paleckis Maskvon siunčiamuose 
pranešimuose pasirašo Justin Paleckij“.

(Iš knygos „Kovos metai dėl savosios 
spaudos“).

Atgimimo šviesa %
Velykų vidudienį Romoje į Šv. Petro 

aikštę buvo susirinkę gausūs tikinčiųjų bū 
riai iš įvairių kraštų ir tautų, virš 200 000 
žmonių. Popiežius Pijus XII savo tradici
nę Velykų kalbą pasakė ne tik susirinku
siai miniai, bet ir visam pasauliui, kurią ra 
dijo bangos išnešiojo po-visą žemę, kartu 
suteikdamas Apaštališkąjį Palaiminima. Ur 
bi et Orbi. Savo kalboje, kaip ji ištisai at
spausdinta „L‘Osservatore Romano“, “ šv. 
Tėvas iš naujo visam pasauliui iškelia Pri 
sikėlusį Kristų, kuris išsklaidęs mirties 
tamsas, kaip šviesi žvaigždė spindi visai 
žmonijai. Sutvėrimo pradžioje iš Visagalio 
visatos Kūrėjo rankų visų pirma išėjo Švie
sa, nušviesdama dar chaotišką ir tamsų pa 
šaulį. Išsivystymo ir gyvybės kilmės pra
džioje per šviesą buvo padėtas slenkstis 
kiekvienai tvarkai ir papuošimui. Lygiai 
taip pat ir žmonijos atpirkimo darbe, kurį 
apaštalas Povilas palygina naujam sutvė
rimui, Kristaus šviesa yra pirmasis ir nie
kuo nepakeičiamas dalykas naujoje Dievo 
Sūnaus nustatytoje tvarkoje. Tai reiškia, 
kad žmogus tik per Kristų ir Kristuje pa
sieks savo asmenišką tobulumą, tik per 
Kristų žmogaus darbai liks gyvastingi, tik 
per Kristų žmogaus santykiai su kitais žmo 
nėmis bus gerai sutvarkyti ir žmogaus ver 
ti troškimai patenkinti.

Jei žmonės pripažintų Kristaus žodžiu 
tikrovę: „Aš esu pasaulio šviesa“ ir juos 
priimtų visu platumu, savo protą ir širdį 
neslėpdami nuo Jo dieviškų spindulių, ta
da, Šv. Tėvas giliausiai įsitikinęs, koks 
giedras dangus ir viltis nušvistų mūsų že
miškuose slėniuose! Ir priešingai, jei vidi
nės tragedijos blaško sielas, jei skepticiz
mas, nepasitikėjimas, abejingumas užkieti
na tiek daug širdžių, jei melas pasidaro ko 
vos ginklas, jei kerštas kurstomas tarp kla
sių ir tautų, jei karai ir sukilimai seka nuo 
vieno meridijano iki kito, jei daromi nusi
kaltimai, jei pavergiami silpnesnieji, jei re 
težiais‘surakinami nekaltieji, jei įstatymų 
nepakanka, jei taikos keliai pasidarą nebe
išbrendami, jei, vienu žodžiu, mūsų žemė 
dar yra rausiama ašarų upių, nežiūrinti tų 
stebėtinų dalykų, kuriuos padaro moder
nus, išmintingas ir civilizuotas žmogus, ta
da yra ženklas, kad kažkoks dalykas yra 
pasitraukęs nuo Dievo gaivinančios ir vai
singos šviesos!

Savo kalboje Šv. Tėvas toliau ypatingai 
kreipėsi į visus krikščionis. Savo pasekėjus 
Kristus pavadino: „Jūs esate pasaulio švie
sa“. Tai yra didelė garbė, bet ir didelis at
sakingumas: „Tegul jūsų šviesa taip švie
čia žmonių akivaizdoje, kad jie matytu ge
rus jūsų darbus ir garbintų jūsų Tėvą, ku
ris yra danguje“.

P. Dauknys, MIC

Pamaldos
LEICESTER — balandžio 20 d . 12 vai.. Sa

cred Heart bažn.. Mere Road.

Atsiųsta paminėti
.AIDAI, 1958 m. Nr. 2. Rašo J. Matusas, 

J. Eretas. L. Andriekus, J. Petrėnas. N. Ma 
zalaitė, J. Gailėnas. J. Aistis. A. Raginis, 
P. Pauliukonis, J. Kaupas, P. Daugintis, 
Dr. J. Balys, J. Kojelis, Al. Gimantas.

TĖVU ŽEMĖ, LAS Anglijos Vietininki- 
jos neperiodinis leidinys, 1958 m. Nr. 2. Tu 
rinyje: Nauji „Tėvų Žemės“ artojai, Vytau 
tas Bagdanavičius, Eouatorius, Masinis tau 
tų kilnojimasis, Atsiminimai, Visko po tru 
pūtį, Iš mūsų gyvenimo, Dar keletu ma
žiau, Kaip mes be jūsų gyvensim.'

K. VAITKEVIČIUS

Labai pamaldus ir tuo savo dideliu pa
maldumu net keistokas buvo Petras Viz
barą. Atrodė, kad jis gyvena tik maldai, o 
visa kita jam svetima ir nuobodu. Kai mes 
savo barakėlyje triukšmaudavom ar dai
nuodavom ar pasakodavom vienas kitam 
savo išgyvenimus fronte ir nelaisvėje, jis 
sėdėdavo kur nors nuošaliai ir skaitydavo 
maldaknygę ar evangeliją. Vakarais, įlin
dęs kur į kamputi, ilgai klūpėdavo, kalbė
damas’rožančių, o rytais,, kaip taisyklė, 
anksti atsikėlęs skubėdavo keletą kilomet
rų į artimiausio miestelio bažnyčią anks
tyvųjų mišių. Žegnodavosi ne per dažnai, 
kartais kada reikia, o kartais ir kada ne
reikia. Buvo visiems nuolaidus, su nieku 
nesiginčydavo, kiekvienam nusileisdavo ir 
ko nors paprašytas niekuomet neatsakyda
vo. Apie save vengdavo ką nors pasakoti; 
tik kartą išsitarė, kad buvęs rytų fronte, 
vėliau papuolęs nelaisvėn, iš kurios laimin
gai pabėgo.

Mudu su Vizbarą miegojome vienoje me
dinėje dviaukštėje lovoje. Jis viršuj, aš 
apačioj. Dažnai naktimis prieš užmigda
mas girdėdavau, kaip jis tyliai melsdavo
si, kažką bučiuodavo ir pabaigęs maldą il
gai vartydavosi ir dūsaudavo. Keletą kartų 
girdėjau, kaip jis tyliai verkė ir minėjo 
Kristaus ir dar kažkokį vardą. Neabejojau, 
kad Vizbarą turi kažkokią baisią paslaptį, 
kuri slėgė ir kankino jį, bet tai niekuomet 
neklausiau jo. Stengiausi būti jam draugiš 
kas ir dažnai užstodavau prieš kitus, kurie 
laikė jį durneliu ir mėgdavo pašiepti.

Kartą karštą vasaros dieną barakėlyje 
buvome likę tik mudu du. Aš drypsojau

BEDIEVIS
lovoje ir skaičiau iš kažkur gautą seną su
plyšusią lietuvišką knygą, o jis, kaip pa
prastai, sėdėjo prie lango ir meldėsi. Pabai 
gęs maldą, kažkaip skaudžiai atsiduso, į’ ė- 
mė akis į vieną tašką, ir sužibusios ašaros 
lėtai nuriedėjo jo skruostais.

— Petrai, — neiškentęs draugiškai pasa
kiau, — tave kažkas slegia. Ar nenorėtum 
papasakoti man, kas tau yra. Kartais nuo
širdžiai išsipasakojus dvasinė kančia pa
lengvėja...

— Niekas manęs neslegia, Vincai, nie
kas... — skubiai, nervingai atsakė ir paki
lęs greitai nusisuko į langą.

Tylėjau ir stebėjau jį. Vizbarą kažkaip 
keistai drebėjo visu kūnu, lyg sulaikyda
mas raudą, lyg slopindamas kylantį jame 
'skausmą ir staiga greitai pasisukęs bėgte 
išbėgo pro duris.

Sugrįžo Vizbarą maždaug po gercs va
landos, jau visiškai nurimęs, ir, tarytum 
lyg nieko nebūtų buvę, priėjo prie manęs.

— Ar nenorėtum pasimaudyti, Vincai? 
Taip karšta, — pasakė jis.

Prieš valandėlę jąu buvau apie tai g l- 
vojęs, todėl mielai sutikau, ir mudu, pasi
ėmę rankšluosčius, išėjome. Netoli mūsų 
stovyklos tyvuliavo mažas, negilus, dumb
lino dugno ežerėlis. Priėję prie jo nusivil- 
kome. Tuoj pat pastebėjau ant Vizbaro 
kaklo pigią geležinę grandinėlę su mažu 
kryželiu ir kančia. Aš atsiguliau pasikai
tinti saulėje, o Vizbarą šoko į vandenį. Gir 
dėjau, kaip jis prausėsi, taškėsi ir plauki
nėje. Pagaliau jis išlipo į krantą ir pribė
gęs staiga atsigulė šalia manęs. Nuo jo nu
krito keli vandens lašai ant mano įkaitu

sios odos, ir aš net pdšokęs piktai pažvel
giau į jį. Nežinau kodėl, bet tuojau pat pa
stebėjau, kad ant jo kaklo jau nebebuvo 
grandinėlės. »

— Pergreitai bėgioji. Štai, net grandinė
lę pametei, — lyg įgelti norėdamas pasa
kiau ir vėl užsimerkdamas atsiguliau.

