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Komunizmas moters akimis
.X metai

Karaliaučius Lietuvai?
Sakoma, kad moterys galvojančios širdi

mi. Širdies perspektyvai būdingas betar
piškumas, artumas. Žiūrint iš arti, spalvos 
gyvesnės, linijos ir detalės ryškesnės, pasi
keitimai greičiau pastebimi. Todėl gauti 
įspūdžiai gilesni, turtingesni, nors ir nepa
sižymi pastovumu.

Daug šneka apie komunizmą vyriškos 
lūpos, mažiau moteriškos. Už tai įdomu su 
sipažinti su moterų nuomone apie komu
nistinę santvarką, kurią neseniai perdavė 
spaudai Vak. Vokietijos Ministerija bend
riems vokiečių klausimams.

Ministerijos pavedimu Miuncheno Infra- 
test institutas apklausinėjo 598 vokietes, at 
bėgusias iš rusų zonos. Savo amžiumi, pro
fesiniu išsilavinimu, religija jos reprezen
tavo Rytų Vokietijos moterų vidurkį.

Klausimai sukosi apie paprastą kasdie
ninį gyvenimą. Atsakymuose ieškota, kiek 
giliai komunizmas yra įleidęs šaknis į žmo
nių sielas.

Kino kronikose ir laikraščiuose nestinga 
nuotraukų, rodančių rikiuotai žygiuojan
čias moterų minias Rytų Vokietijoje. Ste
bėdamas jų veidus, hiekaip negalėtum tvir 
tinti, kad jos savu noru būtų atėjusios į 
aikštę paraduoti. Ir iš tikrųjų Infratest ins 
tituto apklausinėjimų duomenys liudija, 
kad moterys Rytų Vokietijoje visiškai ne
mėgsta komunistinių organizacijų. Tiesa, 
dirbančiosios moterys turi priklausyti pro
fesinėms sąjungonfc (FDGB) — tai būtina, 
kitaip darbo negausi. Bet kur nėra prie
vartos, ten nematyti ir noro įsirašyti ku-
rion nors organizacijon. Tokiai Demokra
tinei Moterų Sąjungai („Dem. Frauen- 
bund“), senosios Nacionalsocialistų Mote- 
rijos („NS-Frauenschaft“) tęsiniui, priklau 
sė tik 10 proc. apklaustųjų. Šią organiza
ciją moterys trumpai drūtai apibūdino: 
„pilna nešvankių bobų“, „tik kvailos mo
terys, o valdyba — žmonijos atmata“.

8 proc. apklaustųjų moterų buvo vokie- 
čių-rusų draugijos narėmis. Du trečdaliai 
moterų nepriklausė jokiai komunistinei or 
ganizacijai. Darbo atžvilgiu savarankiškų 
moterų neužtiksi nei Demokratinėje Mo
terų Sąjungoje, nei vokiečių-rusų draugi
joje. Šiaip jau 60 proc. darbininkių neišven 
gė prievolės įsirašyti į kitus organizacinius 
vienetus. Tarnautojų procentas aukštesnis 
(74), nes valdžia jas daugiau spaudžia. 75 
proc. apklaustųjų neskyrusios organizaci
joms nė kiek laiko. Likusios — po kelias 
valandas į savaitę.

Kaip žinia, tarybinė valdžia kiekvienam 
namui ir kiekvienai gatvei paskiria savo 
patikėtinius. Jie atlieka seklių ir skatin
tojų komunistinei idėjai uždavinius. Iš ap 
klaustųjų moterų tik 5 proc. yra turėję ne
malonumų, su tais provokatoriais. Visos ki 
tos moterys arba nejutosios patikėtinių ran 
kos, arba mokėjusios išvengti susidūrimų.

Paaiškėjo įdomus dalykas, kad toks tary 
binės valdžios metodas kontroliuoti žmo
nes pasiekė priešingo rezultato: gyvento
jai stengiasi juo taikingiau sugyventi su 
kaimynais (77 proc.). Šaltuose santykiuose 
su kaimynais gyveno tik 13 proc. apklaus
tųjų, ir tik 4 proc. kentėjo dėl politinių mo 
tyvų. Tie 4 proc. maždaug atitinka kovin
gųjų komunistų-skaičių, kurie taikos ofen
zyvą veda karo forma.

Infratest instituto apklausinėtosios mo
terys — visos, kaip viena — labai neigia
mai atsiliepė apie . socialistinę valstybę“. 
Savo nuomonę jos grindė praktiškais argu 
mentais: trūksta reikiamų prekių, gauna
mųjų prekių vertė menka, pardavėjos ne
mandagios, geležinkelio policija neišsiver- 
čianti be tikrinimų, daug šnipų, dar dau
giau propagandos. Visuomeninis gyveni
mas jų nedominęs, juo mažiau tas vadina
masis „socialistinis planavimas“. Ir jei mo

(E) Nubaudė už nepristatymus „broliš
koms respublikoms“. Prie ministerių tary
bos veikianti „Tarybinės kontrolės komisi
ja“ nubaudė atleidimu iš tarnybos Klaipė
dos faneros gamyklos direktorių V. Skupą 
už tai, kad fabrikas kitiems ekonominiams 
rajonams (suprask: kitoms sovietinėms res 
publikoms) nepakankamai pristatė fane
ros, o labiau aprūpino fanera savo krašto 
įmones. Gamyklos vyr. inžinieriui A. Ščeti- 
nui išreikštas papeikimas. Atleistas iš dar 
bo taip pat ir gamyklos direktoriaus pava
duotojas A. Stukas. Komisija nubaudė (ne- 
pasakyta, kuria bausme) ir Liaudies ūkio 
tarybos popieriaus ir medžio apdirbimo 
pramonės valdybos- viršininko pavaduotoją 
A. ZabrOdgkį, kad nesiėmė priemonių tuo 
reikalu.

(E) Už blogą baldų išleidimą nubaustas Uk 
mergės baldų kombinato direktorius A. So 
lovjevas. Papeikimas išreikštas kombinato 
vyr. inžinieriui V. Raznauskui, buhalteriui 
D. Riaubiškiui ir techninės kontrolės sky
riaus viršininkui M. Strelkovui. 

terys pripažįsta, kad esą ir gerų „socialpo- 
litinių“ įrengimų, tai jos turi omeny ne 
tuos „socialistinius laimėjimus“, kurie, 
anot Ulbrichto ir Chruščiovo, turėtų būti 
palikti ir po abiejų Vokietijos dalių suvie
nijimo (įmonių suvalstybinimas, žemės re 
forma), bet socialinius įrengimus, kaip 
sveikatos įstaigas, motinų globą, algos mo
kėjimą ligos metu, vaikų priedus ir kt., t. 
y. tuos socialinės politikos vaisius, kurių 
Vak. Vokietijos gyventojai nebelaiko švie
žiais.

Komunistų užsimojimas įpinti kiekvieną 
pilietį į politinę krašto raidą per darbovie
tę, per organizacijas, per seklių tinklus 
verčia žmones iš visų jėgų ginti paskutinę 
asmeninės laisvės tvirtovę — šeimą. Nors 
tarybų valdžia naudoja įvairiausias prie
mones šeimos židiniui išardyti, nors ji ne
sigaili pinigo propagandai, kad tik galėtų 
išvilioti šeimos narius į nesibaigiančių su
sirinkimų sales, vienok šeimos gyvenimas, 
užuot ėmęs skilti, dar labiau susicementa- 
vo. Sykiu pakrypo žmonių interesai į dvasi 
nes vertybes, kitaip tariant, į tas plotmes, 
kurios sunkiausiai pasiekiamos bet kokiai 
diktatūrai. Štai, pvz., apklausinėtosios mo
terys, išskaičiuodamos savo mieliausius už 
siėmimus, dešimt kartų dažniau, negu mo
terys Vak. Vokietijoje, pamini „pokalbius 
ir aplankymus“. Jos dažniau išeinančios

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

SPRIGTUKO PAŠTAS
Ką daryti?

Paspyręs koja duris, i klase įžengė Bro
nius Raulys.

— Kokia pamoka? — pirmiausia pa
klausė jis.

— Rusų kalba.
— Nelabai moku, — tarė jis ir numojo 

ranka. — Tegul bus taip: manęs nebuvo 
klasėje. Supratote? — įsakė jis tvarkda
riams.

— Bet juk taip negalima, — bandėme 
prieštarauti.

— Ne jūsų reikalas! Susirgau... — pri
dūrė, parodydamas kumštį.

Ir jūs manote, kad tai pirmą kartą? 
Draugų jis neklauso, mokytojams per, akis 
meluoja. Nežinome, ką mums daryti su to
kiu „bičiuliu“. Argi reiks Tave, Sprigtuk 
Medinūk, į pagalbą kviestis?

Klasės draugai
Pandėlio rajonas. Skapiškio vidurinė mo 

kykla, VII b klasė.

Medinuk, nesigailėk sprigto ir mūsų ket
virtokui Kęstučiui Ruzinkui. Jis trukdo 
mums dirbti, pats tingi mokytis. Kaukš- 
telk jam sprigtu, kad jis prisimintų, jog 
mes kovojame už lenininės septynmečio 
grandies vardą, kad mes turime būti tik 
pavyzdingi.

Irena Juozaitytė, lenininės septynmečio 
grandies grandininkė.

