
Pertyarkomi darbadieniai ir atlyginimai Rehabilituotas generolas
Keičia atlyginimo sistemą kolchozuose

Kolchozai toliau bandoma daryti vis pa
našesni į sovchozus. Po traktorių ir kitų 
mašinų perleidimo (už pinigą), dabar 
vyksta raginimas keisti atlyginimo siste
mą, Būtent, atlyginimą mokėti tik pini
gais ir „garantuotomis normomis“.

Ligi šiol kolchozuose dirbantieji gauda
vo atlyginimą iš dalies pinigais ir iš dalies 
grūdais už darbadienį po tiek, kiek išeina, 
tai yra, kiek lieka atlikus visas kitas prie
voles. Dabar piniginis atlyginimas turi bū
ti iš anksto nustatytas už tam tikro darbo 
tam tikrą normą. Gera pusė yra ta, kad 
dirbantieji iš anksto žinos, kiek jiems pri
klauso. Tačiau, iš kitos pusės, tas atlygini 
mas numatomas tvarkyti grynai (socializ
mo pasmerktuoju) akordiniu būdu: kiek 
padirbsi, tiek gausi. Be to, kai kolchozai 
išpirks iš valdinių MTS visas mašinas ir 
šiaip susitvarkys, kaip sovchozai, bus la
bai nebesunku paskelbti, kad kolchozai da 
bar virsta „tobuliausiąja nuosavybės for
ma" būtent... valstybine nuosavybe (da
bar kolchozai dar skaitomi jų nąrių nuosa
vybė).

Persitvarkymas tačiau vyksta palaips
niui, ne iš viršaus, bet kiekvienam kolcho
ze „saviškai“, pagal vietinių vadovų inicia 
tyvą. Lietuvoje tuo tarpu dar tik nedauge
lis kolchozų jau pradeda įvesti naują atly
ginimo sistemą. Tuo tarpu dar nėra nusta 
tytos bendros sistemos, kiek turi būti per 
dieną kokio darbo atlikta ir kiek už tą dar 
bą mokėti. Siūloma naudotis sovchozų pa
vyzdžiais.

Kodėl nebegera darbadienių sistema?
Priekulės „Artojo“ kolchozo pirminin

kas aiškina, kad:
„...pirmininkai puikiai žino, kad ne vi

si darbadieniai dorai uždirbami... Kiekvie 
nais metais apmatuojami pašarai ir beveik 
visada randama mažesnis vežimų kiekis, 
negu už juos priskaičiuota darbadienių“.

„Kad darbadieniai švaistomi, ypač mato 
me iš atsiliekančių kolūkių metinių apy
skaitų. Paprastai tuose kolūkiuose, nors 
jie ir mažesni, darbadienių priskaičiuoja
ma žymiai daugiau, negu ekonomiškai pa
jėgesniuose. Darbadienių minimumas su
teikia galimybę tinginiams, spekuliantams 
didesnę metų Wį ’’Užsiiminėti • visuomenei 
nenaudingu darbu... Sakysim, „Artojo“ ko 
lūky vyrams darbadienių minimumas nu
statytas 220 per metus. Šį darbadienių 
skaičių darbingas vyras lengvai gali išdirb 
ti per 4-5 mėnesius. Per dieną jiwgali nu
plauti iki vieno hektaro javų. Tai jau 5 
darbadieniai. Tokiu būdu vyrui užtenka 
dirbti birželio-rugpiūčio mėnesiais“...

Kaip atrodys naujas atlyginimas
Nuo Naujų Metų viename kolchoze nu

matytoji atlyginimų sistema maždaug taip 
atrodysianti:

Visi darbai suskirstomi į keturias kate
gorijas... žinant, kiek kokios produkcijos, 
bus gaunama, kiek už ją reikia apmokėti, 
bus užkirstas kelias prirašinėjimams (ne
bebus galima, kaip ligi šiol, užrašyti didės 
nį darbadienių kiekį, negu buvo atlikta).

Darbai gyvulininkystės fermose taip pat 
paskirstyti kategorijomis. Už 100 kg pieno 
melžėja gauna 16 rublių (po 15 kapeikų

už litro pieno primelžimą: kiek karvė 
duos pieno, tiek melžėja uždirbs).

Iki šiol kolchozininkai už darbadienį gau 
davo 2-3 kg grūdų. Perėjus prie piniginio 
atlyginimo, grūdai nebeduodami. Tačiau 
kolchozininkams duona, grūdai gyvuliams 
reikalingi. Jie jų galės nusipirkti. Kaina' 
bus ne didesnė už tą, kurią kolūkiams mo
ka valstybė. Kainas grūdams teks reguliuo 
ti pagal šeimos sudėtį. Yra kolchozuose di
delių šeimų, kuriose mažas darbingų skai
čius. Tokioms šeimoms grūdai bus parduo 
darni pigiau. Kaip ten bebūtų, bet siekia
ma, kad keturių žmonių šeima per mėnesį 
už grūdus mokėtų ne daugiau kaip 50 rub
lių. Tokiu būdu kolchoze susidarys grūdų 
fondas. Bus galima papildomai nupenėti 
354 bekonines kiaules...

•Iš to galima spręsti, kad grūdų kiekis 
šeimoms bus parduodamas ribotas, žy
miai mažesnis, negu tame kolchoze žmonės 
gaudavo pirma. Kolchozas tais grūdais

šers vadinamąsias „visuomenines“ kiaules. 
Bet tai reiškia, kad susiaurės ar gal ir vi
sai nutrūks galimybė žmonėms išsiauginti 
kiaulių privačiai — kas dabar yra vienas 
iš svarbiausių pragyvenimo šaltinių.

Sieks priversti daugiau dirbti kolchozuose
Ryšium su numatoma nauja atlyginimo 

sistema, kalbama, ką numato daryti. su 
„tinginiais“, tai yra su tais, kurie atlieka 
tik lažo minimumą ir tą patį brigadininko 
pagalba užsirašę pagreitintai... Esą, „kolū
kio valdyba žino, kiek normų prie kokių 
darbų reikia atlikti vieną ar kitą mėnesį.. 
Jam pasibaigus matysis, ar darbai teisin
gai, ar neteisingai įvertinti, kurioje briga
doje yra pereikvojimų. Jeigu per mėnesį 
kolūkietis mažai dirbo ar visai nedirbo, ki
tą mėnesį jam bus mažinamas atlyginimas. 
Sakysim, jis atlieka pirmos kategorijos 
darbą, atlyginama pagal antrą, antros —■ 
pagal trečią ir panašiai“. (LNA)

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

APLAISTYTA ŠLOVĖ
Orkestras negrojo uniforminės kepurės 

ir žaibais tviskančių sagų garbei. Apsieita

jo tol, kol iš Kozlovo kišenės išgaravo įstai 
gos raktai ir antspaudas.

Kai raktai buvo rasti, iš džiaugsmo Pet
ras Losevas vėl pasigėrė. Realizavęs gautą 
premiją, net į lovą nepataikė ir sau gultą 
kabinete įsiruošė.

Aplamai, Petras Losevas Lazdijų rajone 
išgarsėjo. Pažįsta jį ryšininkai. Viršininko 
vardą kasdieną kartoja prenumeratoriai, 
mėgėjai naudotis telefonu ir t.t. O Petras 
Losevas toliau vadovaujasi savo išrasta 
taisykle:

(E) Sovietų didžiosios enciklopedijos ką 
tik išėjęs 51-sis tomas atskleidžia kai ku
rias įdomias sovietinio gyvenimo smulkme 
nas. Iš enciklopedijos sužinom, kad Krem
liaus tuo tarpu jau yra rehabilituotas, kas 
pasmerktas „nežinomybėn“, arba, kaip 
anglų rašytojas Orwell apibūdino, susmul 
kintas į „nesantį žmogų“, į „nežmogų“. 
Pastarųjų kategorijon enciklopedijos pas
kutinis tomas priskiria, žinoma, Malenko- 
vą, Molotovą, Kaganovičių, Šepilovą, ku
rių vardai visiškai ištrinti, lyg jų visai ne 
būtų buvę.

Iš kitų žinomesnių asmenų enciklopedi
ja mini kar kuriuos žymius sovietų karo 
vadus, kurių vardai anksčiau buvo pa
smerkti nežinion. Pirmoje eilėje vėl pagar 
biai minimas maršalas Tuchačevskis, ku
rio rehabilitacija jau buvo pradėta kiek 
anksčiau. Stalinas tą maršalą ir grupę ki
tų aukštų karininkų, remdamasis klasto
tais dokumentais, 1937 m. įsakė sušaudyti. 
Šiame enciklopedijos tome paduota jo bio 
grafija, jis vadinamas vėl raudonosios ar
mijos didvyriu.

Iš Tuchačevskio grupės, kurį 1937 m. 
buvo sušaudyta, ne visi minimi kaip reha 
bilituoti. Lietuvio generolo Putnos vardo 
nesimatyti, nėra ir kartu sušaudytų gene
rolų Eidenmano, Feldmano, Korko, Prima
kovo. Bet rehabilituotas lietuvis generolas 
Jeronimas Uborevičius, kuriam toji reha 
bįlitacija, žinoma, jau nei šilta nei šalta,

nes ir jis 1937 metais buvo Stalino įsaky
mu sušaudytas. Rehabilituoti ir maršalai 
Bliucheris ir Jegorovas, be to, buvęs oro 
pajėgų vadas Unšlichtas.

Baisus balansas
Koks menkas nuošimtis anksčiau pa

smerktųjų yra rehabilituotas, matyti iš to 
kios apžvalgos: 1937-38 metų valymų eigo
je dingo 7 karo ministerio pavaduotojai, 
3 sovietų armijos maršalai (iš 5), 13 armi 
jų vadų (iš 15), 62 korpusų vadai (iš 85), 
110 divizijų vadų (iš 195). Viso anais me
tais „išvalyta“ apie 20.000 karininkų. Tai 
tikrai baisus balansas. Dabartinės rehabi- 
litacijos sudaro palyginamai menką nuo
šimtį. Sovietinių didvyrių šlovė labai ne
pastovi. štai maršalas Tuchačevskis, nors 
pastaruoju metu rehabilituotas, naujausio, 
je bolševikų partijos istorijoje, kuri pa
ruošta 21-am partijos suvažiavimui, vis 
tiek neminimas. Galimas dalykas, vėl pa
sikeitė pažiūros į jį, ir jis vėl pateko į 
„nesančių žmonių“ kategoriją.

Naujoji sovietų enciklopedijos laida bu
vo pradėta 1949 metais. Tuo 51-ju tomu ji 
užbaigta. Per tą laiką daug kartų keitėsi 
Kremliaus pažiūros į įvykius ir žmones ir 
daug kartų teko iškirpinėti ištisus pusla
pius, arba ištrinti atskiras vietas. Tuo at
žvilgiu sovietų enciklopedija niekad nega
lės būti užbaigta, nes Kremliaus pažiūros 

į laiką ir žmones yra labai permainingos.

r SeplųnsoS DIENOS -Į

SUMANYMAS IR-VAIKUS ĮKINKYTI
Ryšium su Chruščiovo įsakyta mokyklų 

reforma, atsirado siūlymų ir Lietuvoje 
steigti mokyklas - gamyklas miestuose ar
ba mokyklas - kolchozus kaimuose. Tai 
yra, prie mokyklos turėtų būti įsteigta ko
kia dirbtuvė arba kolchozas. Tada ne tik 
aštuonmetę (ar devynmetę) mokyklą bai
gusieji būtų įkinkyti į darbą fabrikuose ar 
kolchozuose ir galėtų toliau mokytis tik 
nuo darbo laisvu laiku, bet ir pradinių mo 
kyklų vaikai — nuo 7 iki 15 ar 16 metų — 
irgi būtų darbininkai tose dirbtuvėse ar 
kolchozuose, ten pat turėtų gyventi ir ša
lia darbo lankyti pamokas... LNA)

MOKYKLOS BE PATALPŲ ARBA 
BE MOKINIŲ

Visos Klaipėdos mokyklos dėl patalpų 
stokos veikia dviem pamainom, kai kurios 
net trim pamainom. Patalpų stoka esanti 
viena iš didžiausių kliūčių įgyvendinti Lie 
tuvoje visų pageidaujamam devynerių me 
tų pradinio bendro lavinimo planui.

Klaipėdos, kaip ir kitų miestų, įmonės 
esančios nepasirengusios priimti į darbą 
visus dabartinių Vyresniųjų klasių moki
nius, kaip to reikalauja naujasis Chruščio 
vo įstatymas.

Kaimų vietovėse yra mokyklų, kurių tik 
vardai didina mokyklų skaičių, o mokinių 
skaičius nepateisina jų buvimo, nes esa
ma klasių, kurias lanko 10 ar net vos 5 
mokiniai. * (LNA)

AKTORIUI KUPSTUI 60 METŲ
Gruodžio 19 d. dramos aktoriui Aleksan

drui Kupstui suėjo 60 metų amžiaus.
(LNA)

Tingi-

Dabar karalijos patronas yra šv. Jurgis.

įsi-

kau-

,NAUJOJI KLASĖ“ TYTUVĖNUOSE

Man 
dar-

Laiškai ištisai išspausdinti 
nr. 1-me puslapyje.

KONGO AUKOS
Kongo rasinių riaušių metų yra žuvęs 

71 afrikietis. Areštuota 243.

GANDI — BRITŲ KARALIJOS 
PATRONAS

Lordas Altricham yra iškėlęs mintį, kad

trūks.
Ar bus lemta lazdijiečių svajonėms 

kūnyti?
Br. Jakštonis, „Tiesos“ koresp.

Iš Vilniaus „Tiesos“, 1958.XII.10.

Prancūzų vyriausybė, posėdžiavusi su 
ne- prez. de Gaulle, nutarė Alžyre paleisti 

7.000 imtinių ir sulaikyti mirties bausmę, 
kam iš alžyriečių ji yra priteista.

be mitingo. Nebuvo sveikinimo kalbų. Laz 
dijiečiai nesusiprato pagerbti naująjį ryšių 
kontoros viršininką.

— Nenusimink, seni, tavo vardas netru
kus skambėte skambės, — paguodė save 
tauraširdis Petras Losevas ir busimojo po
puliarumo vardan... pasigėrė.