Girdėjau, kaip jis aiktelėjo ir greitai pa
kilęs nubėgo ir vėl įšoko į vandenį. Pakilau 
ir aš ir stebėdamasis žiūrėjau, kaip Vizba
rą neramiai dairėsi, pasinerdamas graibė 
rankomis ežerėlio dumblą ir čiupinėjo kiek 
vieną šapelį. Buvo išbalęs, kaip popierius, 
veidas nervingai trūkščiojo, ir savo pamė
lynavusiom lūpom jis kažką nesuprantama 
šnabždėjo.

— Ar kryželį pametei? — šūktelėjau 
jam.

— Pamečiau... — drebančiu balsu atsa
kė, lyg tuojau pat pravirkti žadėdamas.

Pagailo man jo. Įlipau į vandenį ir taip 
pat pradėjau ieškoti jo pamestosios gran
dinėlės. Mudu keliais išvaikščiojom krantą, 
išgraibėm ežerėlio dugną. Netekęs vilties 
rasti, jau buvau belipąs iš vandens, kai 
staiga pajutau, kad tarp mano kojos pirštų 
kažkas yra.iškėliau koją iš vandens ir kar 
tu nutrūkusią Vizbaros grandinėlę su kry
želiu.

— Štai tavo grandinėlė, — pasakiau pa
duodamas jam.

Nebuvau dar matęs tokio nudžiugusio 
žmogaus. Jis abiem rankom sugriebė gran
dinėlę, persižegnojo, prispaudė ją prie krū 
tinės ir kažką nesuprantama šnabždėda
mas krito ant kelių. Vanduo apsėmė jo gal
vą, ir jis sugargaliavęs vėl pašoko ant ko
jų. Jo veidu tekėjo ašaros, sumišusios su 
vandeniu, ir jis atrodė toks kvailai juokin- 
kas, kad aš tylėdamas išlipau į krantą, pir 
mą kartą pagalvojęs, kad Vizbarą yra tik
rai nenormalaus proto.

Po valandėlės jis atėjo prie manęs, at
sisėdo ir, suradęs savo švarko kišeniuje 
siūlų, pradėjo‘rūpestingai taisyti nutrūku
sią grandinėlę.
— Ar tai koks brangus tau atminimas 

ta grandinėlė, kad tu dėl jos tiek daug 
jaudinaisi? — paklausiau.

— Taip, — tyliai atsakė. — Tai mano 
motinos dovana. Ji užkabino man šį kry
želį, išleisdama į karą.

Valandėlę abu tylėjome. Jis sutaisė savo 
grandinėlę, lėtai užsikabino ją ant kaklo, 
ranka švelniai palietė kryželį ir, akimis 
nuklydęs kažkur į tolį, sunkiai atsiduso.

— Aš žinau, — liūdnai pasakė jis, — kad 
po šio įvykio ir tu, kaip ir kiti, laikysi ma
ne kvailiu ar bepročiu. Bet, patikėk, šis 
kryželis man reiškia daugiau už gyvenimą 
ir mirtį. Jame yra susikaupusi mano moti
nos meilė ir Dievo gailestingumas. Šį kry
želį, savo didžiausiai gėdai, esu kartą iš
niekinęs, o žmogus, kurį mes vadinome be
dieviu, kentėjo ir mirė už jį. Pagaliau šis 
kryželis išgelbėjo man gyvybę. Nesistebėk, 
kad aš taip daug meldžiuosi, nes esu sun
kiai nusidėjęs mūsų Išganytojui. Ir nors 
noriu tikėti, kad Visagalis atleido man aną 
baisiąją nuodėmę, stebuklingu būdu išgel
bėdamas mane nuo mirties, bet ligi šiol ne 
turiu sielos ramybės.

Vizbaros akyse sužibo ašaros, kurias jis 
greitai nubraukė ir rankomis užsidengė vei 
dą. Kai po valandėlės tylos jis pažvelgė į 
mane, jo akys buvo paraudusios, o lūpose 
žaidė liūdna ir kažkokia skaudi šypsena. 
Jis tyliai atsiduso ir įsmeigęs akis kažkur 
į ežerėlio vandens paviršių, pradėjo pasa
koti.

— Mūsų kuopoj buvo toks Juozas Leng
vesnis. Šiaip neblogas buvo vyras — labai 
draugiškas, linksmas ir visuomet užjau- 
čiąs kitą nelaimėje. Tik viena jam galima 
buvo prikišti, tai tą nuolatinį šaipymąsi iš 
Kristaus, kurio jis nelaikė Dievo Sūnumi, 
tik paprasčiausiu žmogumi. Aš tau nepasa
kosiu visų tų nesąmonių, kurių jis prikalbę 
davo mums apie Kristų ir kuriomis nei aš. 
nei kiti kuopos vyrai netikėjo. Kartą kaž
kas pavadino jį Bedieviu, ir ta pravardė 
jam labai greitai prilipo visam laikui. Ne
pyko jis už tai, tik kartą pasakė, kad pa
saulyje bedievių nėra ir kad kiekvienas 
žmogus tūri vienokį ar kitokį dievą.

Kartą mūsų grandis buvo išsiųsta žval
gybom Pasiskirstę po du, mes įsmukome į 
didelį mišką. Man teko eiti su Juožu Leng-^ 
veniu. Įtemptais nervais ir ant rankų gu-> 
linčiais paruoštais šautuvais, -mes ’tyliaiĮ
slinkome į priešo pusę. Po kelių yalandįU 
tokio slinkimo, nieko ypatinga nepastebėję, 
nutarėm grįžti atgal, nes vasaros naktys 
neilgos ir aušra mus galėjo užklupti toli 
nuo> savųjų linijų. Praeinant krūmokšniais 
apaugusią miško aikštelę, staiga aplink mu; 
du iš visų pusių išdygo tamsūs, grėsmingi 
šešėliai ir į mus susmigo šautuvų vamz
džiai. Tai įvyko taip staiga, tarytum tik vie. 
na akimirka, ir mudu su Lengveniu buvo
me nuginkluoti ir paskubom stumiami kaž
kur į priešo pusę. Nežinau, kiek laiko mes 
taip ėjome, kai staiga papilksvėjo tamsi 
naktis. Aušo. Mus supo septyni mongolai, 
iš kurių ryškiai išsiskyrė jų puskarininkis,, 
kreivom ir pykčiu žibančiom akim ir biau- 
riai sužalotomis praskeltomis lūpomis. Ne
jučiom pažvelgiau į Lengvenį. Jis ėjo vien
plaukis, kažkur pametęs savo šalmą, ramiu 
veidu. Atsakydamas į mano žvilgsnį, dargi 
nusišypsojo. Pradėjau tyliai melstis, prašy 
damas Visagalį jei ne stebuklingo išgelbė
jimo, tai bent greitos ir be kančių mirties, 
nes buvau daug girdėjęs apie mongolų žiau 
rūmą su belaisviais.

Prašvito dar daugiau. Pamiškėje pama
tėme trobelę, kurios link ir buvome stumia 
mi. Priėjus trobelę, keletas mongolų pasi
liko kieme, o kiti įvarė mus į vidų. Prasi
dėjo vadinamasis mudviejų su Lengveniu 
„apvalymas“. Mano ir jo rankiniai laikro
dėliai netruko atsidurti ant mongoliško pus 
karininkio kairės ir dešinės rankos. Iš kiše
nių dingo visi daiktai. Batai buvo plėšte 
nuplėšti nuo mūsų kojų, ir jais tuojau ap
simovė mongolai. Stovėjome basi, atsegtais 
mundurais ir laukėme dar kažko baisesnio. 
Vienas mongolas atkreipė savo dėmesį į 
mano marškinius. Turėjau paskubom nusi- 
mest mundurą ir nusivilkti juos.- Antrasis 
mongolas jau vilkosi Lengvenio marški
niais.

(Bus daugiau)
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ŽMOGAUS MAISTO ISTORINĖ APŽVALGA

BALTA DUONA IR KONSERVAI
LONDONO PARAPIJOS SUSIRINKIMAS

Balandžio 20 d. kviečiamas parapijos su
sirinkimas Lietuvių Sporto ir Socialinio 
Klubo (Parapijos salės) patalpose.

Visi kviečiami dalyvauti, o labiausiai tė
vai, turintieji mokyklinio amžiaus vaikų, 
nes bus svarstomi sekmadienio mokyklos 
reikalai, ir kt.

PRAŠOM ATSILIEPTI
Vienas Centrinio Skyriaus narys, siųsda

mas balsavimo korteles, kartu atsiuntė ir 
24 šilingus, nepridedamas savo pavardės, 
adreso ir kuriam tikslui jis tuos pinigus 
siunčia. Centrinio Skyriaus Valdyba prašo 
minimą tautietį pranešti savo pavardę ir 
adresą. 1

SPORTAS
Viltis - Bridgnorth RAF

Šį kartą Vilties komandą sudarė vien tik 
lietuviai žaidėjai — viso 6: V. Kelmistrai- 
tis, V. Karnilavičius, P. Jasionis, V. Kaznic 
kas, J. Snabaitis ir B. Viliūnas. Jau treji 
metai,' kaip tokia sudėtis nebuvo žaidusi 
viename vienete.