Klaipėda, 9 vidurinė mokykla.
Iš „Lietuvos Pionieriaus“, 1959.III.15.

KADA RAŠYMO MAZGAS SUGENDA.

Padarė Naujosios Vilnios vykdomojo ko
miteto vietinio ūkio valdybos darbininkai 
parkerį, o vadovai ėmė rūpintis, kaip čia 
jį pavadinti.

— Duokim jam atominio kotelio vardą.
— Ne, reikia truputėlį kukliau.
— Bet juk dabar technikos amžius. Vi

sur traktoriai, buldozeriai, autokranai, au
tomašinos... Nors autokoteliu pavadinki
me.

— Hm. Autokotelis? Taip galima. Taigi 
autokotelis!

— O kas parašys, kaip juo naudotis. Juk 
tokia technikos naujovė. Reikia būtinai in
strukcijos autokoteliui!

— žinoma, instrukcijos reikia. Tik kas 
ją rašys? Gal darbininkai?

— Ne, čia reikia išsilavinusio žmogaus.
— Teisybė. O kas iš mūsų rašyti moka? 
_  ?!
— Rašysim kolektyviai. Visi po žodį, ir 

sukursime.
Taip ir padarė. Pasodino vieną už stalo, 

įdavė į rankas naujos produkcijos „autoko- 
telį“, ir plunksna suskrebėjo.

„Naudokitės autokoteliams specialiu ra
šalu... nuleiskite kotelį j rašalą. 8-10 kartų 
paspauskite svaustuką ir rezervuaras pri
sipildys rašalo“.

Kai buvo parašyti šie žodžiai, grįždamas 

pasivaikščioti, aplankančios pažįstamas šei 
mas, jaukiai praleidžiančios vakarus besi- 
šnekučiuodamos.

Knygų skaitymas užima taip pat žymią 
vietą mėgiamųjų dalykų eilėje. 56 proc. ap
klaustųjų skaitė knygas „dažnai arba at
sitiktinai“, o tuo tarpu panaši moterų gru
pė Vak. Vokietijoje į tą patį klausimą at
sakė 44 nuošimčiais. Rytų Vokietijos mo
terys skaitančios daugiau mokslines ir kla 
sinės literatūros knygas (knygų pirkti ne
reikia, nes beveik kiekvienos šeimos kny
gų lentynoj gali rasti klasikų raštus; anks 
čiau jie tarnavo daugiau kaip papuošalas), 
mažiau kelionių aprašymų, kriminalinių 
romanų (to žanro knygų mažiau ir išlei
džiama tarybiniuose kraštuose).

Žinoma, pomėgių pobūdis yra daugiau 
ar mažiau ir ekonominio gyvenimo pasėka. 
Komunistiniuose kraštuose neskiriama di
desnio dėmesio tai pramonės šakai, kuri rū 
pinasi gyventojų laisvalaikį paįvairinti. 
Taipgi darbininkų ir žemesniųjų tarnauto
jų neturtas verčia žmones pasitenkinti nie 
ko nekainuojančiais paįvairinimais.

Infratest instituto anketų duomenys lei
džia gana tikrai spręsti, kad tarybinė val
džia Rytų Vokietijoje laikosi karinės jėgos 
dėka. Gyventojų pritarimo ji neturi. Ko
munistinė ideologija iki šiol nepajėgė už
kariauti žmonių sielų. J,M. (ELI) 

iš mokyklos, pas vieną iš „instrukcijos au
tokoteliui“ bendraautorių užbėgo sūnus 
Petriukas. Jis susidomėjęs priėjo prie sta
lo pažiūrėti, ką dėdės taip dūsaudami ra
šo.

— Tėtuk, o ką reiškia svaustukas? — pa 
klausė jis staiga. — O „rezervuaras“, — 
tai, tur būt, didelė vandens bala. Oi, ne, ne 
vandens, o rašalo. Barščių, ar ne?

— Pasitrauk! Nieko tu neišmanai, — pa
sakė jam dėdės.

„Autokotelis“ skrebėjo toliau:
„...Pripylus rašalo 2-3 kartus krestelėki

te kotelį, rašalo pertekliui iš po plunksnos 
pašalinti. Nušluostykite kotelio galą...

...laikykite jį vertikaliai plunksna aukš- 
nyn.

...Jeigu kotelis nustojo veikęs perašant 
reiškia, kad rašomasis mazgas užsiteršė...“

Čia Petriukas vėl neištvėrė:
— O kas tai rašomasis mazgas?
— Tai autokotelio detalė, supranti? Jei

gu ji sugenda' negalima rašyti, — paaiški
no nenoromis vienas dėdė. — Bet ar tu su
prasi?

— Aha, supratau! Jeigu rašymo mazgas 
sugedęs, vadinasi, rašyti negalima. Tai 
kam tie dėdės rašo? Juk mazgas su...

— Ar nutilsi tu, įkyrus vaikėze. Marš į 
namus! — išvarė dėdės.

Petriukas išėjo.
Kolektyvinis „kūrinys“ buvo kuriamas 

toliau.
„...Koteliui sugedus, kreįvkitės į remon

to dirbtuvę“, — dar suskrebino plunksna, 
valdoma sugedusio rašomojo mazgo. Paga
liau nutarė: pakaks. Viskas vartotojams 
bus aišku. Na, o jei neaišku dėl viso pikto 
dar vieną punktą pridėjo:

„Pastebėję defektus, kreipkitės į Naujo
sios Vilnios rajono vykdomojo komiteto vie 
tinio ūkio valdybą:. Vilnius, Šiaurės g-vė 
2, pateikdami šią instrukciją“.

Taigi, ir kreipiamės mes vartotojai, ta 
proga praplaudami jūsų sugedusius rašy
mo mazgus šaltu dušu.

Iš „Komjaunimo Tiesos“, 1959.11.22.

POPIEŽIUS PRIĖMĖ PJT DELEGATUS
Kovo 20 d. specialioj audiencijoj Popie

žius Jonas XXIII priėmė Pavergtųjų Euro
pos Valstybių Seimo delegaciją, kuri, ap
lankiusi Australiją, Filipinus, Tolimuosius 
ir Artimuosius Rytus, pro Romą grįžta na
mo. Audiencijoje dalyvavo ir Vatikano 
Valstybės Sekretorius kardinolas Tardmi.

(E) Varo rinkti seną laužą. Komjaunuo
lių centro komitetas per laikraščius, radiją 
ir kitokiu būdu reikalauja plačiu mastu įsi 
jungti į seno laužo rinkimo kampaniją. Įsa 
kymas duotas Maskvos centro įstaigų. Uo
liausiai rinkusiems laužą po metų būsią ski 
riamos ypatingos premijos: automobiliai, 
foto aparatai ir kita.

(E) 4360 Lietuvos jaunuolių pernai buvo 
nuvežti į Kazachstaną plėšinių derliui nu
imti, kaip pranešė Vilniaus radijas kovo 3 
d. 1200 Lietuvos jaunuolių ten įsikūrę „nuo 
latiniam darbui“.

(E) Ir kolchozuose bendras katilas. Lietu 
vos kompartijos ir sovietinės valdžios pa
rėdymu ir kolchozuose bus organizuojamos 
bendros valgyklos kolchozininkams ir jų 
šeimoms.

Amerikiečių žinių agentūra AP kovo 13 
d. paskleidė žinią, kad Sovietų Sąjunga ruo 
šiasi Lenkijai atiduoti Karaliaučių su Pilia 
va, bet už tai Lenkija turėtų Vokietijos so 
vietinei zonai atiduoti Štetino miestą ir 
uostą.

Iš kitos pusės, Europoje ir Amerikoje 
yra pasklidę gandų, kad Sovietų Sąjunga 
ruošiasi atiduoti Karaliaučiaus sritį Sovie
tinei Lietuvai. Lietuvos kp ir sovietinės vai 
džios vadovybė pavedusi tam tikriems ko
lektyvams paruošti tuo reikalu išsamią is
torinę ir kitokią medžiagą, kuri pagrįstų 
Lietuvos pretenzijas į tą kraštą. Abiem at
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r SęįtiįnįoS DIENOS ~|
KONFERENCIJOS IR SUSITARIMAI

Vakariečių atsakyme į Maskvos notą 
Berlyno ir Vokietijos klausimu sutinkama 
su gegužės 11d., kaip pradine data užsie
nių reikalų ministerių konferencijai, o vir
šūnių konferencija galinti būti tik arba lie 
pos mėn. pabaigoje, arba rugpjūčio pra
džioje.

Vakariečiai per daug nesipriešina Sovie
tų siūlymui leisti konferencijoje dalyvauti 
Čekoslovakijos ir Lenkijos atstovams.

KINIJA PIKTA, KAD INDIJA IŠDAVĖ
Apie sukilimą Tibete ir susišaudymus jo 

sostinėje Lhasa pirmosios žinios pasiekė 
Vakarus per Indiją — jas perdavė Indijos 
konsulatas. Dėl to komunistinė Kinija Indi 
jos konsulatą ruošiasi uždaryti, o kol kas 
konsulato personalas yra namų arešte.

NASERAS IEŠKO DRAUGŲ
Kai Arabų Respublikai besiginčijant su 

Iraku juoda katė perbėgo kelią į Maskvą, 
tai Naseras dabar bent arabų pasaulyje ieš 
ko kad ir mažesnių draugų. Norėdamas 
gauti Libano moralinę paramą, jis buvo su
sitikęs su to krašto prezidentu Chehab.

