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dviejų 
Vakarų, 
Sovietų 
gyvena-

žemyne nemaža esama. Prancūzų valdomo 
je Pusiaujo Afrikoje kas ketvirtas gyven-

GEN. DE GAULLE — PREZIDENTAS
Pagal naująją konstitucijos tvarką Pran 

cūzijos prezidentu išrinktas gen. de Gau
lle, ligšiolinis ministeris pirmininkas.

ti kai kurias su mūsų pačių tautine byla 
susijusias išvadas.

naujojo žmogaus, ryškiausiai rodo Juodo
sios Afrikos tautelių ir Pabaltijo tautų nū 
dienas padėties sugretinimas. Niekas ne
abejoja, kad Lietuvoje ir jos kaimyniniuo
se kraštuose vyksta nenuslopinąma kova

pasimeta jame. O mūsų daugumas čia 
nesame tokie pavyzdingai laimingi.. Vis ko 
nors trūksta, ko nors nepritenka. Bet visi, 
tur būt, be išimties norėtume būti laimin
gi. Tos laimės linkėkime vieni kitiems, jos 
ir mes linkime čia N. Metų slenkstyje. Te
gu pasisekimas lydi kiekvieno mūsų skai 
tytojo žingsius, visi būkite sotūs ir turėki 
te iš ko patenkinti visus savo nuosaikius 
sumanymus ir troškimus!

Deja, čia negalime palinkėti laimės 
tiems, kurie nėra mūsų skaitytojų šeimo
je. Mums gaila, kad negalime, nes juk gai 
lesčiu visada palydimas kiekvienas, kuris 
išsiskiria, ir kiekvienas, kuris nepajėgia 
pritapti. Ir mums baisiai gaila, kad sveti
mo gyvenimo sąlygos mažina dar skaityto 
jų šeimą. Tą gailestį išreikšti kaip tik ir 
proga yra N. Metai, nes tada vis tenka su 
stoti ties klausimu, ar pajėgsime dar svei 
kinti su kitais N. Metais. Iš tiesų ar pajėg
sime? Tai priklausys žymia dalim ir nuo 
mūsų pačių. Jei nuspręsime, kad geriau 
patamsyje gyventi, be laikraščio, tai nepa 
jėgsime. O jei patys visi tvirtai laikysimės 
ir dar paraginsime kitus, gal ir tvirčiau 
atsistosime ir stipresni būsime. Svarbiau
sia, kad vis dar yra galimybių laikytis, gy 
venti ir net stiprėti. Lietuvių yra dar ir 
Europoje, tik reikia p astangų. Reikia ne
didelių, bet šventų pastangų paskelbti 
smulkų karą ir užkariauti visus tuos, ku
rie yęa atitolę nuo laikraščio ir kurių šian 
dien mes nepajėgiame pasveikinti savo 
šeimoje. Į tą nedidelį, tiesiog smulkų, bet 
lietuviškai garbingą karą mes ir kviečiame 
visus tuos savo skaitytojus, kurie gali pa
talkinti ir surinkti naujų laikraščiui pre
numeratų. Padarykime pirmuosius tris šių 
metų mėnesius spaudos vajaus mėnesiais 
ir sustiprinkime „Europos Lietuvį“. Tegu 
skaito jį, bent čia, Europoje, kiekvienas, 
kuris tik nori. Jei\kas neišsigali — suda
rykime tiems sąlygas taip pat nelikti be 
laikraščio.

„Europos Lietuvio“ gyvenimas ir liki
mas labai glaudžiai yra susijęs su Nidos 
Knygų Klubo veikla ir „Rinktinės“ leidi
mu. Neužmirškime ir jų. Rinkime ir jiems 
skaitytojus — prenumeratorius, sudomin
kime jų varomąja vaga tuos, kurių mes 
čia neturime progos p;
proga. Kitais metais mes iš tiesti norime 
sveikinti daug didesnę šeimą, susibūrusią 
apie „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų 
Klubą ir gyvenančią lietuviško likimo rū
pesčiais.

Sielodamiesi pavergtosios Lietuvos liki
mu ir skaudžiai išgyvendami jos besitę
siančią tragediją, mes dažnai linkstame nū 
dienį pasaulinį vyksmą suvesti į 
pusrutulių antagonizmą: Rytų ir 
komunizmo ir laisvojo pasaulio, 
Sąjungos ir Amerikos. Tuo tarpu
mojo meto pasaulinė tikrovė yra žymiai su 
dėtingesnė. Mūsų galvosenoje nusistovėju
sį dviejų pusrutulių konfliktą smarkiai 
keičia augantis Azijos ir Afrikos žemynų 
politinis svoris. Čia norime iškelti Afrikos 
žemyną liečiančius faktus, ypač sovietinio 
įsiskverbimo pastangas, ir iš to pasidary-«įojas yra mahometonas, Vakarų Afrikoje 

iš 18.9 mil. gyventojų 7.2 mil. musulmonai; 
Nigerija, Senegalas, Čadas ir Sudano dalis 
beveik ištisai suislamėjo, o aukštutinėje 
Volfoje ir Ubangi kraštuose Islamas smar 
kiai plečiasi. Suprantama, jog drauge su 
Islamo tikyba kyla ir jo politinė galia. Pa
likdami Kairo vaidmenį nuošaly, meskime 
žvilgsnį į Maskvos diriguojamo tarptauti
nio komunizmo pastangas laimėti bundan
čios Afrikos palankumą.

1955 m. balandžio 18-24 Bandunge įvy
kusi Azijos ir Afrikos tautų konferencija, 
atstovavusi 1.4 milijardo žmonių, sukėlė 
gyvą atbalsį Afrikoje ir pažadino savitą 
šio žemyno politinę sąmonę. Dar 1957 m. 
gruodžio mėnesį Kaire įvyko bendra azi
jiečių ir afrikiečių konferencija, tačiau 
1958 m. balandžio m. Ghanos sostinėj Ak- 
roje susirinko vien tik afrikiečiai. Konfe- 
rencijon savo atstovus atsiuntė Jungtinė 
Arabų Respublika, Sudanas, Ghana, Etio
pija, Libija, Marokas, Tunisas, Liberija. 
Sekantis Afrikos tautų suvažiavimas turi 
įvykti dviejų metų bėgyje Adiš Abeboje# 
ir tikimasi, jog per tą laiką padidės nepri 
klausomų šio žemyno valstybių skaičius. 
Verta pažymėti, jog nuo 1958 metų gegu
žės Jungtinėse Tautose, šalia bendrojo Azi 
jos - Afrikos tautų bloko, pradėjo veikti 
atskiras afrikiečių blokas.,Dahomey mies
te Cotonou liepos mėnesį įvykęs Afrikos 
persigrupavimo partijos steigiamasis suva
žiavimas pasisakė už tai kad Afrikos tau
toms tučtuojau būtų suteikta nepriklauso
mybė. Neveltui Ghanos premjeras Nkru
mah savo šūkiu pasirinko parafrazę: „Ieš
kokite visų pirma nepriklausomybės, ir vi- ; 
sa kita bus jums pridėta“. Šis žmogus susi 
darė didelį vardą visoje Afrikoje, nes jis ‘ 
pirmasis savo kraštui praskynė kelius į 
nepriklausomybę. Ta diena, kai 1957 m. 
kovo 6 d. buvusi britų kolonija tapo nepri 

~ .vikiu ti N. Metų klausoma Ghanos valstybe, įgijey simboli
nės 
kia 
rai 
bės 
pastangų sėkmė ar nesėkmė Ghaną pada-

ją už kalėjimo grotų“, „Kamerūno kova 
už laisvę“, , Afrikos proletariato kova 
prieš imperialistus“ ir pan. Juose visuose 
skelbiama, kad, esą, Vakarų imperialis
tai norį išlaikyti savo kolonijas ir kovoją 
už įtakų sferas Afrikoje, tik Sovietų Są
junga esanti tikrasis Afrikos tautų bičiu
lis kovoje už jų nepriklausomybę.

Propaganda Afrikos kraštuose dar tik 
prasideda, bet ji vykdoma įvairiomis for- 

Čia irgi pirmiausia naudojamos

Londone einąs lenkų dienraštis „Dzien- 
nik Polski“ rašo, kad Romoje plinta gan
dai, jog Vatikanas netrukus nustos laikęs 
K. Papee Lenkijos ambasadorium prie Va 
tikano. K. Papee jau gavo įspėjimą žodžiu 
iš Vatikano valstybės sekretoriato, kad jo, 
kaip Lenkijos ambasadoriaus prie Vatika 
no padėtyje, turės įvykti permainų.

Reikalas turės išryškėti Naujų metų pro 
ga, kada diplomatinis korpas ateis pas po
piežių su Naujųjų metų linkėjimais. Ligi

ryti turtinga ir laiminga valstybe ras atbal 
sį už Ghanos sienų... Neturim pralaimėti 
ir tai nebus. Savo pavyzdžiu mes išgelbė- 
sim Afriką“. Iš tikrųjų šio pavyzdžio įta
ka jau daug kur jaučiama. Reikia pripažin 
ti, jog ir Jungtinės Arabų Respublikos pre 
zidento Nassero įtaka taipgi yra didelė,
ypač tarp Islamo išpažintojų, kurių šiame momis.

sov. mokslininkų delegacijos. Spalio mėn.*§joi Lenkijos vardu popiežių sveikindavo 
Taškente buvo surengtas Azijos ir Afrikos 
rašytojų suvažiavimas. Pradedamas nau
doti ir radijas. 1958 m. balandžio 19 d. 
įvestos radijo laidos Afrikai, daugiausia 
Somalijai. Iki šiol joms naudotos anglų ir 
prancūzų kalbos, tačiau jau paskelbta, kad 
netrukus sovietai prabils kaikuriomis vie
tinėmis kalbomis. Radijo laidos yra išim
tinai politinės propagandos pobūdžio. Jose 
tvirtinama, kad, pvz., Eurafrikos mintis 
skirta kapitalistinei sistemai Europoje 
remti, afrikiečių išsivadavimo sąjūdžiui 
slopinti ir Afrikai paversti strateginiu ka
ro prietilčiu.

Korrfunistinel propagandai palankią dir
vą sudaro į miestus plaukiančios masės, 
nutraukusios ryšį su tradicine aplinka, 
uostų ir pramonės darbininkai, proletaria
tas. Stipri marksistinės ideologijos įtaka 
jaučiama Afrikos profesinių sąjungų orga 
nizacijose, kurių žymiausia — Juodosios 
Afrikos darbininkų bendroji sąjunga — vi 
siškąi jai pasidavusi. Panašių reiškinių 
pastebima studentijoje. Kompartija sten
giasi „globoti“ Vakarų Europoje studijuo
jančius juoduosius. Daug jų kviečiama 
atostogoms į Maskvą ir Pekiną. Dabarti
niai Nigerijos ir Gvinėjos vadovai — Dži- 
bo Bakary ir Seku Turė — irgi lankėsi 
kraštuose už geležinės uždangos ir yra iš
ėję komunistinių kadrų mokyklą Prancūzi 
joje. Visi šie faktai rodo, jog Kremlius fim 
tai' pasiryžęs neatsilikti nuo įvykių šioje 
pasaulio dalyje ir paveikti bundančias Af 
rikos tautas bendrai pasaulinio komuniz
mo ir ypač Sov. S-gos interesams.

Galima sakyti, jog sovietai tik neseniai 
susidomėjo šiuo žemynu ir, būtent, po ant
rojo pasaulinio karo. Kokio plataus mas
to pastangos daromos, galima spręsti iš to, 
kad į šį darbą šiuo metu įkinkytos pačios 
geriausios Sovietų akademinės mokslinės 
pajėgos. Vykdant kp XX-jo suvažiavimo 
nutarimus, pernai buvo pertvarkytas sovie 
tinės Mokslų Akademijos Rytų Studijų Ins 
titutas ir įsteigtas naujas skyrius Afrikos 
kraštams tirti. Jame nagrinėjami tokie 
klausimai, kaip „Afrikos vieta imperializ
mo kolonijinėje sistemoje ir Afrikos tautų 
išsivadavimo, kova“. Dar pernai išleisti 
trys stambūs veikalai: „Afrikos praeities 
ir ūkio klausimai“, kur nagrinėjama nū
dienė politinė padėtis Pietų Afrikoje, Nige 
rijoje, Prancūzų Vakarų ir Pusiaujo Afri
koje, Belgų Konge; A.B. Davidsono mono
grafija „Motabele ir Masoną tautų kovos 
prieš britų kolonistus (1893-97)“; A.Y. Ša 
piro „Afrikos žaliavų ir žmonių išteklių 
vaidmuo, antrajame pasauliniame kare“.

Pagrindinis Afrikos klausimų tyrimas 
reikšmės visam žemynui, nes tai reiš- sutelktas Mokslų Akademijos Etnografijos 
kolonialinės politikos žlugimą. Tai ge- Instituto Afrikos skyriuje, nors šalia jo 
žinojo Nkrumah, todėl nepriklausomy- šioje' srityje dirba dar dvi sovietų moksli- 
paskelbimo dieną jis pareiškė: „Mūsų

ambasadorius Papęe. Bet, mirus valstybės 
gaivai, šiuo atveju Pijui XII, valstybių įga 
liejimai ambasadoriams ir pasiuntiniams 
nustoja galios, tokius įgaliojimus reikia 
pateikti iš naujo. Ambasadorius Papee iki 
šiol nebuvo paprašytas atnaujinti įgalio
jimus.

Pasaulinė spauda tvirtina, kad sprendi
mas uždaryti Lenkijos ambasadą atliktas 
ryšium su Lenkijos kardinolo Vyšinskio 
lankymus! Romoje. Jis pasikalbėjimuose 
su popiežium Jonu XXIII išreiškęs pažiū 
rą, kad buvimas Lenkijos ambasados prie 
Vatikano sunkina bažnytinės hierarchijos 
padėti Lenkijoje. Romoje plinta gandai, 
kad turės būti sulikviduota ir Lietuvos 
pasiuntinybė prie Vatikano. Dienraštis La 
Nuova Stampa patvirtino, kad naujasis Va 
tikano valstybės sekretorius kardinolas 
Tardini „sulikViduos Lenkijos ir Lietuvos 
misijas, reprezentuojančias tremties vy
riausybes“.

ĮTEMPTI INDIJOS IR RUSIJOS GRIPAS AZIJOJE
SANTYKIAI Singapūre ir Malajuose prasidėjo gri-

Ryšium su Indijos komunistų partijos pas, kuris gali pasiekti Europą ir Afriką, 
delegacijos kelione į Maskvą — į rusų par 
tijos XXI kongresą, nemaža indų susirūpi 
nę kelia klausimą, ar tik neįvyks netru
kus karas, kuriame rusų ir indų komunis 
tai stengsis pasiimti sau Indiją. Tiems spė 
liojimams pagrindo davė rusiškas karinis 
žemėlapis, kuriame Indija nupiešta tokia 
pat spalva, kaip ir Kinija, rusų akademi
kas, kuris Nehru išvadino proletariato žu
diku. koncentracijos stovyklų laikytoju ir 
kitais panašiais titulais, ir pačios indų ko 
munistų delegacijos sudarymu .grynai iš 
sąžiningai besilaikančių partinės linijos.

MAOCETUNGAS TRAUKIASI
Iš Kinijos pranešama, kad Maocetungas 

ruošiasi netrukus pasitraukti iš respubli
kos pirmininko vietos ir atsidėti rašymui.

KINIJA KRITIKUOJA SAVO 
KOMUNIZMĄ ,

Kinijos komunistų partija aštriai pasi
sakė prieš savo pačios politiką, pagal ku
rią turėjo būti komunizmas įgyvendintas 
greičiau, negu Rusijoje. Dabar to tikslo 
būsią siekiama žymiai lėčiau.