Pirmą kėlinį Viltis prakiša 20;8. Bet ant 
rame kėlinyje žaidimas eina geriau: pasuo 
tės tikslesnės, ir Viltis švelnina rezultatą. 
Bet nepalankus vietinio teisėjo sprendimai 
nulėmė Vilčiai pralaimėjimą 34:23. .

Turėta graži bendra vakarienė. O va
žiuojant namo gražiai padainuota lietuviš
kų dainų, pasidalyta įspūdžiais.

Klubo padėka Jasioniui ir Snabaičiui už ■ 
žaidėjų nuvežimą.

Kyla klausimas, ką reiškia šitoks maiti
nimosi pasikeitimas. Ar pavojai yra tik 
įsivaizduojami, ar tikri?

Dr. A. Kušiys

NAUJIENA KALENDORIŲ ISTORIJOJE
Nidos Knygų Klubas ruošiasi 1959 me

tams išleisti sieninį kasdien nuplėšiamą ka
lendorių su katalikiškais ir tautiniais var
dais ir su antroje lapelių pusėje išspausdin 
tais visokiais pasiskaitymais — ne tik žy
mesnėmis datomis, bet ir anekdotais, eilė
raščiais, visokių galvočių pasisakymais ir 
t.t. Žodžiu, kalendorius žada būti pagal Lie 
tuvoje paskutiniaisiais metais įsigyvenusią 
plačią tradiciją. Išleisti jį-bus stengiamasi 
gana anksti, kad visi galėtų laiku įsigyti. 
Atrodo, kad Nidos Knygų Klubo nariams 
jis taip pat kainuos pigiau, negu šiaip rin
koje.

RINKTINĖ
Jau esame rašę, kad su sekančiu Nidos 

Knygų Klubo leidiniu išeina ir nariams 
bus išsiuntinėta „Rinktinė“. Kas tai bus 
per leidinys?

Jo sumanymas kilo jau senokai. Maž
daug visokių vakarietiškų „digestų“ pavyz
džiu norima iš plačios mūsų periodikos at
rinkti visa tai, kas lietuviškai įdomiausia. 
Mūsų periodiniai leidiniai ne kažin kiek tu 
ri tokios grynai lietuviškos medžiagos, ku
ri būtų visiems paskaitoma. Tai vis dėlto 
pati brangiausioji medžiaga, kuri turėtų 
būti visiems prieinama. Išblaškyta periodi
koje, ji ne visa visiems prieinama. Taigi 
„Rinktinėje“ ir bus stengiamasi santrauki- 
niu būdu surinkti ją krūvon. Toks pirma
sis bandymas yra „Rinktinės“ Nr. 1.

Leidėjai galvoja, kad „Rinktinė“ turėtų 
suvaidinti labai teigiamą lietuvišką vaid
menį.

Ji žada išeiti kas trys mėnesiai. Jos vieno 
numerio kaina Nidos Knygų Klubo na
riams 2.6 šil. arba 0.50 dol., nenariams 3.6 
šil. arba 0.75 dol. Adresas — kaip ir Nidos 
Knygų Klubo: 1, Ladbroke Gardens, Lon
don, W. 11.

Tiems, kurie nėra Nidos Knygų Klubo 
nariai, siūloma Užsisakyti bent vieną 
merį susipažinti.

ir mėsa. Civilizacijos maistą, kuris visad 
vedė į degeneraciją, sudaro balti ar chemiš 
kai baltinti miltai,- rafinuotas cukrus, visų 
rūšių konservai, saldumynai, denatūruoti 
riebalai, poliruoti ryžiai ir t.t. Pirmykštis 
maistas, koks jis bebūtų, yra turtingas vi
taminais, mineralais ir kitomis natūralio
mis vertingomis savybėmis.

. Mes esame labai nutolę nuo pirmykščio 
natūralaus maitinimosi būdo. Tačiau gali
me pasiekti tai. Visad, kai žmonėms kyla 
didelis pavojus (o pavojus, nepaisant medi 
cinos didžiulės pažangos, vis didėja su vi
somis degeneracinėmis ligomis), verta 
žvilgterėti atgal į istoriją, į tradicijas ir pa 
pročius.

Senovės kiniečių išminties knygoje Ging 
I sakoma: „Kai pasirodo šalna, reiškia, 
kad ateis žiema. Po pirmosios šalnos, pagal 
nepakeičiamus įstatymus, daugėja žiemos 
ženklų, kol pagaliau tikroji žiema viską su 
kausto savo ledais. Taip pat yra if su gy
vybe. Jei pasirodo kai kurie sunykimo 
ženklai, tai jie dauginasi, ir seka mirtis. 
Bet gyvenime šią eigą galima pakreipti, jei 
gu mes laiku pastebėsime pirmuosius ženk 
lūs ir imsimės reikalingų priemonių“. Kito 
je vietoje tos pačios knygos skaitome: 
„Kas per žmonių kaltę yra sugriauta, per'

draugiškumas ir vaišingumas. Šitų dalykų 
priešingybė: nervuotumas, irzlumas, visko 
apskaičiavimas iš naudos požiūrio. Mums, 
lietuviams, bent pirmaisiais metais -pate
kus į vakarų pasaulį, ši žmonių dvasinė 
būsena buvo viena ryškiausiųjų. A. Price 
rašo: „Aš klausiu save, ar vitaminuose ir 
mineraluose (kalbant apie natūralų mais
tą) nėra kažin ko daugiau, kas ne tik palai 
ko kūno sveikatą ir.grožį, bet veikia ir žmo 
gaus dvasią, darydami žmones žmoniškes- 
niais, materialines vertybes statančiais ant 
roję vietoje?“

Visais laikais ir visoje žemėje galima pa
stebėti tą pačią kryptį: perėjimą iš natū
ralaus pirmykščio maisto į denatūruotus 
maisto ^produktus ir konservus. Javus au
ginančių tautų maistas visad buvo sveikes 
nis, negu tų tautų, kurios vertėsi tik me
džiokle ir žvejyba. Tačiau niekur žemėj ne 
žinoma jokia tauta, kuri vartotų grynai ve 
getarišką maistą. Jau Herodotas rašė: „Ja
vus auginančios tautos yra kultūringesnės 
negu tos, gurios verčiasi medžiokle, žvejy
ba ir gyvulių auginimu“. Tik pradėjus au
ginti javus pakilo žmonių gerovė. Javų 
maistas paprastai papildomas vaisiais ir 
daržovėmis, taip pat pienu, sūriu, žuvimis žmonių darbą gali būti vėl atitaisyta“.’

1914-18 karo metais anglų gydytojai pa
stebėjo, kad vokiečiai belaisviai turi daug 
geresnius dantis, negu anglų kareiviai. Pas 
kutiniojo karo metu vokiečiai gydytojai 
stebėjosi, kad Rusijos gyventojai turi ge
resnius dantis, negu vokiečių kariai. Taigi 
dantys blogėja, kai einame iš rytų į vaka
rus. O juk žinome, kad civilizacijos kilimas 
kaip tik ėjo iš vakarų į rytus. Įdomių duo
menų pateikia dantų gydytojas Roos iš 
Goms. Kai šis Alpių slėnis (Wallis kanto
ne) buvo atidarytas susisiekimui, smarkiai 
paplito dantų karies (dantų liga), nors 
prieš dvidešimt metų šio slėnio gyventojai 
tokios ligos dar nepažinojo. Žinomas moks
lininkas ir keliautojas Filchner rašo iš vi
durinio Tibeto: „Maistą čia sudaro daugiau 
šia miežiniai miltai, kurie naudojami ko
šei ir duonai. Gyventojų dantys yra labai 
geri, virškinamojo aparato ligos nepažįsta
mos. Pieno valgoma nedaug. Iš grietinės 
daroma sviestas. Daug valgoma džiovintų 
aprikosų ir slyvų“. Pats Filchner maitinosi 
šiuo maistu daugelį metų ir jautėsi stiprės 
nis ir sveikesni? negu kada nors anksčiau. 
Tokį pat pranešimą iš Tibeto padarė ir 
šveicarų tyrinėtojas Heim. Ypatingą reikš
mę turi amerikiečio mokslininko Weston 
A. Price duomenys. Tirdamas dantų ka
ries. priežastis, ir nepasitenkindamas esamo 
mis teorijomis, A. Price išvyko į pasaulį 
ieškoti kraštų, kur ši dantų liga dar nepa
žįstama. Keliaudamas A. Price stebėjo es- 

■ kimus Aliaskoje, indėnus šiaurės Kanado
je, pietų salų gyventojus, naujosios Zelan
dijos gyventojus, pirmykščius Australijos 
gyventojus, Peru indėnus, Hebridų salų gy
ventojus ir Alpių aukštųjų slėnių gyvento
jus Šveicarijoje. Tyrimų rezultatai buvo be 
Veik visur tie patys. Visur, kur dar tebebu
vo natūralus maitinimasis, dantys buvo ge 
ri, karies nepažįstamas. Ten, kur atsisaky
ta natūralaus maisto ir pereita į vadinamą 
jį civilizacijos maistą, daugėja dantų ligos, 
paplitęs karies. Senovinis minėtųjų kraš
tų maitinimosi būdas, be abejo, buvo nevi- 
sur tas pats, bet visur jis yra buvęs tur
tingas vitaminais ir mineralais.

x________________ z____ v_ ____ _ _____ Ypač įdomūs tyrinėjimų duomenys ten,
tės kartu su komitetu rengia Šv. Jurgio die. kur tos pačios tautos, nariai, gyvenantieji 

toseį pat sąlygose, tūri nebevienodą maistą; 
Tie, kurie maitinasi natūraliu maistu, tu
ri sveikus'dantis, o kurie valgo denatūruo
tąmaistą in konservus, turi blogus dantis 
ir dažnai datitųpkaries. Antrosios grupės 
pąlikūtays' dažnai turi net pąsikeįtųsią vėi 
d'dl'fon.ttą: Veidas ‘SUsmailėjęs .(žandikaulių 

**Be“to?'bus arbateėlė, lietuviška muzika formos pasikeitimas, kaip blogų. dąųfų.(piį- 
ir žaidimai. Prie įėjimo bus rėnkamoš-au—-sėka)į nosis susiaurėjusi, O tai sunkina kvė 
kos. Kviečiame visu brolius ir sesės skau-„pavimą/pfb'iiosį: Dėl to būna susiaurėjusi 
tus iš visur, taip pat mielus tautiečius iš ir krūtinės ląsta, o tai jau veda i palinkimą 
apylinkių ir Corby kuo gausiau dalyvauti. . . .. . , , , .. f» • .. .. . .. ...   _ , oiicirdri ti 1 harlri 1 11 Anzcmnn hiivn

Vilties treniruotės
įvyks balandžio 12 ir 19 d.d. Springfield 

Secondary School — Springfield Rd., 2.30 
vai. p.p.