— Neišmanėliams rūpi spauda, 
niai negali'gyventi be telefono...

Visai nenuostabu po to, kad spaudos pri 
statymas paliktas savieigai. Prenumeratė- 
rius spauda pasiekia dieną ilgokai pagulė- britų karalija savo patronu pasirinktų Ma
jus! laiškanešių krepšyje. Spaudos kioske hatma Gandį, kuris skelbė rasinį ir reli- 

_______ _______ r______ šviežią laikraštį nusipirkti taip pat sunku, gini pakantumą, kovojo prieš imperializ- 
Rytojaus dieną mėlynanosiai bendražy-'kaip telefonu susikalbėti su Lazdijuose gy- mą ir žuvo kaip kankinys.

giai tikrai šlovino jį. Tačiau tokia pradžia 
buvo per kukli, be užmojo. Maža to. Indi
vidualinės ne sportinės varžybos, visuo
met susijusios su asmeninėmis išlaidomis,

venančiu kaimynu. z
Savo ruožtu lazdijiečiai yra pasiryžę 

ištaisyti klaidą — suruošti iškilmingas Pet ŽINGSNIS ALŽYRU! APRAMINTI 
ro Losevo išleistuves. Girdi, ir orkestrą pa

iššlavė viršininko kišenes. Pagiringa gaiva’'^samdysime,-ir, atsisveikinimo kalbų 
nusviro ant stalo išeities ieškodama.

Istorija nutyli tai, ar Petras Losevas mie 
gojo. Bet tik po valandėlės iš jo kabineto 
atlėkė įsakmus reikalavimas:

— Suraskite šimtametį kalendorių, 
asmeniškai praneškite visų kontoros 
buotojų vardus.

Bendradarbiai įsakymą įvykdė su 
pu. Jie net muzikantą suieškojo ir raudo
nąjį kampelį iššlavė.

Viršininko kančios, kalendorius ir kiti 
mazginiai darbai išjudino iniciatyvą. Ati
tinkamu vardu pakrikštyta telefonistė be 
atskiro raginimo pripažino savo tėvelių 
kaltę. Našlaičiu palikusi komutatorių, ji 
suskubo kapoti gaidžių galvas, skrosti sil
kes, kepti pyragus ir ant ilgų stalų rikiuoti 
įvairaus kalibro bonkas.

Pirmą tostą už šimtaprocentinį ryšinin
kų masiškumą estafetėje 5X100... gramų 
pakėlė Petras Losevas. Varduvių puotos ry 
šių kontoros raudonajame kampely buvo 
įteisintos.

Deja, kalendoriaus leidėjai ir Lietuvos 
TSR Ryšių ministerija iškrėtė pokštą. Pir 
mieji nustatė, kad Onai, Jonui ir kiekvie
nam kitam vardui per metus skiriama vie 
na diena. Antrieji apkarpė etatus ir kon
toroje tepaliko keliasdešimt darbuotojų. 
Todėl viršininkui vėl teko žengti grublėtu 
ieškojimų keliu.

Bet užsibrėžto tikslo baigmė sparčiai ar
tėjo. Petro Losėvo vardas jau buvo peržen 
gęs ryšių kontoros ribas. Nelaimei, kartą 
jis užsimanė paspartinti garsėjimo procesą 
ir suruošti „neklaužadų tramdymo“ žygį.

Kovo 20 d. pašto - telegrafo agentas ir 
profesinės sąjungos vietos komiteto narys traukimo reikalu. Girdi, Pabaltijo tautos 
Vytautas Kirvelevičius be jokių ceremoni
jų buvo išvytas iš darbo pirmą kartą.

Ryšių darbuotojų, autotransporto ir plen 
tų darbininkų profesinės sąjungos respubli 
kinio komiteto prezidiumas Petro Losevo 
įsakymą pripažino nepagrįstu.

Pabūgęs šiauštis atvirai, ryšių kontoros 
viršininkas Vytautą Kirvelevičių į darbą 
grąžino, o paskui vėl atleido.

Ryšių kontoros viršininko Petro Losevo 
spektaklis antrą kartą buvo svarstomas 
profesinės sąjungos respublikinio komiteto 
prezidiume. Istorija pasikartojo. Vytautą 
Kirvelevičių teko grąžinti į darbą. Bet 
kiekvienam viršininkui suteikta teisė ir 
priimti ir atleisti darbuotojus. Todėl Pet
ras Losevas vėl pasinaudojo ja ir Vytautą 
Kirvelevičių trečią kartą išvijo iš darbo.

Pagaliau profesinės sąjungos respubliki 
nio komiteto prezidiume susigriebta svars 
tyti klausimą... ką atleisti iš darbo. Su
braškėjo viršininko kėdė.

Romą išgelbėjo žąsys. Petrui Losevui pa 
dėjo ašaros,, Jis dar liko viršininku. Bet už 
simojimo savo vardą garsinti nemetė.

Netrukus jis vaišinosi su nauju ryšių 
kontoros darbuotoju Kozlovu. Abu girkšno

(E) Plečiamas televizijos laidų tinklas, 
žinoma, pirmoje eilėje turint galvoje pro
pagandinius tikslus. Be statomos Vilniaus 
- Kauno 1 Klaipėdos linijos, pastatyta tar 
piniai punktai Plungėje, Raseiniuose, Lau 
kuvoje. Montuojami bokštai Vievyje ir 
Žiežmariuose. Atskiri pertransliavimo cen 
trai jau veikia Kaune ir Druskininkuose. 
Kauno stotis numatoma dar sustiprinti. 
Dabar jau esą baigti statyti ir Kėdainių 
bei Panevėžio retransliacijos centrai. Iki 
1965 metų, kaip pranašavo Vilniaus radi
jas gruodžio 16 d., televizijos programą 
būsią galima priimti 90 proc. krašto ploto. 
Tuomet Vilnius jau būsiąs prijungtas ir 
prie televizijos laidų iš Maskvos, Leningra 
do, Rygos, Minsko. Esąs numatomas pasi
keitimas televizijos programomis tarp Vil
niaus ir Varšuvos.

AR MOLOTOVAS VAŽIUOS Į HAGĄ?
Labai plačiai spėliojama, kad kadaise iš 

ministerių ir partijos centro komiteto pa
šalintasis Molotovas būsiąs paskirtas į Ha 
gą (Olandiją) ambasadorium.

Mikojanas Čikagoje yra pareiškęs apie 
Molotovą: „Aš reiškiu jam pagarbą ir la
bai vertinu jį, bet jis vis tiek yra atsiliku
sio galvojimo. Jis mano, kad viskas, kas 
susiję su praeitim, yra-gera, o kas su da
bartim, tai jau bloga“.

DE VALERA Į PREZIDENTUS
Airijos Fianna Fail partija kandidatu į 

prezidentus parinką de Valerą — dabartinį 
ministerį pirmininką..

Prezidentu jis buvo jau išrinktas 1919 m. 
Po, to su dviem trumpom pertraukom vis 
buvo ministeris’ pirmininkas.

Dabar Airijos prezidentu yra Sean T. 
O'Kelly. Jis baigia prezidentauti jau ant
ruosius 7 metus.

(E) Matulis kreipėsi į Ženevą. Lietuvos ' 
mokslų akademijos pirm. J. Matulis, ku
ris eina ir respublikinio, taikos gynimo ko 
miteto pirm, pareigas, kartu su tolygiais 
latvių ir estų „taikos komitetų“ pirminin- 
kais pasiuntė Ženevon pareiškimą, adre
suotą JAV ir Anglijos delegacijų pirmi
ninkams branduolinio ginklo bandymų nu

ragina JAV ir Anglijos atstovus „atsisaky 
ti derybų vilkinimo politikos ir susitarti 
dėl branduolinio ginklo bandymų nutrau
kimo visur ir visiems laikams“. . (Maskva 
neraginama sustabdyti tokius bandymus). 
Dar platesnį'laišką tuo klausimu Matulis 
ir kiti du „taikos pirmininkai“ pasiuntė 
atitinkamoms „taikos šalininkų organiza
cijoms“ Vokietijoje, Danijoje, Suomijoje, 
Norvegijoje, Lenkijoje ir Švedijoje. Tame 
laiške nerimaujama ir „dėl taikos prie Bal 
tijos jūros“. 
„Tiesos“ 290

„Tytuvėnų rajono vadovai važinėja leng 
vomis mašinomis. Gal todėl jie nepagalvo
ja apie kitus, kurie autobusais važiuoja“ 
— skundžiasi autobusinis keleivis, kuriam, 
belaukiant autobuso, nėra kur pasislėpti 
nuo vėjo, lietaus ar sniego, nes autobusų 
stotyje nėra jokios pastogės o 'netoliese 
esamoj valgykloj laukti leidžia tik tol, kol 
valgai ar geri (degtinę, ne vandenį!).

(LNA)

DVARAS LIKO D. BRITANIJOJE
Praeitų mėtų Irako revoliucijos metu nu 

žudytasis buvęs min. pirmininkas gen. Nu- 
ri Paša es Said D. Britanijoje paliko 23. 
218 svarų vertės dvarą.

KUBOS REVOLIUCIJA
Privertęs iš krašto bėgti Kubos diktato

rių Batistą, sukilėlių vadas Dr. Fidel Cas
tro iki šiol buvo idealizuojamas kaip dide
lis demokratas ir vargšų gynėjas. Jo lai
mėjimais labai džiaugėsi Maskva.

Dabar Kuboje be jokių teismų šaudomi 
visi buvę Batistos šalininkai'ir rėmėjai. 
Nuo N Metų per pirmąją mėnesio pusę 
sušaudyta ne mažiau kaip 145 asmenys. Su 
imta kelis kartus tiek. Pvz., Santiago mies 
te buvo suimta 320, iš jų atrinkti 70, ma
siškai čia pat nuteisti ir sušaudyti. 14 su
šaudyti be jokio teismo.

Taip skubiai šaudant sukilėliai padarė ir 
vieną didelę klaidą: sušaudė Havanos uni
versiteto profesorių Escaloną, taip pat re
voliucionierių, galvodami, kad tai yra Ba
tistos rėmėjas Cardenas. -J

Pats Dr. Castro yra pareiškęs, kad tie va ' 
dinamieji teismai veiks tol, kol bus nu
teisti visi Batistos „nusikaltėliai“. .

MIKOJANAS GRĮŽTA
Pasimatęs pagaliau su prezid. Eisenho- 

weriu,. sovietų min. pirm, pavaduotojas 
grįžta namo, džiaugdamasis, kad kelionė 
buvo sėkminga. Svarbiausia — pasidaly- ■ 
ta nuomonėmis Berlyno klausimu, kurį 
pfez. Eisenhoweris laiko pačiu pavojin
giausiu.

LISENKO VĖL IŠKYLA
Komunistų partijos centro komiteto po

sėdis buvo pertrauktas aptarti biologo Li
senkos reikalui.

Biologas Lisenko Stalino laikais buvo la
bai garsus, ir jo pažiūras turėjo pripažinti 
visi tarybiniai biologai. Po Stalino mirties’ 
jis buvo „sukritikuotas“ ir nustumtas į ša 
lį. Apie „Botaničeskij žurnal“ susispietė 
visi jo priešai, nusistatę prieš marksistines 
pažiūras biologijoje. Chruščiovui leidus, 
dabar Lisenko turėjo progos centro komi
tete atsikirsti savo priešams. Chruščiovas 
pasakė, kad reikia atleisti „Biol. žurnal“ 
redaktorius.

BRITAI IEŠKO PRIEMONIŲ 
NEDARBBUI SUMAŽINTI

Britų vyriausybė susirūpino nedarbu ir 
ruošiasi tose vietose plėsti pramonę, ku
riose nedarbas yra prašokęs 4 proc. gyven
tojų.

SUTARĖ BRITAI IR EGIPTAS
Ilgai trukusios derybos tarp abiejų kraš

tų baigėsi laimingai. Egiptas prižadėjo grą 
žinti britams užgriebtus įrengimus ir surao 
keti 24 mil. svarų už nacionalizuotą nuo
savybę, o britai — atiduoti užšaldytus 45 
mil. svarų.

IEŠKO TAIKOS SU FORMOZA
Komunistinė Kinija nusiuntė į Hong 

Kongą savo atstovą, kurio uždavinys už
megzti ryšį su Formozos čiangkaišekine 
vyriausybe ir tartis dėl taikaus -Formozos 
klausimo sprendimo.

PASAULYJE
— Apie kovo mėn. į Londoną atvyksta 

naujasis Prancūzijos ministeris pirminin
kas Debre.

— Belgija pažadėjo duoti Kongo nepri
klausomybę.

— Ispanija pirks iš Amerikos 415.000 t 
javų ir dar gaus paskolą savo ekonomikai 
stiprinti.

— Prancūzų karinė vadovybė praneša, 
kad per 3 dienas mūšiuose žuvo 328 alžy
riečiai

— Prancūzų socialistai nutarė parlamen 
te būti opozicijoje.

— Rusija pripažino naująją Kubos vy
riausybę, o Amerika nepatenkinta dideliais 
šaudymais Batistos šalininkų.

— Atgaivinti nutrūkę pasitarimai tarp 
D. Britanijos ir Jungt. Arabų Respublikos 
dėl finansinių dalykų, neišspręstų nuo Sue 
zo krizės laikų.

— Buvęs kandidatas į Portugalijos prezi 
dentus gen. Delgado kreipėsi į Brazilijos 
ambasadą, prašydamas globos, nes jam gre 
siąs areštas.