JUGOSLAVIJA NACIONALIZUOJA 
NAMUS

Jugoslavijoje nacionalizuoti visi priva
tūs namai. Buvusiems savininkams leidžia 
ma turėti bet kokio didumo 2 butus arba 
3 butus po 2 kambarius.

PREZ. EISENHOWERIO KALBA 
ŽEMĖS PALYDOVE

Amerikiečiai paleido prieš Kalėdas savo 
dirbtinį žemės palydovą (sputniką) Atlas, 
žymiai sunkesnį ir didesnį už rusišką pas
kutinįjį. Rusiškasis sputnikas turėjo dar 
neštuvą.

Palydove Atlase yra radiograma su pre
zidento Eisenhowerio kalėdine kalba (ame 
rikiečių žurnalistai po poros dienų prane
šė, kad palydove kažkas sugedo ir begir
dėti prezidento žodžiai „Mano linkėjimas 
yra paprastas“).

Amerikiečių karinės įstaigos laiko tai 
dideliu kariniu laimėjimu. Tai esąs jau 
artimiausias tarpsnis, kada ir žmogus ga
lėsiąs pasinaudoti tokia skridimo priemo
ne.

BULGANINAS PRISIPAŽINO
Ryšium su komunistų partijos centro ko 

miteto posėdžiais prieš Kalėdas Maskvos 
radijas paskelbė Bulganino „prisipažini
mą', kuriame jis tvirtina ne tik žinojęs 
Malenkovo, Molotovo suokalbį, bet leidęs 
net jiems posėdžiauti savo įstaigoje, pasi
darydamas lyg ir jų vadu. Vakaruose spė
jama, kad tai gali reikšti įžangą ir į nau
jas bylas.

PASTERNAKAS PRAKALBĖJO
„Die Welt am Sonntag" (Hamburge) iš

sispausdino savo korespondento pasikalbę 
jimą su Borisu Pasternaku, „Dr. živago“ 
autorium, kuris pareiškė, kad dėl jo kny
gos sukeltojo politinio triukšmo metu jis 
buvęs saugomas daktarų, o dabar baigęs 
versti J. Slovackio dramą apie Mariją Stu 
art, kaip padėką už jį išdrįsusiems užstoti 
lenkams. Jis norėtų, kad užsienio leidėjai 
išleistų dar jo eilėraščius.

47 MIL. PADIDĖJO PER 1958 METUS
Pasaulio gyventojų per' 1958 m. padau

gėjo 47 milijonais. Jei normaliai šitaip 
daugės, tai dar prieš 2000 melus jų bus 
dvigubai tiek, negu dabar yra.

Kinijoje priaugo 15 mil., Indijoje 6 mil., 
Rusijoje 3 mil. 600 tūkstančių, Amerikoje 
2 mil. 600 tūkst.

Ta proga pažymima, kad apie trečdalis 
visų žemės gyventojų — apie 1 milijardas 
— yra kėmunistinio režimo valstybėse.

POPIEŽIUS APLANKĖ KALĖJIMĄ
Popiežius Jonas XXIII Kalėdų metu 

aplankė Romos kalėjimą „Dangaus kara
lienę", praleido valandą tarp kalinių, kal
bėdamasis, melsdamasis ir fotografuoda- 
masis su jais. Kaliniai sukėlė popiežiui di 
džiules ovacijas ir pasakė kalbą.

Su dideliu nerimu Vakarai sekS šias So 
vietų pastangas, nes puikiai žino, jog pavo 
jinga perleisti iniciatyvą priešui. Stokoda
mi rimto pasiryžimo atremti komunistinę 
grėsmę pasauliniu mastu, jie ir ideologi
nėje kovoje mėgina pasitenkinti „ugniage 
šių“ taktika. Tai dvigubai nevykusi takti
ka. Pirmiausia dėl to, kad kiekvienas nau 
jai įžiebtasis gaisras verčia apleisti seną
sias gaisravietes. Kaip tik dėl šitos prie
žasties mūsų byla vis labiau nustumiama 
ir užmirštama Vakarų strategijos planuo
se. Iš kitos pusės skubotais ir nepasto
viais veiksmais iš viso neįmanoma atrem
ti Sovietu planingos ir metodiškos veik
los. Šiuo požiūriu laisvasis pasaulis turi 
daug pasimokyti iš Sovietų. O įveikti atsi
likimą ideologinėje srityje gali būti žy
miai sunkiau, negu karinės technikos sri
tyje.

Kaip labai šiuo metu Vakarai atsilikę

nės įstaigos: Pasaulinio ūkio bei tarptauti
nių santykių institutas ir Geografijos insti 
tūtas. 1957 m. vasario 27 d. įvyko Etnogra
fijos instituto darbuotojų suvažiavimas so
vietinių Afrikos' specialistų darbui suderin 
ti. Apsvarstytame >1957-60 metų darbo 
plane pirmoje eilėje dėmesys skiriamas iki 
kolonijinių laikų Afrikos istorijai. „Šio is
torinio laikotarpio nagrinėjimas“, nurodė 
instituto žurnalas, „turi svarbios politinės 
reikšmės. Nusikratydamos kolonijinio jun
go, Afrikos tautos dabar rodo didesnio su
sidomėjimo savo praeitimi. Afrikos moks
lininkai, padedami viso pasaulio pažangių 
jų mokslininkų, demaskuoja imperialisti
nės propagandos melą, teigiantį, kad Afri
kos tautos neturinčios savo istorijos. Mark 
sistinių istorikų pareiga padėti atstatyti
istorinę teisę“. Toliau kreipiamas dėme- pasaulinėse varžybose su komunizmu dėl 
sys tėkiems praeito šimtmečio klausimam, 
kaip anglų ir vokiečių kolonijinės varžy
bos Rytų Afrikoje ir prancūzų ekspansija 
Vakarų Sudane, Zulų ir Kosa tautelių ko
vos prieš anglų - būrų kolonistus ir Mašo
na ir Matabele tautų kovos prieš Rodezi- už tautinę nepriklausomybę. Nė iš tolo ne 
jos kolonizavimą. Visa tai Sovietai vadi
na savo „dvasine parama Afrikos tau
toms“. Šalia etninės sandaros klausimų 
komunistams labiausiai rūpi Afrikos kraš 
tų' ūkinė padėtis ir išsivadavimo judėji
mas. Šiai temai skiriami 20 veikalų iš pla 
nuojamų 35. Iki 1960 m. numatoma išleis
ti stambų 4 tomų veikalą apie Afrikos vi
duramžius pagal arabų šaltinių medžiagą. 
Įdomu pastebėti, kad sovietų mokslinin
kams visai „neegzistuoja“ kaimo klausi
mas, nors žemdirbiai sudaro 80-90 proc. 
visų Afrikos gyventojų. Taip yra todėl, 
kad patys sovietai žino, jog šie sluoksniai 
komunistinei propagandai neprieinami, ir 
savo pastangas sąmoningai apribojo Afri
kos darbininkija, tautine buržuazija ir 
šviesuomene. Kaip labai sovietams rūpi 
mokslinių darbų politinė reikšmė, matyti 
iš kalbotyros apsiribojimo dviem pagrindi 
nėm Afrikos kalbom — Swahili ir Hausą. 
Pirmoji vartojama Rytų Afrikos pakran
čių srityse nuo Mozambiko iki Somalijos, 
o taipgi oficialiai įvesta britų kolonijose— 
Tanganika, Kenija, Uganda ir Nyasa. Iš 
viso ja kalba 10-15 mil. vietinių gyventojų. 
Nemažiau svarbi Hausa kalba, kuri varto 
jama Vakarų Sudane, Šiaurės Nigerijoje, 
Dahomey, Togo, Vidurio Sudane ir kt. Ja 
leidžiamos knygos ir spauda.

Savaime suprantamą, kad Mokslo Aka
demijos išnagrinėtoji ir paruoštoji medžią 
ga skirta tarnauti komunistinei propagari 
dai Sov. Sąjungos viduje ir Afrikos tau
toms. Antai, Rytų Studijų Institutas lei
džia žurnalą „Nūdieniai Rytai“, kuriame 
spausdinami tokie straipsniai, kaip „Keni-

galima sakyti, kad Vakarai Pabaltijyje šią 
kovą taip remtų, kaip Sovietai Afrikoje! 
Kurgi tad institutai, mokslinės įstaigos, 
kultūrinė parama pabaltiečiams?! Kokie 
nepavydėtini radijo reikalai, kiek per vė
lai atvėrė akis AB likvidavimas Europoje. 
Mažą išimtį sudaro Vak. Vokietijos remia 
mas per daug kuklus Institutas Pabaltijui 
tirti (per pastaruosius trejus metus vos to 
mėlį išspausdinęs!). Kurgi tie didieji lais
vės draugai ir mūsų bičiuliai, kurie progo 
mis deklaruoja mums "savo palankumą ir 
net žada „taikiomis priemonėmis“ padary 
ti galą sovietų viešpatavimui pavergtuo
siuose mūsų kraštuose? Kol kas tai baisiai 
tušti žodžiai. Įvairūs Sovietinių Studijų 
Institutai skiriami arba rusams solidaris- 
tams, arba Laisvosios Europos -globojami 
„mažajai“ Rytų Europai. Nei vienur, nei 
kitur Pabaltijo kraštams nėra vietos. Taip, 
mūsų reikalai pasaulinėje plotmėje labiau 
apleisti, negu afrikiečių. Padėkime Vaka
rams suprasi, jog tai jų pačių gėdos ir pa 
vojingo silpnumo ženklas!

Dr. Ludwig Zind, Offenburgo mokyto
jas, balandžio mėn. pareiškė, kad per ma
ža buvo išžudyta žydų dujų kamerose na
cių laikais. Už tai jis buvo nubaustas 1 me 
tams. Dabar Karlsruhe mieste buvo at
mesta jo apeliacija, o kai policija atėjo su
imti jo, Dr. Zind jau buvo dingęs, kaip ti
kimasi, jis bus pabėgęs į užsienius.

DEMOKRATIŠKIAUSIAS 
KRIMINALINIS KODEKSAS

Tarybų Sąjungos aukščiausioji taryba 
priėmė naują kriminalinį kodeksą kuris 
Maskvos radijo vadinamas demokratiškiau 
siu pasaulyje. Vakarų spauda tą demokra 
tiškumą lygina su tarybinės konstitucijos 
demokratiškumu.

Pagal tą kodeksą teoretiškai tik teismas 
galės pasakyti, ar pilietis yra kaltas, ar 
ne; teisėjai atsako tik prieš įstatymus; mir 
ties bausmė taikoma už išdavimą, šnipinė 
jimą, griaunamuosius ir teroristinius veiks 
mus, nužudymus ir banditavimą. Mirtim 
baudžiamasis išdavimas nebus vien tik pa 
slapčių išdavimas.. - bet teip-put atsisaky
mas grįžti iš užsienių namo ir sųokulbiayi 
mas pasiimti į savo rankas valdžią, kaip 
Malenkovo ir Molotovo atveju (jie kaip 
tik ir buvo minimi aukščiausioje taryboje 
tą įstatymą svarstant).

Kalėjimu bus baudžiama ne iki 25, bet 
tik iki 15 metų, nes per ilgos kalėjimo 
bausmės nepateisinamos. Vaikai atsakingi 
prieš įstatymus ir gali būti baudžiami nuo 
16 metų amžiaus.

VILNIUJ IR TOLIAU BUS ANKŠTA
Naujam septynmečiam plane per septy

nerius metus numatoma pastatyti 14.000 
naujų butų. Bet pagal dar balandžio mėn. 
paskelbtus projektus, artimiausio meto sta 
tyboje „butas“ reiškia: vienas kambarys, 
virtuvėlė ir vonia. Toki kuklūs viengungis 
ki butukai-narveliai vadinami „vięnašei- 
miais butais“, taigi į juos turės kimštis vi 
dutiniškai bent po 4 asmenis.

Jei kasmet būtų pastatoma, kaip planuo 
jama, po 2.000 tokių butų, tai normaliai 
to užtektų 2.000 viengungių. Bet laikantis 
sovietinio „suglaudimo principo“, gali būti 
sukimšta net ir iki 8.000 asmenų. Vilniuje 
skaitoma apie 200.000 gyventojų, ir jiems 
dar labai stinga vietos gyventi. Vien natū
ralinis prieauglis kasmet turi padidinti gy 
ventojų skaičių bent dviem tūkstančiais, 
O Vilnius auga ne vien tik natūraliu prie
augliu, ir būtų visai normalu, jei Vilniaus 
gyventojų prieauglis siektų net ir iki 8 
tūkstančių kasmet. Nauji butai gali šiaip 
taip priglausti prieauglį, o kur dėsis, ku
rie dabar negauna butų, ir kas pakeis 
griūvančius? (LNA)

— Amerikiečiai naudos pigesnę medžią 
gą atominėms bomboms gaminti,

— Pakistane prasidėjo epidemija ligos, 
labai panašios į cholerą, ir nuo jos jau pir 

J ->mąją dieną mirė 20 asmenų.
—- Prancūzai nuvertina savo franką, pa 

kelia mokesčius ir sumažina primokėji- 
mus.

— D. Britanijoje Kalėdų metu buvo už
ėję rūkai.

— Jugoslavija ieško paskolų Amerikoje 
ir D. Britanijoje.
. — V. Vokietija didina piniginius fondus 
V. Berlynui remti.

— Argentina, siekdama numušti mėsos 
kainas viduje, mažiau beeksportuos jos.

— Igrid Bergmari ištekėjo už Schmidt, 
švedo.

— Rusai statys Nasserui 5 aerodromus.
— Nassero Jungt. Arabų Respublika pa 

sirašė su Rusija sutartį dėl Aswan užtvan 
kos statybos.

—< Kubos sukilėliai užėmė Oriente pro
vinciją.
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Brandžiausi metai
PASIKALBĖJIMAS SU MUZ. M. BUDRIUNU 

M. Musteikis (ELI)

Neseniai spaudoje buvo paminėta muzi
ko Motiejaus Budriūno 60 metų amžiaus ir 
40 metų muzikinės veiklos sukaktis, kiek 
plačiau paliečiant jo kultūrinę veiklą ne
priklausomos Lietuvos laikais ir tik užuo
minomis tremtyje. Norėdamas kiek dau
giau patirti ir apie M. Budriūno visuome
ninę kultūrinę veiklą per keliolika metų 
tremtyje, kreipiausi tiesiog j Gerbiamąjį 
Jubiliatą, pateikdamas keletą klausimų, į 
kuriuos gavau malonius atsakymus.

Kur praleidote pirmąjį tremties laiko
tarpį UNRRA ir IRO laikais ir kiek galė
jote prisidėti prie lietuviškosios veiklos 
sau artimose (muzikinės - kultūrinės veik
las) srityse?

— Vos karui pasibaigus. Regensburge 
buvo suorganizuota lietuvių gimnazija, ir 
aš ten tuojau pradėjau dirbti kaip muzi
kos mokytojas. Tą patį darbą dirbau ir per 
kėlus minėtąją gimnaziją į Scheinfeldą. 
Ten teko eiti nemaža ir kitų pareigų kultu 
riniame ir visuomeniniame gyvenime, kaip 
antai: pirmininkauti mokytojų sąjungai, 
dirbti meno mėgėjų būrelio valdyboje, da
lyvauti spaudoje ir t.t.
Kokias galimybes veiklai turėjote lietu
viams masiškai emigruojant?