Balandžio 26 d. 2.30 vai. p.p. bus rung
tynės.

Žada atvykti lietuvių krepšininkų ir iš 
kitų kolonijų. Tikimasi, kad bus duota pra 
džia jau seniai ruošiamoms reprezentaci
nėms I ir II komandoms sudaryti.

Sporto mėgėjai, norintieji prisidėti prie 
žaidimo ar organizavimo, susisiekia su V. 
Kelmistraičiu 3, Hart Rd., Wednesfield Nr. 
Wolverhampton, kuris bando tai atlikti Vii 
ties Klubo ribose, o ateityje tai bus nepato
gu ir net nepageidautina.

Rungtynėms Springfield aikštėje žiūro
vams yra neribota vietos. Mašinoms ir au
tobusams irgi vietos pakankamai.

Tos pat balandžio 26 d. vakare sportinin 
kų pasirodymas bus užbaigtas Šokių Vaka
ru, kuris įvyks George Hotel, 7 vai. vak. 
Durys atdaros nuo 6 vai. Gros geras džia
zas. Veiks bufetas, su alučiu ir kitais gė- 
rimaiį. Bus,loterija.

Artimųjų ir tolimųjų apylinkių svečius 
kviečiame atsilankyti.

Lietuviškas vertybių perkainojimas

Šokių Vakaras
Balandžio 26 d. 7 vai. vak. George Kote

lio salėje įvvks Sporto Klubo ruošiamas 
ŠOKIŲ VAKARAS

Gros geras džiazas. Veiks bufetas su alų 
čiu. Bus loterija.

Visus kviečiame atsilankyti.
Sporto Klubo Valdyba

CORBY
Su atgyjančia gamta pabunda ir C ar by

Balandžio 20 d., 4 v.vak;, Exeter Hall 
(arti miesto centro) Corby skautai ir skau-

nos .įr 40 metų skaūtybės .įsikūrimo Lietu
voje minėjimą. Programa: vaidinimas 
„Leiskit į tėvynę“ — vaidins patys skautai. 
Lauželis su visais skautiškais pokštais ir 
dainom. Turtinga loterija, kurioje bus ga
lima laimėti pradedant „Lolly pop“ ir bai
giant net radijo aparatu, padovanotu skau
tų rėmėjo ir visuomet paslaugaus jietr# K.' 
Kriaučiūno.

Du

JAUNIMO STOVYKLA
Vokietijoje, Vasario 16 Gimnazijos 

muose, balandžio 8-17 dienomis skaito
mos lituanistinės paskaitos Europos kraštų 
lietuvių jaunimui, suvažiavusiam iš įvai
rių Europos žemyno kraštų ir iš Anglijos.

Anglijos lietuvių jaunimo grupė, grįžda
ma iš stovyklos, porai dienų ruošiasi susto 
ti Briuselyje — aplankyti Pasaulinės Paro
dos.

rū-

.. ... ■ -s --.-c.-------- . —---- ir krutinės ląsta; o tai jau veda i palinkimą
Malonėkite nesivėluoti! Pradžia punktu- suslrStl tuberkulioze. Anksčiau buvo ma- 
.................. — - noma, kad primityyios tautos yra linku

sios susirgti tuberkulioze, nes jos neturi 
imuniteto. A. Price priėjo kitos išvados.

aliai! Laukiam. Rengėjai

PAIEŠKOJIMAI
VENCKUS Vladas, g. 1907.XII.20, VENC-' Jam paaiškėjo; kad pavienių susirgimų tu- 

KUS Juozas, g. 19T2.V.7, ir VENCKUS Al
fonsas, g. 1913.VII.20, sūnūs Juozo, kilę iš 
Kauno ,prašomi atsiliepti Batakiui, 21, 
Woodville Gdns., Ealing, W.5.

VAIŠNORAS Vincas, kilęs iš šakių a., 
prašomas atsiliepti „Europos Lietuviui“.

Šį šeštadienį, balandžio 19 d., 7.30 vai. vak. 
linksmas

ŠOKIŲ VAKARAS
Lietuvių Namuose, 1, Ladbroke Gds., W.11.

Gros puikus džiazas * įėjimas 2/6.

DBLS Nottinghamo Skyriaus narį 
p. JONĄ BUTKEVIČIŲ 

ir 
p-lę BARBARĄ SCHNEIDER-, 

sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai 
sveikina ir linki gražaus gyvenimo.

DBLS Nottinghamo Sk. V-ba ir nariai
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DĖL PYKČIO kiu savo veikimu protas labai įtempia sme 
genų veiklą, darydamas joms žalą, ir sy
kiu labai vargina nervų sistemą. Be to, ižo 
liuota dvasia, kad ir neilgam laikui, nusto 
ja teikus kūnui tam tikrą produkciją, ir dėl
to kūnas turi tegu ir nedidelių nuostolių.

Be to, supykęs žmogus sukelia labai ne
malonų jausmą savo aplinkoje. Todėl past- 
davimas pykčiui gal ir buvo pilnai supran 
tarnas primityviam žmogui, bet dabar žmo 
gus turi suprasti, jog pyktis yra bereika
lingas ir labai kenksmingas, ir juo, užuot 
nubaudęs savo skriaudėją, žmogus nusi- 
baudžia pats save.

Pyktis, nors ir labai nemalonus ir žalin
gas, yra gamtos dėsnis. Kol žmonija buvo 
žemos civilizacijos, žmonių santykiams 
tvarkyti nebuvo nei įstatymų, nei teismų. 
Apginti savo teisėms žmogus turėdavo pa
naudoti savo moralinę ir fizinę jėgą. Bet 
žmogaus protas, kuris tvarko kūno veiklą, 
yra daugiau ar mažiau suvaržytas dvasios, 
tos realios psichinės pajėgos, glūdinčios pa 
čiame žmoguje. O žmonės, turintieji silp
nesnę dvasią, nėra atsparūs susilaikyti nuo 
nusikaltimų prieš kitą asmenį. Tokie žmo
nės galėtų be atvangos terorizuoti tuos as
menis, kurie turi stipresnę dvasią, atseit, 
kurių proto veikla yra stipriai suvaržyta 
dvasios galių ir per tai negali smurtu atsa
kyti į teroristų veiksmus. Aiškumo dėlei 
tenka pastebėti, kad žmogaus protas iš vi- _ _ _______
so neturi jokių sentimentų; jis vadovaujasi Gerai tiek, kad jie baigiasi be garbingų 
vien logika. O sentimentų sritis priklauso 
vien žmogaus dvasiai. Esant tokiai padė
čiai, žmogaus, suvaržyto dvasios varžtais, 
gyvenimas pasidarytų veik neįmanomas. 
Kad žmogus galėtų tai išvengti, gamta jo 
protą apdovanojo dar viena ypatybe — at 
slpalaiduoti nuo dvasios varžtų ir ginti sa
vo reikalus visomis galimomis priemonė
mis. Tas jausmas tai ir yra pyktis, ar, vaiz 
džiau kalbant, dvasios izoliavimas.

Dvasią izoliavęs, besentimentinis protas, 
nieko nebesivaržydamas, ir gina žmogaus 
reikalus. Tuo laiku jo veikimas būna la
bai stiprus, bet sykiu ir labai netikras. To

A. Garbauskas

O TAI TAU. BOBULE, IR DEVINTINĖS!