MAO SAULĖ
Maocetungas yra pareiškęs norą pasi

traukti iš aktyvaus gyvenimo. Kai dar 
prieš tą pareiškimą suvalstybintų namų 
kvartalo perdėtinis sakė „Pamatęs Mao, aš 
iš sapnų nubundu juokdamasis“, o „Liau
dies dienraštis“ rašė, kad „Pirmininkas 
Mao yra kaip saulė, teikianti šviesą, kur 
tik pasiekia“, tai dabar, prieš partijos kon 
ferenciją, daugiau kalbama tik apie spor
tavimą ir saulę jau yra visiškai nusileidu
si arti žemės, nebėra nepalyginama. Kai 
Jangstės upę perplaukiusiam jam Lian Šu- 
mei pasakęs „Pirmininke Mao, tu plauki la 
bai gerai“, tai Mao atsakęs: „Tu geriau 
plauki, kaip aš“.

IRAKAS PASITRAUKĖ IŠ BAGDADO 
PAKTO

Irakas pasitraukė iš Bagdado Pakto, ir 
tai, kaip pareiškė min. pirmininkas gen. 
Kassem, „pradžiugino žmonių širdis“.

Bagdado Paktui, be Irako, priklauso dar 
D. Britanija, Persija, Pakistanas ir Tur
kija.

Užtat Irakas tuo pačiu metu patvirtino 
su Sovietų Sąjunga pasirašytąją 50 mil. sv. 
paskolos sutartį, kurios sąlyga galėjo būti 
— pasitraukti iš Pakto.

GRAŽINS Į KRAŠTĄ, KURS PASIKEITĖ
Japonijoje dar nuo karo metų yra likę 

apie 600.000 korėjiečių, suvežtų darbams.
Dabar su tarptautiniu Raud. Kryžium su 

tarta, kad tie žmonės bus grąžinti komu
nistų valdomon šiaurės Korėjon.

Japonija nebenori laikyti jų.

Viskas eina per Maskva
DAR KARTĄ APIE SOVIETŲ LIETUVOS „SAVARANKUMĄ“

„Europos Lietuvio“ š.m. sausio 29 d. nu
meryje buvo paskelbtas New Yorke vei
kiančios Lietuvos Naujienų Atrankos (L.N. 
A.) gana išsamus pranešimas pavadinimu: 
„Kiek to „savarankumo“ Lietuvoje“.

Tame pranešime buvo atpasakota, kaip 
susovietintos Lietuvos „nuolatinis atsto
vas“ (atseit,, pasiuntinys) prie ministerių 
tarybos Maskvoje stengiasi pavaizduoti 
okupuotosios Lietuvos „savarankumą“. 
Gabdanskas (taip vadinasi šis atstovas!) 
apibrėžia savo veiklą Maskvoje. Iš apra
šymo turėtų sekti, kokios plačios apimties 
esančios jo kompetencijos, o tai eitų įrody
mu, esą, Lietuva niekada nebuvusi tokia ne 
priklausoma ir savaranki, kaip dabar, bū
dama „didžiosios broliškos tautas globoje" 
(sovietų propagandos tezė, cituota pagal 
LNA).

Kiek to „savarankumo“ tūri Maskvos 
valdoma Lietuva, matyti iš tokio savaime 
menko pavyzdžio:

Lietuvoje išleistų leidinių (knygų, žurna

vejais Karaliaučiaus klausimas . keliamas 
ryšium su pasiruošimais sudaryti taikos su 
tartį su Vokietija. (E)

(E) Žibalo, druskos ir kitų prekių stoką 
nori pašalinti bausmėmis, „Tarybinės kont
rolės komisija“ nubaudė Vilkijos vartoto
jų kooperatyvų sąjungos reikalų vedėją E. 
Klimašauską ir einantį Ignalinos rajono 
vartotojų kooperatyvo reikalų vedėjo parei 
gas N. Tonkalį už tai, kad kaimo koopera
tyvų neaprūpinę žibalu, druska, degtukais, 
silkėmis, papirosais stiklu langams, indais 
ir kitomis prekėmis.

TIBETAS PAVOJUJE
Dėl Tibeto įvykių pirmą kartą prabilo 

komunistinė Kinija, skelbdama, kad sosti
nėje Lhasa, sukilimas'užgniaužtas ir vyks 
ta tik provincijoje.

Tibeto ir Vakarų suinteresuotus sluoks
nius domina klausimas, koks likimas bus 
ištikęs Dalai Lamą, dvasinį krašto vado
vą, kurį kiniečiai norėjo suimti, bet tikin
tieji neleido. Kiniečiai bombardavo jo rū
mus, bet tikimasi, kad jis su savo ministe- 
riais ir patarėjais pabėgo. Kiniečiai skel
bia, kad vieton jo jie paskyrę Pančen La
mą, savo globojamąjį dvasinį vadovą, kurį 
savo metu buvo pasirinkęs čiangkaišekas, 
kai jis norėjo įsitvirtinti Tibete ir kurį sa 
vo globotiniu padarė kiniečių bolševikai.

Kinijos komunistai pradėjo veržtis į Ti
betą, kai 1947 m. britai pasitraukė iš Indi
jos. Jie užėmė Tibetą, tvirtindami, kad 
įkursią tik savo karines bazes, o į vidaus 
reikalus nesikišią. 1951 m. buvo net pasi
rašyta Kinijos - Tibeto sutartis, bet ilgai
niui įprastine tvarka buvo užmiršti visi pa 
žadai. Dabar Dalai Lama atsisakė tos su
tarties, ir laisvę pamėgę Tibeto kalniečiai 
nori apginti savo teises. Kiniečių įsiverži
mo metu Tibetas buvo kreipęsis į J. Tau
tas, bet Indija prikalbėjo tą skundą atsi
imti, pažadėdama tarpininkauti. Iš Nehru 
pastangų nieko neišėjo. O dabar ir pats 
Nehru bijo, kad kiniečių įsistiprinimas Ti
bete nereikštų galo ir Indijos neutraliajai 
laisvei.

Susirūpinimo esama ir Vakaruose, nes 
po Tibeto gali ateiti galas laisvei Burmai, 
Laos, Cambodijai, Siamui ir Hong Kongui, 
kaip kraštams, kurie turi bendras sienas 
su komunistine Kinija.

PAŠIAU L YįE
— D. Britanijoje numatoma pabranginti 

geležinkelių susisiekimą.
— Australijos parlamentarai gaus didės 

nius atlyginimus.

— Vienoje Filipinų saloje yra dar 2 japo 
nų kareiviai, kurie nežino, kad jau baigtas 
karas, ir apšaudė net japonų ambasados 
pareigūnus, norėjusius pasakyti jiems tai.

— Ispanijoje areštuoti 7 studentai, kaip 
Franko reakcija į naująjį judėjimą „P“ 
(protesto).

— Jordano karalius Husseinas matėsi su 
prez. Eisenhoweriu.

— Mirė Olga Čechovą, artistė, žymaus 
rusų rašytojo A. Čechovo žmona, sulauku
si 90 metų.

lų, laikraščių) negalima tiesiogiai užsaky
ti. Visi užsakymai eina per Maskvą.

Tokia tvarka tuo labiau nuostabi, kad 
joks spausdintas žodis ir šiaip negali Lietu 
voje pasirodyti, negavęs komunistų parti
jos cenzūros leidimo. Žinant Lietuvos ko
munistų partijos „savarankumą“, atrody
tų, jog Maskva jau turi pakankamai garan 
tijų, kad Vilniuje nebus išspausdinta „he- 
rezijų“. Ir vis dėlto be Maskvos žinios ne
galima užsakyti nė menkiausio leidinio, pa 
skelbto Lietuvoje!

Be abejojimo, tokioje pat būklėje yra ne 
tik Lietuva, bet ir kitos tautos, patekusios 
rusų imperializmo „globon“.

Konstantinui Gabdanskui ir kitiems pa
našiems globojamiems „diplomatams“ tek
tų dėkingas uždavinys išreikalauti bent jau 
tiek „savarankumo“, kad Vilniaus leidyk
los galėtų priimti ir atlikti knygų užsaky
mus be Maskvos gėdingos „globos“...

A. Gerutis
Berne, Šveicarijoje.
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LAIŠKAS IS CIKAQOS
LIETUVIŲ PĖDSAKAIS

Amerikos istorija yra labai dar nesena. 
Kai mūsų Vilnius, o taip pat ir Kaunas 
jau buvo seni miestai, Čikagos apylinkėse 
tegyveno indėnai ir šaudė buivolus, čia te 
kančios upės krantai buvę gausiai apaugę 
laukiniais česnakais. Taigi valgė tuos česna 
kus indėnai ir džiaugėsi, kad yra stiprūs. 
Jų kalboje stiprus reiškia „Čikaga“. Tas 
žodis ir liko upės ir dabartinio didmiesčio 
vardu. Pirmieji europiečiai, apsilankę Čika 
gos apylinkėse, buvo prancūzai. Misijonie- 
rius Marquette čia tarp indėnų išgyvenęs 
6 metus. Jo vardas Čikagoje įamžintas dide 
liu jo vardu pavadintu parku ir gatve. Tuo 
pat vardu vadinamas ir pats šauniausias 
lietuvių, daugiausia „dypukų“ apgyventa
sis rajonas.