— Išjudėjus emigracijai, išsiplėtojęs lie 
tuvių kultūrinis ir visuomeninis veikimas 
staiga suiro. Betkoks muzikinis lietuvių 
gyvenimas laisvosios Europos žemyne at
rodė nebeįmanomas. Vėliau, kun. A. Bun- 
gos pakviestas suorganizuoti Memmingeno 
lietuvių chorą, didelių vilčių neturėjau. Iš 
tikrųjų nedidelėje užkliuvusių emigracijo
je lietuvių kolonijoje susirado nedaug ge
resnių balsų, o vyrų balsų net ir minimu
mo trūko. Bet, kartą apsiėmęs, stvėriausi 
darbo. Atskirai lavinau tuos, kurie netu
rėjo muzikinės klausos. Ilgainiui pavyko 
ir iš tokių padaryti įmanomus choristus. 
Bet tada atėjo laikas jiems emigruoti, ir 
vėl reikėjo ieškoti naujų...
Ką galėtumėte pasakyti-apie jūsų vadovau 
jams Memmingeno „Darnos“ choro pajėgu 
mą ir kaip pavyko jo pasiekti?

— Galėčiau tik pasakyti, kad choras per 
didelį darbą ir sugebėjimus yra jau šio to 
pasiekęs. Jis buvo daug kartų gerai įvertin 
tas lietuvių ir svetimoje spaudoje.
Kokias dainas ir kodėl parenkatc „Dar
nos“' repertuarui?

— Parenkant dainas, tenka atsižvelgti 
tai, kad „Darnos“ choras paskutiniu laiku 
dainuoja’.ir gieda tik tarptautinei publi
kai. Lietuvių kolonijos Vokietijoje yra tiek 
sumažėjusios kad grynai lietuviškos audi
torijos nebėra iš ko sudaryti. Svetimie
siems norima pagal galimybę suteikti nors 
mažą lietuviškos chorinės muzikos vaizde
lį, todėl į koncerto programą įeina įvairių 
kūrinių, pradedant nuo senos liaudies dai

nos iki modernios chorinės kompozicijos. 
Atsižvelgiant į aplinkybes, tenka kartais ir 
nelietuvišką dalyką įterpti. Be to, reikia 
turėti galvoj, kad paskutiniu laiku „Dar
nos“ chore dalyvauja nebemažas skaičius 
nelietuvių dainininkų: latvių, estų, vokie
čių ir kitų. Jums bus dabar suprantama, 
kodėl „Darna“ savo penkerių metų sukak
tuvėms surengė baltų chorinės muzikos 
koncertą, kurio programoje, greta lietuviš
kų dainų buvo dvi latvių liaudies dainos 
ir dvi estų chorinės kompozicijos. „Dar
nos“ choras dabar dainuoja ir gieda šešio
mis kalbomis, būtent: lietuviškai, latviškai, 
estiškai, vokiškai, angliškai ir lotyniškai. 
Neskaitant kai kurios reikalingos duoklės 
svetimiesiems, choras tačiau pasilieka lie
tuviškas ir repertuarą išlaiko lietuvišką. 
Bažnytiniam giedojimui turime repertuare 
lietuviškų ir lotyniškų giesmių, taip pat 
mišias.
Kiek ir kur esate su „Darna“ koncertavę?

— Daugiausia choras pasireiškia savo 
gyvenamoje vietovėje — Memmingene. Čia 
jis aptarnauja giedojimu lietuviškąsias pa 
maldas (į kurias nemaža ir vokiečių at-" 
eina), dalyvauja tautinėse šventėse, įvai
riuose kultūriniuose ir religiniuose paren 
gimuose ir suruošia atskirų koncertų. Kon 
certavęs yra taip pat artimos apylinkės 
vietovėse ir pasirodęs eilėje vietų Vokieti
joje (Bonnoje, Miunchene, Kaiserlauterne, 
Stuttgarte, Ulme ir kitur), be to, du kartu 
buvo Šveicarijoje. Kol veikė „Amerikos 
Balso“ Europoje lietuviškasis skyrius, kiek 
vieną savaitę duodavo jis per radiją „Dar 

nos“ giesmių ir dainų ir gaudavo už tai iš 
Lietuvos padėkos laiškų.
Kokios perspektyvos yra „Darnos“ 
ateičiai?

— „Darnos“ choras galės ir toliau lai
kytis, tobulėti ir veikti, jeigu turės pakan
kamai uždavinių, t.y„ jei bent porą kartų 
per metus turės koncertinę išvyką. Vien 
Memmingenui choro neįmanoma išlaikyti, 
nes choristai nebėra vien lietuviai, jie ne 
vieno tikėjimo, todėl jų nebūtų galima su
telkti nuolatiniam darbui, jei beliktų ti: 
giedojimas katalikų bažnyčioje, dainavi
mas porą kartų lietuvių tautinėse šventėse 
ir gal vienas koncertas per metus. Koncer
tinei choro išvykai suorganizuoti reikia 
betgi lėšų, o ar jų dar kas surastų tokiam 
reikalui, negalima numatyti.
Kokių dar užsimojimų turite asmeniškai?

— Jų būtų, bet realizavimo galimybės 
netikros, todėl dar per anksti ką nors pasi
sakyti.

Nuoširdus linkėjimas, kad Jūsų asmenis 
ki norai išsipildytų ir kad „Dama“ ištver
tų kuo ilgiau!

„SUDUŽĘS VAIZDAS“ IŠSIUNTINĖTAS
Paskutinįjį savo leidinį — B. Gražulio 

apysakų ir novelių rinkinį „Sudužęs vaiz 
das“ — Nidos Knygų Klubas išsiuntinėjo 
savo nariams kartu su „Rinktinės“ Nr.2.

Prieš N. Metus suspėtas išsiuntinėti ir 
sieninis kasdien nuplėšiamas kalendorius, 
pirmas toks tremtyje. Jei toks bus leidžia- 
inas 1960 metams, tai jau gerai iš anksto 
turės būti pradėtas spausdinti, nes prak
tika parodė, kad jo pagaminimas reikalau 
ja įdėti daug darbo ir laiko.

Dabar spausdinamas F. Neveravičiaus 
romano „Blaškomos liepsnos“ I tomas 
(bus du tomai) ir „Rinktinės“ Nr. 3.

(E) Rašytojo 1 Hermano Sudermano 30 
metų mirties sukaktį paminėjo kai kurie 
Vokietijos laikraščiai, primindami ypač jo 
veikalus „Litauische Geschichten“ ir jo 
draminius veikalus. Sudermanas buvo ki
lęs iš Šilutės apskr., mirė 1928 metais Ber 
lyne.

KOMPOZITORIUS NEIMONTAS 
SENELIŲ PRIEGLAUDOJ

, Tiesoje“ yra išspausdinta fotografija: 
vidutinio ūkininko vidutiniškai pastatyta 
troba. Pasirodo, tai prieglauda, kurioje gy- 

"Vena 8 seneliai, jų tarpe 84 metų amžiaus 
kompozitorius Juozas Neimontas su žmo
na. Prie trobos dar tik kasamas šulinys.

(LNA)

GERIAUSIOS FILMOS
Amerikos kinematografijos taryba atrin 

ko pačias geriausias 5 praeitų metų fil
mas, tarp kurių yra „Arklio snukis“ „At
mintina naktis“, „Senis ir jūra“. Geriausia 
aktore pripažinta Ingrid Bergman filmo- 
je „šeštosios laimės užeiga“, geriausiu ak 
torįum — Spencer Tracy filmoje „Senis ir 
jūra“.

MYKOLO BIRŽIŠKOS ATSIMINIMAI

Nidos Knygų Klubas gavo rankraštį 
prof. Mykolo Biržiškos atsiminimų Dėl 
mūsų sostinės (Iš Vilniaus darbo atsimini 
mų) ir svarsto jų išleidimo klausimą.

Prof. M. Biržiška dar prieš pirmąjį pa
saulini karą suaugo su Vilnium, pasaky- 
tumėm, sutapo su juo, ir visais nepriklau
somybės metais iki šių dienų jo asmeny
bė palaipsniui pergįmsta į tikrąjį Vilniaus 
simbolį.

Tame atsiminimų tome profesorius pa
sakoja apie anuos metus, kai Vilniuje bu
vo skelbiama Lietuvos nepriklausomybė, 
vyko kovos su lenkais ir bolševikais.

Dabar, kai sutarybintoje Lietuvoje la
bai daug rašoma ir šūkaujama apie Kap
suko valdžią, labai įdomu sekti, kaip įvy
kius nupasakoja ne tik Vilniuje anuomet 
gyvenęs, bet ir jo verpetuose sukęsis žmo 
gus. Prof. M. Biržišką juk pats Kapsukas 
yra teisęs.

Šitai ir dar daugeliui kitų knygų išleisti 
reikalinga visuomenės talka: daugiau na
rių Nidos Knygų Klubui. Dėl to, kas dar 
neužmiršo skaityti, visi kviečiami stoti 
nariais ir palaikyti jo darbą. Nariai pi
giai gauna NKK leidinius: po 5 šilingus 
minkštais viršeliais įrištas knygas (po 7.6 
šil. kietai įrištas) ir po 2.6 šil. „Rinktinę“.

RINKTINĖS Nr. 2

Rinktinės Nr. 1 lietuviškoje spaudoje 
susilaukė tik teigiamų atsiliepimų. Dabar 
išėjusį jos Nr. 2 skaitytojai taip pat sutin 
ka su pasitenkinimu.

Kas gi yra tame Nr. 2 Išspausdinta?
Apie Nemuno deltą ir apie obelių žydė

jimą, apie lietuvišką pamarį, Neries upę ir 
jos tyrinėjimus, garnius, Vabalninku pilia 
kalnius, istorines šaltas žiemas Lietuvoje, 
Gedimino laiškus popiežiui, Gedimino aša 
ras, kryžiuočių naikinamąją veiklą, Vil
niaus kalendorių, priešistorinio lietuvio 
gyvenimą, nepriklausomą Lietuvą skait
menimis, vestuves prieš 100 metų, ilgiau
sią tiltą pasaulyje, spaudos baliaus valsą, 
lietuvius sportininkus Amerikoje, Balį 
Sruogą ir jo tėvus, knygnešių karalių ir 
dar anie kitus dalykus. Kas visa tai neži
no, nėra apie ką nei pamąstyti, nei pakal
bėti.

Skaitykite „Rinktinę“.
• Jos Nr. 3 jau spaudoje ir išeis kartu su 

F. Neveravičiaus romano „Blaškomų lieps 
nų“ I tomu.

Europos Lietuviškoji periodika

DARBININKŲ BALSAS, Nr. 12. Turi
nyje: Prof. Steponas Kairys (J. Vilčins
kas), Steponas Kairys ir darbininkų sąjū
dis (K. Barėnas), Tremties prof, sąjungos, 
Laisvųjų Prof. Sąjungų Centro Egzilėje 
dešimtmetis, Vokietijos sovietų zonoje, 
Gandhi ir prof, sąjungos, Kronika.

Naujųjų Metų linkėjimai
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga kiekvie

nas iš mūsų siuntėme ir gavome švenčių 
sveikinimus iš giminių, savo draugų, gy
venančių tremtyje beveik visuose pasau
lio kraštuose, net ir iš pavergtosios Tėvy
nės ir vagstančiųjų tolimame Sibire. Ar 
tai nėra prielankumo parodymas, nuošir
daus jausmo pareiškimas, tarpusavio mei
lės atnaujinimas! Neretai N. Metų laimės 
linkėjimai, atrodo, per daug vienodi, for
malūs, tik mandagumo pareiga be didelio 
įsitikinimo. Kad mūsų linkėjimai iš tikrų
jų būtų tikras noras, jog kas nors gero ir 
laimingo kitam atsitiktų, kad sveikinimas 
atneštų ypač dvasinių turtų, prie jų jun
kime didžiąją mūsų galioje esančią jėgą — 
maldą. Malda, sako žymusis prancūzų kai 
bėtojas ir rašytojas Lacordaire, yra galin 
gas veiksmas, kuriuo Dangaus jėgos pa
lenkiamos žmogaus dispozicijai. Jei moka
me linkėti kas sutinka su Dievo valia, jie 
bus išgirsti ir, ta prasme suprasti, liks 
kaip nepakeičiama puiki krikščioniška sa 
vitarpinė dvasinė pagalba!

Iš visų apaštalų daugiausia laiškų para
šęs yra Šv. Povilas. Jis mums duoda gra
žių sveikinimų ir linkėjimų pavyzdžių. Jo 
visi laiškai prasideda ir baigiasi sveikini
mais. Dažnai jis linki: „Malonė jums ir 
ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir nuo Vieš 
paties Jėzaus Kristaus!“ Ta malonė yra 
Dievo atlaidumo ženklas. Visi esame nusi
dėjėliai. Peržengę Dievo įsakymus apkar
tiname savo ir kitų gyvenimą. Besigailin
čiam ir norinčiam pasitaisyti Dievas atlei 
džia, parodo savo malonę, širdį pripildo 
ramybe. Tokia širdis savo artimuosius lai 
ko broliais ir linki jiems vien gero ir lai
mės. Malonę ir ramybę duoda mums dan
giškasis Tėvas, iš kurio ateina kiekviena 
tobula dovana. Kitame laiške Šv. Povilas 
linki: „Kad jūsų meilė labiau ir labiau 
gausėtų žinojimu ir visokiu išmanymu, 
kad jūs brangintumėte geresniuosius daly 
kus, kad būtumėte nesutepti ir nepeiktini 
iki Kristaus dienos“. Tikėjimo dalykų ži
nojimo trūkumas yra svarbiausia religinio 
abejingumo priežastis, nes kaip galima 
mylėti tai, ko nepažįstama.

Ne vienam gal atrodys, kad tie apaštalo 
linkėjimai yra per aukšti mūsų reikalams, 
tačiau jie neturi nieko prieš, kad negalė
tume linkėti geros sveikatos, pasisekimo, 
o, svarbiausia, didesnio teisingumo žemė
je, Laisvės pavergtajai Tėvynei. Šie visi 
linkėjimai primena patį svarbiausiąjį Kris 
taus linkėjimą, kurį skaitome evangelijo
je: „Visų pirma ieškokite Dievo karalystės 
ir Jo teisybės, o visa kita jums bus pri
dėta!“ Tad prie savo linkėjimų junkime 
karštą maldą, kad išauštų mums, lietu
viams, patys laimingiausieji Metai — Lals 
vė Tėvynei Lietuvai.

P. Dauknys, MIC

Sėdžiu šįvakar prie ugnies, ir mane lai 
ko užgulęs keistas jausmas. Nedažnai žval 
gausi į praeitį, bet praeito mėnesio įvy
kiai vis dėlto nukėlė mane apie trisdešimt 
dvejis metus į atgalią. O kai nusigrįžtu į 
praėjusius metus, tai aiškėja, kad mano 
prisiminimams trūksta ryškumo. Aišku, 
aš atsimenu, bet jau visa tai matau kaip 
keturiasdešimt ketverių metų vyras, o ne 
dvylikos metų vaikas.

Bet šįvakar galėčiau nusakyti ne tik 
įvykius, kurie atsitiko anuomet, kai jau
nasis Twm iš Llain Wen ir aš ėjome į mo
kyklą, bet net ir patį senos mokyklos ir 
skrynioj sudėtų perdrėkusių senų knygų 
kvapą. Tik šį popietį vėl pajėgiau išgirsti 
Twmo dantų griežimą, kai jis prieš trisde 
šimt dvejis metus susiėmė su mokytoju. O 
ant savo skruosto juntu mokytojos drabu
žio velvetą, kai ji įrašinėja man uždavinio 
sumas Šiaip ar taip tie trisdešimt dveji 
mano gyvenimo metai kažkur dingo, ir 
aš su Twmu vėl esu mokykloje, abu dvyli 
kamečiai paaugliai. Šįvakar Twmas, ketu
riasdešimt ketverių metų vyras, jau guli 
kape. Jo motina, aštuoniasdešimt aštuone 
rių metų moteris, dar gyva ir su savo dūk 
terim Gwen tebegyvena tuose pat senuose 
Llain Wen namuose, koks penkiolikos mi
nučių kelio nuo šičia.