MUZIKA BE MARKSIZMO
Vidurinėse muzikos mokyklose nedėsto

mas marksizmas. Partiečiai nuogąstauja, 
kad tie auklėtiniai, kurie nebetęsia mokslo' 
konservatorijoje, o eina dirbti chorvedžių 
ar net muzikos mokytojų darbo tiesiai iš 
vidurinių muzikos mokyklų, taip ir lieka 
nesusipažinę su „mokslų mokslu“. ,(LNA)
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Du pasisakymai del Škėmos knygos

ne

BALTA DROBULĖ

jau

tuo nustatydamas ryšį

4

palaiko ir asmeniniais ir herojus jungtinėmis

mes (ir,

ne- su- er-

Skaitytojai yra gana gyvai reagavę j A. 
Škėmos „Baltą drobulę“. Literatūriškai 
aiškindamiesi reikalą, spausdiname čia dėl 
jos du savo nuotaikomis priešingokus pa
sisakymus. RED.

skleisti herojaus sąmonės srovės pagrindi-mis priemonėmis, net ir literatūrinis nę kryptį, kuri išskiria žmogaus individualybę. Juk kiekvienas individas turi savo paskirą sąmonės srovę. A. Garšvos vidinio mąstymo kryptis — seksualinė ir kūrybinė (būti poetu). Šios dvi tendencijos nudažo jo minčių pasaulį Lietuvoj ir New Yorke, aitvaru belekiojant tarp pirmojo ir aštuonioliktojo aukšto. Knygai baigiantis, seksualinė kryptis paima viršų, tik viešbučio kafeterijoje šmėkliškai susirinkę didžiosios intelektualinės garsenybės, tur būt, pa brėžia herojaus kūrybinius interesus arba studijas.Parankūs konstrukciniai knygos rėmai autoriui palengvina operacijas, leisdami jam šokinėti iš New Yorko Lietuvon ir atgal. Tik tuose rėmuose, man atrodo, nestipri faktūra. Visko perdaug. Tos litanijų litanijos garsių vardų kartais praskamba enciklopediškai. Paprastai, individas turi

MARGAI ATAUSTA DROBULĖ 
(APIE A. ŠKĖMOS BALTĄ DROBULĘ)

P* Andriušis, Australija Dviejų šimtmečių^ san vartoj e psichologui ir filosofui W. James nustačius,, jog žmogaus psichinis aparatas veikia ne paskirais, izoliuotais faktais (kaip, valia, pro tas, jausmai ir t.t.), bet nuolatine, nepertraukiama sąmonės srove, grožinės literatu ros kūrybinis metodas revoliucingai pasikeitė. Tai senojo Herakleito principas „viskas srovena“, pritaikytas psichiniam gyve nimui. Vietoj tradicinio charakterių romano atsiranda vad. „sąmonės srauto“ romą- savo mėgiamiausius intelektualinius vado- nai - upės. Charakterio diktatūrą smarkiai nuvertino ir Z. Freųdo psichoanalitiniai ty rimai. Charakteris, girdi, sudaromas pagal primestą tam tikrą idealą, nustumiant pa- sąmonėn tuos impulsus, instinktus, kurie nesiderina su anuo idealu. Tačiau, dirbtinai nuslopinti impulsai nesunaikinami, jie pasilieka pasąmonėje, laukdami progos dinamiškai prasiveržti sąmonėn įvairiais ligūstais pavidalais. Vadinasi, žmogus „su charakterium“ yra nepilnas, apžalotas žmogus. Tad šio šimtmečio pirmoje pusėje grožinė literatūra nekuria „didelių“ tolsto jinių - dickensinių charakterių, bet vaizduoja žmogaus sąmonės srovės tekėjimą (M. Proust, T. Mann, J. Joyce, F. Kafka), instinktus, svajones, sapnus, impulsus, psi chozes. Tai dažniausiai klaikus, slopus, koktūs patiėkąlas, bet pagal naująją psichologiją, girdi, toks ir yra žmogaus vidinio degimo vyksmas. Ne bę to, kad čia ras turn ir nepaprasto grožio kibirkščių.A. Škėmos Balta Drobulė visa išmirkus šiame skystyje. Herojus Antanas Garšva tarnauja keltininku didžiausiame New Yor ko viešbuty, tokioj aplinkoj, kuri nei jo, nei jo bendradarbių nepatenkina, kaip lietuviškas aitvaras skraido keltu aukštyn ir žemyn (kodėl aitvaras: jo pareiga ne skrai dyti, bet ką nors atnešti geram kaimynui?). Sartriškai kokti viešbučio atmosfera, šleikšti kafeterijos nuotaika, išėdos, len kiškos kilmės amefikono blevyzgos, šnekos apie savižudystę. Kitoj vietoj autorius A. Garšvą vadina lietuviškuoju kauku New Yorko viešbuty. Pagal J. Balį tie žmogėnukai naktimis iš laukų eina į artojų trobas ir labai kruopščiai slaugo gyvulius, pašeria, apvalo be jokio atlyginimo. Kažin, ąr čia tinka palyginimas. Po darbo A. Garšva geria škotinę ir sukaliojas aplink svetimą žmoną, kuri nė pati nesigina. Nieko ir iš to neišeis, nes knyga baigiama apsilankymų pas daktarą patikrinti psichinės sveikatos. Bendrai, atrodo, jis tarnauja neapkenčiamoj viešbučio dėžėj tik tam, kad turėtų progos save palygint su lietuviškuoju aitvaru ir kauku, su Lietuva.Tą ryšį herojus užrašais. Autorius jėgomis audžia veikalo drobulę. Tai dėkingas metodas atskleisti veikėjo minčių tekė jimą. Atsisakius charakteriaus braižybos, autoriui lieka nemažesnis uždavinys — at-

vus, tačiau, kuomet jų tokios minios iš kar to susigrūda, atrodo, nieko nebesako, neindividualizuoja paties apsėstojo. Gausiai prikaišiota barbarizmų, net ištisų angliškų eilėraščių, muzikalinių šūkių (zoori ir t.t.). Taupiai vartojant, tie šūkiai turėtų kompo zicinę prasmę. Svetimkalbiai tekstai lietuviškoj kalboj (ir betkokioj) yra nepakenčiamas svetimas kūnas, kuris prašosi arba asimiliuojamas arba išmetamas. Paties autoriaus kalba kartais padvelkia publicistika, net dirbtinumu. Pvz., A. Garšva rašo:— Bet jų ryškumas ir neištrinamumas pralenkia vėlesniuosius, žymiai svarbesnius konvencionaline vertinimo prasme.A. Škėmai reikės dar bandyti, kol jis mums duos lietuvišką ekspresijonistinį pro zos veikalą... ir vis dėl to grožinės prozos veikalą.
Skaitytojai labai mišrių jausmų ir nusiteikimų kupini sutiko Antano Škėmos Bal

tą Drobulę. Tai, pasakytume, dėl taip pat labai daug priežasčių visiškai natūralus ir suprantamas dalykas. Savo metu juk James Joyce Ulysses buvo net deginamas ir tai ne kokių nors karštuolių, o didelių ir kultūringų kraštų valdinių įstaigų (šiandien ta knyga jau jsipilietino, nors vis dar vienų apšaukiama genijaus pasireiškimu, o kitų paskutiniu šlamštu).Kalbant apie Baltą drobulę ir mūsų skaitytoją, reikia pasakyti, kad reakcija čia kartojasi lygiai tokia pat, kaip savo metu Airijoje dėl jau mūsų minėtosios Joyce knygos. Airiaf — šventa tauta, ir jiems įsileisti, tegu ir savo tautiečio para- ‘ytą, knygą, kurioje pavaizduojamas paprastai mėgstamas prislėpti gyvenimas, būtų buvusi gana sunki nuodėmė. Jie, žinoma, padarė taip, kaip ir visi šventuolėliai hipokritai: ne taisė jau, matyt, nebepataisomai nuėjusį savo keliu gyvenimą, bet sudegino net ir kitas savo talentingo tėvynainio knygas, kad kuklusis airis nežinotų, jog iš viso kada nors tokio žmogaus būta, gyventa ir rašyta. Be kita ko, ano didžiojo airio dar didesnė knyga vaizduoja vienos nakties Dubliną su visais kekšynais. Vaizduoja, žinoma, kitaip, negu iki Joyce buvo ar būtų buvę įprasta (jeigu Joyce buvo pasinaudojęs realistinė-

pasaulis, labai gali būti, jį butų gal pasitikęs visiškai kitaip). Joyce bene tobuliausiai, bent geriau negu kas kitas pasinaudojo tuo metodu, kuris lietuvių literatūroje iki šiol išliko kaip ir nežinomas: jis bandė parodyti žmogaus, minčių sriautą ekskursais į šalis ir į praeitį.Ne be reikalo čia minime nei Joyce, nei jo Ulysses, kai kalbame apie Škėmos Baltą drobulę. Gal net ir sąmoningai Škėma daug ko kaltas Joyce'ui, iki jo herojaus įsikaltų ir kartojamų įvairių citatų įškai- tytinai. O jeigu bandytume ieškoti paralelės, tai ji nesunkiai ateitų. Pirmiausia, ir Škėmos vaizduojamajame gyvenime nuolat pristatomos naktinio, to literatūroje atviriau retai tepajudinamo gyvenimo scenos. Lietuviui skaitytojui jos pažįstamos iš realistinių pasakotojų, bet pribloškia iš Škėmos romano, kitaip piešiančio vaizdus ir kitokį sudarančio. įspūdį.pat minčių sriauto metodas parodyti žmogui ir gyvenimui. Bet tas paralelių ieškojimas vargu ką nors ypatinga pasakytų, nebent tik tiek, kad Škėmos literatūriniai mokslai eita pas gerus modernistus mokytojus (be kita ko, savo draminiuose veikaluose, siužetiškai būdamas visiškai iki pačios nekaltybės šventai originalus, Škėma irgi išduoda esąs išėjęs amerikiečių moderniojo teatro mokyklą — E. O'Neal, T. Williams ir kt.).Svarbiausia, žinoma, mums, kad Škėma medžiagą savo darbams, o šiuo atveju ir Baltos drobulės romgnui ima lietuvišką. Jis čia kur kas pranašesnis ir iš lietuviško požiūrio visa galva aukštesnis ar gal laimingesnis už tuos kai kuriuos už jį jau- nėlesnius lietuvių rašytojus, kuriems raštuose jau nebėra nei Lietuvos, nei lietuvio. Škėma dar perdėm lietuviškas, ir jo vaizduojamieji žmonės yra lietuviai. O tai, šalia mūsų literatūron jo atnešamųjų naujų metodų, labai brangintina savybė, pakelianti romano vertę mūsų, lietuvių, akyse.Škėmos šio romano patsai vyriausiasis veikėjas Antanas Garšva yra ligonis paskutiniaisiais metais dažnai aplankomas dvasinių priepuolių. Škėma, tiesa, norėdamas geriau mums pristatyti savo herojų, truputį panašiai elgiasi, kaip pastarojo karo metu amerikiečiai Vokietijoje. Kaip pasakojama, jie, taupydami žmones, kiekvieną norimąją užimti vietą daužydavo artilerijos sviediniais, apšaųdydavę iš kulkosvydžių, bombarduodavę iš lėktuvų, kol jau ten tikrai nebegalėdavę likti net gyvos musės. Toks pat tikras nori būti ir Škėma, kad-jo herojus jau pakankamai pagrįstai parodytas kaip dvasiškas ligonis. Dėl to jis nepasitenkina vien tuo, jog Garšva ir iš motinos galėjo paveldėti beprotybės pradus: dar jis leidžia savo herojų daužyti kiekvienam okupantui, kad žmogus jau tikrai nebepakeltų. .Kas tas Garšva ir kas per gyvenimas pro jį vaizduojamas?Garšvą romano pradžioje mes susitinkame didžiuliame Niujorko viešbutyje keltininku, kuris skaičiuoja pravažiuojančius aukštus, susiduria su tokį pat ar panaši; darbą dirbančiais viešbučio samdiniais ir keliamaisiais jo gyventojais. Be darbovietės jis dar turi ir savo privatų gyvenimą—

Eleną, kurios vardą jis dažnai kartoja, su kuria susitinka, kurios siekia. O dabar tam savo herojui visapusiškai nupiešti , ___Škėma vėl naudojasi kryžminėmis ugni- jr įN 4 į(i' fmis, kurios parodo ir jo praeitą gyveeimą, XVIJIVLir jo palinkimus -ir pamėgimus, ir jo žino- jimą.. Maža Škėmai, kad jis leidžia Garš- Nemirtingoji DvasiaKo neišreiškia žmogaus veidas! Ko be' žodžių nepasako žmogaus akys! Ko nepažymi jo mostai! Veidas nušvinta ar apsiniaukia, akys mėto žaibus ar vilgosi ašara, lūpos skleidžia įvairiausius šypsnius. Veido paviršius tai švelniai išsilygina, tai išsiva- goja įvairiausiais bruožais. Iš veido spindu liuoja idėjos, dora, aistra, talentas, gerumas, piktumas, prielankumas, meilė. Iš krūtinės skamba muzikalūs garsai, kuriuos moduliuoja balso stygos, liežuvis, dantys, lūpos, tartum visas kūnas virsta skamban- čiom kanklėm, neregimų rankų paliestom ir veidas, nors būtų negražus, gali įgauti nepaprasto žavingumo. Tai išraiška kaž ko gilesnio, kas slepiasi už regimos išvaizdos, tai kalba žmogaus nemirtingoji dvasia!Apie žmogaus dvasios nemirtingumą kai ba visa žmonijos istorija, pačios seniausios praeities žmonės. Egipto menas penkis tūkstančius metų prieš Kristų ir šiandieną mums rodo tikėjimą į amžinybę. Didieji se novės filosofai — Platonas ir Aristotelis— keturis šimtus metų prieš Kristų rašė trak tatus apie sielos nemirtingumą ir patys į žmonijos istoriją įėjo kaip dvasios milži-