Čikagos miesto pradžia skaičiuojama nuo 
1804 metų. Taigi, europietiškais standar
tais, tai labai nesenas miestas. Dar 1812 
metais, kai Europa stebėjosi Napoleono ka 
ro žygiais, indėnai užpuolė ir išžudė Čika
gos karinės įgulos narius. Šiandien Čikaga 
yra daugiaveidis miestas. Sunku surasti vie 
no rajono ribas ir atskirti nuo kito. Mies
to augimas buvo toks greitas, kad dauge
liu atvejų fabrikai, kurie buvo planuoti ir 
statyti už miesto ribiį, plečiantis jam atsi
dūrė netoli centro. Daug kur gyvenamieji, 
rezidenciniai distriktai susimaišė su pramo 
niniais. Panašiai atsitiko ir su garsiomis 
skerdyklomis, vadinamaisiais stock yar- 
dais. Pastatyti užmiesty, tie mėsos apdir
bimo. milžinai fabrikai šiandien atsidūrė 
gyvenamųjų rajonų vidury. Čia karštomis 
vasaros dienomis pakankamai esą ir nema
lonių kvapelių. Dėl tų ir kitų priežasčių, 
kaip kanalas ir daugybė fabrikų, seniau 
reikšmingas ir svarbus lietuvių rajonas, va 
dinamas Bridgeportu, šiandien labai suma
žėjęs, vis dar mažėja ir nyksta. Vienok ši 
vieta mieste jau įamžinta, nes čia tiesiasi 
ir Lituanica gatvė.

Taip, Čikaga yra daugiaveidė ir daugia
kalbė. Vokiečiai, lenkai, lietuviai, airiai, me 
ksikiečiai, o pagaliau ir „juodžiai“, kaip 
čia vadinami negrai, visi turi savo sritis, 
kurios viena nuo kitos neatskirtos jokiomis 
ribomis, dažnai susilieja, dažnai viena kitas 
susiaurina ir visiškai išstumia. Pats mies
to centras yra vadinamas Loop. Čia seniau 
kažkurį geležinkelio linija dariusi kilpą, ir 
visi toje kilpoje stovėjusieji pastatai pa
kliuvo į didmiesčio centrą, dar vadinamu 
down town. Tai nelyginant Londono City, 
Oxford Street ir Leicester Square sugrūsti 
viename nedideliame plote. Čia ir didieji 
bankai, biznio bendrovių centrai, čia ir di
džiosios krautuvės ir teatrai, kinai. Čia su 
sispietę dunkso Čikagos dangoraižiai, vaikš 
to gražiai pasirėdę žmonės ir vakarais su
žimba tūkstančiai reklaminių šviesų. Loop 
— tai didmiesčio širdis. Visos kitos miesto 
dalys išsiplėtusios mylių myliomis. (Sako
ma, kad Western Avenue esanti 26 mylių ii 
gurno). Atskiros sritys pavadintos ar ku
rios gatvės vardu, ar netolimo parko; kiek
viena jų turi savo dvasią, savitą veidą, o 
kartais ir savo gerą ar blogą garsą. Nuo 
įvairių priežasčių priklauso ir kainos vieno 
ar kito rajono namų ar butų. Sakysime, 
Brighton Park srityje butas beveik dukart 
brangesnis negu Bridgęporte. O Marquette 
Park toks pat butas gali būti dar branges

nis, nors pastarasis yra dar toliau nuo 
miesto centro. Yra sričių, kur gyvena tik 
milijonieriai, ir rajonų, kur tegyvena neg
rai. Jie, paprastai artėdami viena ar kita 
kryptimi, numuša ir namų ar butų kainas. 
„Tik ten neik gyventi“, sako sena teta nau 
jakuriui: „ten jau juodžiai netoli“...

Bet gana bus kalbėti apie Čikagą. Laikas 
pašnekėti apie didžiausią pasaulyje lietu
vių apgyventą vietovę. Ir tai padaryti ne
užteks nei vieno, nei šimto laiškų. Lietu
viai Čikagoje tai nėra vien tik kolonija, 
kaip Ketteringas ar Corby. Tai miestas ir 
dar nemažas, su savo istorija, su besikei
čiančiom tradicijom Ir nuolat kintančiu vei 
du ir tūkstančiais pasireiškimų. Šitame 
mieste yra atlikta tiek daug svarbių lietu
viškų darbų, kad ir kelių didelių knygų ne 
užtektų viskam aprašyti. Ir tų lietuviškų 
darbų dar daug yra ir dar ilgai bus padaro
ma.

Pirmuoju Čikagoje dar 1870 metais apsi 
gyvenusiu lietuviu laikomas Baltrus Špoke 
vičius. 1884 metais lietuvių čia tiek buvo, 
kad įsteigta neilgai tegyvavusi Šv. Jurgio 
Draugija. 1886 m. įsteigta Šv. Kazimiero 
Karalaičio Draugija, o 1892 metais pirmoji 
lietuvių šv. Jurgio parapija. Nuo tų, rodos, 
tolimų metų daug daug Čikagos lietuvių 
išnyko amerikoniškame katile, daug antka
pių su lietuviškomis pavardėmis išaugo 
, kazimierinėse“ kapinėse. Tačiau dar ne
maža jų dirba kruta ir sielojasi lietuviško
mis problemomis ir gyvena lietuVišku gyve 
nimu.

Ir kaip nuostabiai greit lietuvių skaičius 
Čikagoje augo! 1907 m. čia buvo jau 7 lietu 
viškos parapijos, 60 įvairių draugijų ir du 
laikraščiai. Pasakojama, kad-1910 m. vasa 
rio 6 d.'vienu metu lietuviai suruošė septy 
nis balius, tris vaidinimus ir vieną paskai
tą. Štai, kur būtų pravertęs Manchesterio 
koordinacinis komitetas! Šitais gyvos lietu 
viškos veiklos metais, kada lietuviai Tėvy
nėje tebenešė caro Rusijos vergiją, Čikagos 
laisvė ir gerovė išugdė naują lietuvių kar
tą, kurios daugeliui teko grįžti į Nepriklau
somą Lietuvą ir ten savo sugebėjimais pri
sidėti prie pokarinio atsistatymo sunkumų. 
Juk vien per Walparaiso Universitetą prieš 
pirmąjį karą, sako, perėjo apie 800 lietuviš 
ko jaunimėlio. Jie sudarė pagrindą Ameri
kos lietuviškajai inteligentijai ir davė gra
žių jėgų atgimusiai Lietuvai. Ar daug lon- 
doniškių žino, kas 1908 metais atgaivino 
Čikagos Tėvynės Mylėtojų Draugiją, kas 
penkis metus redagavo Čikagos savaitinį 
laikrašti .Lietuvą“? Kas sukūrė tą pagar
sėjusį Lietuvos Laisvės Varpo užrašą (var 
po, 1919 metais padovanoto Nepriklauso
mai Lietuvai), kuris sakė: „O, skambink 
per amžius vaikams Lietuvos! Tas laisvės 
nevertas, kas negina jos!“ Ogi senas čika- 
gietis, o šiandien jau senas londoniškis, tas 
kuklusis dzūkas — B.K. Balutis.

Algirdas Pužauskas

MEKO STRAIPSNIS „ISKUSTVO KINĄ“
Poetas rašytojas Jonas Mekas „Semeniš- 

kio idilių“ ir kitų dalykų autorius, leidžiąs 
anglišką kino meno žurnalą, parašė straips 
nį į Maskvos žurnalą „Iskustvo kiną“.

Ar jis turėjo moralinę teisę? — Atsaky
mo dabar ieško Amerikos lietuvių spauda.

Propagandinis veikimas
LIETUVIŠKŲ REIKALŲ GARSINIMAS TARP KITATAUČIŲ

Rašo Algirdas Gustaitis
Niekados nebus per daug, lietuviškais 

klausimais pranešimų gyvenamųjų kraštų 
spaudoje, radijuje, televizijoje.

Tuos mūsų reikalus stebint ir lyginant 
su kitų tautinių grupių, gyvenančių emigra 
cijoje ir besirūpinančių savosios informa
cijos sėkmingumu, tenka pasakyti, kad lie
tuvių propagandinis veiklumas yra žymes
nis ir sėkmingesnis už ne kurios nors vie
nos, bet už ištisos eilės kitų tautybių.

Tačiau visad turime ieškoti naujesnių, 
geresnių būdų lietuviškiems reikalams iš
kelti.

Duokime svetimiesiems lietuviškos 
informacijos

Negalima reikalauti, kad kitataučiai ra
šytų apie lietuvius gerai ir objektyviai, jei 
jiems nesuteiksime deramų žinių. Jiems lie 
tuviški vargai nelabai rūpi ar net ir visiš
kai nerūpi. Jie gali panaudoti, jei turės po 
ranka žinių ar jaus tos informacijos aktu
alumą skaitytojams.

Nebūtina, kad informaciją paruoštų ir 
pristatytų plačias pažintis tuose kitataučių 
laikraščiuose turintieji asmenys. Ją parū
pinti gali kiekviena- svaresnė lietuviška "or
ganizacija, sugebanti gerai išversti, teisin
gai parašyti.