Kai Twmas vedė Annę, tai gavo darbą 
Fenlas akmens laužykloje ir išėjo ten gy
venti. Aš tebegyvenu senajame name. Iki 
jis vedė ir išėjo kitur gyventi, mes su 
Twmu vis būdavom kartu. O paskui taip 
jau atsitiko, kad mes išsiskyrėme ir nie
kad nebesusitikdavome, nebent jis grįžda
vo į laidotuves, ar aplankyti motinos arba 
kai atsitiktinai susieidavom jomėrke mies 
te.

Praeitų metų gale išgirdau, kad Twmas 
sirginėja ir pusę laiko nedirba. Nuėjau į 
Llain Wen pasiteirauti, bet jie ten nieko 
apie jį nežinojo. Senoji iš pradžių net ne- 
beatpažino manęs, bet tai ir nestebėtina, 
nes jau keletas mėnesių nebuvau ten bu
vęs. Bet kai išaiškinau, kas toks esu, ji 
staiga prisiminė mane ir paklausinėjo apie 
karves ir kitus gyvulius. Ji prisiminė, kad 
buvo susirgusi viena mano karvių.

Po mėnesio nugirdau kad Twmas labai 
serga, ir vėl nuėjau į Llain Wen teisybės 
sužinoti. Jie buvo gavę Annės laišką, ku
riame sakoma, kad jis yra visiškai nusi

KATE ROBERTS

Senatvė
baigęs, bet atrodė, kad jiems maža tai rū
pėtų.

— Jam truputį skauda krūtinė, — tarė 
Gwen, tik lyg tarp kita ko.

Senoji sėdėjo savo kamputyje prie ug
nies. Ji ir šįkart neatpažino manęs, kaip 
ir prieš mėnesį. Kai išaiškinau, kas toks 
esu, „Tai tau!“ tarė ji, dėdama man ran
ką ant peties, „nors tu man kažką, niekaip 
nebūčiau pasakiusi, kad tas pats, bet da
bar matau“. Ji nuoširdžiai juokėsi.

Bet man buvo kažkaip nesmagu dėl 
Twmo, ir sekančią dieną sėdau į traukinį 
ir iškeliavau aplankyti jo. Kai suradau jį, 
sėdintį prie ugnies, mane jo išvaizda tie
siog pritrenkė. Atrodė, kad jis labai ser
ga; veidas išgeltęs ir išsekęs, rankos per
matomos. Bet vis dėlto tai buvo tas pats 
senasis Twmas, su malonumu prakalbėjęs 
apie savo chorą laužykloje.

— Tikiuos, kad iki kalėdinių koncertų 
pasveiksiu, — tarė jis. — šiandien gera 
buvo diena.

Laiką praleidome plepėdami apie chorus 
ir varžybas. Kai išėjau, Annė išlydėjo ma
ne. Kai tik ji išėjo pro duris, jos veidas 
visiškai pasikeitė. Ten ji atrodė laiminga, 
ir nebūtum galėjęs įsivaizduoti, kad ji tu
ri iš viso kokį nors rūpestį. Tik kai mes 
išėjome, tada tik supratau, kokiomis pas
tangomis ji gyvena.

— Kaip jis tau atrodo? — paklausė ji.
— Geriau negu tikėjausi — išsisukinė

damas atsakiau.
—- Palyginti su tuo, koks jis iš viso bū

na, šiandien jam gerai, — tęsė ji, — Kai 
kuriomis dienomis jis baisiai kankinasi. 
Daktaras tai labai rimtai į tai žiūri. — Ji 
nukreipė žvilgsnį.

— Pagaliau ir daktarai ne vi?v> žino, 
— atsakiau. — Ką gi jis sako, kas jam 
yra?

— Nieko tikra jis nepasako, — atsakė 
ji. — Tai aš jau einu vidun... Nebūk toks 
jau svetimas mums.

— Greit vėl ateisiu, — atsakiau, sukda 
mas nuo laiptų į laukus.

Bet turiu su gėda prisipažinti, kad daug 
praėjo laiko, kol vėl nuėjau ten. Keista 
kaip žmogus gali užmiršti visas ligas, kai 
jos yra toli nuo jo. Bent taip buvo su ma
nim.

Kai kitą kartą nuėjau, tai Twmą radau 
tokį pasikeitusį, kad tiesiog sunku buvo 

patikėti savo akims. Kai įėjau, visi namai 
kvepėjo kepama duona. Annė išiminėjo 
duoną iš krosnies, o Twmas sėdėjo prieš 
ją, dar liesesnio ir geltonesniu veidu, pa
didėjusiomis akimis. Jeigu, rodos, tik gale 
turn pakeisti tą jo veidą, tai būtų daug ma 
lonesnis paveikslas. Jis mažai tepasidomė- 
jo manim, bet vis laikė įspyręs akis į An
nę, kuri išiminėjo iš krosnies kepalus. Ji 
krumpliais barbeno kiekvieno kepalo apa
čią, žiūrėdama, ar jau iškepęs, lyg tar
tum belsdamas! į duris.

— Dar kartą, — tarė jis jai. — Dar 
kartą.

Norėdama padaryti jam malonumą, An
nė iš naujo barbeno į kepalą. \

— Tai motina taip darydavo, seniai jau,
— tarė jis man. Jo veidas įgijo keistą iš
raišką, tokią išraišką, kokią esu matęs var 
žybiniuose susiėjimuose, kai teisėjas nu
spręsdavo ir pasakydavo, kad Twmo cho
ras laimėjo. Bet ta išraiška greit dingo, ir 
jis nugrįžo akis į ugnį ir maža tekalbėjo: 
vien tik retkarčiais atsakydamas į kurį 
nors klausimą.

— Kaip motina? — paklausė jis.
— Gana gerai, sveika dar vis laikosi,

— atsakiau. — Tik jos atmintis nyksta.
— Taigi, iš tiesų, — tarė jis. — O gal 

ir gerai.
Kitą vakarą nuėjau į Llain Wen. Gwen 

buvo prašiusi mane užeiti, nes ji dabar 
jau buvo labai susirūpinusi. Senoji ir šį
kart neįveikė atpažinti manęs. O kai ’ 
suprato kas aš toks esu, visai nesidomėjo 
nei manim nei mano reikalais.

Tą vakarą spaudė stiprus šaltis, buvo 
aiški mėnesiena, ir niekas niekur nejudė
jo. Kai keliu ėjau į Llain Wen, po mano 
kojų treškėjo ledas.

— Audra draskosi, ar ne? — tarė senoji 
pati sau.

— Kiek dar laiko iki Kalėdų? — pa
klausė ji, dar man nespėjus pataisyti jos 
dėl vėjo.

— Du mėnesiai, — atsakiau.
— Taigi, taigi, — tarė ji. — o atsime

nu. lyg kad vakar, kaip su seserim Aels 
pasidarėm Kūčių dieną saldainių, kai dar 
abi dirbome Gwastad Faes. Ir ar patikė
si? — paklausė ji, dėdama man ant kelių 
ranką, — padėjom mes tuos saldainius 
atšalti ir netrukus girdime baisiausią riks 
ma. Ir kas gi ten jei ne višta lėkė per tuos 
saldainius ir apsidegino. Nudegė nagai, 
vargšui sutvėrimui! — Ji pasileido juok
tis.

— Liaukis, motin su tais niekais! — 
griežtai tarė Gwen, o paskui, jau švelnes
niu balsu, man: — Kaip Twmas?

— Gana blogai, — atsakiau, — gana 
blogai, žymiai blogiau, negu anąkart kai 
mačiau.

— Taip, — tarė Gwen, — mačiau, kad 
jam daug blogiau, kai aš buvau ten. Man 
rodos, kad kažkas baigia susukti jį.

— Jergutėliau tu mano! — tarė senoji, 
— seniau atsitikdavo keistų dalykų.

— Motin, apsiramink, — tarė nekantri 
Gwen. — Ar negirdėjai, ką Wilis sako 
apie Twmo ligą?

— Twmo? — paklausė senoji. — Taip, 
o, taip. — Tada ji vėl tęsė: — Atsimenu 
Aals ir aš ėjom su savo bernaičiais namo 
per Gwerdog tiltą iš rudeninės mugės, o 
kai tik užėjom ant tilto, tai žiūrim — at
eina vaiduoklis, tai mes šokom atgal ir 
vėl beveik iki miesto ir grįžom namo ap
linkiniu keliu. Puiki mergaitė buvo ta Ae
ls. Jei tik panorėjo, tai bet kurį bernaitį 
galėjo pasivilioti.

Kai žiūrėjau į sėdinčią ją ten, tokią se
ną susenusią, mano mintys grįžo atgalios 
į tuos laikus, kada pakeliui į mokyklą už- 
eidinėdavau į Llain Wen kviesti Twmo. 
Tada ji buvo apvali raudonskruostė, lyg 
obuoliukas moteriškė, vikriai judanti apie 
namus. Tada Twmas buvo visas jos rūpės 
tis. Jis buvo jauniausias, ir ji vis glėbes
čiuodavo jį. Visą žiemą ir didžiąją dalį va 
saros versdavo jį nešioti‘tokį rudą dėklą 
ant krūtinės ir dar šalių apie kaklą, ties 
krūtine sumestą ir už petnešų sukištą. Tik 
tai liepos mėnesį jam būdavo leidžiama 
numasti tuos daiktus, kai jau vaikas be
veik leipdavo nuo karščio. Ji tięsiog nega
lėdavo pakęsti, matydama jį vėjuje. Gal
vojau dabar apie tą darbščiąją motiną ir 
šią seną moterį, kuri susidėjusi rankas 
sėdi prieš ugnį.

Man rodos, ji tebedėvi tais pačiais dra
bužiais. Neatsimenu, kad būčiau kada ma 
tęs ją be tos baltos kepuraitės po šiaudine 
juoda skrybėle. Ir ta jos kepuraitė ne kai
šytinė, kokią nešiojo Betsan Ifan, kai aš 
dar vaikas buvau, bet klostytinė, o viršuj 
užmaukšlinta maža juoda skrybėlė, kurios 
kraštas apjuostas aksominiu kaspinu, o 
viršugalvy plunksna. Niekad nemačiau jos 
kitaip dėvint, ir nė karto nemačiau jos be 
tos skrybėlės namuose. Ji dėvėjo namihį 
sijoną, flanelinį kikliką ir baltai mėlyną 
prijuostę; avėjo klumpes blizgančiom sa
gom. Tie patys drabužiai, sakiau sau, bet 
kitoks veidas ir kitokios rankos. Tai nebe 
tos pačios rankos, kurias prieš daug laiko 
buvau pratęs matyti taip minkančios gel
doje tešlą, kad toji nuo jos rankų imdavo 
tiesiog banguoti. Jos veido maža Ir tema
tyti pro tuos pasmakrėje sumegztus kepu 

raitės raikščius, o ir tas, kiek matyti, iš
vagotas visas, lyg purvas po lietaus. Ran 
kos išgeltusios ir dėmėtos, lyg drėgmės iš 
graužti sienų popieriai, o akies kamputy
je vandens lašas. Nuolat krato galvą, kar 
tais viršun' ir apačion, o kartais į šonus.

— Kyla vėjas, ar ne? — tarė ji.
— Tiesa, — atsakiau. —Man jau laikas 

eiti.
Kai atidariau duris į ramią naktį, švie

čiančią mėnuliu tarpdurio, dar išgirdau 
ją sakant: — Vėjas keičiasi į viesulą, ir 
liūdnas pasukau namo.

Po to dar kelis kartus ėjau lankyti Tw
mo, ir kaskart jis atrodė vis einąs blogyn, 
žiemos mugės metu aš anksti rytą nuėjau 
miestan, bet ir tą ankstyvą valandą ma
nęs jau ieškojo vienas Twmo kaimynų, ži 
nojusių mūsų draugiškus santykius. Iš jo 
veido galėjau spėti, kad žinia bus bloga. 
Twmas visiškai serga, sakė jis, daug blo
giau negu užvakar, ir jis abejojo, ar grį
žęs dar ras gyvą. Pamečiau mugę ir pasi
leidau į kelionę norėdamas dar kartą pa
matyti jį. Bet per vėlai nuėjau. Prieš va
landą jis buvo miręs, ir man teko nunešti 
tą žinią į Llain Wen. Visą kelią ėjau pės
čias, o kai pasiekiau Llain Wen, laužyklo
je nukaukė pirmą valandą.

Kai atsikėliau vartus eiti taku į namus, 
pamačiau, kad senoji stovi tarpduryje ir 
žiūri, iškišusi galvą šalia staktos. Kol da
rinė jau vartus, praeivis sustabdė mane 
pasiklausti, ar jis teisingai einąs į Llan- 
beris. Tikriausia, kad ji matė, nes pirmiau 
sias klausimas buvo:

— Ko jis norėjo?
— Jis norėjo sužinoti, ar geru keliu ei-’ 

na i Llanberis.
— Aha.
Ji žiūrėjo į mane.
— Kas tu toks esi? — paklausė ji.
— Wilis, — atsakiau, — Wilis Twmo 

draugas.
— Taip? — nebūčiau galėjęs pasakyti, 

ar ii pažino mane, ar ne. Aš atsit ėmiau į 
namų sieną, galvodamas, kaip čia geriau
siai pasakyti jai tą naujieną.

— Išėjau prieš sutemstant apsidairyti, 
— tarė ji.

— Tikrai? — pasakiau, o paskui neran
giai ištariau: — Žinote, turiu tamstai blo
gą žinią. Taigi vargšas Twmas mirė.

— Twmas? — paklausė ji. — Koks 
Twmas?

— Twmas, tamstos sūnus, jauniausias 
tamstos sūnus, — atsakiau.

Ji nesuprasdama žiūrėjo į mane ir tarė:
— Tokio nepažinojau.

Išvertė K. Barėnas
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LONDONO ŠEŠTADIENINĖS 
MOKYKLOS KALĖDINĖ EGLUTĖ

Londono vaikučiams kalėdinę eglutę vis 
rengdavo lietuvių parapija, šiais metais 
įvyko pasikeitimas; eglutę surengė mokyk
los tėvų komitetas, o programą atliko pa
tys mokiniai, vadovaujami chorvedžio V. 
Mamaičio, P. Nenortienės, J. Parulio ir K. 
Jonelyno.

Eglutė buvo gruodžio 27 d., ir į ją susi
rinko su tėveliais net 76 vaikai.

Tėvų komiteto p-kas S. Kasparas pa
kvietė kleboną kun. A. Kazlauską atidary 
ti šventę. Klebonas, pasidžiaugęs gausiai 
susirinkusiais savon eglutės šventėn, kvie 
tė visus linksmai praleisti laiką. Po to bu
vo parodytas gyvasis paveikslas, skambant 
giesmei, sakyti eilėraščiai, pasirodė jau
nųjų choras su savo'solistu Aliuku Jasins 
ku ir choro dirigentu R. Namajuška. Nė 
vieno senesnio kaip 11 metų!

Nuskambėjus dainos garsams, mažasis 
jaunimas žengia nuo scenos į salę pašokti 
tautinių šokių. Sušokta Suktinis, Kalvelis, 
Noriu miego ir pabaigai mažiausia pora 
dar atlieka Suktinį.