Baramės dėl- ginčų, o jų vis daugėja. 
Žiūrėk, vieni pasibaigia, tai kiti prasideda.

teismų. Gal dėl to, kad, gyvendami šioje 
saloje, įpratom būti šaltesni. O, Vokietijoj 
gyvenantieji tautiečiai savo ginčų nebepa
jėgia taip baigti, kaip mes. Gal jie nesuge 
ba, gal nenori. Tur būt, jie dar nėra pri
pratę prie šaltesnio gyvenimo. Jie nenori 
vieni kitiems nusileisti ir stengiasi, kad ki
ti juos nuramintų ir sutaikytų. Pasirodo, 
nebėra reikalo pageidauti, kad būtų ginčų, 
nes ir taip jie nesibaigia. Tik svarbu nu
spręsti, kurie jų garbingesni, ar tie, kurie 
baigiasi savaime, ar tie, kurie patenka 
garbės teismui.

berkulioze primityviose tautelėse visad bu 
vo galima užtikti. Bet ta tuberkuliozė ta
čiau nereiškė didelio pavojaus aplinkai. Ki
taip yra tautelėse, kurios pereina į civiliza
cinį maistą. Tada tuberkuliozė plečiasi ne
paprastai greitai, ir jos pasėkos būna bai
sios. "Prityręs gyd. Dr. Romig, kuris 40 m. 
išgyveno tarp eskimų ir indėnų, tuberkulio 
ze sergančiuosius imdavo pratinti vartoti 
primityvųjį maistą ir pastebėjo, kad didelė 
dalis tokių pacientų vėl pagydavo. Dr. Ro
mig per tą 40 m. savo praktikos tarp indė
nų ir primityviųjų eskimų neužtiko nė vie 
no susirgimo vėžiu. Susirgimai skilviu, žar
nų, aklosios žarnos ir tulžies ligomis buvę 
labai reti. McCarrison, tyrinėjęs kalnų tau
telės Himalajuose, priėjo tokių pat išva
dų, kaip ir Dr. Romig. Jis rašo: „Fizinis 
kai kurių indiškų rasių stiprumas pirmiau 
šia yra sveiko maitinimosi pasėka. Joks ki
tas faktorius, nei rasė, nei klimatas, neturi 
tiek daug įtakos jų konstitucijai ir jų iš- 

1 tvermei dirbant sunkų darbą kaip mais
tas“. Nepaprasta fizinė jėga, ištvermė, vik
rumas, tobulas kūno išsivystymas, juslių 
aštrumas visad stebindavo A. Price tose 
žemės srityse, kur žmonės dar maitinosi 
sveiku natūraliu maistu.

Europoje yra tik dvi vietos, kur dar var
tojamas pirmykštis natūralus maistas: He 
bridų salose prie šiaurės Škotijos ir kai ku 
riuose kalnu slėniuose Šveicarijoje. Hebri- 
dų salose maistą sudaro žuvis, -avižų košė 
ir duona. Avižos yra ten vieninteliai javai, 
kurie pribręsta. Ten, kur vartojamas toks 
maistas, danty? yra geri. Uostuose, kur įve 
žarnas konservuotas maistas, gyventojų 
dantys yra daug blogesni. Kai kuriuose 
Šveicarijos kalnų slėniuose sąlygos yra pa
našios. Valgoma rūpi ruginė duona, pienas, 
sūris, kartą per savaitę mėsa. Duona yra 
kepama kaimo bendruomenės krosnyse kai
tą per mėnesį. Tuose slėniuose, kur šitaip 
maitinamas!, dantų ligos nepažįstamos, tu
berkuliozė yra retenybė.

Čia, kaip ir kitose panašiose žemės ru
tulio vietose, pastebima dar kita ypatybė, 
būtent, žmonių dvasinė būsena: ramumas,

Nemaža yra klausimų, kurie vieniems at 
rodo naivūs, o kitiems, ypač iš lietuviško 
taško žiūrint, rodos, visiškai natūralūs, gal 
net kitaip ir negalimi išaiškinti.

Štai kad ir toks klausimas: ar pirmieji 
žmonės rojuj lietuviškai kalbėjo? Man ro
dos, tai nėra naivus klausimas. Jeigu esa
me krikščionys, tai šitokį supratimą priima 
me jau iš pat mažens. Nebūtina juk apie 
tai net kalbėti, nes ir taip aišku, kitaip 
žmogus ir negalvoja, Taip, žinoma, galvoja 
lietuvis, o vokietis, susidūręs su tuo klausi 
mu kitaip ir negalės pamanyti, kaip tik 
kad pirmieji žmonės bus kalbėję vokiš
kai. Taip yra su visomis krikščionių tauto
mis. Istoriškai tų dalykų neįmanoma pa
remti, nes trūksta įrodymų, bet neįmano
ma ir paneigti, nes ir paneigimas be įrody
mų yra niekam vertas, tik palieka tuštu- 

į mą, kurios nėra kuo užpildyti. Jei rojaus 
kalbą paneigia krikščionis, tai jis griauna 
savo paties pamatus.

O jei kas nori paneigti senovės lietuvių 
istorijos ryšius su graikų ir romėnų praei
tim, tai to niekuomet nesutikčiau išsižadė
ti. Tiesa, kad ir čia nėra apčiuopiamų isto 
rinių duomenų, tegu ir kaip bevalytume 
istorines ir archeologines dulkes, bet tai 
dar nėra galutinis atsakymas. Vis dėlto dar 
turime vieną įrodymą — lietuvių kalbą, 
kuria, kaip argumentu, iš viso labai mažai 
naudojamasi spręsti sunkiom problemom. 
O jis nuveda muš į išminties labirintus.

Pirmoji žmonių pora buvo Dievo sutver
ta ir įkurdinta rojuje, kuris buvo viskuo 
pertekęs. Jie nejautė jokių negerovių ir bu 
vo laimingi, bėt buvo įpareigoti neliesti 
vaisių medžio, kuris vadinosi pažinimo me
džiu. Tačiau jiems buvo duota laisvė 
tiems apsispręsti. O žmogus, smalsumo 
damas, negalėjo išlaikyti ir pabandė to 
siaus. Čia, sakytume, ir glūdi žmogaus pa
linkimas į išradingumą, ir iš to jau galima 
spręsti, kad žmogus iš pat pradžios nebuvo 
nė kiek naivesnis, negu dabar. -Tie visi ban 
dymai vienas po kito ir išaugino šiandieni 
nę techniką, bet šiandien žmogus, kai para
gauja to vaisiaus, pajunta nusivylimą, pa
matę?, kad jo išradingumas tarnauja blo
giui. Jis mielai grįžtų į praeitį, jeigu tik 
būtų galima. O visas tas palinkimas į išra
dingumą, sieja tautas su tautomis, žmogų 
su žmogumi. Pažvelk tik į pasaulio kalbas: 
viena su kita vis giminingos. O kai taip 
žvelgi, tai reikia pripažinti ir Babelio bokš 
to statymą ir to bokšto griuvimą, kalbų su 
simaišymą. Mes savo kalbose nešiojame vie 
ni kitų šukes. Lietuviai, štai, matome pana 
šių į savuosius žodžių savo kaimynų slavų 
ir germanų kalbose, sakome, kad tai buvo 
pasiskolinta, bet kai sutinkame žmones iš 
tų tautų, kurios gyvena už kelių tūkstan
čių kilometrų, kaip indai, persai, graikai 
ir romėnai, tai matome, kad ir jų vartota 
ar vartojama tų pačių žodžių, net panašiai 
sakiniai sudarinėta. Tai jau rodo, lietuvių 
kalbos senumą, dėl to jeigu jau^rojuje pir 
mieji žmonės ir nekalbėjo lietuviškai, bet 
lietuvių kalbos pradas jau buvo išleidęs sa
vo diegą pasaulio pradžioje ir išaugo į pui 
kią kvepiančią gėlę. Tam teigimui pastip
rinti imsiu porą simbolinių žodžių, kurie : 
turėjo įtakos sujungti milijonams žmonių, j 
Žodis „Aušra“ lotyniškai yra „Aurora“,. ,

pa- 
ve- 
vai

sanskrito kalboje „Ušas“, ir tai buvo se
novės bramanų dievaitis, kuris po gilios 
tamsios nakties savo rausva šviesa nužen
klindavo dangų, pranešdamas, kad grįžtą 
vėl saulė ir diena. O ką tas žodis reiškia,' 
lietuviškai, tai aišku ir be aiškinimų. Kitas 
žodis — budintojas, kuris žmogų budina 
iš miego. Indai garbina Budą. Buda buvo 1 
religijos skelbėjas, jis žadino indus pabus
ti, pažvelgti į jo tiesų tikrumą, dėl to ir 
pramintas Buda — Budintojas. Tam pa
remti yra dokumentinių veikalų, kurie bu
vo rašyti kitataučių (žiūr. M. Muellęr, „Cb 
llected Works“ ir S. Reinach „Orpheus“)'.

Dabar žvilgterėkime, ką kalba kitos tau
tos.

„...Jeigu šis pasaulis tartum Dievo ka
rūna puikioji, tai mūsų kraštas gražiau
sias brangakmenis joje...“ — taip įvertina 
vengrų poetas Aleksandras Petoefi savo 
kraštą. Vokietis sako, kad žmogus — Mann 
yra kilęs iš žodžio Adam, kuris hebraišk^i 
reiškia žmogų. Rusas savo carus išvedė iš 
Senojo Testamento. Kiniečiai laikomi viena , 
seniausių tautų, tuoj po tvano įkūrusių 
valstybę iš Nojaus palikuonių. Suomių tau 
tinis epas ,(Kalevala“ lyginamas su graikų 
Homeru, ir tas pas minėtasis M. Mueller 
tvirtina, kad jam sukurti galėjo būti pasi
skolinta ir iš lietuvių mitologijos, nes pats 
vardas Suomija reiškia samaninę, kraštą 
su daug ežerų ir balų, kur daugiausia sama 
nos auga (žiūr. A. MacCallum Scott „Suo
mi“). Na, iš to išeina, kad mes visi esame 
tie patys, vistiek, kurios tautybės būtume. 
Tai kodėl lietuvis turėtų gėdytis, jei jis ro-' 
juje kalbėjo lietuviškai ir jei jo kalba pri
pažinta viena seniausiųjų Europoje (žr. S. 
Laing „Human Origins“) ar net stačiai išr 
kraipyta senovės lotynų kalba (žr. W. Gut
hrie „Modern Geography). ■ • , .