Be abejo, šitai įpareigoja rašančiuosius 
pakankamai gerai žinoti reikalą ir teigia
mai nušviesti jį. Pranešimai turi būti vien 
apskritai lietuviški, nesileidžiantieji į parti 
nius nukrypimus, nemokantieji -ir nepa
mokslaujantieji.

Jie norės faktų. Rašiniuose turi būti at
sakoma į klausimus: kas, kur, kada, kodėl?

Kokiomis; progomis rašyti?
Ne vien Vasario 16-osios proga kreipti

nas!. Temų yra daug. Pvz., svarbesnieji lie 
tuvių kultūriniai reikalai (Lietuvių Enci
klopedija, lietuvių žurnalai, lietuviškos gim 
nazijos, lietuvių kalbų dėstymas nelietuviš 
kuose universitetuose, lietuviškos dainų 
šventės, sporto šventės ir t.t.). Lietuvos is
torinės datos: senųjų Lietuvos karalių, ku
nigaikščių; Lietuvos kautynių, laimėjimų 
prieš didžiuosius Europos priešus, Lietuvos 
miestų įkūrimo jubiliejai, lietuviškos spau 
dos karžygiški faktai ir t.t. Lietuvių gyve
nimas emigracijoje: kuo lietuviai ir kada 
pasižymėjo, mūsų kultūrinis įnašas tos ar 
kitos tautos istorijon, lietuvių ekonominiai, 
organizaciniai laimėjimai ir t.t. ir t.t.

Man atrodo, per daug verkšlenimo lieja 
ma birželio išvežimo dienomis ir per ma
ža rodoma ryžtingumo. Per daug dejuoja
ma dėl Jaltos sutarties ir per mažai krei
piama dėmesio į naujus neleistinus pasikė
sinimus lietuvių tautos nenaudai. Tokiomis 
progomis reikėtų susirinkti tautinės ambi
cijos kelti, o ne dejavimų rankioti. Verkš
lenantis visad paliekamas vienas, o kovin
gasis vienetas aplink save suburia prita- 

-riančiuosius.

Kam ir kada siųsti?

Gerai paruošta informacija siųstina, siau 
rai dirbant, savo apylinkės spaudai, radi
jui, televizijai.

Nedarykite nuolatinės klaidos: praneški

te jiems ne pora dienų prieš. įvykį, bet tris 
ar bent dvi savaites iš anksto. Kartais lie
tuviškos organizacijos paprašo mane lietu
viškų reikalų reklamos tarp kitataučių; jei 
kitos išeities nerandu — sutinku, bet pri- 
myg tinai prašau suteikti man reikalingų 
informacijų keletą savaičių iš anksto. Jie 
pažada, bet gaunu... prieš einant į minėji
mą, porą ar keletą dienų prieš datą. Tokia 
informacija dažniausiai būna pavėluota ir 
neduoda pageidautosios naudos.

Nebūtina asmeniškai pažinoti redakto
rius. Paprastų paprasčiausias būdas — iš 
telefonų knygos susirasti laikraščių adre
sus ir visiems norimiems .išsiuntinėti. Didie 
ji amerikiečių dienraščiai pageidauja užra
šyti „City desk“, iš kur jau pakliūva reika- 
lingon vieton. Naudinga prieš tai paskam
binti telefonu, po ranka turint pranešimo 
santrauką. Dar geriau, jei pažįstamas laik
raščio skyriaus redaktorius ar kolumnis- 
tas. Galima jiems adresuoti. Pastarųjų ra
šiniai turi nuolatinius skaitytojus.

Panašiai klibentinos radijo stotys, tele
vizijos.

Kaip taisyklė, redaktoriai ar reporteriai, 
gaunantieji informacinius pranešimus, pa
dėkos. Retai kada bus panaudota visa pri
statomoji medžiaga, bet kas nors bus pami 
nėta. Svarbu juos nuolatos apšviesti. Ilgai
niui žinos juos pasiekiantį asmenį, juo pra 
dės daugiau pasitikėti ir dėti pilnesnius 
pranešimus.

Siauresnės apimties laikraščiai, leidžiami 
mažesniems miesteliams, tokia informacija 
plačiau pasinaudoja. Blogiausiu atveju tie 
mažieji turi po keliasdešimt tūkstančių ti
ražą, o tai lietuvišku emigraciniu mastu 
nėra jau taip maža.

Išnaudokime plačiąsias galimybes!
Kiekviena stambesnė lietuviška organiza 

cija ar galintieji tokius ryšius palaikyti pa
vieniai mūsų kultūrininkai ir visuomeninin 
kai turėtų pagalvoti, ką ir kiek apie Lietu
vą žinių jie yra paskleidę kitataučiams. Ar 
galima daugiau? — Tikriausiai galima, tai 
ir darytina! Užuot verkšlėnus, kad lietuviš
ka informacija užsieniuose nėra pakanka
mai stipri — dirbkime jai papildyti, patiks 
linti, neieškodami kitur kaltininkų, nes jais 
gal yra tie didieji kritiškieji šaukliai...

Išnaudokime esamąsias geras galimybes 
Lietuvos vardui aukštinti, nes, gyvendami 
svetimuose kraštuose, iš visai arti stebime 
savo kaimynus, bendradarbius, pažįstame 
juos, jų silpnybes, jų veikimo būdus. Duo
kime taiklius smūgius į skaudžiausias vie
tas. Nesvarbu, kad lietuvių yra mažiau nei 
kiniečių: mums daug svarbiau, kad lietu
viškas balsas būtų galimai svaresnis kultū
riniame, politiniame ir kitokiame^yeikime.

Pabaigai vienas svarbus patarimas: lietu 
viškuosius reikalus kitataučiams pristatyk! 
me galimai šviesesnėmis spalvomis! Nebū
kime vergai ir patys savęs niekintojai. Įžiū 
rėkime lietuviškoje kultūroje gintarinio 
blizgesio, lietuviškame veikime žavių pa
vyzdžių, lietuviškoje administracijoje —pa 
sididžiuotino sklandumo, iškeikime tikruo
sius pasaulinio garso lietuvius sporte, me
ne, istorijoje ir kt. Svetimuose sukeikime 
pavydą garbingam lietuviškam vardui!

Prisikėlimo liudininkai

Iš visų žmonijos istorijos geriausiai ir au 
tentiškiausiai paliudytų įvykių yra tas fak 
tas, kad po Kristaus prikalimo prie kry
žiaus, po Jo mirties ir palaidojimo, trečią 
dieną Jo kapas buvo rastas tuščias ir Jis 
vėl gyvas, prisikėlęs iš mirusiųjų, pasirodė 
daug kartų apaštalams ir kitiems liudinin
kams per 40 dienų iki Jo įžengimo į dangų. 
Mūsų Viešpats prisikėlęs tebeturėjo nukry
žiavimo žaizdas savo kūne, kaip savo tapa
tybės įrodymą, ir kaip ženklą savo pergalės 
virš mirties. Prisikėlęs kūnas turėjo visą 
savo fizinę realybę: Jėzų buvo galima pa
liesti, Jis valgė drauge su apaštalais. Po to 
'apaštalai iki pat savo mirties per 30 metų, 
kol buvo nukankinti, šias tiesas skelbė vi
sam pasauliui, kaip akivaizdūs prisikėlusio 
jo Viešpaties Jėzaus liudininkai.

Kristaus prisikėlimas pradeda pasauliui 
naują išganymo epochą. Tas, kurs turi visą 
valdžią danguje ir žemėje, apaštalams įsa
kė ske.’bti išganymo Evangeliją Visiems 
žmonėms be jokios išimties. Tie, kurie gir 
dės Evangeliją — privalo ją su tikėjimu 
priimti ir per krikštą įsijungti į Kristų. At 
sisakymas tikėti į Evangeliją reiškia duoda 
mo išganymo atmetimą ir už tai gresia am
žinas pasmerkimas, nors kartais žmogui 
taip sunku prisikelti iš nuodėmės su ja 
apsipratus.

Apaštalas Tomas, nežiūrint, kad visi kiti 
apaštalai jau matė prisikėlusį Išganytoją, 
liko savo netikėjime užsispyręs: „Jei nepa
matysiu jo rankose vinių perdūrimų, ne
įdėsiu savo piršto į vinių vįetą ir neįdėsiu 
savo rankos į jo šoną, netikėsiu“. Po aštuo- 
nių dienų Jėzaus mokiniai vėl buvo vidu
je ir Tomas drauge su jais. Jėzus atėjo du
rims esant uždarytoms ir pasveikinęs apaš
talus tarė Tomui: „įdėk čia savo pirštą, ma 
tyk mano rankas, ištiesk savo ranką ir 
įdėk į mano šoną, ir nebūk netikėlis, bet ti
kintis“. Tomas pamatęs savo Mokytoją iš 
džiaugsmo ir dėkingumo sušuko: „Mano 
Viešpats ir mano Dievas!“ Ta proga Jėzus 
pasakė ne vien tik Tomui, bet ir visiems, 
kurie per šimtmečius bandys atmesti apaš-- 
talų autoriteto autentišką liudijimą: „Ka
dangi tu matei, Tomai, tu įtikėjai; palai
minti, kurie nematė ir įtikėjo“. Išganytojas 
tiksliai parodė kas yra tikėjimo esme ir 
nuopelnas. Tikėti kas matoma nėra tikėji
mas, bet patyrimas, o patyrimas neturi jo
ki nuopelno. Tikėti į tai kas aukščiau mū
sų supratimo, remiantis vien tiktai Dievo 
ir Bažnyčios autoritetu, yra tikras tikėji
mas, kuris pakelia, pašvenčia, išgano. Vieš 
pats kėlėsi ir šaukė visus į naują tyrą gyve 
nimą!