su visais .vai prabėgti sąmonėje daugeliui jo praei- ' ties epizodų, ypač tom nelemtom artėjančių priepuolių valandom. Garšva dar yra' , vedęs ir užrašus, ir iš ten skaitytojas gauna pačius pagrindus spręsti, kodėl Garšva toks, o ne kitoks, kodėl jis ir be daužymų būtų galėjęs baigti gyvenimą šviesiu protu.. Garšva iš tiesų toks žmogus, kokio nesame dar matę savo literatūroje svarbiausia, kokio daugelis mūsų nenorėtų matyti literatūroje, nes jis paskui save atsineša ir mums, veidmainiškąjį miesčioniškumą įsisavinusiems, gana pažįstamą Antra, tasai gyvenimą, bet nelabai norimą viešai parodyti). Augęs provincijos inteligento šeimoje, jis su savim į knygos puslapius atsineša ir tą provincijinę aplinką, kurią mūsų realistai bandė ir bando, ypač flirto ir meilės reikaluose, daugiau suromantin- ti. Atsidūręs Kaune, jis vėl pradengia naktinio gyvenimo užuolaidėlę, kuri prieš mūsų akis ligi šiol nebūdavo atidangstoma. Vilniuj jam tenka pagyventi, rodos, tik dėl to, kad jis susitiktų šu Elena ir duotų mums savaip pasigrožėti amžinuoju mieštu. Kauno fone prabėgą okupacijos, vėl su nai! Sū šiuo visuotiniu žmonijos balsu suta scenomis, kurios prasikiša retu gyvenimo — - — tr—— J5~J—— T'-~— * •-brutalumu ir kasdienybe bė miesčioniškų uždangų.Garšva — inteligentiškas žmogus, ir dėl to eiliniam skaitytojui sunkokai būna ■įkandamos ypač kai kurios jo priepuolių scenos, kai iškyla į paviršių mažiau jam žinomi pasaulio kultūros atstovai su savo filosofijom ar kai jis be saiko ima vartoti enciklopedinius vardus ar kartoti skaitytojui maža ką ar net nieko nesakančias citatas.Yra tekę girdėti, kad tūli skaitytojai kelia klausimą: ką gi mums duoda knyga, kurioje vaizduojamas beprotis ir pra- dangstomos uždangos ligi šiol literatūroje nerodyto gyvenimo? Kitaip sakant, kas būtų per prasmė šios knygos, kuri ir skaitoma turi būti atsidėjus ir paskaičius duoda lengvai užmigti, nes vieniems ji kelia svarstymų ir ginčų, o kitus bent zina?Garšva — mūsų laikų didvyris. Taiir būtų trumpas atsakymas. Jis — mūsų laikų didvyris, kuris augdamas paragavo tai, ką savo namuos turėjo gražaus ir negražaus, natūralaus ir nenatūralaus, riam svetimi daužė galvą ir kurį tokį sudaužytą sutrankytą išvijo iš namų ir, ne pačiu bloguoju atveju, įtupdė Niujorko viešbutyje keltininku. Garšva — tai mes patys, galėtumėm tai pasakyti prasmės ieškotojams, tokie, kokie esame, su atsiminimais, nuo kurių ne visada norėtumėm atkelti uždangą, vienaip ar kitaip sudaužytom galvom (nebūtinai fiziškai, ir nebūtinai kitų sudaužytom), papildę smarkiai beprotnamius, lietuviai, išgyvenę ir dabar tebegyveną nenormalius laikus.
P. Anučionis

ria ir Kristaus žodžiai. Dievas neklysta, nie 1 kuomet! Kristus dažnai kalbėjo apie sielą i ir ją laikė pačia didžiausiąja žmogaus brangenybe. .Nebijokite tų, kurie užmuša kūną, o sielos negali užmušti. Verčiau įbijokite to, kurs gali ir sielą ir kūną nu- /gramzdinti į pragarą!“ Siela vertingesnė įnet už visą pasaulį. Kai dičturtis, gavęs ne ■paprasto pelno, rengėsi vien lėbauti ir niė ko neveikti, Dievas jam tarė: „O paikas žmogau šia naktį bus pareikalauta iš ta- , vęs tavo sielos“.Materialistai patys apsigauna, kad erd- į vės kūnų milžiniški skaičiai prislėgs žmo- , gų ir jis liks tik protingu gyvuliu. Tuo tar- ; pu žmogus pasveria milžiniškus Žvaigždy- j nūs, apskaičiuoja neaprėpiamus erdvės plo tus. Mano mintys lekia greičiau už šviesą ’ ir akimirksnyje skrenda nuo vieno visatos krašto iki kito, nuo medžiaginių dalykų į idėjų sritį, kuri uždara bet kokiai medžią- | gai. Savo dvasioje žmogus nešioja begalybę siekimų, žmogaus dvasia veržiasi prie to kas nekintama, amžina. Savo laisva valia, panaudota blogam, žmogus gali taip že | mai kristi, net žemiau už neprotingą gyvu- _ lį. Čia Šv. Teresėlė gražiai išreiškė: „Vie-x ku-- nos, vienintelės sielos laimėjimas, kurią mes išgelbstime maldos ir pasiaukojimo dvasia per Dangaus gailestingumą, daug daugiau vertas už kitus patarnavimus, kuriuos mes Dievui galėtume suteikti“.
P. Dauknys, MIC
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PRANCŪZŲ PARLAMENTAS 
NEPOSĖDŽIAUS NAKTIMIS 'Prancūzų naujojo parlamento pirmininkas Chaban - Delmas pareiškė, kad bus atsisakyta senos tradicijos posėdžiauti nakti mis ir vaikščioti apžėlusiems ir pažaliavusiems, kaip pelėdoms.

SOVIETINĖ INDOKTRINACIJA 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

(Iš „Lietuva okupacijoje“ leidinio)Švietimas platesne prasme reiškia ne tik objektyvių mokslinių žinių perteikimą, mokslinime bet ir auklėjimą, t.y. daugiau ar mažiau subjektyvios ideologijos bei pačios asmenybės formavimą pasiremiant objektyviuoju pagrindu.Visame kultūringame pasaulyje, ypač naujaisiais laikais, šios dvi sritys aiškiai skiriamos. Čia objektyvių mokslo faktų dėstymas mokyklose yra privalomas, nes tai yra žinojimo sritis. Tačiau subjektyvios ideologijos formavimas yra fakultatyvus, laisvas, nes tai yra tikėjimo sritis. Kultūringame pasauly, pavyzdžiui, niekas neverčia ir niekas nedraudžia tikėti, kad ma terija yra amžina ar neamžina.Kitaip yra komunistiniame pasaulyje. Čia objektyvūs ir subjektyvūs dalykai neskiriami, abu padaryti privalomi, ir dėl to sąžinės laisvei vietos nebelieka. Subjektyvias pažiūras čia verčiama laikyti objekty via mokslo tiesa. Ši indoktrinacija reiškia nebe ideologijos formavimą — pagalbą sukurti savajai ideologijai, bet kompartijos sukurtos vienintelės ideologijos primetimą, jos skiepijimą griežčiausiu pūdu — prievartinėm priemonėm.Kokia yra ta komunistinė ideologija, ku ria dabar pagrįstas visas tas indoktrinaci- nis „švietimas“ bei „auklėjimas“ Lietuvoje? Ii skelbia ateistinį materializmą metafi zikoj, klasinį egoizmą etikoje, kolektyvizmą bei valstybinį kapitalizmą ekonomikoj ir rusofilizmą bei rusinimą tautiniame apsisprendime.Pagrindinės komupistinės indoktrinaci- jos priemonės yra dvi — smurtas ir propa ganda. Smurtas galimas dvejopas — tiesioginis ir netiesioginis. Tiesioginis, kai žmogus prievarta verčiamas ką nors daryti ar

ko nedaryti, o netiesioginis, kai žmogus, ne sielgiąs pagal smurtininko pageidavimą, pastatomas į blogesnę materialinę bei moralinę padėtį. Kadangi tiesioginio smurto visose srityse šimtu nuošimčių įvykdyti ne galima ar neapsimoka, tai plačiai naudojamas netiesioginis smurtas. Pagaliau trečioje eilėje naudojama propaganda.Šiame pranešime bandysiu trumpai apžvelgti okup. Lietuvos komunizmą, kurio tikslas metafizinio materializmo bei etinio egoizmo pasaulėžiūrą skiepyti, ir rusinimą, kurio tikslas lietuvių tautą asimiliuoti.
Materialistinės pasaulėžiūros skiepijimasJis vykdomas, kaip minėta, visomis pagrindinėmis priemonėmis: tiesioginiu smur tu per mokyklas ir vadovėlius, netiesioginiu smurtu per pionierių, komjaunimo bei kitas organizacijas ir propaganda per spau dą, per vadinamuosius ateistinius namus, organizuojant specialias paskaitas, parodas ir kt.Materialistinės pasaulėžiūros prievartinis brukimas apima ir kovą su religija bei bažnyčia. Faktiškai abu šie dalykai vykdomi kartu, nes jų atskirti nė negalima.Materialistinės pasaulėžiūros skiepijimas laikomas vienu iš pagrindinių komunistinės valstybės uždavinių. Tai yra ir supran tama, nes žmogus, kuris nėra priėmęs materialistinės pasaulėžiūros, negali būti nė komunistas. Dėl to suprantama kodėl visuose komunistų suvažiavimuose, spaudoj, per radiją ir visur kitur nuolat kartojamas reikalas skiepyti materialistinę pasaulėžiūra ir kovoti su religija. Svarbiuose komunistu suvažiavimuose būtina pagrindiniu pranešimų dalis visuomet yra ir „ideologiniai klausimai“. Ir 1958 m. Lietuvos kom

partijos X-me suvažiavime Sniečkūs apie tai kalbėjo šitaip: „Pokariniais metais daug padaryta įveikiant religinius prietarus darbo žmonėse. Tačiau materialistinės pasaulėžiūros ugdymo klausimai vis dar te bėra labai aktualūs. Reikia žymiai plačiau išvystyti mokslinę ateistinę propagandą, kuo plačiausiai įtraukiant į tą darbąmsb- kytojus, agronomus, gydytojus, mokslo i’ meno darbuotojus“ (Komjaunimo Tiesa 1958.11.14). Gi to suvažiavimo nutarimuose „ideologinio darbo sritis“ sudaro atskirą ilgą skyrių, kuriame pilna tokių sakiniu kaip „Pagerinti paskaitinę marksizmo - R linizmo ir mokslinę - ateistinę propagandą, sustiprinti kovą su religiniais prietarais“ (Komj. Tiesa, 1958.11.22). Šiaip straipsnių spaudoj" ėpie komunistinį materialistinį auklėjimą yra labai daug.Ypač daug dėmesio skiriama moksleivių komunistinimui. 1957 m. gruodžio 3-4 d. d įvyko net specialus kompartijos centrinio komiteto 7-sis plenumo posėdis, kuris , apsvarstė klausimą apie politinio - idėjinio darbo stiprinimą moksleivijos tarpe“. Kom partijos sekretorius Niunka čia darė ilgą pranešimą, kuriame dėstė, kad materialist! nės pasaulėžiūros ugdymas mokykloje tur4 būti glaudžiai susijęs su visu mūsų au1-1' jamuoju darbu“ (Komj. Tiesa, 1957. XĖ. 11). Vėliau (1957.XII.17) tame laikraštyje paskelbtas Lietuvos kompartijos centrinio, komiteto nutarimas ,apie idėjinio - politinio darbo sustiprinimą moksleivių tarpe“, kuriame prikišama švietimo ministerijai, kad „dar nėra pakankamo reiklumo keliant kiekvieno mokytojo klasės vadov'1 atsakomybę už moksleivių mokymą ir auklėjimą komunizmo dvasia“. Vadinas W vienas mokytojas verčiamas ne tik pats iš

pažinti komunistinį tikėjimą, bet įpareigojamas šio naujo tikėjimo mokyti ir mokinius. Netrukus paaiškėjo ir tokio nutarimo rezultatai. 1958 m. kovo 25 d. Vilniuj įvyko mokytojų suvažiavimas, kuriame buvo svarstomi būdai ateistiškai jaunimui auklė ti. J. Vencevičiūtė Skaitė referatą „Antireliginis auklėjimas dėstant istorija“, o A. Klimavičienė — „Ateistinis auklėjimas fizinės geografijos pamokose“.Kaip materialistinės pasaulėžiūros skiepijimas ir religijos niekinimas vykdomas per vadovėlius, matyti ir iš šių pavyzdžių. —Psichologijos vadovėly (Fcrtunatovo ir Petrovsko) vidurinėms. mokykloms (1957 m.) rašoma:-,Žmogaus psichika yra jo sme genų savybė... Psichologija remiasi pagrin diniū marksizmo - leninizmo teiginiu, kad žmogaus visuomeninio gyvenimo sąlygos nulemia jo sąmonę“. Astronomijos vadovėly (Voroncovo - Veljaminovo), 1957 m. išleistame,'dėstoma, kad „materija yra amži na, nesutveriama ir nesunaikinama... Gyvybė yra aukščiausia materijos vystymosi forma... Žmonės anksčiau manė, kad visi dangaus šviesuliai iš tikrųjų sukasi aplink nejudančią žemę... Šią klaidingą pažiū rą .kurią sukūrė ir palaikė religija, sugriovė materialistinis mokslas... Krikščionių bažnyčia draudė tyrinėti gamtą... krikščio njų bažnyčia fanatiškai persekiojo viską, kas tik buvo priešinga religijai“.Aplamai, dabartinėj Lietuvoj kiekvienas inteligentas faktiškai verčiamas būti komu nistinio tikėjimo „apaštalu“, propagandininku. Tamsiausiais žmonijos istorijos lai kais sąžinė buvo prievartaujama tuo būdu, kad jam nebuvo leidžiama savo įsitikinimų skelbti viešai. Tačiau jis nebuvo verčiamas propaguoti priešingą savo sąžinei tikėjimą. Šiandien komunistinėj valstybėj sąžinės prievartavimas vykdomas brutaliausiu būdu: žmogus priverstas skelbti ir vaikus mo kyti to, kas priešinga jo sąžinei.Šiam reikalui yra suorganizuota net spe ciali „Politinių bei mokslinių žinių skleidimo draugija“, kuriai privalo priklausyti

visų profesijų inteligentai — mokytojai, ag ronomai, gydytojai ir kt. Toji draugija da bar sakosi turinti apie 10.000 narių. Praeitais metais Vilniuje įvyko jos ketvirtas Suvažiavimas. Tam tikslui turi pasitarnauti ir neseniai pradėtas leisti specialus žurnalas „Mokslas ir gyvenimas“.Vadinamajai „mokslinei - ateistinei“ pro pagandai varyti kuriamos net specialios institucijos, kaip, pvz., Panevėžio , ateistų namai“, prie kurių veikia penkios sekcijos: istorijos, literatūrinė - meninė, paskaitų, „stebuklai be stebuklų*' ir pilietinių apeigų. Paskaitų sekcija skaito paskaitas tokio mis temomis, kaip gyvybės atsiradimas žemėje, žmogaus kilmė, religijos kilmė, apie komunistinę moralę ir kt. „Stebuklai be stebuklų“ sekcija aiškina religinius, stebur lūs, o pilietinių apeigų sekcija rūpinasi „at gaivinti liaudies tradicijas, kurias praeity pasisavino katalikų bažnyčia ir suteikė joms religinį apvalkalą“. Toji sekcija propaguoja komjaunuoliškas vestuves, krikštynas ir kt. (Komj. Tiesa. 1958.III.28). Tos rūšies papročiai dabar Lietuvoje labai propagucjami.Antireliginei propagandai leidžiamos spe cialios knygos. Lietuvoje, kaip katalikiško je šalyje, daugiausia puolama ir niekinama katalikų Bažnyčia. Pastaraisiais laikais išleistos šios; pvz., knygos: J. LavreckioVatikanas, 1957 m.; P. Pakarklio Ekonominė ’r teisinė katalikų bažnyčios padėtis Lie tuvoje (XI-XIX a.); J. Jurginio Kazimieras Lyščinskis — ateizmo pradininkas Lie. tuvoje, 1957 m., ir kt.Būdinga rusiškai komunistinei valstybei yra tai, kad savajai ideologijai skiepyti prievarta įkinkomas visas valstybinis aparatas, visi valstybės tarnautojai, nors jie būtų ir priešingos ideologijos. Valstybinė ideologija padaroma visiems privaloma re ligija, Tuo tarpu kitų ideologijų propa-'gandai nustatomas labai siauros ribos, draudžiama jų spauda, organizacijos, nelei j džiama pasinaudoti net sovietinės konstitu 1 cijos teisėmis. „■ ■(Bus daugiau) -J
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Nr. 4. (544) 1959. I. 22 . EUROPOS LIETUVIS