Po programos visi 76 vaikučiai sėdasi 
prie meniškai parengto stalo pasistiprinti. 
Vaišes paruošti pasirūpina B. Nemajuškie 
nė, V. Jurienė, Jasinskienė, Grupiljonienė 
Mosteikienė. Arbatėlės metu atvažiavo 
Kalėdų Senelis su įdomiomis ir turtingo
mis dovanomis.

Ši eglutė parodė, kad esama labai daug 
mažojo jaunimo, kurį reikia įtraukti į 
mokyklą, kad ateityje būtų galima pasiro
dyti geriau ir su gausesniu choru ir dides
ne tautinių šokių grupe.

ŠEŠTADIENIO MOKYKLA
Šiais metais mokykla neturi atostogų, 

veikia toliau be pertraukos, dėl to tėvai 
prašomi atvesti vaikučius įprastu laiku — 
2 vai. p.p. — Parapijos salėn.

Visi tėvai, kurie dar neapsisprendė, ar 
vaikučius leisti, ar ne, prašomi nedelsda
mi baigti svarstymus ir atvesti mokyklon 
savo jaunuosius. Tėvų Komitetas

TIRIAMAS REIKALAS ĮSIGYTI 
NAUJAS LIETUVIŠKAS PATALPAS 
Praeitame Sporto ir Socialinio Klubo va 

dovybės pasitarime išrinkta komisija iš J. 
Parulio, S. Blotnio ir A. Jankūno ištirti 
reikalą, ar negalima būtų įsigyti naujų lie 
tuviškų patalpų.

Londone lietuviams priklauso Sporto ir 
Socialinio Klubo patalpos ir Lietuvių Na
mų Bendrovės namai. Bet bendruomenei 
būtų reikalo turėti namus, kurie ypač pra 
verstų susiburti priaugančiai kartai ir bū
tų netoli labiausiai lietuvių apgyventos 
vietos.

Dabar apie lietuvių bažnyčią yra griau 
narni seni namai ir žemė perleidžiama 
pramonės įmonėms statyti. Kaip tik būtų 
geriausia vieta ir londoniečiams pastatyti 
naujas patalpas šalia savo bažnyčios.

Minėtoji komisija susisieks su Londono 
savivaldybe — tos vietos žemės s&vininku 
ir apskaičiuos, kiek galėtų kainuoti reika
lingų namų statyba.

KALĖDINĖ EGLUTĖ LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Lietuvių Namuose (1-2, Ladbroke Gar
dens) Kalėdų eglutė vaikams ruošiama 
sausio 4 d., sekmadienį. Bus daili eglutė, 
bus ta proga vaikams pobūvis su šokiais 
ir žaidimais, su limonadu ir Kalėdų sene
lio dovanomis.

Tėvai kviečiami atvežti savo dukreles ir 
sūnelius.

Pradžia 4 vai.

TIEMS, KURIE SKOLINGI, IR TIEMS, 
KURIE ŽADA BŪTI SKOLINGI

Metai baigėsi. Laikas mokėti' „Europos 
Lietuvio“ prenumeratą, nes be laikraščio 
vis tiek nebūsite.

Kas gavo sieninį kalendorių, 
prašomi nenudelsti atsilyginti
riaus kaina 5 šil., dolerio kraštuose 1 dol.)

Už laikraštį yra dar skolingą už praei
tus metus. Būkite malonūs ir atsiskaityki
te.

taip pat 
(kalendo-

NEDIDELIS BŪRELIS KLAUSĖSI 
VINCO KUDIRKOS

Gruodžio 20 d. — paskutinis prieškalė
dinis šeštadienis, kai dažnam reikia apsi
pirkti šventėms. Tosios dienos vakaras dėl 
to tesutraukė nedidelį būrelį lietuvių į 
Lietuvių Namuose Londone ruoštąjį litera 
tūrinį Vinco Kudirkos minėjimą. Susirin-

SODYBA POILSIAUTOJO LIETUVA
SPAUDOS BALIUS

Šįmet spaudos balius taip pat bus Lietu 
vių Namuose Londone.

- Būkite malonūs vasario 7 d., šeštadienį, 
palikti laisvą spaudos baliui.

KAUKIŲ BALIUS
Lietuvos Atgimimo Sąjūdis rengia tra

dicinį Kaukių balių sausio 3 d., 7.30 vai., 
Parapijos salėje, Victoria Park Rd.

šokiams gros geras orkestras. ,
Visus

jaukioj
tautiečius prašom atsilankyti 
nuotaikoj praleisti vakarą.

Valdyba

ir

KALENDORIAUS KAINA 
jau anksčiau buvo skelbta, NidosKaip

Knygų Klubo ir „Europos Lietuvio“ sieni
nio kalendoriaus kaina yra 5 šilingai (do
lerio kraštuose — 1 doleris).

ITALIJA
MIRĖ DU LIETUVOS DRAUGAI

Paskutiniu metu Romos lietuvių koloni
ja neteko net dviejų širdingų Lietuvos 
draugų. Lapkričio 16 d. širdies smūgiu mi
rė kun. prof. A. Turchi. Velionis buvo Ro
mos ir Florencijos universitetų profeso
rius. Nepriklausomybės laikais jis net tris 
kartus lankėsi Lietuvoj. Po to išleido kny
gą su įspūdžiais apie mūsų kraštą italų 
kalba. Jis visados labai domėjosi lietuvių 
gyvenimu ir širdingai atjautė mūsų trage
diją — Lietuvos nepriklausomybės neteki
mą.

Lapkričio 28 d. nuo kraujo išsiliejimo 
smegenyse mirė ilgametis Italijos ministe- 
ris Lietuvai Giovanni Amadori, eidamas 
75 metus.

Iš visų pasiuntinių Kaune min. Amado
ri ar ne ilgiausiai buvo Lietuvoj, nes be
veik TO metų. Tuo būdu turėjo progos ge
rai pažinti mūsų kraštą ir jo žmones ir pa 
milti juos, kaip pats sakydavo. Gyvo pro
to, impulsyvus ir širdingas, dažnai buvo 
naudingas ir draugiškas Lietuvai. Būda
mas demokratas, jis mokėjo pritraukti 
prie savęs ne tik savo rango žmones. To
dėl išvažiuodamas iš Lietuvos paliko gerą 
vardą ir atminimą. Romoj velionis nenu
traukė santykių su lietuviais ir juos drau
giškus išlaikė ligi mirties.

Rašo J. Ramonis

gera reklama, 
mes su žmona 
į Sodybą ir įsi 
praleisti „Lie-

Perskaičius'Europos Lietuvio 46 nr. J. 
Lūžos straipsnį „Sodyboje metai baigti“, 
ir ipan, kaip buvusiam pereitos vasaros 
dviejų savaičių vasarotojui, kilo pagunda 
savo trigrašį pridėti. •

Nuo Sodybos įsigijimo metų, ypač nuo 
vasarvietės įkūrimo joje, retkarčiais šio 
laikraščio skiltyse pasirodydavo viena kita 
nuomonė jos adresu. Bet daugiau „kriti
kos“ pasigirsdavo tai iš „vaikščiojančios 
žinių agentūros“. Svarbiausia, kad su kri
tika reikšdavosi dažniau tokie „žinovai“, 
kurie Sodyboje iš viso nebuvo buvę ir ma
tę jos.

Draudžiamas vaisius ir peikiamas daik
tas visuomet sukelia didesnį smalsumą pa 
ragauti ar pamatyti. Tokie neigiamumai 
kartais pasitarnauja kaipo 
Panašios reklamos dėka ir 
susigundėm pajūrį pakeisti 
tikindami vienas atostogas 
tuviškame dvare“.

Prieš atvykdami į Sodybą įsivaizdavome 
ją su tvartais, klojimu, purvinu kiemu su 
bliaunančiais gyvuliais ir naminių paukš
čių pulkais. Bet kai atvykę radome tikrą 
vasarvietę su didžiuliais poilsio namais, 
šimtamečiu parku su maudymosi baseinu 
ir ežeru, labai nudžiugome, kad tikrai at
radome miniatiūrinę Lietuvą, kurioje ga
lėsime ramiai ramiai pasilsėti. Juk nedvi
prasmiškai vienas lietuvis muzikas apie Šo 
dybą išsireiškė: „Jei norite pamatyti lietu
višką Holywoodą, tai aplankykite Lietuvių 
Sodybą“.

Prieš pradėdamas kalbėti apie Sodybą, 
kaip apie vasarvietę, noriu pastebėti, kad 
Sodybą aptarnaujančiame personale netu
riu nei giminių, nei asmeninių draugų, o 
taip pat nei antipatikų. Todėl viena kita 
mano pastaba ar nemaloni užuomina tena- 
būnie suprasta kaip tuščias paliaupsini- 
mas ar neteisėtas vanojimas.

Penkeris metus iš eilės vasaros atosto
gas buvome praleidę įvairiose pajūrio vie 
tovėse, bet tokio malonaus ir ramaus poil
sio nebuvome patyrę, kokį turėjome Sody
boje. Oras švarus ir gaivinantis — trauk 
visa krūtine į plaučius iki apsvaigimo. O 
vietos, vietos — marios! Nori skaityti — iš 
sitiesk pievoje arba lauko kėdėje ir skai
tyk, iki akys nepavargs. Nori rašyti — eik 
po medžiais prie staliuko ir kurk poezijas. 
Nori saulės vonių — eik prie maudymosi

(E) Italijos Liet. Bendruomenė buvo ofi baseino, nuleisk nailono užuolaidas ir kai 
daliai pakviesta dalyvauti Popiežiaus Jo
no XXIII karūnacijos iškilmėse. Lietuvių 
delegaciją sudarė kun. Dr. V. Balčiūnas, 
PLB Italijos Kr.' tarybos pirm. kun. Vin
cas Mincevičius, valdybos pirm. prof. Dr.
Ivinskis, Kr. tarybos vicepirm. su ponia.— 
J.E. kard. Tardini, Vatikano valst. sekrt., 
atsiuntė PLB Italijos Kr. v-bos pirm, pa
dėkos raštą už dalyvavimą karūnacijos iš
kilmėse. Jis taip pat, atsakydamas į V-bos 
pirm, pasiųstą telegramą Jo Šventenybės 
Jono XXIII išrinkimo proga, prisiuntė te
legramą: „Jo Šventenybė, tėviškai dėkoda
mas, siunčia iš širdies apašt. palaiminimą 
kaipo dangiškų malonių laidą — Tardini, 
prosekretorius“.

susiginčija su savo partneriais pulkovnin- 
kais ir sukelia ermiderį, tada tai jau per 
daug.

Ar neišeitų geriau, jei kortų lošėjai bū
tų visai išjungti iš skaityklos ir perkelti į 
stalo teniso patalpą, ten prie lango laisva
me kampe, netoli baro durų. Ten kaip tik 
ir yra žaidimų salė. Nemanau, kad, barą 
atidarius, ten kas nors „trukdytų“ jiems.

Baigdamas noriu dar sustoti prie nema
lonaus, bet labai opaus reikalo. P. Lūža nu 
siskundžia jaunaisiais vasarotojais — kaip 
nuo jų apsaugoti neprinokusius vaisius. Aš 
dar noriu papildyti: kaip jaunuosius ir se
nuosius vasarotojus atpratinti nuo negai
lestingo jaunų medelių naikinimo?

Lyg koks prakeikimas vaikšto Sodybos 
parku ir vasarotojų rankomis naikina patį 
gražiausią ir brangiausią parko jaunuoly
ną. Vos tik pasirodo Sodyboje naujas va
sarotojas, pirmiausiai eina į parką (ne pa 
sigrožėti!) ir, lyg tas bebras aštriais danti 
mis, peiliu kerta ąžuoliuką, berželį ar uo- 
siuką ir, nusigenėjęs šakas, patenkintas 
grįžta su įsivaizduojama keliautojo lazda. 
Žiūrėk — per savaitę tokių lazdų korido
riuje priauga iki pustuzinio. Kalbėdamas

apie medelių naikinimą, negaliti tylomis 
praeiti ir pro pūvančias kartis, kurios ten 
parko aukštumėlėje prie kažkokias kartu
ves, sūpuokles ar sakyklą vaizduojančių 
žėglių žolėje pūva ir veisia medžių parazi
tus. O juk tos kartys irgi iš parko jaunuo
lyno. Ir jų ten ne viena ir ne dvi, bet neto
li puskapio.

Jei tie žėgliai ir kartys jau nebereikalin
gi (o kad taip yra, tai pats jų ten drybso
jimo faktas kalba), tada jais kas nors tu
rėtų pasirūpinti ir suplauti j malkas ir su
krauti ten pat tuščioje, su dviem tuščiais 
supuvusiais maišais ir kartono dėžutėmis 
su šiukšlėmis „būdoje“. Tada būtų ir par
kas pravalytas, ir stovyklaujantieji vasa
rotojai turėtų savų malkų ir nereikėtų 
jiems žvalgytis po Sodybos pašiūres.

Jei Sodybos administracija nesusirūpins 
sulėtinti tempo medelynui „retinti“, tai po 
trisdešimt metų iš vasarvietės ir senelių 
„pensijono“ tikrai liks tik sodyba su vienu 
kitu keturkojų.
Sodybos administracijos pastaba.

Atrodo, kad p. Ramoniš turi galvoje 
skautų stovyklavimo vietą, kalbėdamas 
apie kartuves, sakyklą ir žėglius. Šita vie
ta yra palikta skautams tvarkyti, ir gal bū 
tų ne vietoje jų stovyklavietę griauti.

STUDENTU BALSAS NR.6 1959

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

KETURIOLIKA METŲ

(Tęsinys)

PRANCŪZIJA
Mūsų menininkų darbai'

Dail. Pranas Gailius suruošė kartu su 
keliais kitais menininkais savo darbų pa
rodą Paryžiuje. Paroda buvo „Bellechas- 
se“ galerijoje nuo lapkričio 7 iki 30 d.

Skulptorius Ant. Moneys per Kalėdų
šventės ruošė parodą Monte-Carlo. Šią pa gynof čionykštė “pajūrio e7d‘vė“bu“vo 
rodą globojo Monaco princas.

Dail. Vyt. Kasiulis šiemet surengė savo 
darbų parodą Ženevoje, kuri tęsėsi nuo 
spalio 10 iki 25 d. Šveicarų meno kritikai 
aukštai įvertino jo paveikslus.

Malonu šia proga pastebėti, kąd Vyt. 
Kasiulio didžiulis paveikslas, vaizduojąs 
lietuvių siaubingą bėgimą iš Lietuvos, ru
denį Balfo vardu kan. Dr. J. Končiaus ir 
pik. K. Škirpos buvo įteiktas JAV prezi
dentui Eisenhoweriui, kaip padėka ameri 
kiečių tautai už pagalbą lietuviams pabė
gėliams. Amerikos prezidentas labai apsi
džiaugė dovana, kartu gražiai įvertinda
mas meistriškai atliktą meno kūrinį. Šis 
paveikslas bus laikomas viename ameri
kiečių meno muziejuje.
Atgijo tautinių šokių grupė

Atvykus į Paryžių gražiam jaunimo bū
reliui, kartu su vietos jaunimu suorgani
zuota tautinių šokių grupė. Tikime, kad 
Lietuvos Nepriklausomybės šventės proga 
mūsų šokėjai pasirodys jau viešumoje.

ir
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PAIEŠKOJIMAI
BUČININKAS Jonas, gim. 1918 m 

BUČININKAS Viktoras, gim. 1923 m., sū
nūs Antano, gyvenę Skenų dvare, Rokiš
kio apskr., patys ar žinantieji apie juos,

ko tik artimiausieji ir prisiekusieji lietu- prašom rašyti šiuo adresu: V. Motuzą, 
viško žodžio mylėtojai.