P. Dauknys, MIC

Pamaldos

KETTERING — šį Atvelykio sekm., balan 
džio 5 d. 12 vai., St. Peter's bažn., Lon
don Road.
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ŠIANDIENINĖ LIETUVA
J. VILČINSKAS

tybinio lovio“... Buržuaziniai nacionalistai, 
anot jų, yra didžiausi lietuvių liaudies prie 
šai, nes jie „bando atplėšti lietuvių tautą 
nuo rusų tautos“.

Kampanijos prieš buržuazinius naciona
listus kulminacinis punktas buvo pasiek
tas praeitą vasarą, kada Vilniuje buvo nu-

Politinė padėtis po Stalino mirties pasi
keitė tuo, kad 1937 metų „valymuose“ su- 
nakinti lietuviai komunistai Vincas Kapsu 
kas, Aleksa - Angarietis, generolai Putna 
ir Uborevčius dabar yra rehabilituoti. Vin
cas Kapsukas keliamas į padanges, kaip 
pirmosios Lietuvos komunistinės „vyriausy 
bės“ galva 1918 metais. Jo portretai ir bius 
tai statomi greta Lenino. Jo vardu pavadin 
tas Vilniaus Universitetas ir net ištisas 
miestas — Marijampolė.

Pomirtinis Kapsuko iškėlimas turi tiks
lą iškreipti istorinius faktus. Norima paro
dyti, kad komunizmas Lietuvoje turi praei 
tį ir kad Lietuvoje jau prieš 40 metų būta 
sąjūdžio, kuris siekė „amžinų ryšių su bro 
liška rusų tauta“. Kiek lietuvių tauta nore 
jo tokių ryšių, aiškiai rodo mūsų valstiečių 
ir darbininkų ginkluota kova 1918-20 metų 
laikotarpyje prieš bolševikų įsiveržėlius, 
kada maža mūsų tauta laimėjo išsilaisvini
mo kovą, grumdamasi prieš milžinišką Ru
siją.

Lietuvių tautos kova prieš okupantą tę
siasi ir šiandien. Ginkluota kova nuo 1945 
metų iki 1948 metų lietuvių tautai labai 
brangiai kainavo: skaitoma, kad per tą lai
kotarpį žuvo 20.000 geriausių Lietuvos sū
nų. Po šių kovų daug mūsų tautiečių dar 
ir šiandien nėra grįžę iš Sibiro.

Kad mūsų tauta nerimsta Sovietų vergi
joje, rodo studentų demonstracijos Vilniu
je Vengrijos sukilimo metu. Apie tas de
monstracijas buvo pranešimų ir Vakarų 
spaudoje, bet mes turėjome daug tiksles
nių informacijų. Tos demonstracijos paro
dė Vakarų pasauliui, kad., neatsižvelgiant 
į ilgalaikę komunistų indoktrinaciją, Lietu
vos jaunimas siekia laisvės ir nepriklauso

mybės. Iš kitos pusės tos pat demonstraci 
jos užaliarmavo Kremliaus valdovus. Po 
to, kaip pastebėjome, Sovietų vyriausybė 
suvaržė priėmimą į aukštąsias mokyklas, 
įsteigdama specialias komisijas, kurių su
dėtyje yra bent keli komunistų partijos pa 
reigūnai. Kaip paaiškėjo beveik po dviejų 
metų, dėl Vilniaus Universiteto studentų 
demonstracijų nukentėjo ne tik patys stu
dentai, bet ir profesūra.

Revizionistinės nuotaikos kaimyninėje 
Lenkijoje 1957 metų pavasarį labai viliojo 
didžiąją dalį lietuvių komunistų. Kai ku
rių vilčių jiems kėlė tuo laiku Chruščiovo 
paskelbtasis pramonės decentralizacijos 
planas. Bet po kelių mėnesių tie miražai iš 
nyko. Visi, kurie svajojo apie mažesnę pri 
klausomybę nuo Kremliaus, buvo pavadin
ti revizionistais. Prieš juos prasidėjo aštri 
propaganda, kuri tęsiasi iki šios dienos.

Jeigu pačioje Sov. Sąjungoje propagan
dos aparatas yra nukreiptas didžia dalimi 
tik prieš revizionizmą, tai Lietuvoje revi- 
zionistai sugretinami su vadinamaisiais 
„buržuaziniais nacionalistais“, ir pastarieji 
yra svarbiausiasis puolimo objektas. Bur
žuaziniai nacionalistai jiems yra visi lietu
viai, kuriuos mes laikytume Lietuvos pat
riotais ir nepriklausomos valstybės šalinin 
kais, pradedant nuo kairiojo sparno — so
cialdemokratų ir baigiant dešiniuoju spar
nu. Šių lietuvių veiklą komunistai vaizduo 
ja kaip svetimą lietuvių tautai. Kalbėda
mas apie praeitį, komunistų laikraštis 
„Tiesa“ (16.12-58) sako: „Buržuaziniai na- 

. cionalistai puikiai žino, kad be amerikinių 
ir angliškųjų durtuvų jie nebūtų galėję už 
gniaužti sovietinės valdžios Lietuvoje, ne
būtų galėję du dešimtmečiu misti prie vals

teistas ir sušaudytas vienas lietuvis, apkal 
tintas nacionalistine veikla.

1958 m. spalio mėn. pradžioje įvykusia
me Kp CK plenumo posėdyje A. Sniečkus 
pasakė: „Lietuvos komunistų partija ski
ria didelį dėmesį kovai prieš buržuazinę 
ideologiją, prieš bet kokius buržuazinio na 
cionalizmo ir revizionizmo pasireiškimus. 
Partinė organizacija, mūsų partinė spauda 
turi ir toliau duoti ryžtingą atkirtį vis dar 
pasitaikantiems atskiriems nacionalisti
niams, revizionistiniams pasireiškimams“.

„Svarbus viso mūsų agitacinio - propa
gandinio darbo uždavinys“, sakė Sniečkus, 
„yra demaskuoti nusikalstamą buržuazinių 
nacionalistų veiklą. Daugelyje rajonų atlie 
karnas nemažas darbas demaskuojant anti
liaudinę buržuazinių nacionalistų veiklą 
šių rajonų teritorijoje buržuazijos viešpa
tavimo metais ir'vokiškosios fašistinės oku 
pacijos dienomis, o taip pat pirmaisiais po 
kario metais. Didelę reikšmę turės plačios 
archyvinės medžiagos apie antiliaudinę bur 
žuazinių nacionalistų veiklą paskelbimas“.

Š.m. sausio 6 d. „Pravdoje“ A. Sniečkus 
pasakė: „Pagrindinis mūsų politinio darbo 
gyventojų tarpe turinys yra darbo žmonių 
auklėjimas tarybinio patriotizmo dvasia, 
ryžtinga kova prieš buržuazinę ideologiją, 
revizionizmą, prieš atskirus buržuazinio 
nacionalizmo pasireiškimus“...

Paaštrėjusi tarptautinė padėtis praeitais 
metais ryškiai atsispindi Lietuvos komu
nistinėje spaudoje. Vidurinių Rytų krizės 
dienomis Lietuvos miestuose ir kaime buvo 
ruošiami „protestų mitingai“, kuriuose bu
vo piktai pasisakoma prieš „amerikiečių 
ir anglų agresorius“. Vėliau panašūs mitin 
gai buvo ruošiami dėl Kinijos pakrančių

salų ir Amerikos karinės bazės Formozoje. 
Visais atvejais Vakarų valstybės vaizduo
jamos kaip karo kurstytojos, o Sov. Sąjun
ga — taikos saugotoja. Tuo pat laiku nuro 
doma komunistinio pasaulio, kuriam vado
vauja Sov. Sąjunga, galybė.

Tarptautinė krizė Lietuvos gyventojuose 
buvo sužadinusi viltis, kad netrukus gali 
susidaryti palankesnė padėtis laisvei atgau 
ti. Matydami tokias gyventojų nuotaikas, 
Maskvos kolaborantai Lietuvoje yra kar
tais priversti pasisakyti ir nepriklausomy
bės klausimu. Jie tada sako, kad Lietuva 
niekad nebuvusi tokia nepriklausoma ir sa 
varanki, kaip dabar, būdama „didžiosios 
broliškos tautos globoje“... Tas ir taip di
delis savarankumas dar padidėjęs po 1957 
metų reformos pramonės administravime. 
Viena iš „savarankumo“ žymių laikoma ir 
tai, kad Maskvoje prie sovietinės ministe- 
rių tarybos esanti net Lietuvos atstovybė, 
lyg ir pasiuntinybė, kuri, tarp kitko, ir įsi
kūrusi esanti buv. Lietuvos pasiuntinybės 
namuose Maskvoje. Ten gyvena , nuola
tinis atstovas“ K. Gabdanskas, kuris tokiu 
būdu apibūdina savo vaidmenį:

„Nuolatinis atstovas dalyvauja Sov. Są
jungos vyriausybės posėdžiuose spren
džiant visus klausimus, kuriuos respubli
kos ministerių taryba kelia sąjunginei vy
riausybei. Jis ruošia ir patiekia papildomą 
medžiagą keliamiems klausimams pagrįsti, 
iškilusiems neaiškumams išaiškinti, ir rū
pinasi, kad respublikos reikalai greičiau
siai ir geriausiu būdu būtų išsprendžiami 
centriniuose organuose. Iš kitos pusės nuo 
latinis atstovas atlieka sąjunginės vyriau
sybės užduotis, pristatydamas respublikos 
vyriausybei nutarimų projektus liečiančius 
Lietuvą, supažindindamas respublikos orga 
nūs su ministrų tarybos (sąjunginės) dar
bų planais. Nuolatinis atstovas privalo da
lyvauti visuose Tarybų Sąjungos Ministrų 
tarybos prezidiumo posėdžiuose, kurie pa
prastai vyksta vieną kartą savaitėje“.