Europos Lietuvių Kronika LITUANISTINIS KALENDORIUS 
Sudarė: RE. Maziliauskas 

VASARIS
LONDONAS

LONDONO PARAPIJOS TELEGRAMA
Londono Lietuvių Katalikų Parapija yra 

pasiuntusi šv. Tėvui popiežiui Jonui XXIII 
' šitokio turinio telegramą dėl mūsų Pasiun

tinybės prie šv. Sosto panaikinimo:
„Jo Šventenybei Popiežiui Jonui XXIII, 

Vatikano Miestas, Roma. Išgirdę liūdną ži
nią, kad uždaroma mūsų Pasiuntinybė prie 
Šventojo Sosto, mes, šv, Kazimiero Draugi 
ja Lietuvių Bažnyčiai išlaikyti, Lietuvių 
Katalikių Moterų šv. Onos Draugija, Lietu 
vių Atgimimo Sąjūdis, Lietuvių Sporto ir 
Socialinis Klubas ir Lietuvių Vaidilos Sam 
bėris nužemintai prašome Jūsų šventeny
bę nepripažinti sovietiškai rusiškojo Lietu 
vos pavergimo 
Šventojo Sosto 
pasiuntiniu“.

ir laikyti ministerį prie 
nepriklausomos Lietuvos

KLUBŲ NARIŲ SUSIRINKIMAS
1959 m. sausio 25 d., 6 vai. p.p., Lietuvių 

Namuose (1, Ladbroke Gdns., London, 
W.11) kviečiamas metinis Lietuvių Klubo 
ir "Headley Park Klubo narių susirinki
mas.

Dienotvarkėje Klubų valdybų rinkimai 
ir ateities veikla.

Visi nariai prašomi dalyvauti.

SPAUDOS BALIAUS DIENA
Vasario 7 d. Londone jau iš pat ryto bus 

šventiška, nes tos dienos vakarą prasidės 
Spaudos balius, o jam, aišku, reikia geros 
nuotaikos.

Spaudos baliaus pradžia 8 vai.
Staliukus geriausia užsisakyti jau da

bar, kad būtų patogu linksmiems sėdėti.

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIUS
Š. m. sausio 31 d., 7.30 vai. vak., Sporto 

ir Socialinio Klubo (parapijos) salės patai 
pose, Šv. Onos Draugija rengia įdomų 

Užgavėnių Blynų Balių.

BRADFORDAS
Klubo susirinkimas

Lietuvių Vyties Klubo Valdyba praneša, 
jog visuotinis metinis Lietuvių Vyties Klu 
bo narių susirinkimas kviečiamas sausio 
25 d., sekmadienį, 3 vai. popiet, Klubo pa
talpose šia dienotvarke:

1. Prezidiumo rinkimai, 2. Mandatų ko
misijos rinkimai, 3. Valdybos narių prane 
Šimai, 4. Revizijos komisijos pranešimas, 
5. Diskusijos dėi visų pranešimų.

Pertrauka.
6. Klubo Valdybos rinkimai, 7. Klubo Re 

vizijos komisijos rinkimai, 8. Einamieji 
reikalai. Lietuvių Vyties Klubo Valdyba

NOTTINGHAMAS
Užgavėnių šokiai

Šių metų sausio 31 d. Liet. Tautinio Są
jūdžio klube, Napoleon Inn, St .Ann‘s Well 
Rd. (iš miesto centro pasiekiaina autobu
sais Nr. 40, 47), rengiami

UŽGAVĖNIŲ ŠOKIAI.
Bus išpildoma programėlė, ir dar kitkas.
Malonius tautiečius kviečiame atsilanky

ti. Pradžia 7 vai. vakaro.
L.T. Sąjūdžio Valdyba

1—1794 m; Vilniuje sukilimas prieš rusus 
mirė prof. Vac. Biržiška

. gimė smuikininkė Gražina 
Bacevičiūtė
Neprikl. kovose žuvo pirmasis 
Lietuvos karys Pov. Lukšys 
gimė rašyt. Jonas Kuzmickis- 
Gailius
gimė poetas Pr. Vaičaitis 
gimė poetas Kazys Bradūnas, 
Alytuje žuvo karininkas A.

Juozapavičius
gimė poetas Faustas Kirša 
Kaune įsteigtas Lietuvos Unv. 
gimė diplomatas K. Škirpa
Lietuvoje panaikinama bau

džiava
Vokietijos kancleris Hertlin- 

gas pareiškė, kad Vokietija 
nepripažįstanti Vasario 16 d. 
akto

22— 1387 m. Lietuvos krikštas
23— 1930 m. mirė kalbininkas J. Jablons

kis - Rygiškių Jonas \ 
gimė rašyt. M. Pečkauskaitė - 
Šatrijos Ragana
gimė grafikas Vaclovas Ratas- 
Rataiskis
gimė buv. Lietuvos preziden
tas Aleks. Stulginskis

Vilniuje įsteigta Lietuvių 
Mokslo Draugija

2—1956 m.
5—1909 m.

7—1919 m.

8—1913 m.

10—1876 m.
11—1917 m.
13—1919 m.

15—1891 m.
16—1922 m.
18—1895 m.
19—1861 m.

21—1918 m.

24—1877 m.

25—1910 m.

25—1885 m.

28—1907 m.

MOTERŲ
kampelis

Veda V. Grinkeviėiūtė - Funkienė

DARBO IR PROFESIJOS PASIRINKIMAS
Praėjo jau Kajėdos, linksmai sutikome 

N. Metus, o dabar greit ateis laikas, kai 
jaunoms mergaitėms teks pagalvoti apie 
savo ateitį. Tiesa, daug dar jų pavasarį 
baigs mokyklas, ir prieš tų akis iškils pro 
blema, kokį darbą ar profesiją pasirinkti 
sau tolimesniam gyvenimui. Laimingi tie, 
kurie aiškiai žino, ko jie nori, arba turi 
tam tikrų aiškesnių talentų, gabumų ar pa 
linkimų. Kai kas sugebės eiti toliau į uni
versitetą ar kitą aukštąją mokyklą. Bet 
daug yra tokių, kurios dar svyruoja, dar 
gerai nežino, ko imtis, ar tokių, kurios 
trokšta išmokti ką nors, kad tik greičiau ir 
daugiau galima būtų uždirbti pinigų. Pažiū 
rėkime, kokių profesijų yra Vokietijoje 
jaunom^ mergaitėms ir kur kas gali uždirb 
ti pinigų.

Pirmiausia, aišku, kad išmokusi gerai 
kokio nors amato, niekur neprapulsi. Bet 
daugumas mergaičių stengiasi gauti darbą 
raštinėse, įstaigose. Tiktai mažas skaičius, 
kurios tikrai jau moka labai gerai dirbti, 
sugeba prasimušti į aukštesnes ir geriau

Vienam laikraštyje skaičiau, kad atšipu
sius skutamuosius peiliukus reikia padėti 
taip, kad jie gulėtų tam tikra kryptimi, 
būtent: šiaurė — pietūs. Dėl to jie vėl pa
sidarys aštrūs. Tas laikraščio numeris bu
vo tikrai tie balandžio 1 dienos! Kas išmė
gins?

* * *
Jei prie proso prikibo krakmolo liekanų, 

tai jokiu būdu negalima valyti jų peiliu. 
Reikia nutrinti druska.

* * * 1
Jeigu jauti, kad užeina sloga, tai paska

lauk nosį šaltu vandeniu su druska, arba 
vandeniu su citrinos sunka. Tai labai pa
lengvina, o gal net ir sustabdo slogą.

200 BEŽDŽIONIŲ NUDVĖSĖ LĖKTUVE
. Jau maždaug 7 metai, kaip pro Londono - - -

Pat aerodromą pragabenama kas savaitė vidų- apmokamas vietas. Dabar Vokietijoje^ ama 
tiniškai apie 3.000 beždžionių. Jos surenka 
mos Tol. Rytuose ir Indijoje ir gabenamos 
į Vakarų kraštus naudoti moksliniams ty
rimams.

Praeitą savaitę dėl rūkų turėjo nusileis-

Savišalpos kasos susirinkimas
Sausio 24 d., 5 vai. p.p., šeštadienį, Not- 

tinghamo Lietuvių klubo „Romuva“ patal
pose kviečiamas Nottinghamo Liet. Savi
šalpos Kasos narių visuotinis metinis susi
rinkimas.

Kviečiami dalyvauti nariai ir taip 
suinteresuotieji būti nariais.

NLSK Valdyba
WOLVERHAMPTON AS
Eglutė

Wolverhamptono lietuviškoji mokykla
eglutės proga pasirodė su 1 veiksmo vaidi- ti lėktuvas, kuris iš Etiopijos į Kanadą ga 
nimu, kurį režisavo ir paruošė p. Kamitis- beno 800 žalsvų beždžionių.
kienė — viena mokytojų, o suvaidino vai- Kai nusileido lėktuvas, tai paaiškėjo,

x - - - - kučiai (jie nustebino visus savo lietuvių kad apie šimtas beždžionių lėktuve nųkra-
Bus tam vakarui pritaikinta programa, kaibos pažanga). tė kojas. Likusios skubiai gavo po adatą

Gražiai skambėjo lietuviškos dainos, ka vaistų ir buvo iškeltos iš lėktuvo, bet nusi- 
lėdinės giesmės ir eilėraščiai. Kalėdų sene- baigė jų ir daugiau. Po to skubiai pripirk- 
lis (A. Adomaitis) išdalino dovanas. ta Terramycino, ir 12 žmonių leidžia tą

Pagarba V. Narbutui, p. Rugienienei ir vaistą beždžionėms po oda.
Š.m. sausio 17 d. Lietuvių Namuose bū- p Kaminskienei už vaikučių mokymą, ir vi Veterinarijos gydytojas ištyrė 7 bezdžio- 

relis draugų susirinko atsisveikinti su dail. siems, kurie prisideda prie lietuvybės pa- nių lavonus, ir paaiškėjo, kad jos sirgo vi- 
Antanū Petrikoniu, kuris sausio 21 d. iš- laikymo. V.K. durių kažkokiu užsinuodijimu.
vyksta į JAV-bes.

Dalyvių ir čia liekančiųjų vardu su išva 
šluojančiuoju atsisveikino p. Kalibatienė, 
dainaviečių pirmininkė, kurios Petrikonį 
buvo išsirinkusios savo praėjusio baliaus 
„karaliumi“, taip pat p. Bajorinas ir p. F. 
Neveravičius. A. Petrikoniui atminimui bu 
vo Įteiktas autografų albumėlis su išleistu 
vių dalyvių linkėjimais.

A. Petiikonio šeima išvyksta kiek vė
liau.

kuri suteiks staigmenų kiekvienam daly
viui. Kviečiami visi atsilankyti.

DAIL. A. PETRIKONIO IŠLEISTUVES

Prieš keletą metų vienas ats. viršila, bū
damas pakilioj nuotaikoj, išrėžė man pa
moksliuką: „Daktare, ką tu ten rašai viso
kias balabaikas apie dažytas lūpas ir buč
kius! Parašyk mums rimtų, patriotinių 
straipsnių!“ Maniau, kad jis špesavo, ir ne 
kreipiau į tai dėmesio. Bet kai ne tik „Eu
ropos Lietuvio“ puslapiuose, bet ir pasku
tiniame DBLS metiniame atstovų suvažia
vime gavau pastabų, kad rašyčiau „rimtus 
patarimus“, tai, atrodo, šį reikalą reikia ap 
mąstyti.

Duoti rimtų patarimų? Bet ar tie, kurie 
jų reikalauja, yra rimtai pagalvoję, ko jie 
nori?

Kunigai per pamokslus amžiais mokė 
žmones rimtų ir gerų dalykų. Laikraščiai, 
knygos ir žurnalai pilni rimtų patarimų, ge 
rų pamokymų. Gydytojai per spaudą, 'ra
diją ir televiziją duoda daug gerų patari
mų. Bet kas iš to? Mažai kas skaito ir 
klauso, o svarbiausia — retas kas tais pa
tarimais pasinaudoja...

Ir ką čia, rodos, reikėtų daug rašyti? 
Rimtus patarimus galima priminti vienu 
sakiniu: nerūkyk, negerk alkoholinių gėri
mų, nepletkavok, kratykis prietarų, skai
tyk laikraščius, žurnalus ir knygas, gyvenk 
savo protu, neskriausk kitų — ir būsi ne 

__ ___ _ • tik rimtas, bet ir užsitikrinsi gerą vietą 
ne tik vaikučiai, bet ir tėveliai. Tam atsiek „anaPus • . .. ,
ti mokyklos vedėjas mok. D. Dainauskas Svetimu protu gyvenantieji, (o tokių yra 
su savo pagelbininkais - kun. K. Kuzmins didelis nuošimtis!) rimtu laiko tą, kuris 
ku, E. Venckute, J. Šablevičium ir A. Šu- 
kiu — turėjo daug įdėti nuoširdaus darbo.