Dėl to tenka saugotis ir perdaug neneigti 
senovės. Neigdami senovę, rodome blogą 
pavyzdį tiems, kurie ateis po mūsų, nes ta
da būsime ir mes patys taip suniekinti, 
kad neliks nei ženklo, jog kada nors iš viso 
gyvenome. Verta čia prisiminti vieną fak
tą ir drauge karčią tiesą, kad caro laikais, 
dar prieš nepriklausomybės atgavimą, .bu
vo tokių ūkininkų, kurie savo sūnus leido! 
į mokslą, bet tie sūnus miestuose greit su-J 
ponėjo ir išvirto ponaičiais, ir jie gėdijosi? 
susitikti viešai savo tėvus, kad jų draugai; 
nepasijuoktų, jog jie esą tariami „mužikų“* 
sūnūs, šiandieną jie patys turi sūnų, kuriui 
gal daugelis net lietuviškai nebekalba irį 
gėdijasi savo tautos, savos istorijos, savųi 
veikėjų. Tačiau faktas lieka faktu, kadį 
anas lietuvis, kurio gėdintas!, iškovojo Lie-j 
tuvai nepriklausomybę, o mes, nors turėjo-* 
me savo kariuomenę ir ginklų, nepaleido-!, 
me nė vieno šūvio ir išbėgiojome po s ve-: 
timus kraštus, kaip didžiausi bailiai. Čia ir? 
kyla reikalas perkainoti vertybes. Jeigu na" 
rastume tikresnių vertybių, kurios tarnauk 
tų mūsų interesams, ar tik neteks dar kar-š 
tą dairytis tų, kurias esame paneigę!

M.Balčiūnas 4

LIETUVIŲ DIENOS, 1958 m. vasaris, Raį 
šo L. šimutis, J. Gobis, J. Ignatonis, S. Mis 
linas, A. Rūta ir kt. Angliškoje dalyje šį,-5 
kart spausdinamas Stp. Zobarsko versta^ 
J. Biliūno „Brisiaus galas“.

MIELI SKAITYTOJAI,

J.L. (Londonas)

VILIUI STUNDŽIUI, 
jo mylimai žmonai a.a. Liucijai 

Stundžienei mirus, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

DBLS Ketteringo sk. Valdyba ir nariai

Praktika parodė, kad ekonomiškiausia siųsti į Lietuvą savo pačių 4 
supirktas dovanas. Tokios rūšies siuntinius ekspedijuoti specialistai j 
yra: ' >
Lithuanian dep., P.AB. SUPPLY CENTRE LTD., 8 A, Thurloe Place, 5 
London, S.W.7.

Telh. Kensington 4281.
Galima taip pat sudaryti-siuntinius ir iš mūsų krautuvėse ir san

dėliuose esančių prekių. Turime viską ką, Londone galima turėti ir 
kas į Lietuvą siunčiama, įskaitant vaistus,, maistą, avalynę, rūbus ir 
t.t. Rašykite lietuviškai! Aplankykite mus!RStBaEsrariS su_____ _
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KONGO TRYS MĖNESIAI LENINGRADE
Šiandien pasieksime Belgijos Kongą. 

Teks plaukti 80 jūrmylių (apie 150 km) 
Kongo upe j krašto gilumą, Ango-Ango 
miestelin, kuris esąs lyg ir tąsa didelio 
uostamiesčio, vadinamo Matadi. Dar tebe
same toli jūroj, dar nematyti nė žemės 
krantų, o Pietų Atlanto skaidriai mėlyna 
vandens spalva pasikeičia į geltonai rudą, 
ir jaučiama jau Kongo upės ištekėjimo į 
jūrą sukeliamoji srovė. Juo arčiau žemės, 
juo ši srovė vis stipresnė ir vandens spal
va vis purvinesnė. Galop akiratyje pasiro
do žemės krantai su švelniame vėjelyje siū 
buojanČiais palmių miškeliais ir su smė
lingomis jūros pakrantėmis. Pagaliau pa
siekiame pačios upės žiotis, uostelį, vadina 
mą Banana, čia laivan paimame locą, ir at 
siduriame Kongo upėje..

Didelė, galinga tai upė, ir jos žiotys yra 
net kelių mylių pločio. Plaukiant ja aukš
tyn j krašto gilumą, civilizacijos pažymiai 
vis rečiau ir rečiau bematomi, kol upės 
krantai tampa ištisomis, kiek tik akys ap
rėpia, neperžengiamomis džiunglėmis. Ka
dangi upė gana vingiuota ir pilna didesnių 
ir mažesnių salelių, tai jos vaga staigiuose 
posūkiuose prisišlieja prie pačių krantų, 
ir tada net ir nuoga akimi" galima stebėti 
džiungles ir jų gyvenimą. Ir kokių čia tik 
nėra augmenų bei medžių: vieni už kitus 
didesni, vieni už kitus spalvingesni, vieni 
už kitus fantastiškesnių formų. Milžiniški 
medžiai, aukštai pasistiepę į saulę, plačiai 
išsiskleidusiomis šakomis sudaro lyg ir skė 
tj, po kuriuo susipynę mažesni medžiai, o 
po jais kuokštėmis kerojasi dar kiti pla
čiais, dideliais lapais apsikaišę krūmai, 
tarpu savęs dar supinti vijokliais, leandro 
mis ir kitokiais žalumynais. Ir tokia čia tų 
žalumynų tankuma, jog pro ją neprasi
skverbia nė dienos šviesa; tik tų kerynų 
tarpais spalvingais audiniais pasipuošę žy
di laukinės gėlės, geltona, raudona ar mėly 
na žolė ir samanos. Vietomis milžiniškų 
medžių kamienai, amžiaus ar audrų pa
laužti , išgriuvę ir savo svoriu prispaudę 
prie žemės mažesnius augalus, leidžia gy
vybę teikiantiemš saulės spinduliams prasi 
skverbti pro šią tankybę ir suteikia erdvės 
bujoti naujiems, jų vietą užėmusiems, gai
viomis spalvomis pasipuošusiems augme
nims.

Praplaukiąs laivas išbaido būrius įvai
riaspalvių paukščių ir beždžionių, kelian
čių nepaprastą triukšmą, besisklaidančių į 
visas puses ir besislapstančių šakų tanku
myne. Neretai tarp krūmų šmėkšteli ir iš
baidyto didesnio žvėries šešėlis; tik kro
kodilai, kurių tenka matyti iš džiunglių gi
lumos išplaukiančių upeliūkščių žiotyse, 
tingiai išsitiesę upelių krantuose ir sugulę 
saulės apšviestuose dumblynų prūduose, at 
rodo lyg apkerpėję ir sutrūniję išgriuvusių 
medžių kamienai ir visiškai nekreipia dė
mesio į praplaukiantį laivą.

Net ir oras persisunkęs kažkokiu lauki
niu kvapu. Nors dabar yra vėsusis lietų lai 
kotatpis, tačiau čia viešpatauja sunki drėg 
mės persisunkusi ir dumblu atsiduodanti 
kaitra, kuri slegia krūtinę ir sunkina kvė
pavimą.

Į pavakarę oras kiek atvėsta, ir tvanku
mą pakeičia miglota drėgmė, kurios nuo
dingi garai yra moskitų ir kitų maliariją 
ir geltonąjį drugį skleidžiančių vabzdžių 
tikras gyvybės eleksiras. Vietovaizdžiai ir
gi pradeda keistis. Džiunglės vis labiau ir 
labiau retėja, o tose aikštumose vis daž
niau matyti laukinių negrų kaimeliai; pus
nuogiai vyrai, moterys ir išpampusiais pil
vais Vaikai garsiais šūkavimais ir rankų

KUBOS BARZDOČIAUS BIJO NET 
VALDŽIA

Prieš keliolika mėnesių Kubos kalnuose 
įsikūrė būrelis sukilėlių, vadovaujamas 
jauno, barzdočiaus Fidel Castro. Iš pradžių 
niekas nekreipė į juos rimtesnio dėmesio, 
o dabar jau dėl jo gąsdinimų susirūpinusi 
ir krašto vyriausybė su diktatūriniu prezi
dentu Batista.

Kuboje padėtis nėra pavydėtina. Ten pre 
zidehtas Batista tvarko cukraus gamybą, 
bet Castro su savo sukilėliais dažnai nude
gina cukraus nendrių laukus. Armija jau 
stipriai saugo geležinkelius, nes Castrb 
sprogdina traukinius, kuriais vežami kraš
to gaminiai. Dabar Kubos sostinė Havana, 
o ypač prezidento rūmai stipriai saugomi, 
bet ir čia pasitaiko netikėtumų: pasišalina 
sargybiniai. Įtempimas artėja i isterija, nes 
Castro paskelbė totalinį karą Batistes vy
riausybei.

(Iš kelionių užrašų) Suskambėjo telefonas. Tai buvo 1941 m.

mojavimu sveikina laivo pasirodymą. Ga
lop džiunglės visiškai baigiasi. Toliau jau 
turtingos bananų plantacijos, tvarkingi bal 
tųjų ūkiai.

Ilgai dar sėdžiu laivo denyje, sekdamas 
prabėgančius vaizdus, kol naktis paslepia 
savo tamsia skraiste šį spalvų ir gyvybės 
pilną pasaulį ir negailestingi moskitai pri
verčia ieškoti prieglaudos dirbtinai vėdina
mame laivo viduje.