Šis „nuolatinio atstovo“ pareigų aprašy

mas ryškiai parodo, kiek Lietuva turi „sa
varankiškumo“. Visi Lietuvos komunisti
nės „vyriausybės“ nutarimai prašymų for
ma turi eiti į Maskvą, ir tik gavus prita
rimą jie gali būti vykdomi. Net tokiems ne 
reikšmingiems reikalams, kaip gyvenamų
jų namų remontas ar mokyklų invento
riaus įsigijimas, nedali būti vykdomas be 
Maskvos sutikimo.

Gruodžio mėn. Aukščiausios Tarybos se
sijoje , Lietuvos švietimo ministeris Gedvi 
laas, kalbėdamas mokyklų reformos klausi 
mu, nurodė, kad dėl ypatingų sąlygų Lie
tuvoje mokslas mokyklose turėtų tęstis vie 
neriais metais ilgiau. Parlamentarinės de
mokratijos kraštuose po tokios ministerio 
kalbos pasiūlymas, be abejo, būtų priim
tas. Maskvoje įvyko kitaip: niekas „ministe 
riui“ neatsakė, o mokslo laiko ilgį nusta
tė kaip norėjo Maskva.

Lietuvos statybos reikalų žinovai komu
nistinėje spaudoje nurodinėjo, kad, norint 
įvykdyti 7 metų plane numatytą statybos 
programą, reikia per ta patį laiką paruoš
ti ne mažiau kaip 2000 statybos inžinierių 
ir architektų. Tuo pat laiku Kremlius įsakė 
suvaržyti priėmimą į aukštąsias mokyklas, 
su išskaičiavimu, kad Lietuvoje per 7 me
tus tos rūšies specialistų būtų paruošta tik 
1330. Joks Lietuvos komunistų maldavimas 
nepadėjo.

Žmogus, kuris vos prieš kelis mėnesius 
paliko Lietuvą ir laimingai pasiekė Vaka
rų Berlyną, pasakė, Lietuvos kaimas yra 
žymiai atsparesnis rusifikacijos procesui, 
kuris yra lengvai pastebimas mieste. Aukš 
tesnes vietas užimą komunistai yra gero
kai pasidavę rusų įtakai, jeigu nesakyti, 
kad visai surusėję. Tuo tarpu eiliniai Lietu 
vos komunistai norėty likti lietuviais. Jie 
stengiasi kaip nors atsispirti prieš rusų do
minuojančią padėtį ir todėl kartais gauna 
revizionisto vardą. Apskritai, gyventojuose 
yra gyvas jausmas ir supratimas, kad kraš 
tas yra okupuotas.

(Pabaiga)
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS

„AMERIKOS BALSO“ PROGRAMŲ 
LAIKAS IR BANGOS

„Europos Lietuvio“ skaitytojams iš įvai
rių vietovių pageidaujant, pasiteiravę pra
nešame, kad „Amerikos Balsas“ kasdien 

' juoda iš Vašingtono lietuvių kalba pusva
landžio programą 11.30 ryto — trumpomis 
11, 13, 16, 19, 25 ir 31 metro bangomis. Lie 
tuvoje ji girdima 19.30 vai. (Londono laiku
16.30, Romas 17.30, Buenos Aires 12.30 p.p. 
ir Melbourne — 2.30 vai. ryto).

Programa kartojama du kartu:
1.30 p.p. Vašingtono laiku — 251 m. ban

ga (Lietuvos laiku 21.30 vai., Londono —
18.30, Romos — 19.30, Buenos Aires — 
2.30 p.p., Melbourne 4.30 ryto).

10.00 vai. vak. Vašingtono laiku — 25, 31, 
41 ir 49 m. bangomis (Lietuvos laiku 6 v. 
ryto, Londono 3 v. ryto, Romos —4 v.r., 
Buenos Aires — 11 vai. vak., Melbourne— 
1 vai. p.p.

LIETUVIŠKOS JAUNAVEDŽIŲ POROS 
LONDONE

Velykų proga lietuvišką šeimos židinį su
kūrė buvęs Nidos vedėjas Vladas Dargis 
ir Nijolė Andruškevičiūtė.

Vestuvės su visom lietuviškom tradici
jom buvo atliktos Velykų pirmąją dieną 
pas jaunosios tėvus Stoke-on-Trent mieste.

Kitos vestuvės — buvusio manchesteriš- 
kio Juozo Virbylos ir Gražinos Stirbytės — 
įvyko Londone. Ir ši jaunavedžių pora da
bar gyvena ir dirba Londone.

DRABUŽ I AI

VELYKŲ ŠVENTĖS
Londono Lietuvių bažnyčia jau daugiau 

kaip 50 m. yra didžioji kolonijos susitelki
mo vieta. Dar ankstų rytmetį Rezurekcijos 
iškilmės sutraukė visą koloniją, išsibars
čiusią po didįjį pasaulio miestą. Tai vienin 
telė Anglijos lietuvių kolonija, kuri turi sa 
vo nuosavą bažnyčią ir kas kartą darantį 
pažangą savo gražiu giedojimu bažnytinį 
chorą. Į iškilmingą Sumą atvyko ir Lietu
vos Pasiuntinybė su J.E. Ministeriu B.K. 
Balučiu priekyje.

Velykų vakare parapijos salėje suruoš
tas Parapijos Velykinis Vakaras. Abiejuose 
aukštuose buvo pilna tautiečių, tiek senųjų 
išeivių, tiek jaunųjų tremtinių. Juk nevel
tui Velykos yra džiaugsmo šventė. Velykų 
II d. lietuvių bažnyčioje buvo sutuokti iš 
senosios išeivių kolonijos jau Londone gi
musieji Albinas Radzevičius su Ona Pagi- 
ryte.

DAINAVIECIŲ SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, balandžio 12 d., 4 vai. p.p., 

Lietuvių Namuose, šaukiamas L.L.M. „Dai
navos“ Sambūrio susirinkmas. Visos dai- 
navietės kviečiamos būtinai atvykti.

Valdyba

PAVASARIO BALIUS
Visi kviečiami į Londono Lietuvių Mo

terų „Dainavos“ Sambūrio Pavasario 
Balių, kuris įvyks balandžio 18 dieną, 
7 vai., Lietuvių Namuose, 1, Ladbroke 
Gardens, W.11. Gros puikus orkestras, 
veiks turtingas bufetas, įdomi loterija ir 
vyrams bus proga išsirinkti Pavasario Ka
ralienę.

WOLVERHAMPTON  AS
Velykos buvo gražios

Velykų šventės kolonijoje praėjo atsinau 
jinimo ženkle. D. šeštadienio vakare sese
lių koplyčioje turėjome religinį susikaupi
mą, o Velykų lietuviškos pamaldos vėl su
traukė kolonijos gyventojus j jaukiąją kop 
lyčią. Prisikėlimo giesmės maršo aidais 
skelbė lietuviškų širdžių gyvą tikėjimą. Pa
kilioje Velykų dvasioje Pirmąją Šv. Komu
niją priėmė sniego baltumo suknelėmis pa 
sipuošusios Ramutė Drūtytė su Sigita Šaka 
lyte ir Algirdas Bundonis. Kartu prie Die
vo stalo artinosi ir jų tėveliai ir visi, kas 
tik galėjo. Velykos — tai kiekvieno Prisikė 
limo šventė naujam gyvenimui! Lietuvos 
^Himnas plaukė sutartinai iš kiekvienos šir 
dies, nes ir Tėvynei ateis išsiilgtasis Prisi
kėlimas ir Išsilaisvinimas iš Dievo priešų 
vergijos!

Kolonija jau ruošiasi ir Motinos Dienos 
minėjimui. Salė miesto centre jau užsaky
ta gegužės 9 d. vakarui. Lietuviškos mo
kyklos mokytojai savo mokinius jau ruo
šia pasirodymams, kurie tikimasi sutrauks 
ir gretimų kolonijų tautiečius.

Civilizuotas žmogus' kito tokio pat žmo
gaus nuogus mato dažniausia tik veidą ir 
rankas. Iš tiesų, mes matome paprastai 

< drabužius, iš jų susidarome pirmąjį įspūdį 
apie kitą žmogų. Drabužiai iš karto pasa
ko, kurios lyties yra matomasis asmuo, 
koks jo užsiėmimas, kokia rasė, tautybė, 
socialinė padėtis.