O programa vyko taip, kaip buvo numa 
tyta. Elena Arminaitė, Vladas Dargis ir Al 
binas Pranskūnas pasikeisdami vedžiojo 
klausytojus po kudirkinį pasaulį, skaityda 
mi ištraukas iš jo publicistikos, kupinus 
patriotinio patoso jo eilėraščius ir kan
džias satyras. Skaitomųjų dalykų jungėjo 
vaidmenį atliko M. Bajorinas, įrėminda
mas viską į Kudirkos idėjinę skalę. Minė
jimas baigtas bendrai sugiedant Kudirkos 
kūrinį — Tautos Himną.

Pasirodo, programą attikusiųjų neatbai
dė tas tik nedidelis klausytojų būrelis: po 
minėjimo jie dar pasidalijo mintinus dėl 
ateities darbo panašia kryptim.

dieninės Lietuvos jaunimas nori laisvės, 
visiškos laisvės pilna to žodžio prasme ir 
nenori, kad ateityje vėl kokios nors dog
mos varžytų dvasią. Mūsų jaunimas išmo
ko į viską žiūrėti kritiškai.

Apie buvusios Lietuvos restauravimo 
klausimą kyla dažnai įdomios diskusijos. 
Dauguma yra tos nuomonės, kad Nepri
klausomybės metų sistema turėjo visą eilę 
trūkumų, kurių galėjo ir nebūti. Mūsų jau 
nimui teko nusivilti didele senosios inteli
gentijos dalimi, kuri, jei tik išliko reži
mo nepaliesta, pasistengė prisitaikyti prie 
aplinkos ir laikėsi nuošaliai nuo kovos. 
Tai buvo ne numatytas ir nelauktas smū-' 
gis, kuris tikrai nepadėjo seniesiems idea 
lams išsilaikyti. Tuo pačiu niekas ir ne
menkina Lietuvos praeities visumoje. Pra 
eitis įkvepia kovai už geresnę ateitį, tokią 
ateitį, už kurią žuvo tūkstančiai mūsų 
jaunuolių ir merginų,' ųž kurią šiandien 
kovoja gyvieji.

Aš nesileisiu į gilesnį tų diskusijų na
grinėjimą, tačiau noriu pabrėžti, kad jau
nimas neturi nė menkiausio noro restau
ruoti praeitį. Jaunimas nori sukurti ateitį. 
Juk okupacijos metu iškilo Ir "tekyla vis 
naujos sąvokos, kurios galės išryškėti tik 
vienokiu ar kitokiu būdu žlugus dabarti
niam režimui. Ateities Lietuvoje tos sąvo
kos vaidins didžiulį, o gal ir lemiamą vaid 
menį. šito neturi pamiršti emigracijoje gy 
venantieji lietuviai. Reikia stebėti ir tei
singai įvertinti viską, kas šiandien vyksta 
Lietuvoje.

Aktyvių komunistų jaunimo tarpe buvo 
ir yra maža, pasakyčiau, kad jų skaičius 
paskutiniaisiais metais net sumažėjo, ta
čiau abejingasis dažnai būna sąmoninges
nis už partijos narį ar atvirai veikiantį 
saugumietį.

Aktyvi kova lyg ir apmirė, nes tokiose 
sąlygose ją tęsti nebeįmanoma, tačiau liko 
tautinis susipratimas ir pasyvi kova prieš 
režimą. Mokiniai ir studentai, pasisaugo
dami simpatizuojančių režimui, o kartais 
ir jų akivaizdoje kritikuoja esamąją siste 
mą, mokosi pažinti Lietuvos praeitį iš už
draustų istorijos vadovėlių. Jie taip pat 
platina politinius anekdotus, kurių reikš
mės negalima Sumenkinti, domisi Vakarų 
gyvenimu, kiek tai įmanoma, nes komunis 
tinė spauda apie Vakarus rato tik tai, kas 
neigiama. Nors režimas visur yra uždėjęs 
.savo leteną, tačiau susiranda kelių, ku
riais pamažu prasiskverbia žinios iš Va
karų. Savo ■ reikšmę turi užsienio radijo 
pranešimai, nors programų apimtis ne»i- 
sada atitinka jausimo norus ir pareikalgf- 
vimus. Programose per maža jaunimui 
skirtų valandėlių, nagrinėjančių aktualias 
mūsų jaunimo temas, ir per daug yakarie 
tiško gyvenimo gyrimo. Be abejo, įdomu 
viską žinoti, tačiau, kai ribotas transliaci
jų skaičius, visų pirma turėtų būti iškelti 
Lietuvos klausimai. Didelės įtakos turi už 
sieninės filmos. Jose mūsų jaunimas pama 
to Vakarų gyvenimą, nors režimas dauge
liu atveju įsiveža tik tas filmas, kuriose 
krįtikuojama kitų kraštų sistema ar paro
doma socialinė nelygybė Vakaruose, šituo 
keliu, o taip pat per turistus ir sportinin
kus, vykstančius į užsienį, į Lietuvą atke
liauja Vakarų mados .rūbams, kurias re- ' 
žimas pasiskubino apšaukti „pūvančio ka 
pitalizmo priemonėmis tarybiniam jauni
mui suklaidinti“. Vakarai Lietuvos jauni
mui yra tarsi magnetas, Vakarai masina, 
vilioja savo laisve, tačiau supratimas apie

Tas su-

tinkis. Jei per daug įkais kraujas — nerk 
baseino dugnan ir atsivėsinsi. Jei esi mėgė 
jas meškerioti — sėsk laivelin ir kapok kil 
bukams akis. Jei esi jaunas(a) ir skęsti il
gesio svajonėse — eik parko gilumon ir 
klausykis lakštingalų suokimo nors iki 
aušros. Jei esi jau prie gyvenimo saulėly
džio ir nori ramiai perkratyti savo sąži
nę — sėsk prie kryžiaus po Rūpintojėlio 
kojomis ir perkratinėk nuo pačios nera
miausios jaunystės. Maistu taip pat nesi
rūpink. Jis bus skaniai iš šviežių produktų 
pagamintas ir švariai stalan laiku patiek
tas. Neįveiksi — palik, už tai niekas nekri
tikuos. Kambario ir patalynės švara taip 
pat nesirūpink: jis bus iššluotas, išvėdin
tas, ir patalynė kas savaitė pakeista. Vo
nios ii dušai su šiltu ir šaltu vandeniu vei 
kia kasdieną nuo ryto iki vakaro. O kiek 
dar priskaitytum pramoginių malonumų, 
kuriais žmogus gali laisvai naudotis, kada 
tik patinka, be atskiro mokesčio!

Taigi, kaip iš čia suminėtųjų dalykų ma 
tyti, mums, žalio Lietuvos kaimo vaikams, 
iš mažens nepratusiems prie didelio šir- 
. , _______  . . > per

maža ir nesuteikdavo tinkamo poilsio. Tik 
Sodyboje sustiprinome savo 
raumenis ir pailsusią dvasią.
kad sriuba „liesa“: ant stalo prie priesko
ninės druskos ir pipirų visuomet esti ir -tikrąjį gyvenimą čia savotiškas, 
sviestinė. Jei esi mėgėjas riebių valgių, 
tepk sviestu duoną, dėk į sriubą arba net 
ir į kavą, — niekas neprotestuos ir nekri
tikuos. Todėl sekančią vasarą ir vėl vyksi
me poilsiauti į dievų slėnį — Sodybą.

Kalbant apie vasarojimo sąlygas Sodybo 
je, tenka atiduoti kreditą ir Sodybą aptar 
naujančiam personalui. Tiesa, tada, jis bu
vo labai negausus — vos tik šešios dūše
lės. Bet tie darbo skruzdės buvo tokie ma
lonūs ir draugiški, kad net kiekvienai vasą 
rotojo kvailiausiai užgaidai buvo pasiruo
šę nuoširdžiai patarnauti.

Tik viena, kas mums nepatiko, tai kad 
tam tikra vasarotojų grupė užviešpatauda 
vo skaityklos patalpą ir per dienų dienas 
paversdavo ją kortavimo klubu. Kad jie 
žaistų ramiai ir netrukdytų kitiems skaity 
ti, tai dar butų pusė bėdos. Bet kai lošėjos

(Bus daugiau)

* *

ž I N I O S

išvargintus
Nesvarbu,

T5"msay St., Rochdale, Lancs.
SIŪLYS Antanas, sūnus Jono, kilęs 

Šakių apskr., Paežerėlių valse., 1950 
gyvenęs Anglijoje apie Wolverhamptoną, 
pats ar apie jį žinantieji, prašom parašyti 
šiuo adresu (jam yra svarbių žinių): Pra
nas Siūlys, 87 Sanford 
Ont., Canada.

MAŽEIKA Justinas, 
kilęs iš Marijampolės,
Luftvvaffę, po karo, kiek žinoma, buvęs 
Danijoje, persikėlęs į Vokietiją, iš ten į D. 
Britaniją, paieškomas giminių iš Lietu
vos. ir pats ar žinantieji jo likimą prašom 
rašyti: Jonas Dubickas, 1612 Parsons Ave
nue, East St. Louis, Ill., USA.

Avė.,

apie
1944

iš 
m.

S. Hamilton,

30 m. amž., 
m. pateko'j

GAŠKA ĮRAŠYTAS, KAIP 
PRISTATYTAS

Jungtinių Tautų Organizacija yra atsa
kiusi į Lietuvos Diplomatijos šefo protestą, 
pareikštą dėl I.I. Gaškos įrašymo į Gen. 
Asamblėjos delegacijų sąrašą vadinamo
sios Lietuvos sovietinės respublikos „užsie 
nio reikalų ministerio“ titulu.

Savo atsakyme J.T. Organizacija paaiš
kina, kad delegacijų nariai yra įtraukiami 
į sąrašą tais titulais, kuriuos atitinkamos 
valstybės praneša Sekretorijatui. Pastara
sis gi nėra kompetetingas tirti ir spręsti, 
ar :ie titulai pagrįsti.

LIETUVIŲ VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ 
SĄJUNGOS TREMTYJE ADRESAS

Liet. Valst. Liaudininkų Sąjunga prašo 
mus pranešti, kad jos adresas yra šitoks:

Dr. Juozas Gudauskas, 8144 South Green
Street, Chicago 20, Illinois, USA.

pratimas per daug idealus.
Reikia ypač pabrėžti antipatiją 

Komunistinė propaganda visomis 
nėmis stengiasi išugdyti vadinamąją inter 
nacionalizmo dvasią, tačiau rusai kontro
liuoja visą gyvenimą. Jaunimas rusus lai
ko tais pačiais, kurie praeityje draudė lie 
tuvišką spaudą, gaudė rekrutus ir trėmė 
lietuvius už pasipriešinimą caro režimui. 
Vadinas. Maskva jaunimo akyse liko toji 
pati, nežiūrint tai, kad ji šiandien yra 
avies kailyje ir dangstosi lygybės ir lais
vės frazėmis.

Paskutiniais metais, ypač po Stalino 
mirties, nacionalinė dvasia jaunimo tarpe 
vėl pradėjo viešai reikštis. Įvairūs pobū
viai ir pasilinksminimai vyksta grynai lie
tuviškoje dvasioje, ir rusas yra ten nepa
geidaujamas, nuotaiką drumsčiąs svečias. 
Senų tradicijų atgaivinimas yra tikrai ne 
režimo nuopelnas. Vos tik režimas truputį 
atleido varžtus, ir vėl ant kalnų dega Jo
ninių laužai ir atlaidai sutraukia gyvento 
jus, ypač jaunimą, iš tolimiausių Lietuvos 
kampų. Jei jaunimas stengiasi atgaivinti 
ir palaikyti senas krikščioniškas tradici
jas, tai dar nereiškia, kad religinis jaus
mas yra likęs toks pat stiprus, kaip ir 
anksčiau. Žinoma, apie tai spręsti galima 
tik iš pavienių asmenų nuomonių, nes nė
ra jokių oficialių organizacijų, išskyrus 
komunistines, kurios jungtų vienodų reli
ginių ar politinių pažiūrų žmones. Tačiau 
vis dažniau galima išgirsti pasisakymų, 
kad ateities Lietuvoje bažnyčia neturės 
tokios įtakos, kaip praeityje, ir kad ji tu- 
rfės būti atskirta nuo valstybės. Kad reli
gija reikalinga jaunimo auklėjimui, maža 
kas tuo abejoja, tačiau manoma, kad žalin 
ga gyventi visiškoje bažnyčios priklauso
mybėje. Bet kokia dogma nepakenčia vi
sapusiškai laisvo minties plėtojimosi. Šian

rusams.
priemo-

Spalio mėnesio bėgyje buvo pravesti Vo 
kietijos Lietuvių Studentų Sąjungos ko- 
respondenciniai rinkimai. Naujosios VLSS 
Centro Valdybos sudėtis yra šitokia: V.J. 
Bylaitis — pirmininkas, M. Hermanas — 
sekretorius, A. Liudžiavaitytė — iždinin
kas. Centro Valdybos adresas: Zentralaus 
schuss der litauischen Studenten in Deut
schland, Bonn, Koelnstr. 70.

Europos Lietuvių Studentų Bendruome
nės (ELSB) Generalinio Sekretoriaus pa
reigas eiti pavesta K. Dikšaičiui. Adresas: 
Bonn 3, Postschliessfach 14.

PLB Vokietijos Krašto Bonnos Apylin
kės reikalus tvarkyti perėmė VLSS Cent
ro Valdyba, kuri šiems darbams atlikti pa 
skyrė kol. R. Kumfertaitę. Adresas: Koeln 
- Kalk, Dieselstr. 40.

(E) Pabaltijo tautų draugui Pauliui 
Oibergui lapkričio 22 d. suėjo 80 metų. Ra
šytojas Olbergas yra gimęs Kurše ir jau 
jaunose dienose įsijungė į socialdemokra
tų judėjimą. Kovos prieš carizmą pasėko
je ilgesnį laiką yra buvęs kalinamas Šiau
lių ir Kauno kalėjimuose, kartu su lietu
viais, ano meto kovotojais prieš caro reži- 
mtą. Po bolševikų revoliucijos jis pasitrau
kė į Vokietiją, bet 1933 metais, įsigalėjus 
nacionalsocialistams, ir iš to krašto turėjo 
bėgti. Nuo to laiko gyvena Švedijoje. Sa
vo publicistinėje veikloje visą laiką pasisa 
ko už Pabaltijo tautų laisvę. 1941 metais 
išėjo jo veikalas Pabaltijo tragedija dviem 
kalbom: vokiečių kalba Zueriche, švedų 
kalba Stockholme.

Laisvojo pasaulio lietuviai nuoširdžiai 
sveikina savo ištikimą draugą'ir užtarėją 
ir linki jam dar daug gerų metų.

(E) „Racionalizacijos išradimų paroda“ 
įvyko Klaipėdoje. Buvę rodomi patobulini 
mai, kurių dėka esą galima sutaupyti mi
lijonus. Kaip praneša Vilniaus radijas, pa 
rodoje t.k. rodoma vieno inžinieriaus iš
rasta „tinklų iškrėtimo mašina“.

3
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Norint suprasti, kaip vystėsi žmogaus ap

ŽMOGUS IR JO APDARAS Slkaityteju taikiai
datas, reikia grįžti į daug tūkstančių metų 
prieš Kristaus gimimą. Vadinas, reikia pra 
dėti anuose laikuose, kai žmogus atsirado, 
žemėje. Taigi tenka pradėti nuo Adomo ir 
Ievos ir jų figos lapelio...