Aišku, be dosnios rankos visa tai būtų' 
buvę neįmanoma. Į pagalbą atėjo Lietuvių 
Klubas, kuris remia mokyklėlę iš širdies. 
Juk ir šios dienos eglutė yra jo finansuo
ta. Tėvai paremia su savo nuolatiniu „ska
tiku“. Ramovėnai leido parinkti mokyklė
lei aukų savo suruoštame minėjime. O kas 
turi gabias rankas (J. Andriulis), padarė 
daugiau negu kad prieinama kaina suolus 
ir lentą, žodžiu, buvo progos prisidėti vi
siems.

Eglutės programai pasibaigus, išalkusių 
bei ištroškusių vaikučių laukė gražiai pa
ruoštas stalas. Skaniai pagaminti sumušti
niai greitai slūgo lėkštėse. Ne be reikalo 
M. Gaputienė ir J. Šiaučiulienė prie jų 
tiek daug dirbo ir vargo.

Tėvų ir Kultūros Koordinacinis Komite
tas reiškia visiems, kurie tik yra kuo nors 
prisidėję prie šios šventės ir mokyklėlės, 
nuoširdžiausią padėką. Tikimės, kad tas 
glaudus bendradarbiavimas bus ir šiais me 
tais. Tėvų ir K.K Komitetas

PINIGAI BE PAVARDŽIŲ
Nidos Knygų Klubo vardu iš Londono 

yra atėję 2 sv. 10 šil. ir iš Eccles 5 šil. be 
siuntėjų pavardžių.

Siuntėjai maloniai prašomi atsiliepti.

MANCHESTERIS
. Kalėdų eglutė

Sausio 10 d. Manchesterio Lietuvių Klu
be vyko kažin kas nepaprasta. Vaikučiai 
tempia savo tėvelius už rankų, kad tik 
greičiau... Juk tuoj turi pasirodyti seniai 
lauktasis Kalėdų, senelis.

Gražus jaunųjų būrys. Rodos, net 60! 
Kas metais jis vis didėja ne vien skaičiu
mi, bet ir metais. Todėl ir senelio maišas 
kas kartą vis storėja. Vaikučiai deklamuo- 

' ja, dainuoja, šoka. Ir senelis (A. Kuzmic
kas) neaplenkia su dovanomis nė vieno, 
net ir pačių tėvelių. ’

Ir vėl netikėtumas! 17 vaikučių, sėkmin
gai baigę sekmadieninės mokyklos metus, 
,gauna pirmuosius „diplomus“. Džiaugiasi

Laisvalaikio mąstymai
Rašo K. Valteris

yra rimtas dalykąs, o suaugusiam —tik pa 
saka. Primityviam žmogui įvairiausi prie
tarai yra rimti dalykai, o kultūringam — 
juokingi. Bet ir tame pačiame krašte tuo 
pačiu laiku rimtumas suprantamas skirtin 
gai. Pvz., mano manymu, rūkymas, moterų 

. dažymasis ir madų vaikymasis yra ne tik 
ne rimti, bet ir žmogų žeminantieji veiks
mai, bet šimtams milijonų tai yra gyveni
mo būtinybė!
■ Sekantieji politikų, diplomatų kalbas, pa 
reiškimus ir veiksmus mato, kaip jie ne 
tik ne rimtai, bet ir labai blogai • elgiasi. 
Bet apie jų nerimtumą teks dar pamąsty
ti...

Baigiant tenka nuspręsti, kas yra rimta! 
Mano manymu, rimta yra tai, kas naudin
ga žmonijai, kas žmones tobulina kūniškai 
ir dvasiškai, kas pagrįsta protu.

Gal kas galėtų šį apibrėžimą papildyti?

PAIEŠKOJIMAI
LIUTKEVIČIŪTĖ (Lutkiewicz) Irena, 

gimusi 1926 m., 1942 m. iš Panevėžio iš
vežta darbams į Vokietiją, pati ar apie ją 
žinantieji prašom rašyti: Vokietijos Krašto 
Valdyba (16) Huettenfeld b. Lampert
heim, Germany.

veido, kuris kalba ar rašo skambiais (bet 
. nudėvėtais ir dažnai su tikrove nesisiejan- 

i čiais ir, žinoma, skaitytojus ar klausytojus 
migdančiais) žodžiais., Aišku, jis dėvi rim- 

' tus (nors ir netinkamus!) rūbus...
Manau, kad čia kaip tik bus vieta pri

minti žinomus gyvenimo reiškinius: papras 
. tai žmonės daugiausia kalba, svajoja apie 
, tai, ko jiems labiausiai,trūksta, k.a. alka- 
. ni — apie maistą, ištroškę — apie gėrimą, 
. sergą — apie sveikatą, šąlantieji — apie 

šilimą ir t.t„ na, o nerimtieji apie rimtumą.
Prisimenu Birminghamo Universitete 

. girdėtas pasaulio mokslo garsenybių (bri
tų, amerikiečių, vokiečių) mokslines pa
skaitas. Rimtuosius ‘vaidinantiems bus di
delis smūgis, ką čia pasakysiu: geriausiai 
vertinama būdavo ta paskaita, kurios me
tu klausytojai daugiausia kvatodavo! (Pa
staba: klausytojais būdavo profesoriai ir 
mokslo personalas).

Taip, rimtus, svarbius, reikšmingus daly 
kus galima pasakyti ir juokais. Rimtas 
žmogus yra rimtas vis tiek, ar jis juokauja, 
šposaują, o nerimtas ir bus nerimtas, nors 
jis bus surūgęs, subiuręs, laidotuviškos 
nuotaikos.

Po šių pastabų pagaliau reikia išsiaiškin 
ti ir kas yra rimtumas?

Įvairiuose kraštuose įvairiais laikais rim 
tumo sąvoka keitėsi. Imkim laukinių reli
gines apeigas: jos mums atrodo ne tik ne 
rimtos, bet ir kvailos, o laukiniams — ne 
tik rimtos, bet ir šventos. Vaikui pasaka

PIRKDAMAS PAGALVOK
Jei perki pyragaičius, tai labai pagal

vok, jei tau siūlo juos papigintai, nes jie 
bus sudžiūvę kaip smėlis ar Įlieti kaip ply
ta,

Jej matai pardavinėjant pigiomis kaino
mis vaisius ar pamidorus, geriau ten ne
pirk. Pamidoraį gal bus jau papuvę ar su- 
sileidę, apelsinai gal jau padžiūvę ar kar
tūs.

Jei
namo

Jei
ki brangiau, nes įpokavimas kainuoja pini 
gą, o įpokavime ne visada pažymėtas svo
ris.

Jei perki paklodes, tai žiūrėk, ar jos 100 
ar 108 inčų ilgio. 100 inčų kai kam būna 
per trumpos, nors ir pigesnės.

Jei perki vadinamąjį parkerį, prašyk, 
kad įtrauktų rašalo ir leistu, pažiūrėti, ar 
tas rašalas laikosi. Jei nesilaiko, tai neimk.

Jei perki mėsą, paklausk, kiek kainuoja 
svaras, ir tada pats apskaičiuok, ar moki 
tiek, kiek reikia.

Jei tau pataisė batus ir jie, nenešioti su
sineštojo, tai jau už tokį pataisymą never
ta iš viso mokėti pinigo.

Jei perki vaistus, tai paklausk vaistinin
ką, ar jis neturi pigesnių. ,

gėlės pigios, tai jų gal nebespėsi nė 
parnešti — nubyrės.
perki saldainius pūkeliuose, tai mo-

MARŠKINIŲ KEITĖJAS
17 amžiuje Londone gyveno toks Walter 

Filby, kuris 20 kartų per dieną keisdavo 
marškinius. Tuo jis ir buvo žymus.

Kartą jis nustebino londoniečius, kai 
ėmė valkstytis gatvėje. Kartą užsislėpęs 
persivilko bažnyčioje. Kur nors pietauda
mas nebaigęs valgyti bėgdavo namo persi
rengti.

Kai jis mirė, buvo sudeginta jo 300 
marškinių, nes tokia buvo jo valia.

tuose dirba apie 1.645.000> tarp 18 ir 25 m. 
amžiaus mergaičių, bet pareikalavimas dar 
neišsemtas, yra daugiau laisvų Vietų moki 
nėms, negu kandidačių. Pati Visų amatų 
viršūnė yra siuvimas. Vokietijoje dabar 
dirba 463.000 siuvėjų. Antra vieta priklau
so kirpėjoms: jų yra 60.000; skalbėjų ir pro 
sytojų 34.000. Žymus skaičius yra dirban
čiųjų keramikoje — 16.000, knygrišyboje 
— 11.000. 1.700 mergaičių dirba spaustuvė
se, 1.500 batsiuvyklose, nors tai atrodo ga
na nepaprasta. 261 dirbą kaip elektrotech- 
nikės, kurios atlieka darbą nė kiek ne blo 
giau, kaip ir vyrai.

Norint pradėti mokytis kurio nors ama
to, pirmiausia reikia baigti pradinę mokyk 
lą. O kas nori pasirinkti meniškus dalykus, 
tai dar reikia bent metus paeiti ir gimnazi 
jon. Po šių bendrojo lavinimosi metų rei
kia dar trejis metus lankyti profesinę vers 
linę mokyklą ir tuo. pat metu jau dirbti mo 
kine firmoje ar įstaigoje savo pasirinktoje 
profesijoje. Už šį mokyklinį laiką firmoje 
mokinės jau gauna kišenpinigius, pagal čio 
nykščius įstatymus ne mažiau kaip DM 25 
mėnesiui. Po trejų metų mokslo reikia iš
laikyti egzaminus, kurie duoda vadinamą
sias gizelio teises. 5 metus išdirbusi pagel-' 
bininke, mergaitė gali jau įsigyti meistrės ......... . ......
diplomą, su kuriuo ji, jei nori, gali pasida- ra§0 šiais klausimais: Rezistencija dar tik 
ryti visai savarankiška ir atidaryti nuosa-. prasideda, Dar apie sniego senius (Br. Ra- 
vą įmonę.

Koks yra profesijose dirbančiųjų uždar 
bis? Siuvykloje mergaitė, atidirbanti savo 
1,5 - 3 mokyklinius metus, gauna 79 - 92 
pfenigius į valandą. Po 5 metų ji turi teisę 
gauti 1,10 DM į valandą. Kirpėjos turi ge
resnes galimybes, negu jų kolegės siuvė
jos. Tai viena sėkmingiausių profesijų, ir 
jokia pramonė neišstūmė jos. Kirpėjų pa
reikalavimas nuolat didėja. Kirpėjos uždir 
ba vidutiniškai 1,50 DM į valandą. Bet 
daugiausia jos gauna savaitinį atlyginimą. 
Didmiesčiuose jos gauna iš pradžių 40 
DM į savaitę, o vėliau iki 70. Nereikia dar 
užmiršti, kad prie šitokio savaitinio atlygi 
nimo priskaityti gana geri arbatpinigiai. 

, Kirpėjoms reikia turėti daugiau vikrumo, 
. negu pardavėjoms, gražiai atrodyti, visuo

met rūpintis savo išvaizda.
Kitų rūšių amatininkės yra mažiau ap

mokamos. Pvz.. rankų darbo audėjos gau- 
. na į valandą retai daugiau kaip 65 Pf. Foto 

grafės dirba daugiausia tiktai laboratorijo 
se', nes dabar beveik kiekvienas stengiasi 
daryti nuotraukas pats. Jos uždirba ne
daug..

Kepyklose kartais dirba konditorės, suge 
bančios gražiai puošti tortus ir mokančios 
gerai naudotis receptais, bet retai kas iš 
jų uždirba į. mėnesį daugiau kaip 200 DM.

Daugumas mergaičių žiūri į savo darbą, 
kaip į laikinį pragyvenimo šaltinį, nes ti
kisi ištekėti ir daugiau jau nebedirbti. To
dėl daugelis jų pasirenka ne tą amatą, į 
kurį turi palinkimą, bet kokį nors darbą, 
kur (greičiau galima daugiau uždirbti pini
go apsirengti, o gal ir kraičiui. Bet tos, 
kurios tikrai turi vienam ar kitam amatui 
tikrą patraukimą, suras jau sau tinkamą 
mokyklą ir darbovietę.

ŽMOGUS, KURIS NEAPKENTĖ ŠVIESOS
Tai buvo James Vėrnon, anglas, gyvenęs 

Suffolke. Didžioji dalis jo kambarių buvo 
po žeme, kad namuose jo neužgriebtų die
nos šviesa. Jis buvo įsitikinęs, kad šviesa 
kenkia sveikatai.

Miegodavo jis dieną, keldavosi sutemus. 
Plaukiodavo jachta ir keliaudavo tik nakti 
mis. Jei eidavo kur svečiuose, tai tik prieš 
vidunaktį.

Mirdamas paliko įsakymą, kad jo laido
tuvės būtų tik naktį. Kadangi jis buvo tur
tingas, tai jo įsakymas buvo griežtai įvyk
dytas.

Atsiųsta paminėti
„Santarvės“ Nr. 3-4
Praeitų metų paskutinis „Santarvės“ nr.

gutisl, Non scholae sėd vitae, „Dialekti
ka“, Jausmai simfonijoje (R. Žukaitė), Ra 
ketos, satelitai, atomai, termonuklinės jė
gainės (J. Bilėngs), Tautiškumo proble
ma (V. Krivickas), Dinaminio tautiškumo 
sąlygos (V. Kavolis), Trys 
Sutema), Geriau būti Dievo 
(R. Šilbajoris) ir kt.

skelbimai (L. 
sutriuškintam

mėn. numeris„Lietuvių Dienos“, gruodžio
Rašo: vysk. V. Brizgys (Taikos žodis ir 

turinys), L. Andriekus (eilėraščiai), A. 
Merkelis (Lietuvos keliu), Msgr. K. Raz
minas (Arkivyskupas Metropolitas Juoza
pas Skvireckas), V. Mingėla (Idealizmo 
kupinas kelias), L. Valiukas, A. Bernotas. 
Šiame numeryje duodami N. Rastenio į 
anglų kalbą išverstieji V. Kudirkos eilė
raščiai „Varpas“, „Labora“ ir „Ne tas yra 
didis“, o taip pat daug iliustracijų.

V.F.