♦ ♦

Ankstyvas saulėtekis vėl užtinka mane 
laivo denyje. Esame toli krašto gilumoje, 
ir pirmoji rytmečio šviesa atveria naujus 
vaizdus, kurie verčia mane didžiai nusteb
ti. Džiunglės, laukinių kaimeliai ir tvarkin
gos plantacijos pasikeitė į pušynais apau
gusius kalnus, žalius slėnius, javais ban
guojančius laukus. Išvydus tokį netikėtą 
reginį, esi priverstas nustebti. Ar čia tikrai 
laukinės Afrikos širdis — Kongas? Savo 
akimis netikiu... Gal aš dar tebesapnuoju? 
Toks mielas ir pažįstamas šis vaizdas, jog 
net širdis pradeda smarkiau plakti. Net 
upės vandens spalva iš purvinai rudos pa
sikeitusi į skaidriai žalią, ir vėjelis’kažkaip 
gaivinamai dvelkia. Stebėdamas šiuos vaiz 
dus, skęstu mielose svajonėse, brangiuosna 
prisiminimuosna grimstu... štai, kairėje 
lyg ir Veliuonos pušynais apaugęs kalny
nas, štai lyg ir Rambyno kalnas. Ten toli, 
dešinėje, rytmečio ūkanose paskendę lyg ir 
Gelgaudiškio pilies bokštai. Ir'vėl slėniai, 
ir vėl aplink siūbuoja javų laukai. Tikrai 
šie vaizdai yra tokie, jog nenoromis įtem
piu žvilgsnį, akimis ieškodamas upės kran 
tuose, ar nepamatysiu kur ant lieptelio gel 
tonkasės, mėlynakės mergelės su kibirėliu 
rankoje, ar neišgirsiu kur graudžiai malo
nios dainos atgarsių, pakalnėmis ir slė
niais aidančių. Ir net upės bangų šnerėji
mas, tartum paslaptingą garbingos praei
ties pasaką šnibždėtų...

Op, op, Nemunėli, 
Ar tu mane šauki, 
Ar tik tylų vandenėlį, 
Pliuškindams sau plauki...

» *
Laivo sirenos nutraukia mano, svajas, ir 

aš vėl grįžtu į negailestingą realybę, į lauki 
nės Afrikos širdį, Belgijos Kongą. Akira
tyje išryškėja fabrikų rūkstą kaminai, uos
to kranai, modernūs miesto pastatai ir ma
sės dirbančių juodų, kaip anglis, negrų. At
vykome į Matadi, vieną svarbiausių ir gy
viausių Kongo upės pramonės ir prekybos 
centrų.

Romas Runča

sausio 1 d. išvakarės. Kalbėjo Veterinari
jos Departamentas. Pasiruošk, girdi, tams
ta, rytoj trims mėnesiams išvykti į Lenin
gradą, į veterinarijos gydytojų tobulinimo 
si institutą. Išvažiavimui reikalingi doku
mentai bus įteikti. pakeliui. Reikia tik iš 
vietos milicijos pasiimti pažymėjimą.

Mėginau dar spirtis ir aiškintis, kad ne
galiu tokiam ilgam laikui skirtis nuo šei
mos. Maskvos buvo įsakyta pasiųsti į mi
nėtąjį institutą keturis asmenis, ir jokie 
atsikalbinėjimai nepadės. Noroms neno- 
roms teko sutikti. Susijaudinau, turėdamas 
omeny, kad gali dar plačiau išsiplėsti jau 
vykstąs karas ir palikti mane už tėvynės 
ribų. Skubiai susidėjęs ,kas reikalinga ke
lionei (baltinių, ypač didesnę atsargą mais 
to), Naujųjų metų dieną išvykau į plačią
ją tėvynę tobulintis veterinarijoj.

Važiuojant nuo Panevėžio Daugpilio 
link, susiranda ir kiti kolegos: Juozas, Ta
das ir Vincas. Jau kiek linksmiau. Užėmėm 
minkštame vagone atskirą kupę. Civilių 
žmonių visai nėra, koridoriuje matyti tik 
keletas rusų kariškių. Pastebėję ir nugirdę 
kalbant nesuprantama kalba, pasižvalgė į 
mus, bet į kalbas nesileido. Buvome labai 
patenkinti, kad gavome atskirą kupę, ga
lėsim laisvai jaustis. Visos mūsų kalbos su 
kasi apie tai, ar begrįšime į Lietuvą, nes 
karas plėtėsi. Mokslo reikalai mūsų negąs 
dino tiek. Tadas, daug metų išgyvenęs Pe
trograde, gerai pažinojo jį. Visi turėjome 
maisto. Jau sutemo. Vis didėja šaltis. Vago 
ne šalta. Visur tyla. Tik pravažiuojant sto
tis kyla didelesnis triukšmas, pasigirsta 

^žmonių klegesys. Užkandome, ką turėjome, 
o apie karštą arbatą negali būti nė kalbos, 
nes kol suvaikščiosi, tai gali pasilikti nuo 
traukinio, nuo draugų ir maisto atsargos. 
Atsigulėm, apsiklostėme, bet užmigti ne
įmanoma, nes pajudėjus vis braška suolai, 
lentynos, šaltis skverbiasi iš visų pusių, 
langai užšalo, tualete užšalo vanduo. Rytą, 
palikdami vagoną, iš vagono palydovų su
žinojome, jog naktį būta 30 laipsnių C šal
čio.

Sušalę, kalendami dantimis, nemiegoję, 
suvargę laukėme kelionės galo. Traukinys 
sustojo, sušvilpė. Einame į stotį. Stotyje 
žmonių nedaug. Atidavę į apsaugą visus sa 
vo daiktus, gavę vežiką, visi keturi pa
traukėme mokyklos linkui. Po pusvalan
džio pasiekėme mokyklą, ir netrukus pri- 
sistatėm instituto direktoriui, stambiam, 
aukštam, garbanotam, išgeltusiu veidu juo 
daplaukiui. Įteikėme jam savo atsivežtus 
„kredencialus“, o jis pasveikino mus — 
„naujos respublikos“, atstovus, linkėdamas 
daug sėkmės moksle.

Institutas turėjo du fakultetus: klinikinį 
ir bakteriologinį. Mane, Tadą ir Juozą pa
skyrė į bakteriologinį, Vincą į klinikinį. Pa 
skaitos institute prasidedančios po poros 
dienų. Vienam pareigūnui buvo duotas įsa 
kymas aprūpinti mus butu. Gavę iš institu 
to sandėlio lovos baltinių, pėsti su palydo
vu nuskubėjome į paskirtąją patalpą. Vin
cas apsigyveno kitoje vietoje. Pagaliau su
radome skirtąjį kambarį. Tai buvo prie 
vienos bevaikės šeimos. Nedidelis kamba
rys, vienu langu, tamsus, stalas vidury 
kambario, o pasieniais trys geležinės lovos 
ir trys kėdės. Lovas turėjome patys pasi
kloti. „Kipiatoką“ arbatai gaudavome iš 
šeimininkės rytą ir vakare.

Sausio 3 d. institute prasidėjo paskaitos. 
Visa programa buvb paskirstyta trims mė
nesiams. Keturios valandos iš ryto buvo 
skirtos teorijai, viena valandą pietums ir 
keturios valandos praktikos darbams. Baig 
davome šeštą valandą. Po aštuonių įtemp
to darbo valandų pavergdavome.

J. Gutauskas

Klausytojų buvo 80, suvažiavusių iš visų 
„plačiosios tėvynės“ kampų; tarp jų buvo 
18 moterų. Latvijos veterinarijos gydytojai 
neatvyko. Iš Estijos buvo vienas.

Iš veterinarijos srities buvo skaitomos 
paskaitos iš bendrosios bakteriologijos ir 
imunitetas, speciali bakteriologija, infekci 
nių ligų kursas. Laboratorijose buvo atlie
kami pieno ir maisto produktų tyrimas. Pa 
razitologijos kursas, teorijos ir praktikos, 
kraujo, pieno ir kitokie tyrimai buvo atlie
kami serologiniu, biologiniu ir bakteriologi 
niu metodu.

Lektorių tarpe buvo 3 moterys. Vyrų 
daugumas jauni. Reikia pasakyti, kad 
tiems kursams geriau tiktų ne tobulinimo
si, bet pakartojimo instituto vardas. Va
žiuodami galvojome, kad įsigysime naujų 
mokslo žinių. Bestudijuodami nusivylėme, 
nes buvo dėstoma tas, kas jau žinoma, gal 
tik kai kas primiršta. Tiesa, vėliau sužino
jome, kad Leningrade yra veterinarijos eks 
perimentinis institutas, bet .jis nebuvo 
mums parodytas, ir niekas nieko nepasako 
jo apie jo atliekamus tyrimus. Mums buvo 
visai nauji dalykai: komunistų partijos is
torija, paskaitos apie nuodingąsias dujas ir 
bičių ligos.

Instituto patalpose buvo maža valgyk
lėlė, kurioje pietaudavo ir nekurie lekto
riai. Maitino labai blogai. Valgiai pagamin 
ti be riebalų, sriubos labai sūrios, iš kot
letų paspaudus sunkdavosi vandenėlis. Pa
mėginau pietauti artimesnėse valgyklose. 
Visur tas pats. Dar blogiau: visur susigrū
dimas, labai tvankus oras, kvapas rūkščių 
kopūstų, mėsos beveik vienos sausgyslės. 
Pietūs kainuodavo apie 5 rublius. Aišku, 
tokiose valgyklose pietaudavo tik „nuže
mintieji“.