Mokslininkai ankstybą žmogų (maždaug 
apie 550.000 pr. K.) vadina moksliškai Pi- 
thecantropos Erectus. Tai buvo galingi in
dividai, stiprių kaulų ir skyrėsi nuo gyvu
lių tik tuo, kad vartojo, nors ir labai pri
mityvią kalbą ir tuo palaikė mintį bei at
mintį. Jų kūnas buvo apaugęs plaukais.

Antroji fazė (Ecanthropos — apie 110. 
000 pr. K.) jau daugiau artima žmogaus 
supratimui, ir tas žmogus vadinamas 
Brėkštančios Aušros žmogumi. Jo vieninte 
lis ginklas buvo medžių šakos. Apie 50.000 
pr. K., žmonės jau gyveno urvuose arba 
uolų pakriūtėse, ir jų įrankiai buvo uolų 
skeveldros. Jokie rūbai dar nebuvo žino
mi. Jie nevartojo net gyvulių odos, nes dar 
nesugebėjo pasigaminti. Gyvulius jie me
džiojo vien tik maistui. O kai reikia tą 
.maištą pagauti, tai pradedama šiek tiek 
plačiau galvoti. Tai yra jau Medžiotojo ga 
dynė. Čia jau yra pagrindas, nors ir labai 
primityviai, kultūrai.

Maždaug apie 35.000 pr. K. baigiasi pir
mykštis akmens amžius ir prasideda Vė- 
lyvesnysis Akmens amžius.

Ketvirtoji žmogaus kilimo fazė: Cro 
Magnon, arba Tikrasis žmogus, kuris ati
tinka maždaug dabartinius eskimus. Jie 
dar vis gyveno urvuose, bet jau daug lais 
viau ir erdviau. Pradedami pirmieji dailės 
ir grožio suvokimo žingsniai. Jie jau nori 
pasigražinti savo ginklus ir įrankius. Gy
venamųjų uolų sienos jau puošiamos primi 
tyviais piešiniais.

Jų apdanga buvo vien tik gyvulių odos. 
Apie jokį kitą būdą apdarui pasigaminti 
ji neturėjo dar jokio supratimo.

Naujoji Akmens gadynė (maždaug apie 
10.000 pr. K.) tai penktoji žmogaus kultū- 
rėjimo fazė. Žmonės savo išvaizda jau vi
sai artimi į mūsų laikų žmogų. Ginklai ir 
įrankiai — gerai apdirbtas akmuo ir kau
las. Formos pritaikomos atitinkamam rei
kalui. Jau žinomi lankas ir strėlės. Praside 
da pirmoji „namų“ statyba: kasamos duo
bės ir dengiamos medžių šakomis. Tikybos 
reikalams iš akmenų sudedamos šventyk
los. Rūbai, nors dar vis gyvulių odos, jau 
turi tokią rūbų formą. Tie žmonės jau yra 
išmokę nulupti odą ir išdirbti ją ir kauli
nėmis adatomis ir gyvulių gyslomis (siū
lai!) suverti tas odas. Tuomet jau kyla pir 
masis rūbo pavidalas: marškiniai —tunika. 
Tai, aišku, nebuvo mūšų dienų marškiniai, 
o tik du odos gabalai, per pečius suverti gy 
vulių gyslomis, o per juosmenį sujuosiami 
odos atraižos. Tų odų vilna būdavo arba 
išorėje arba vidaus pusėje. Vėliau imta su 
siūti tokio apdaro šonus ir palikti pravirus 
tarpus galvai ir rankoms iškišti. Jau žino
mi ir pirmieji papuošalai. Tam reikalui 
naudojami šunų, vilkų ir kitų gyvulių dan 
tys, suveriami ant gyvulių gyslų. Tokius ka 
rolius nešiojo ant kaklo ir rankų. Be to, iš 
ragų ir kaulų darydavo įvairių formų len
teles, kurias taipgi pasikabindavo ant kak 
lo. Plaukus vyrai ir moterys nešiojo ilgus 
ir palaidus, nors jau žinomos iš kaulu da 
rytos šukos.

Po to eina Žalvario amžius (Bronzos am
žius — 3.000 — 600 pr. K.). Žmonės jau 
turi metalo, ir iš tų laikų žinomi pirmieji 
primityvūs audiniai. Taigi ir rūbai prade
da įvairėti: jie nebepriklauso vien tik nuo 
gyvulių kailių. Išmoksta jau daryti molio 
indus. Visur stengiamasi juos gražinti — 
ornamentuoti.

Artinasi Kristaus gadynė (6(f0 — 78 pr. 
K.). Surandama ir išmokstama vartoti 
geležis. Įrankiai įgalina žmogų gaminti au 
dėklų, iš kurių siuvami ne tik marškiniai 
— tunikos, bet ir kitos rūbų dalys. Žmogus 
pradeda dėvėti apavą. Pirmieji apavai bu
vo rauktiniai, lyg mūsų vyžos ar naginės; 
vėliau imta gaminti sandaliai ir dar gero
kai vėliau batai. Kojinių kilmė žymiai vė
lesnė. Audimas ir tekstilė laikoma viena 
seniausių žmonijos pramonės šakų. Seno
vės egiptiečiai dar gerokai prieš Kristų bu 
vo garsūs savo lino audiniais. Pradžioje bu 
vo vartojamas vien tik linas. Vėliau pla
čiai pasklido ir vilnos vartojimas. Aišku, 
tokių mašinų, kaip dabar, dar nebuvo. Vis 
kas buvo atliekama primityviais įrankiais 
ir rankomis. Tad puikesnės medžiagos bu
vo labai brangios. Tokiu būdu susidarė 
skirtumas tarp aukštesnio luomo — turtin 
gųjų ir žemesnio luomo — darbininkų.

Viduramžiais Graikijoje, Romoje, ypač 
vyrų apdaras,’ vis darosi turtingesnis ir 
įvairesnis. Šilkas žinomas Kinuose maž
daug apie 3000 m. pr. K. Pirmąsias šilkui 
austi stakles sugalvojusi Kinų imperato
riaus W. Hango žmona. Kinai taip stipriai 
saugojo savo šilko išdirbimo paslaptį, kad 
apie 3000 metų jie vieni tebuvo šilko sa
vininkai. Aišku, ilgainiui jų gaminiai pa- 
hizperd st ‘asonąsejų asonąij[ rt epuųiĮs 
tik kaimyniniuose. Kai šilko medžiagos pa 
sklidp kitose šalyse, niekas negalėjo su
prasti, iš kokios žaliavos tai yra. Į Kiniją 
buvo siunčiamos pasiuntinybės išgauti pa
slapties. Bet viskas buvo veltui. Ilgus šimt 
mečius vien tik Persijos pirkliai buvo tar
pininkai tarp Kinijos ir Vakarų. Europoje

Rašo O. Kairiūkštienė

šilkas iki Kristaus gimimo buvo labai ma 
žai težinomas. Pirmajame mūsų eros šimt
metyje jis buvo toks brangus, kad tiktai 
turtingiausios Romos ponios tegalėjo įsi
gyti jo. Pradžioje įstatymu buvo uždraus
ta vyrams dėvėti šilką. Tiktai 220 m. pir
majai imperatorius visas pasipuošė kinų 
šilku. Kaina tos medžiagos buvo tokia 
aukšta, kad ji brangumu atsvėrė auksą. 
Japonai pirmieji sugebėjo atidengti šilko 
šaltinį, t.y. šilkvabalio paslaptį. Jie pasiun
tė į Kiniją savo žmones, kurie pasigavo ke
turis šilko audėjus kiniečius ir parsigabe
no juos į Japoniją. Ir nuo to laiko, būtent, 
nuo trečiojo mūsų eros šimtmečio šilkas 
pradėtas austi ir Japonijoje, ir iki pat mū
sų dienų tebeauginami šilkvabaliai ir tebe 
gaminamos šilkinės medžiagos. Tai labai 
svarbi ir individuali pramonės šaka, šilko 
gamyba persikelia ir į Indiją. Apie 300 mū 
sų eros metus Kinijos princesė išteka už In 
dijos princo ir savo kraitiniuose galvos pa 
puošaluose prašmugeliauja šilkvabalio 
kiaušinėlių.

Bet tie senieji šilkai buvo vien tik pa
prasta žalia šilko drobė. Spalvotas ir raš
tuotas šilkas imamas gaminti tik apie 5-jį 
amžių Sirijoje, Egipte ir ypač Persijoje. 
Brokatu vadina šilkinę medžiagą, į kurią 
įaudžiami sidabriniai ir auksiniai siūlai. 
Damaskas — vienos spalvos šilkinė medžią 
ga, austa įvairiais raštais, ypač gėlėmis. 
Jis 5-7 amž. pradedamas gaminti Damasko 
mieste. Iš to ir šį šilko rūšis gavo savo 
vardą. Pamažu šilko dirbiniai slenka iš Ry 
tų į Vakarus. Nors šilko medžiaga buvo 
įvairių imperatorių įstatymo keliu uždraus 
ta išvežti į kitus kraštus ir buvo naudoja
ma tiktai valdovams puoštis, bet karai, o 
vėliau žydų pirkliai paskleidė jį ir Europo
je, aišku, pradžioje tik valdovų ir didikų 
reikalams.

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

DRAUGAS TAMOŠIAU KULTUVE,
Ėmiausi lupinėti akmenis iš Nemuno 

dugno — žadu Panemunėje įrengti antrą 
pliažą. Ir žinai kodėl? Nugi, Panemunės 
kairėje, Vaidoto gatvės pusėje, ten kur yra 
kurortas, viskas puikiai sutvarkyta, net 
Širdžiai malonu, o tuo tarpu kita miesto pu 
sė — Vaidoto gatvės dešinėje —šaligatviai 
išgriuvę, sprandą gali kiekviename žings
nyje nusisukti, nėra nei vienos parduotu
vės ir iš viso panašu į dykvietę, nors gy
ventojų nei kiek ne mažiau, negu kurorti
nėje dalyje. Graži Nemuno pakrantė apleis 
ta, medeliai iškirsti, krūmus ožkos nuska
bė, o pati pakrantė taip išgriuvus, kad vie 
ną gražią dieną su visu gatvės grindiniu 
nuslinks į pakriaušę.

Prieš porą metų „Kauno tiesa“ rašė, kad 
„imtasi priemonių padėčiai ištaisyti“, ir 
Vykdomajame komitete daugybė raštų gu
li, bet niekas savo pažadų nevykdo.

Taigi, mielas Tamošiau, lupinėju dabar 
akmenėlius iš Nemuno dugno, gal, sakau, 
atvažiuos kas pasimaudyti ir susigėdęs im
sis tikrų „priemonių“?

V. Ropė
Iš „Tiesos“, 1958.11.12.

Gerasis Tamošėli!
Nors labai mažai laiko turi, vis tik pra

šau užsukti į Kybartus Darvino gatvė 8. 
Pavaišinti tikrai neprižadu, nors į svečius 
kviečiu. Jeigu vėjas bus, gal ką nors ir pa 
gaminsiu virtuvėje, bet jei diena tyki — 
rūksta kaip iš peklos. Iš penkių namo lan
gų nei vieno negalima atidaryti, kaip buvo 
užkalti po karo, taip iki šios dienos. Kybar 
tų kaminkrėtys lankosi tik porą kartų per 
metus, nors čia dauguma anglimi kūrena 
ir pravartu dažniau dūmtraukius išvalyti. 
Laiptai mūsų name sugriuvę, tai žiūrėk, 
nenupulk, o duris prisieis pečiu stumtelti 
— kitaip neatsidaro. Kai užeina lietus, ant 
aukšto sunešame vonias, kibirus, lėkštes, o 
kiti lovas lietpalčiais apsidengia.

Rašiau ir rašiau nuo 1951 metų kasmet
Kybartų komunalinio ūkio valdytai, bet 
stogas tebėra kiauras. Pritrūkau kantry
bės ir prašau Tave, gerbiamas Tamošėli, 
atvažiuok ir aprodyk pats komunalinio 
ūkio viršininkui, ar gali žmogus tokiame 
bute gyventi.

Dar pridėsiu. Mano kaimynė Kužmaitie- 
nė Marta gyvena tame pačiame name su 
mažamečiais vaikais. Kreipėsi ji į visus ra 
jone, bet paramos negauna ir gyvena tokio 
se, kaip ir aš, patalpose.

Su pagarba
B. Urelienė

Iš „Tiesos“, 1958.11.12.

Aksomas pirmą kartą minimas 1277 m.
Genujoje, Italijoje. Vėliau ypač garsus bu
vo Venecijos aksomas. Nuo 15 amž. šilko 
gamybos pramonė taip paplito, kad jau 
buvo nemaža ir literatūros apie jį.

Kelnės žinomos 4 amžiuje, bet jos dar 
labai primityvios išvaizdos ir vartojamos 
tiktai tada, kai reikia joti. Aukštoji visuo
menė tokias kelnes laikė barbarizmo ženk
lu.

Vėduoklė ir saulėsargis kilo pirmiausia 
Asirijoje, Egipte ir Persijoje. Didelės vė
duoklės buvo vergų nešamos didikų eity
nėse.

Getrai — pradžia autų, o vėliau ir koji
nių. Tai buvo odos ar kailio gabalas, pa
laikomas apvarčiais ir saugojąs blauzdas 
nuo sužeidimų.

Pirmosios pirštinės buvo tik odos gaba
las, dengęs ranką nuo pirštų iki .alkūnės su 
skyle nykščiui. Tai buvo lyg rankovių pra 
džia.

Skrybėlės ar kepurės Graikijoje ar ki
tuose vakarų civilizuotuose kraštuose vi
sai nebuvo žinomos. Galvos būdavo dengia 
mos tiktai kelionėje.

Plaukai — ilgi. Vyresniojo amžiaus vy
rai ilgus plaukus laikė orumo ženklu. Ilgas 
plaukas reiškė vyrišką jėgą (Samsonas). 
Plaukus kirpdavo tam tikrais apžadais, 
kaip auką dievams. Apie 5-4 amžių pr. K. 
po Persijos karų jauni žmonės pradėjo 
kirptis plaukus trumpai. Ta mada išliko 
iki mūsų laikų.

Barzdos ir ūsai buvo nešiojami ir trum
pai, ir ilgai, ir net visai būdavo skutami 
veidai, pagal tai, kaip reikalavo atitinka
mo laiko mada. Aleksandras Didysis (338- 
220 pr. K.) įvedė madą skusti visą veidą, 
ir tai paplito po visą Graikiją. Barzdas ne 
šiojo tik aukšti pareigūnai, filosofai ir pro 
fesijos žmonės.

Rūbų spalvos įvairių luomų buvo aiš
kiai skirtingos. Aristokratai, didikai —bal
ta spalva; paprasti žmonės — žalia ir pilka 
spalva; kaimiečiai — pilka, ruda spalva.

VERKIA PUŠYNĖLIS..
Puikus Orijos ežeras Kalvarijos rajone. 

Pravažiuoja pro mane beveik kasdieną ra
jono vadovai, rauko nosis, paskubomis už
sisuka automobilių langelius, kad neuosty 
tų smarvės, ir greitai mane vėl pamiršta. 
Vienas tik pušynėlis, kurį šiukšlės kloja 
vis storesniu ir storesniu sluoksniu, verkia 
savo mirtį nujausdamas. Nebeilgai jam li
ko gyventi. Jeigu dar kokius mętelius-kitus 
Kalvarijos miesto įmonės ir įstaigos, pa
vieniai asmenys pils šiukšlyną palei vieške 
lį, kils tokia smarvė, kad ne tik<aplinkinių 
kiemų gyventojai, bet ir žuvys Orijos eže
re galą gaus.