Atsiųsta paminėti
„Darbo“ Nr. 4

Jame rašo: A. Škėma (Lietuvių tremties 
literatūros mirtis?), K. Tynan (Tikėjimas, 
kad gyvenimas prasideda rytoj), L. Ander 
son (Humanizmo vertybėms įgyvendinti), 
J. Kaminskas (Pažadinti žmogų žmoguje), 
A. Rūkas (Neviltinga poema),- A. Mekas 
(Tony Martin), A.J. Greimas (Tarp šia
pus ir anapus), M. Karosas (O. Leonaitę- 
Kairienę , palydėjus į kapą), Pr. Budrys 
(Andre Malraux), A." Griaudys (Antano 
Škėmos „Baltoji drobulė“) ir K. Rimgaila, 
A. Rannit, N. Valaitienė, J. Butkus ir kt.

VARŠKĖ
Varškė yra labai sveikas maistas, ypač 

vaikams ir seneliams. Todėl gerai valgyti 
ją kuo dažniau. Čia štai visai paprastas 
receptas skaniam saldžiam patiekalui. Pa
imti geros varškės, gerai ištrinti ją; jei per 
sausa, tai įpilti šiek tiek pieno ar grietinės. 
Gerai sumaišyti su rudu cukrum. Jei su
maišysite su baltu cukrum, tai nebus taip 
skanu. Duoti kiek pastovėti, kad cukrus vi 
sai išsileistų, vėl išmaišyti <r duodant val
gyti, jei yra noro, apibarstyti dar tarkuo
tais riešutais. šeimininkė

KNYGA GERIAUSIAS DRAUGAS!
St. Kairys — Lietuva budo 39 šil.
K. Bielinis — Dienojant — 43 šil.
Arkv. Skvireckas — Šv. Raštas, Sen. 

Testamentas — 2 tomai — 7 sv. 14 šil.
Studia Lituanica — Mažoji Lietuva — 

36 šil. 8 penai.
P. Andriušis — Tipelis — 22 šil.
Krėvės Raštai, atsk. tomo kaina — 36 

šil. 8 penai.
A. Gustaitis — Anapus teisybės — 15/6.
Dr. Prunskis — Meilė ir laimė — 14/8.
Senkeyičius — Kryžiuočiai — atsk, tomo 

kaina — 25 šil. 8 penai.
Jaunimui:
Rinkūnas — Kregždutė — 14 šil.
Vaičiulaitis — Naujieji "skaitymai — 14 

šilingų.
Vaičiulaitis — Auksinė kurpelė — 30 šil. •
Tėviškės takais — 2 šil. 6 penai. , 
Karalaitės Gintarės ilgesys — 2 šil. 6 p. 
Žurnalai, liet, žemėlapiai, plokštelės, pa

veikslai, siuntinėliai Lietuvon.
Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave. 

London, W.4.

PAIEŠKOJIMAI
PRANSKŪS GUBERTAS, 1948 m. turė

jęs adresą SWAEC Hostel, Norwood Hill, 
N.R. Horley, Surrey, pats ar žinantieji 
apie jį prašom rašyti: Vladas Vaitkus, 32, 
Burdichhouse Ave., Edinburgh 9.

SAKALAUSKIS Jonas, turimomis žinio
mis, gyvenęs South Island, New Zealand, 
pats ar žinantieji apie jį prašau rašyti:

NAUDINGI PATARIMAI
Kad nuskintos gėlės vazose ilgiau išsilai

kytų šviežios, į vandenį reikia įpilti šaukš Mrs. E. Armanavičienė, 2, Cedar. Vilias, 
tuką amoniako. Bath Rd.( Stroud, Glos.
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Tarybiniai kukurūzai
Daugumas mūsų jau pažįsta Chruščiovą, 

kaip ilgų kalbų sakytoją, mėgstantį prasi
tarti aštriai ir vaizdingai. Bet jis mažiau 
pažįstamas kaip posėdininkas. Vakarų 
spauda tvirtina, kad posėdžiuose jis nelei
džia niekam pasakyti kalbos, į kurią iš ša 
lies neįkištų savo trigrašio. Ypač tokiais 
smailiais įsikišimais būdingi yra komunis
tų partijos centro komiteto posėdžiai.

Į Vakarus yra patekusios stenogramos 
tokio posėdžio, kuriame buvo svarstomas 
kukurūzų klausimas. Kukurūzai yra paties 
Chruščiovo sugalvotasis arkliukas, ir Tary 
bų Sąjungoje kasmet vis daugiau jų sėja
ma silosuoti pašarui. Štai praeitą pavasarį 
savo kukurūzų plotais Lietuvoje buvo gar 
sus Veisiejai, tarybinės spaudos pristatinė 
jami kaip pavyzdys kitiems (rudenį niekas 
nebeminėjo jų, nes pavasarį žadėtieji der
liai buvo propagandai naudojami: niekas 
juk negali žinoti, kiek užaugs!).

Chruščiovui ypač rūpi, kad juo daugiau 
tų kukurūzų būtų, ir jis vis nepatenkintas 
tuo, kas gaunama. Centro komiteto posėdy 
je pranešimą pirmasis darė Lebedev iš 
Stavropolio srities.

Lebedevas: šiais metais Stavropolio sri
tis davė kukurūzų du ir pusę karto tiek, 
kaip 1953 metais.

Chruščiovas: 1958 m. dalį kukurūzų jūs 
pasėjote ant žiemkenčių javų, ir ta dalis 
sunyko, o jūs vis tiek gavote gerą derlių. 
Galima būtų pasakyti, kad jūs nebūtumėte 
buvę laimingi, jei nelaimė nebūtų padėjusi 
jums. Vadinas, Dievas padėjo jums.

Lebedev: Draugai, yra toksai priežodis: 
„Jeigu yra Dievas, tai jis negali būti blo
gas“. N.S. Chruščiov teisingas...

Po Lebedevo kalbėjo Gitalovas, žinomas 
žemės ūkio atsiekimais traktorių brigadi
ninkas. Jis buvo tik grįžęs iš Amerikos, 
kur studijavo ūkininkavimo būdus. Chruš 
čiovas prigriebė jį tuojau pat.

Chruščiovas: Kodėl jūs tegavote tiek ma 
ža kukurūzų siloso, vos tik po 300 centne
rių iš hektaro?

Gitalov: Mes gavome po 325 centnerius, 
Nikita Sergiejevičiau. Bet mūsų ir sritis

pas Karstą, mokiaus, kaip ainerikiečių 
ūkiuose auginami kukurūzai.

Chruščiovas: Na, ar jie ten gerai tvar
komi?

Gitalov: Labai gerai... Turiu pasakytų 
kad sunkiosiomis mašinomis mūsų žemės 
ūkis yra smarkiai geresnėje padėtyje, ne
gu Amerikoje. Bet mes esame atsilikę su 
mažesnėmis mašinomis, ir dėl to jie yra 
geresnėje padėtyje už mus. Štai aš dirbau 
pas Karstą kaip traktorininkas ir įveikiau 
šerti 800 galvijų.

Chruščiovas: žiūrėk, kaip jis smarkiai 
dirbo amerikiečiams (juokas).

Gitalov: Nelabai smarkiai. Ten jie turi 
vilkiką, kuris pats pasikrauna, ir traktori- 
nes šakes. Atsisėdi į traktorių, paspaudi 
jungiklį, ir viskas. Mes turėtumėm pradėti 
gaminti tokias mašinas.

Chruščiovas: Mūsų projektuotojai turė
tų prisėsti prie tokių dalykų, drauge Mac
kevičiau (žemės ūkio ministeris). Ir tams
ta, drauge Maliarščikpvai (partijos žemės 
ūkio skyriaus vedėjas), turėtum surinkti 
krūvon tas mašinas. Tikriausia, kad jos 
yra jau nupirktos iš Amerikos ir mes tu
rim jas. Žiūrėk, kaip jos ten dirba ponui 
Karstui. Nors jis ir kapitalistas, bet su mu 
mis elgiasi neblogai, ir mes jam turėtumė
me parodyti pagarbos.

Nuriev (iš Baškirijos respublikos): Da
bar jau visi supranta kukurūzų reikšmę 
galvijų mitybai. Jau nebeturim šitoj srity 
abejingųjų.

Chruščiovas: Drauge Nurievai, mes dar 
turime abejingųjų.

Nuriev: Maža jau beliko.
Chruščiovas: Dar daug yra, tik jie ma

žiau apie tai bešneka.
Nuriev: Kolektyviniai ir valstybiniai 

ūkiai jau įsi’gijo šitam pasėliui auginti šiek 
tiek patyrimo... bet iš viso derliai dar vis 
maži. Už tai mes turime kaltinti patys 
save.

Chruščiovas: O tai ir yra abejingumas.
Nuriev: Už tai mes patys turime kaltin

ti save, Nikitą Sergiejevičiau.

Chruščiovas: Tai taip išeina, kad skepti
kų nebėra, bet maža tėra ir kukurūzų.

Mustafaev (iš Azerbaidžano): Tas milži 
niškas skaičius privačiai laikomų galvijų 
atima žmonėms gana daug laiko, šitam su 
naudojama gana daug ir kolektyviniams 
ūkiams priklausančio pašaro.

Chruščiovas: Kolektyvinių ūkių turimie
ji galvijai yra apvagiami... Tie faktai, apie 
kuriuos jūs čia kalbate, rodo tik kolektyvi 
nių ūkių ir net partijos narių nuolaidžia
vimą.

Mustafaev: Teisybė, Nikita Sergiejevi
čiau. Reikia laiko, kol pajėgi pasinaudoti 
proga.

Chruščiovas: Reikia laiko? Keturiasde
šimt vieneri tarybinio valdymo mėtai davė 
jau pakankamai daug laiko.

Mustafaev: Mes vis dar neišnaudojome 
progų. Aš sutinku su jūsų pastaba.

TELEVIZIJA YRA IR NĖRA
Televizijos technikinės priemonės Lietu

voje plečiamos gana uoliai. Pradedama 
tiesti speciali laidų linija iš Vilniaus per 
Kauną ir Klaipėdą. Jau pastatyti tarpiniai 
perdavimo, punktai Raseiniuose, Plungėje, 
Laukuvoje, įrengti retransliacijos centrai 
Druskininkuose, Kaune, Kėdainiuose, Pane 
vėžy (čia gaunamos Vilniaus ir Rygos pro 
gramos). Bet galimybė matyti Vilniaus te
levizijos programas bent 90 proc. Lietuvos 
plote bus tik apie 1965 metus.

Susidomėjimas televizija jau atslūgo, 
nes Vilniaus televizijos programa, keletą 
kartų ją pamačiusiems, lieka nebepatrauk
li. Programoje daugiausia radomi filmai iš 
agitpropo archyvų, arba šiek tiek politinių 
pamokslų. (LNA)

PABĖGO NUO TRIJŲ SARGYBINIŲ
Portugalų armijos kapitonas Galvano 

praeitais metais buvo nuteistas 16 metų ka 
Įėjimo už prezidento ir vyriausybės įžeidi
mą. Dabar jis pabėgo iš ligoninės, kurioje 
jį saugodavo 3 saugumiečiai.

APMOKAMAS SKELBIMAS
KLAUSIMAS: /Ingių spauda rašo apie to
kią naujai išrastą lovą, kuri kainuoja 2.500 
svarų. Kiek kainuotų persiųsti man tokią 
lovą Lietuvon per Jūsų skyrių?
ATSAKYMAS: Tiek pat, kiek paskelbta 
spaudoje. Sąlyga būtų tik viena: Tamsta 
turėtumėt asmeniškai nuvykti ir lovos ga
vėjui pademonstruoti, kaip'su jos sudėtin
gu mechanizmu elgtis...
KLAUSIMAS: Gavau iš anapus laišką, ku
riame prašo atsiųsti batus Nr. 42. Prašau 
pranešti, koks bus batų dydis anglų nu
meriu?
ATSAKYMAS: Kontinentinis vyr. batų nu 
meris 42 atitinka anglų batų dydžiui Nr.8 
ir pusę. Užsakant avalynę, užsakytojai ga
li žymėti bet kurio kraštd numerius: mes 
pasiųsime atitinkamus pažymėtiems dy- 
džiams.
KLAUSIMAS: Kiek iš tikrųjų reikalinga 
medžiagos vyriškam kostiumui ir kiek suk 
nelei?
ATSAKYMAS: Normaliam vyro ūgiui rei 
kalinga 3 metrų medžiagos, ką sudaro 3 
ir trečdalis jardo. Suknelei, jei medžiaga 
vilnonė, dvigubo pločio, užtenka 3 jardų, 
viengubo pločio medžiagos reikalinga 4 
jardų.
KLAUSIMAS: Kiek kainuotų, įskaitant 
muitą ir persiuntimo išlaidas, šiltai apreng 
ti vyresnio amžiaus vyrą, pasiunčiant visus 
drabužius gatavus?
ATSAKYMAS: Toks vyro kraitis kainuotų

40 svarų įskaitant muitą ir persiuntimo iš- . 
laidas. Kraitį sudaro:

1. Gerai pasiūtas vilnonės medžiagos 
vyriškas kostiumas;

2. Impregnuota gabardinos medžiaga ap
mušti kailiniai su tikro „Beaver Lamb“ 
kailio didele apikakle;

3. Geros odos, trijų padų, su auliukais 
batai;

4. Viršutiniai vyriški poplino medž. marš 
kiniai;

5. 2 komplektai apatinių baltinių (ilgos 
kelnės ir marškiniai su ilgom rankovėm);

6. 2 poros vilnonių kojinių; a
7. Gera šiltos medžiagos kepurė;
8. Norvegiškas, uždara apikakle, megz

tinis;
9. Storas vilnonis šalikas;
10. Vilnonės storų siūlų pirštinės;
11. Kaklaraištis;
12. 6 didelės nosinės.
Patiems superkant šias prekes kainuotų 

apie 32 svarai — be muito ir persiuntimo 
išlaidų.

Dydžiai ir spalvos pagal Jūsų nurody
mus. Toks siuntinys pasiunčiamas, įmokė
jus 15 svarų. Likusi suma išsimokėtinai 
per 3 mėnesius.

Ne tik siuntinius užsakyti, bet ir taip sau 
pasižmonėti kviečiame atvykti į TAZAB, 
Lietuvių Skyrių, 1, Ladbroke Gardens, 
London, W.ll.