Sekmadieniais, turėdami visą laisvą die
ną, visi trys pietaudavome restorane ,.As- 
torija“, kurs jau buvo žinomas caro laikais-. 
Dabar iš jo likęs tik pavadinimas. Pietūs 
čia pagaminti skaniai ir su viena „kleboniš 
ka“ kainuodavo 15-18 rublių. Maloni mu
zika, švaru, jauku. Publika: aukštesnio ran 
go kariškiai ir civilių elitas'. Tai naujoji 
klasė. Pagyvenę Leningrade, apskaičiavo
me, kad viengungiui pragyventi tik maistui 
ir butui reikalinga turėti mėnesiui 1000 
rublių pajamų, žinoma, maitinantis ne 
„Astorijoj“, bet valgyklose. Maisto produk 
tai labai brangūs. Pavyzdžiui, 1941 metais 
sviesto kg kainavo 25 rub., dešros kg 20 
rub., kumpio kg 28 rub. Provincijoj maisto 
produktai kai kur net dvigubai brangesni. 
Apie rūbus jau nėra ką ir bekalbėti: jie, 
jeigu 8<ur krautuvėje ir parodyti, tai kaip 
muziejuje. Vyriškas kostiumas apie 800 
rublių, lietpaltis 1.500 rubl., karakulio pal
tas 15.000 rubl., moteriški bateliai 250-350 
rublių. Vidutinis darbininko ir tarnautojo 
uždarbis buvo apie 500-700 rubl. mėnesiui. 
Iš tokio uždarbio sunku pragyventi ir vien
gungiui, kuris pasisamdo guolį barakuose 
ir valgo fabriko ar kontoros valgykloje.
Tai kaip jie išsilaiko? Žmonės dirba įmone 
se diena iš dienos, be jokio poilsio, dirba 
vakarais, sugrįžę iš darbovietės dar uždar
biauja. Tokiems pašaliniams darbams rei
kalingi įrankiai ir medžiagos. Iš kur tai 
gaunama? Ogi vagiama iš darboviečių. 
Žmonės vagia vilną, audeklus, siūlus, vinis, 
instrumentus ir įrankius. Nenubaido ir 
žiaurios bausmės už valstybinių gėrybių vo 
girną.

Gyvenamųjų butų buvo didelis trūku
mas. Kelių asmenų šeima talpinama viena 
me kambaryje, virtuve naudojasi net ke
lios šeimos. Atvykęs iš kaimo darbininkas 

lengvai gauna darbą, bet kur apsigyventi?. 
Ten visai įprastas dalykas, kad mergina 
įkeliama į kambarį, kur gyvena viengungis 
vyras. Čia nieko bloga neįžiūrima. Dažnai 
toks buto klausimo sprendimas baigiasi ve 
dybomis. Butai neremontuojami, sienos api 
pelėjusios ir aprūkusios. Jau iš gatvės per 
skarmalais užtiestą langą galima pastebėti 
apkrautas daiktais spintas.

Visai kitaip gyvena naujoji sovietinė bur 
žuazija. Ji stengiasi susilyginti su senąja, 
revoliucijos sunaikintąja. Jie priiminėja 
svečius, dėvi smokingus, balines sukneles, 
moterims bučiuoja rankas. Moterys, aišku, • 
nedirba. Laiko tarnaites. Vaikai gerai auk
lėjami, mokomi svetimų kalbų. Iš kur visa 
tai? Jie nevagia, bet jiems ateina į pagalbą 
sovietinis valdžios aparatas, geri butai, už
dari kitiems piliečiams sandėliai ir kitos 
privilegijos.

Komunistų partijos istoriją mums dėstė 
jaunas lektorius, pavarde Nikitinas. Skai
tė tiesiog iš vadovėlio, retkarčiais įterpda
mas savo komentarus. Komunistų partijos 
vadovėlis buvo parašytas Stalino viešpata 
vimo laikotarpiu perdėm tendencingai, 
kaip to reikalavo diktatorius, nesiskaitant 
su istoriniais faktais.

Visai naujas dalykas buvo skaitomas tai;, 
apie nuodingąsias dujas. Teorijos paskai
tas skaitė pulkininkas veterinarijos gydy-. 
tojas. Išklausius teorijos kursą, reikėjo at
likti praktikos darbus, vadovaujant jo asls 
tentui laboratorijoj „Dietskoje Sielo“ (buv. 
Carskoje Sielo). Kalbant apie nuodingąsias 
dujas, ypatingas dėmesys buvo kreipiamas 
į iperitą ir luizitą. Kaip žinoma, pirmojo 
karo mętu vokiečiai iperitą buvo panaudo
ję prie upės Ipro Prancūzijoj. Iš čia ir dujų 
pavadinimas. Prancūzijoje tuomet nukentė 
jo apie 16.000 žmonių.

Reikėjo mums žinoti dujų formules, ga
mybą ir veikimą į gyvulių organizmą. Tyri 
mai buvo atliekami po dideliu stikliniu vož 
tuvu, labai kruopščiai ir atsargiai. Minėto
sios dujos buvo naudojamos dujų, skysčio 
ir kietu pavidalu. Buvo pademonstruotas 
vienas šuo, apkrėstas skystu iperitu. Didelė 
negyjanti žaizda ant peties. Kitas šuo ture-, 
jo pneumoniją nuo iperito dujų.

„Dietskoje Sielo“ laboratorijose, įreng
tose buv. caro rūmų arklidėse, diagnozei 
nustatyti buvo atliekami kraujo tyrimai - 
tų arklių, kurie serga infekcine anaemia ir 
influenca.

Kovo mėn. pabaigoje reikėjo išlaikyti 
egzaminus iš komunistų partijos istorijos, 
infekcinių ligų kurso ir parazitologijos.

Mokslo baigimo proga buvo suruoštas ' 
vakarėlis su vaidinimu ir išgėrimu. Jo me 
tu būta ir incidentų su išsigėrusiais.

Atsisveikinę su Leningradu, iškeliavome 
į savąją tėvynę. •

Kelionėje dalijomės įspūdžiais. Mūsų 
Vincas silpnokai mokėjo rusų kalbą. Vie
nas profesorius egzaminų metu uždavė ke
lis klausimus. Iš pradžios Vincas atsakinė
jo rusų kalba, o kai pritrūko rusiškų žo
džių, tai pradėjęs malti lietuviškai. Profe
sorius nustebęs tik žiūrįs į jį ir vis dėlto 
parašęs „4“. •

Grįžę namo, pradėjome kryžiaus kelius.
Prisistatėme savo viršininkams. Departa
mento viršininku buvo lietuvis komunistas, 
už jo nugaros visus reikalus dirigavo ru-' 
sas. Visiems paskirstė pareigas. Mane nu
matė palikti prie Veterinarijos Departa-'. 
mento. Liepė užpildyti anketą, ir kai Že
mės Ūkio Ministerijos kadrų- viršininkas, 
Fredos daržininkystės mokyklos mokinys, 
pastebėjo, kad esu 57 ha savininkas, ne
praleido. Teko vėl grįžti į savo pirmykštę 
vietą. .

Siunčiantiems į Lietuvą ir kitur dova
nų siuntinius, greičiausią ir pigiausią 
patarnavimą siūlo

NEPS (Latvių firma)

NORTH OF ENGLAND PARCEL 
SERVICE

30, Grange Terrace, Chapeltown Rd., 
Leeds, 7. Tel. 44536.

(autobusas Nr. 2 kino „Forum“ 
kryptimi)

Darbo valandos:
LEEDS: pirm.—penkt. 5-9 vai. p.p.

šeštadieniais 1-5 vai. p.p. 
sekmadieniais 10-12 vai. dieną; 

BRADFORD: 5, Clifton Vilias (Latvių
Klubas)
pirmadieniais 6.30-8.30 vai. p.p.;

HALIFAX: 56, Oxford Terrace, St. Ja
mes Rd., 
šeštadieniais 3-5 vai. po pietų;

ROCHDALE: 68, Park Rd. (autobusai
3 ir 6a į Heybrook), 
pirmąjį kiekvieno mėnesio šeš
tadienį 2-5 vai. po pietų.

Visi siuntiniai draudžiami, ir garantuo 
jamas jų pristatymas. Mūsų kainoraš
čių padedami galite apsiskaičiuoti vi
sas išlaidas.

VAISTAI ORO PAŠTAS 
STANDARTINIAI SIUNTINIAI

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras)

421, Hackney Rd., E.2. Tel. SHO 3734.

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 METŲ KAINORAŠČIAI LIETUVIŲ 
KALBA SIUNČIAMI VISIEM PAREIKALAVUS
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! PRAŠOM ĮSIDĖMĖTI!
Geriausios rūšies ir vertingiausi vaistų siunti
nėliai paruošiami patyrusio vaistininko prie
žiūroje, ir šitos srities 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- z 
darni vaistus ir kitokias prekes

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

Mūsų specialybė:
PAŠTU SIUNČIAME: mišrius siuntinius, įskai 
taut vaistus, klausai stiprinti aparatus teks
tilės gaminius, apavą, odą, kojines, įrankius, 
maistą ir t.t.
JŪROS KELIU: Singerio siuvamąsias mašinas, 
dviračius, mezgimo mašinas.
Priimame išsiųsti ir pačių Didž. Britanijos ka
ralijoje supirktąsias prekes.
Prašykite smulkesniu nurodymų ir patarimų.
ME3 PRISITAIKYSIME PRIE JŪSŲ NORŲ 

IR REIKALAVIMŲ!
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