Kolūkio „Naujas gyvenimas“ pirminin
kas Dabulevičius ne kartą jau beldėsi į ra 
jono vadovų duris, norėdamas šiukšlynu 
atsikratyti, bet šie žmonės kantrūs, ištver
mingi ir, matyti, laukia, kas greičiau su
nyks — šiukšlynas ar pušynėlis. Aš esu 
tik šiukšlynas ir nenorėčiau skriausti jau
no miško, todėl savo noru sutinku pasi
traukti kur nors į nenaudojamas žvyrduo
bes. O juk tokių aplink Kalvariją yra gy
va galybė.

šiukšlyno prašymą užrašė A. Jonaitis 
* Iš „Tiesos“, 1958. XI. 1.

DRAUGAS T. KULTUVE,
Jei Tau tektų iš Betygalos vykti į Rasei 

nius per Milašaičių apylinkę, jokiu būdu 
nekeliauk vakare, sutemus, nes Dubysoje 
gali tragiškai žūti. Prieš keletą metų čia 
per Dubysą buvo nutiestas tiltas, kuris at
siėjo apie 50 tūkstančių rublių. Tiltą pasta 
tyt pastatė, bet jo niekas neprižiūrėjo ir 
vanduo pavasarį prieigose prie tilto išne
šė didžiulę daubą, išmušė lentas. Prie tilto 
dabar nėra jokių apie šią prarają įspėjan
čių ženklų ir net iš arti ji sunkiai pastebi
ma.

Keista, kad, įdėjus tiek lėšų, šis tiltas 
pasmerktas žūti. O juk sutaisyti jį visai 
nesunku, ir tiltas labai reikalingas kolū
kiečiams.

Taigi, draugas Tamošiau, jei nenori ne
tekti šonkaulių, keliaudamas. į Ariogalos 
rajoną, iš anksto pasirūpink, kad šį tiltą 
kas nors sutvarkytų.

s. Tave gerbiąs M. Kilpa
Iš „Tiesos“, 1958. X. 21.
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(E) Tylomis pašalino Vilniaus nniversi-
teto rektorių. Jau anksčiau buvo kritikuo 
jamas Vilniaus universitetas, kad jo dės
tytojai ir studentai nepakankamai persi
ėmę komunistine ideologija. Dabar iš ką 
tik išėjusio „Komunisto“ žurnalo (10 nr.) 
sužinome, kad „buvęs universiteto rekto
rius J.' Bulavas stengėsi užtikrinti ideolo
gijos klaidas, kurias darė atskiri katedros 
dėstytojai ir aplamai taikstėsi su revizio
nistinėmis tendencijomis“. Taip rašo „Ko
muniste“ pats Sniečkus. Esą „Lietuvos kp 
ck ėmėsi priemonių sustiprinti tokį svarbų 
ideologinio fronto barą, koks yra univer

sitetas“.

MARIJAMPOLĖ NĖRA MUMS 
KAPSUKAS

Jau ne pirmą kartą mūsų spaudoje „Ži
nių iš Lietuvos“ skyriuje pastebiu pavadi
nimą „Kapsukas“.

Europos Lietuvy 1958. XI. 20 skaitau EI 
tos pranešimą: „Mirė agr. Adomas Alek
sandravičius, 60 m., buv. ilgametis „Kap
suko“ (Marijampolės) gyvulininkystės te
chnikumo direktorius“.

Atrodo, lyg A.A. būtų Kapsuko vardo 
gyvulininkystės mokyklos Marijampolėj di 
rektorius. Bet ne! „Kapsuku“ bolševikai 
pavadino vieną populiariausių mūsų mies
tų — Marijampolę. Tą mielą miestą pava
dindami tuo bjauriu mums vardu, bolševi
kai norėjo išniekinti mūsų tautinius jaus
mus, susietus su brangiais mums atsimini
mais apie Basanavičių, Kudirką, Jablons
kį ir kitus žymius lietuvius, veikėjus, pa
triotus, kurie Marijampolėj baigė mokslą, 
ten dirbo ir ten kovojo už lietuvybę.

Dažnai kartodami tą bolševikų pramany 
tą pavadinimą, pratinam savo ausį prie to 
skambesio, kuris ilgainiui gali pasidaryti 
mums, ypač jaunajai kartai, visai įprastu.

Mums, gyvenantiems laisvėj, vardas 
„Kapsukas“ neturėtų net skliausteliuose 
egzistuoti. Mes pažįstam tik Marijampolę 
ir tik taip, o ne kitaip turim tą mūsų mies 
tą vadinti.

Prie tos progos norėčiau dar pridurti, 
kad žodžio „kolchozas“ jokiu būdu nevertė 
tų lietuvinti į „kolūkį“.

Kolchozas yra bolševikų velniškas pada
ras. Kolchozai sunaikino mūsų žemės ūkį. 
Kolchozai nualino mūsų kraštą. Ačiū kol
chozams buvo išvežta tūkstančiai gerų ir 
padorių ūkininkų į Sibirą. Galop kolcho
zas įnešė naują į Lietuvą baudžiavą ir 
vergiją. Todėl to žodžio švelninti nei lietu
vinti nėra reikalo. Jis turėtų palikti mūsų 
kalbos žodyne be pakeitimo, kaip katorga, 
lageris, kaip vokiškas kacetas ir pan. Tie 
žodžiai turi per amžius byloti visiems apie 
bolševikų bei jų bendrų nacių babarišku- 
mą. Vincenta Lozoraitienė 

HIMNAS TARP STIKLŲ IR STIKLIUKŲ
Jei per 60 savo amžiaus metų Lietuvos

himnui teko skambėti įvairiausiomis ap
linkybėmis (paskutiniais nepriklausomy
bės metais su juo buvo skverbiamasi ir į 
bažnyčias), tai neabejotinai žemiausią nu 
smukimo laipsnį jis pasiekė tremtyje, kai 
himno buvo nusitverta linksmesniuose su
ėjimuose, pradedant įkaušti arba (lyg tai 
būtų geriau) trumpai prieš patį įkaušimą.

Toks atsitikimas tremtyje nėra buvęs 
vienas ir tikrai nebus paskutinis, nes jau 
seniai neįmanomas joks viešas naujų me
tų sutįkimas, kur tarp rūkstančių alkoho
lio bonkų nebūtų šaukiamas vėl tas pats 
Lietuvos himnas.

Pakliuvus į tokią nelemtą situaciją ir 
dairantis į žmones ir į aplinkumą, kyla 
klausimas: kodėl tie patys žmonės, ku
riems nė į galvą neateitų tarp stiklų ir 
stikliukų traukti „Pulkim ant kelių“ ar 
„Marija, Marija“, negali (ar nenori) at
rasti himnui vietos?

Ar jau pas mus sveiko proto (ar gėdos) 
nebeliko? Ž. Mikšys

40 METŲ LIETUVOS PAŠTO 
ŽENKLAMS

Turėjome jau daug sukakčių ir minėji
mų, bet beveik užmiršome svarbiausią Lie 
tuvos reprezentacinę ir propagandinę su
kaktį — Lietuvos pašto ženklų sukaktį.

Pirmoji Lietuvos pašto ženklų laida iš
leista Vilniuje 1918 m. gruodžio 27 d. Tos 
laidos buvo du ženklai — 10 ir 15 skatikų. 
Laidos tiražas po 5000. Baltas popierius 
švari lygi spauda, tik įrašas „Lietuvos Paš 
ta“ ir skatikų vertė.

1918. XII. 31 Vilniuje išleista antroji žy 
miai didesnė laida: 10, 15, 20, 30, 40 ir 50 
skatikų, bet forma tokia pat, kaip ir pir
mosios laidos.

Tai buvo pirmosios kregždės, išskridu
sios į platųjį pasaulį ir pranešusios apie 
Lietuvos valstybę ir jos egzistavimą. Šių 
kregždžių būriai vis gausėjo, ir ilgainiui 
neliko žemės kampelio, kur jos nebūtų nu
tūpusios.

Lietuvos pašto ženklai kasmet keitė sa
vo išvaizdą ir modernėjo, pralenkdami 
daug senų valstybių. Juose atsispindi visa 
lietuvių praeitis, jos kova už būvį, istorija, 
darbštumas, menas ir pasiryžimas ateičiai.

Nepriklausomybės laikais lietuviškų paš 
to ženklų išleista 664 vienetai. Pirmųjų lai 
dų šiandien užtikti net ir pas filatelistus 
yra muziejinė retenybė. Tamošius 

NETIKĖTAS KALĖDŲ SENELIO 
ATSILANKYMAS SENO PENSININKO 

GŪŽTOJE
Tas netikėtas Senelis — tai Londono 

Lietuvių Moterų Sambūris „Dainava“. Be 
galo nustebau, gavusi registruotą laišką iš 
Londono. Pačiupinėjau, atrodo, gali būti 
pinigai. Atplėšiau — tikrai pluoštas sva
rų ir laiškas. Perskaičiusi laišką iš susi
jaudinimo turėjau atsisėsti, nes kojos ne
beklausė — „Dainavos“ moterys man pri
siuntė tuos svarus, kaip Kalėdų dovaną. 
Prisipažįstu, kaip pensininkei man tai su
darė nemažą paspirtį, bet ne čia reikalas.

Jos rašo, kad tai mažas prisiminimas ma
no praeities veiklos Londone, o ypač ruo
šiant bazarus ir t.t. Galiu sutikti, kad vi
suomeninis darbas nėra lengvas ir dėkin
gas. Pasirodo, nėra taisyklės be išimties, 
nes esama dar dėkingumo pasaulyje. Man 
ne taip rūpi čia materialus atpildas: aš 
dirbau ir dar kiek galiu dirbu Tėvynei, 
bet esu sujaudinta grynai moraliniu fak
tu. Tad esu tikrai ir širdingai dėkinga 
„Dainavos“ moterims už jų sugebėjimą su 
teikti keletą šviesių valandėlių ir į pasku
tines savo gyvenimo dienas artėjantiems 
asmenims.

Tad iš gilumos širdies dėkoju Jums, 
Mielos .Dainavos“ moterys, ir tegul Die
vas Jums padeda eiti ir toliau tuo pačiu 
keliu. Ona Kairiūkštienė
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VYTAUTAS DOVYDAITIS 
TEBESKLANDO

Pradėjęs sklandyti Nidos sklandymo mo 
kykloj, 1936 metais, J. Pyragiaus mokinys 
Vyt. Dovydaitis šiuo metu yra Pabaltijo 
sklandymo čempionas, neseniai išbandė 
Br. Ožkinio sukonstruotą naujausį sklandy 
tuvą BRO-12, ir tai esąs jau 25-tas sklan
dytuvo tipas, kuriais V. Dovydaitis skrai
dęs. Prieš kiek laiko, kito konstruktoriaus, 
B. Karvelio sklandytuvu BK-4, Dovydaitis 
nusklendė iš Kauno iki Anykščių, 130 km 
(apie 68 mylias). (LNA)

DEGTINĖ PARDUODAMA BE EILĖS
Nors Chruščiovas grasino, kad degtinė 

bus parduodama tik po vieną stiklelį, Vil
niuje ji tebepardavinėjama bonkomis ir be 
eilės, tai yra aplenkiant tuos pirkėjus, ku
rie stovi eilutėse maisto pirkti.

„Tiesoje“ pasakoja: „Pirkėjai artėja prie 
prekystalio. Bet štai prasiveria parduotu
vės durys, ir ką tik atvykęs suardo bendrą 
tvarką, tiesdamas per pirkėjų galvas (tai 
vyksta maisto parduotuvėje) tuščią bonką. 
—• Prašau... Pakeiskite pilna. — žmonės 
bando prieštarauti, bet pardavėja ima jo
tuščią bonką ir pinigus. — Nieko nepada
rysi, degtinė be eilės. Tokia jau tvarka, 
gerbiamieji... — maloniai paaiškina“.

To pasakojimo autorius priduria, kad 
„šis vaizdelis yra tipiškas daugeliui Vil
niaus miesto parduotuvių“. (LNA)

SLUŠKŲ RŪMŲ LIKIMAS VILNIUJE
17 amž. gale statytieji Sluškų rūmai Vii 

niuje, lenkų laikais buvę paversti kalėji
mu, prieš ketverius metus buvę perduoti 
dabartinei žemės ūkio ministerijai. Ta mi
nisterija neprisirengė remontuoti rūmus ir 
jais nepasinaudojo. Dabar rūmai esą per
duoti jau Darbo rezervų valdybai, bet ir ši 
jų nenaudoja ir neremontuoja. (LNA)

(E) Naujieji Vilniaus miesto klinikos rū 
mai Antakalnyje atidaryti gruodžio 5 d. 
Klinikinėje ligoninėje yra 300 lovų, audi
torijoje 200 vietų. Naujoje klinikoje dirbs 
68 gydytojai, 238 felčeriai, akušerės, medi 
cinos seserys ir kiti tarnautojai.

(E) Baigta navigacija Nemunu. Netru
kus Kauno žiemos uoste bus pradėti re
montuoti laivai.

(E) Nėra kur dėti bekonų? Vilniaus 
„Tiesa“ 281 nr. pranešė apie tokį atsitiki
mą: Ariogalos gyvulių supirkimo ir paruo 
Šimo punkte tarnautojai atvežusiems beko 
nūs atsakinėją: „Šiandien jūsų bekonų ne 
galime pirkti. Nėra kur dėti“. Po keleto 
dienų atvežus vėl gaunamas tas pats at
sakymas. Laikraštyje rašoma: „O laikas 
bėga, bekoninės kiaulės perauga į lašini
nes, jų kaina krinta, žibulių invalidų na
muose nupenėta kelios tonos gražiausio be 
kono, bet niekaip negalima priprašyti, kad 
nupirktų“...

(E) Tris metus statė — kol sienos pra
dėjo griūti. „Tiesoje“ skundžiamasi: „Prieš 
trejus metus „Ventos“ kolūkio žemdirbiai 
džiaugėsi, kai Mažeikių statybos valdybos 
darbininkai padarė pamatus naujai karvi
dei. Bet tas džiaugsmas jau seniai atslūgo, 
nes statybai ir galo nematyti. Neseniai pra 
dėjus betonuoti grindis viduje, išvirto vie
nas galas mūro sienos“.

(E) Televizijos retransliacijos stotis bai 
giama montuoti Kaune. Ji perduos Vil
niaus televizijos programą. Transliacijas 
būsią galima pagauti 40 km atstu nuo 
Kauno.

(E) Lietuvoje dabar esą 2.175 kolchozai, 
pranešė Vilniaus radijas lapkričio 29 d. 
Reorganizuojant MTS, kolchozai nupirkę 
7.800 įvairių traktorių, daugiau kaip 500 
grūdinių kombainų ir kitų mašinų.

(E) „Nenusausinta nė vieno hektaro“,
skundėsi kai kurių Šilutės rajono kolchozų 
delegatai "partinėje konferencijoje. Drena
žo laukia tame rajone 12.000 ha. Rajone 
esą 5.000 ha visiškai supelkėjusių pievų. 
Grūdų kitais metais tame rajone numaty
ta gauti tik 10 ctn, iš haktaro.

(E) Radviliškio miesto gyventojai be 
pirties. Pirtis jau trečias mėnuo remontuo 
jama, o gyventojams esą patariama vykti 
į Šiaulių pirtį, rašoma „Tiesos“ 282 nume
ryje.

(E) Šakių vidurinei mokyklai ministe- 
rių tarybos įsakymu suteiktas Zigmo An- 
gariečio vardas.
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