Tie, kurie negali atvykti šiokiadieniais, 
kviečiami sekmadieniais nuo 12 vai. iki 5 
vai. p.p.

ALYTUJ 12.000 GYVENTOJŲ AR PADAUGĖJO KAUNE GYDYTOJŲ?
Alytaus kultūros skyriaus vadovybė rei 

kalauja, kad valdžia statytų naują kino 
teatrą Alytuj, nes 12.000 gyventojų vieno 
(prieškarinio) esą per maža.

1939 metais Alytuj buvo 9.200 gyvento
jų. (LNA)

yra sausa Stepė.
Chruščiovas: Taip, aš žinau. Esu buvęs 

jūsų stepėse.
Gitalov: Mes stengiamės gauti didesnį 

derlių.
Chruščiovas: Man rodos, taip ir reikia. 

Drauge Gitalovai, aš nekritikuoju tavęs. 
Aš tik reiškiu savo viltį, kad jūs gausite 
didesnį derlių.

Gitalov: Nikita Sergiejevičiau, mes jau 
ir anksčiau stengėmės, tik aš dabar nedaug 
tegaliu pasakyti, nes tris su puse mėnesių 
buvau Amerikoje.

Chruščiovas: Tai dabar jau nebe labai 
supranti ukrainietiškai, ką? (juokas).

Gitalov: Nikita Sergiejevičiau, aš buvau

MEDŽIAGOS SIUNTINIAMS
KRAUTUVIŲ KAINOMIS!

įsigaliojus naujam muitų potvarkiui, 
„TAURAS“ siūlo siuntiniams medžiagas ir 
kitus dalykus jau naujomis ir labai žemo
mis kainomis. Grynos vilnos medžiaga pal 
tui ar kostiumui su visu muitu siunčiama 
už £4.10.0. Jūsų nešiojamo kostiumo už 
£26.0.0 medžiaga su muitu už £11.10.0. 
Tarp tų kraštinių kainų yra visa eilė tarpi 
nių, kurios yra tikrai žemos pagal medžia
gų rūšį. Pvz., tamsiai mėlyna, ruda, pilka 
„Serge“ eksportinė rūšis nuo £6.10.0. Ge
riausia angliška paltų medžiaga „Crombie“ 
£12.15.0 ir £14.10.0.

Kodėl tai įmanoma? Dėl to, kad „TAU
RAS“ gauna prekes urminėmis kainomis ir 
atiduoda jas siuntėjams krautuvių kaina, 
pridėjus muitą. Štai, batus, kurie krautuvė 
je kainuoja 50 šilingų, muitas — 18 šil., 
mes jums atiduodame už £3.8.0. Jei kas no 
ri brangesnių, teparašo, kokiai kainai, ir 
mes, pridėję 18 šil. muitą, pasiunčiame no
rimus batus. Tas pats yra ir su medžiago
mis.

„TAURAS“ nepataria patiems pirkti, 
nes, patys pirkdami, galite permokėti. 
„TAURAS“ tai mato, kai siuntėjas atsiun
čia nuosavas prekes. „TAURO“ firmoje 
tokios-prekės jau su muitu kainuoja tiek, 
kiek siuntėjas sumoka už tą prekę tik 
pirkdamas. Muitas imamas už paltų vilno
nes medžiagas 10 šil., kostiumų 8 šil. už j ar 
dą. Sąskaitų jau nebereikia, užtenka tik 
jūsų sąrašo ir jūsų paduotų prekių. Sąskai 
tos reikalingos tik vaistams, įrankiams ir 
žaislams. Vaistams muitas 25 proc.

Už savo supirktų prekių siuntinį imamas 
£1.0.0 patarnavifno mokestis. Siuntinys pa 
siunčiamas per 2 dienas jį užsakius arba 
prisiuntus.

Rašykite — pasiųsime kainoraščius ir pa 
geidaujamų kainų ir spalvų medžiagų pa
vyzdžius. Kartu prašome įsidėmėti:

Jei saviems padėti nori 
(padarysi tai tikrai) — 
Kreipkis tučtuojau į „Taurą“, 
Ir neliks kišenė kiaura.

TAURAS •
(sav. Ant. Briedis)

88, GOLDSMITH AVE„ London, W.3.

AR JOS ŽINOTE,
kad visi muitai ir kitokie mokesčiai

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ
nuo 1959 m. sausio 1 d. yra pasikeitę? 

štai keletas pavyzdžių:
VAISTAI: senasis muitas 35%, naujasis 25%;
DRABUŽIŲ MEDŽIAGOS: vilnonės 8 šil., ne- 

vilnonės 2 šil. už jardą. 
AVALYNĖ: 18 šil. už porą;
GATAVI DRABUŽIAI: senasis muitas 110%, 
dabar £3.4.0 už vyrišką viln. kostiumą, £2.17.0 
už moterišką kostiumą;
LAIKRODŽIAI — visų rūšių — £1.19.0, vis tiek, 

kokia bebūtų jų kaina;
VAIKAMS DRABUŽIAI IR AVALYNĖ: 50% to 
muito, kuris mokamas už atitinkamus dalykus 

suaugusiems. 
Mūsų bendras patarimas: siųsti dabar tik ge
riausios rūšies prekes, nes muitai yra nustatyti 
tvirti, o ne procentas nuo daikto kainos.
Visi jūsų turimieji kainoraščiai yra pasenę.

Tokiomis sąlygomis geriausia yra patiems iš
siaiškinti, ko reikia, dėl to rašykit Lietuviškai:
ACTON PHARMACY (export) LTD.
Telefonas: ACOrn 0712. Telegramoms adresas: 

ACOFARM LONDON.
JUMS BUS ATSAKYTA JŪSŲ GIMTA KALBA.

Mūsų įstaiga atdara kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro.

KADA BUS DEGAMOSIOS DUJOS
Yra projektas tiesti degamųjų dujų (ga- 

zo) tiekimo vamzdžius iš Dašavos (Ukrai
noje) į Leningradą per Gudiją, Lietuvą, 
Latviją. Per Lietuvą magistralinė natūra
linių degamųjų dujų linija turi eiti pro Vii 
nių, Panevėžį, Šiaulius. Nuo jos numatytos 
šakos pro Lentvarį į Kauną ir pro Telšius, 
Akmenę — į Klaipėdą.

Tikisi, kad linija pasieks Vilnių 1961, Pa 
nevėžį — 1962, o kitus Lietuvos miestus 
— 1964 metais. (LNA)

„PRIVATININKAI“ GABESNI...
Grupė elektromonterių skundžiasi, kad 

net visus Lietuvos miestus apkeliavę jie 
niekur negalį gauti-nusipirkti kombinuotų 
replių ir kitų elektromonteriams būtinų 
įrankių. Valstybinių krautuvių pardavėjai 
patys, esą, siuntę juos į turgų pas „privati
ninkus“, kurie vieni galį tokių dalykų tu
rėti. (LNA)
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GERIAUSIAS SIUNTINIŲ KELIAS Į LIETUVĄ YRA 
PER

BALTIC STORES LTD.
(savininkas Z. Juras)

Vienintelė lietuviška siuntinių bendrovė 
Anglijoje

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.
TEL. SHO 8734.

Skyriai Amerikoje, Australijoje, Kanadoje, 
Vokietijoje ir Venezueloje.

MES PASIUNČIAME GERIAUSIOS RŪŠIES
GARANTUOTAS PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ!

Mielai persiunčiame pačių klijentų paruoštus 
siuntinius ir garantuojame, kad mūsų tarpi
ninkavimo mokestis yra mažiausias.

Kiekvienas siuntinys yra apdraudžiamas.
Sumažintas muitas 1959 metams.
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GYVENTOJŲ SURAŠYMAS
Lietuvoje vyksta sovietinės valdžios su

organizuotas gyventojų surašymas (kritiš
koji diena — sausio 15). Jeigu jis bus są
žiningai ir tvarkingai atliktas, susidarys 
labai svarbių ir įdomių duomenų apie pa
dėtį Lietuvoje. Iš pasirengimų atrodo, kad 
surašymą stengiamasi atlikti rūpestingai. 
Tačiau surašymo duomenys bus statistikos 
valdybos žinioje, kuri yra centralizuota 
įstaiga (Lietuvoje yra tik Maskvos priklau 
somas Statistikos Valdybos skyrius). To
dėl sukaupti duomenys bus svetimos val
džios žinoję ir nuo jos priklausys, kiek ir 
kokiu būdu bei kokia forma tie duomenys 
galės kada būti žinomi viešumoj.

Pažymėtina, kad surašymo proga buvo 
pagaminti nauji detalūs miestų planai. Pla 
nų įrašus gavo surašinėtojai (kiekvienas 
savo rajono). Ta proga buvo pernumeruoti 
namai, kur numeracija nebuvo pakanka
mai tvarkinga. Kaune net kai kurios gat
vės buvo pavadintos naujais vardais, nes 
buvo rasta, kad yra vienodo ar per daug 
panašaus pavadinimo'gatvių, dėl ko kar
tais įvyksta nesusipratimų. Tačiau miestų 
planai ir dabar tebėra neviešas dalykas. 
Neseniai iš Lietuvos atvykusieji nepapras 
tai stebisi Vakaruose, matydami, kad čia 
laisvai ir pigiai gali nusipirkti kiekvieno 
miesto planą... (LNA)

Dabartinis Kauno miesto vykdomojo ko
miteto pirmininkas (atitinka buv. burmis
tro pareigas) Vladas Kučinskas nurodo, 
kad 1939 metais Kaune buvę tik 597 gydy
tojai, o dabar jų esą beveik 900. Tuo pa
čiu metu nurodo, kad ir gyventojų skai
čius Kaune išaugo iki daugiau kaip 200 
tūkstančių.

Taigi jeigu 1939 metais Kaune (154.000 
gyventojų) buvo maždaug keturi gydyto
jai tūkstančiui gyventojų, tai dabar, atme 
tus tuos „beveik“ ir „daugiau kaip“, išeitų 
puspenkto gydytojo tūkstančiui gyventojų. 
Bet, jeigu tas „beveik 900“ yra, sakysim, 
882, o „daugiau kaip 200.000“ yra, saky
sim, 228.000, tai išeina, kad ir dabar, kaip 
pirma, tėra maždaug keturi gydytojai vie
nam tūkstančiui gyventojų.

Lovų skaičius ligoninėse išaugęs nuo 
1200 iki 4500 (Kauno mieste), tai yra, nuo 
aštuonių iki maždaug 20 vienam tūkstan
čiui gyventojų. Bet neužmirština, kad Uni 
versiteto klinikos, kurios daugiausia prisi-j 
dėjo prie lovų skaičiaus padidinimo, fak
tiškai jau buvo beveik pastatytos nepri
klausomybės laikais.

Apskritai Lietuvoje gydytojų ir ligonių 
skaičius — tik ne kokybe — yra padidėjęs, 
bet medicinos patarnavimas ypatingai nu
kenčia dėl vaistų stokos, kurių gydytojų 
bei lovų statistikos skaičiais, deja, negali
ma pavaduoti. (LNA)

NORĖTŲ MOKYTIS UŽSIENIUOSE
Lietuvoje dar nėra svetimų kalbų vado- . 

vėlių, pritaikytų lietuviams. Naudojamasi 
daugiausia iš rusų kalbos verstais rusams 
pritaikytais vadovėliais. Viešai reiškiamas 
pageidavimas, kad jau laikas išleisti lietu
viams pritaikytų užsienio, kalbų vadovėlių 
ir kad tų kalbų dėstytojams turėtų būti su 
daryta galimybių lankyti tų kalbų specia
lius kursus tuose kraštuose, kur tos kalbos 
vartojamos. Vokiečių kalbos mokytojams 
siūloma organizuoti tokius kursus Vokieti- * 
jos rytinėj zonoj. Tačiau to sumanymo kė
lėjai dar nedrįsta kalbėti apie tai, kur tu
rėtų būti tokie prancūzų ir anglų kalbų 
kursai... (LNA)

59 TECHNIKUMUS VALDO
12 MINISTERIJŲ

Specialinės mokyklos Lietuvoje, sovie
tiniu pavyzdžiu, dabar yra pavadintos te
chnikumais. Jų Lietuvoje yra 59. Jų valdy 
mas išblaškytas po 12 vietinių ir maskvi- 
nių ministerijų.

Darbo rezervų valdybos viršininkas Lie 
tuvoje (B. Doktorovičius) siūlo, kad visi 
technikumai pereitų tos valdybos žinion. 
Jos centras yra Maskvoje. (LNA)

AR ŽINOTE, KIEK MOKATE MUITO UŽ SIUNČIAMAS

I
 GĖRYBES Į LIETUVĄ?

TALKOS Prekybos Bendrovė, pareikalavus, Tamstai pri
sius pilną siunčiamų į Lietuvą gėrybių sąrašą, kuriame 
yra nurodyti sovietinio muito mokesčiai, galiojantieji 
nuo 1959 m. sausio mėn. 1 dienos.

TALKOS parduotuvėje, 47, Harrington Road, London, 
S.W.7, yra sukrautos tinkamos pasiuntimui gėrybės: 
avalynė, vaistai, maisto produktai, laikrodžiai, foto apa- ,

ratai, įvairios medžiagos, gatavi rūbai ir kita. Tamstai *■ 
pageidaujant, parduotuvė bus atidaroma ir sekmadienį.A TALKOS Prekybos Bendrovės klijentai yra apdraudžia-

, # mi: ligos atveju Tamstos artimiesiems pilnai apmokėtą
siuntinį pasiųs TALKOS Prekybos Bendrovė.
Visais siuntinių reikalais rašykite: |

PREKYBOS BENDROVĖ TALKA. . |
1, Ladbroke Gardens, London, W.ll.
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Paulaitis, Švedijoje — J. Pajaujis, Italijoje — kun. V. Mincevičius, Danijoje — A. Bričkuvienė, Austrijoje — Msgr. K. Razminas, D. Britanijoje — M. Bajorinas.
Printed and Published in Gt. Britain by the Lithuanian House Ltd. 1, Ladbroke Gardens, W.ll, Telephone: PAR 247P .

4


	1959-01-22-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1959-01-22-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1959-01-22-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1959-01-22-EUROPOS-LIETUVIS-0004