Tyrinėjimai rodo, kad drabužių nešioji
mas turi tris pagrindinius motyvus: puoš
numą, kuklumą ir kūno apsaugą. Kad ir 
kažkaip keista atrodytų, bet puošnumui čia 
skiriama pirmoji vieta. Atrodo, kad žmo
nių giminė iš pradžių kūrėsi šiltame klima 
te, kur drabužiai nebuvo reikalingi, o ku
klumas buvo kitaip suprantamas, negu da
bar. Be to, kuklumas rūpinasi tam tikro
mis kūno dalimis. Tuo tarpu puošnumas 
vienodai skiriamas visam kūnui. Svarbiau
sias puošnumo motyvas yra gražinti savo 
kūną ir tuo patraukti į save kitų dėmesį. 
Kuklumas ir apsauga yra daug praktiškes- 
nio pobūdžio. Stengiamasi derinti visus 
tuos tris motyvus, būtent, kad drabužis 
dengtų kūną ir būtų patrauklus.

Kai žmonių padaugėjo, daliai teko iš šil- 
tų kraštų pradėti slinkti į šaltesnes, vietas. 
Tada apdaras jau įsigijo ir saugomąją 
reikšmę.

Drabužių puošnumo, jų gražinimo vienas 
svarbiausiųjų motyvų buvo seksualinis. 
Pirmasis „figos lapelis“ ir tolimesnė rūbų 
puošnumo raida rodo norą didinti tą pa
trauklumą, Laukinių rūbai ir jų gražini
mas pradedamas nuo lyties organų. Iš tų 
dekoracijų buvo matoma nekaltybė, vedy
bos ir t.t.

Ir mūsų laikais, ypač moterų, rūbai aiš 
kiai rodo norą padidinti patrauklumą prie- 
šingajai lyčiai ir kelti pavydą savo pačios 
lyties tarpe.

Trofėjai (pergalės ženklai) vaidino gana 
svarbią rolę papuošaluose. Medžiotojas par 
sinešdavo užmušto gyvulio ragus, kailius. 
Ragais dažniąusia puošdavo savo galvos 
apdangalą (pvz., mūsų Kęstutis). Kailiais 
patys dengdavosi ir puošdavosi savo būsti
nes. Kariautojai lupdavo nužudomųjų skal 
pus (galvos plaukus su visa oda) ir nešiojo 
tai aplink juosmenį. Kiti išlupdavo prie
šams dantis ir suvertus nešiodavo ant kak
lo, nelyginant mūsų laikų perlus ar karo

Neužmirškime dainos
, Rašo V. Mamaitis

Lietuva — dainų šalis. Daina lietuvį ly
di visur ir visuomet, džiaugsme ir varge. 
Maironis, mūsų neužmirštamasis dainius, 
apie dainą štai ką yra pasakęs: „Tautos 
dainele, tu gaivinai per amžius mūsų sielą. 
Viena budėjai, kaip milžinai sapnavo šalį 
mielą. Budėjai supdama lopšelį, jaunuolį 
guodei ir senelį, tautos auklėjai sielą“.

Dainai puoselėti buvo rengiamos šventės 
Nepriklausomoje Lietuvoje, jos rengiamos 
ir dabartinėje okupuotoje Lietuvoje, jos 
neužmirštamos ir čia, išeivijoje. Prieš tre
jetą metų spaudoje esame skaitę apie gra
žiai pasisekusią dainų šventę, suruoštą 
Amerikos ir Kanados lietuvių Čikagoje. 
Šioje šventėje dalyvavo gana didelis skai
čius chorų su apie daugiau kaip tūkstan
čiu dainininkų. Taip pat dabar spaudoje 
rašoma, kad 1961 metais vėl Čikagoje ruo
šiama tokia pat jau antroji dainų šventė. 
Tikimasi, kad šioje šventėje dalyvaus jau 
didesnis chorų ir dainininkų skaičius. Tai
gi, nors ir tolimose svečiose šalyse būda
mas, lietuvis neužmiršta lietuviškos dainos.

O kuo gali pasigirti lietuvis - daininin
kas, gyvenantis čia, Anglijoje? Pradėjus 
rinktis į Angliją 1947 metais „dipukams1^ 
be seniau šioje saloje veikusių Londono ir 
Glasgovo (Škotijoje) lietuvių chorų, tuoj 
pat įsisteigia Manchesteryje, Bradforde, 
Nottinghame ir Coventryje lietuvių chorai. 
Taigi tuo laiku šioje saloje turėjome šešis 
lietuvių chorus su maždaug 200 daininin
kų.

DBLS Centro Valdybai buvo pasiūlyta 
suruošti Anglijos ir Škotijos lietuvių dainų

šventę. Tačiau minėtoji valdyba į šį pa
siūlymą pažiūrėjo vien' tik iš materialinės 
pusės (pateiktoje sąmatoje buvo numaty
tas galimas 20 sv. nuostolis), ir šis pasiūly
mas buvo atmestas.

Privačios iniciatyvos dėka 1951 metais 
vis tiek buvo surengta dainų šventė Not
tinghame. Deja, šioje šventėje tegalėjo da
lyvauti tik Londono ir Nottinghamo miš
rūs ir vyrų chorai, nes emigracijos bangos 
paliesti likusieji chorai (išskyrus Glasgovo 
chorą) turėjo likviduotis.

Nors suruoštoji Nottinghamo dainų šven 
tė nebuvo pakankamai išreklamuota, ta
čiau ji sutraukė apie 800 klausytojų. Jung
tiniai mišrūs ir vyrų chorai nebuvo gausūs 
dainininkų skaičium (aipe 80 asmenų), ta
čiau jų pasirinktasis repertuaras buvo gan 
kruopščiai paruoštas ir vykusiai perduotas. 
Apskritai paėmus, ši dainų šventė visais 
atžvilgiais buvo pavykusi.

Ar įmanoma panašią dainų šventę su
rengti šiuo metu? Nežiūrint nuolat vykstan 
čios emigracijos, vis tiek šiuo metu turi
me gražiai veikiančius net keturis chorus: 
Bellshill, Bradfordo, Glasgovo ir Londono. 
Suvienodinus jų repertuarus ir parinkus 
visiems chorams priimtiną datą ir vietą, 
dainų šventę surengti galėtume. Mano ma
nymu, tokia šventė turėtų būti ruošiama 
kur nors vidurinės Anglijos didesnėje lietu 
vių kolonijoje, pvz., Bradforde, Mancheste
ryje ar Nottinghame. Reikia'" tik iniciatorių, 
kurie šio darbo imtųsi. Ar nevertėtų apie 
tai pagalvoti PLB Anglijos Krašto Valdy
bai?

P <& B S1PPE1 CENTRE ETD
prašo Gerbiamus Klijentus reikalauti 

informacijų prieš sudarant savo siuntinius 
Lietuvon ar Sibiran. Nauji potvarkiai nėra 
Jūsų nenaudai (pvz., muitas vaistams ir gata
viems drabužiams yra sumažintas), bet reikia 
žinoti, ką pasirinkti, kad siuntinys pigiausiai 
kainuotų, o geriausiai paremtų Jūsų artimus.

Pasinaudokite mūsų patirtimi, mes esame 
visad pasiruošę Jums patarnauti.

LIETUVIŠKAS SKYRIUS
8a, Thurloe Place, 

London, S.W.7.

liūs. Noras įvaryti priešui baimės davė pra 
džią kitai dekoravimosi formai. Čia pri
skirtinas vadinamasis dažymasis karui. Vė
liau dažymąsi pakeitė visokios baisios kau 
kės. Imamos nešioti karinės uniformos su 
ženklais, rodančiais karinį laipsnį ar už
imamąją vietą. Valdovai puošnumu skiria
si iš-visų kitų. Tas pats vyksta ir su reli
gijos ir bažnyčios tarnais. Juo aukštesnis 
laipsnis, juo brangesnis papuošalas.

Tautiniai rūbai dėvimi tam tikroj vietoj, 
priklausė vienai ar kitai giminei.

Turtuoliai, norėdami parodyti savo tur-e 
tus ir tuo išsiskirti iš kitų, taipgi kiek iš
manydami -stengėsi puoštis.

Puošimasis - dekoravimasis reiškiasi dve 
jopai: kūno ir išorinis. Kūno pagražinimas 
vykdomas odoj, išorinis — rūbų ir kitų 
daiktų gražinimas.

Laukiniai dažydavosi savo kūną ir tuo iš 
reikšdavo gyvenimo įvykius. Pvz., gedulą 
pažymėti dažomasi baltais dažais. Juodu
kai vartoja šviesias spalvas, šviesiaodžiai 
ir baltieji — juodas ir tamsias. Dažymasis 
išsilaikė iki mūšų dienų.

Kad tik būtų gražiau, nevengta net suža 
lojimų: badomos skylės nosyje, veiduose, 
ausyse, išmušami dantys. Tas paprotys su 
civilizacijos augimu beveik visai išnyko. 
Liko skylės tik ausyse.

Ištempiamos lūpos, ausys; nosis suploja
ma. Suvaržomos kojos (Kinijoje). Korsetai 
išliko iki mūsų dienų. Nagų ir plaukų kir
pimas ir dažymas gyvas ir šiandien.

Rūbų pagalba stengiamasi pataisyti gam 
tos nuskriaustus kūnus. Žemo ūgio žmogus 
nori atrodyti aukštesnis. Moterys ilgu sijo
nu atrodo aukštesnės, negu tikrumoj yra. 
Dėl to dėvimi batai aukštais kulnimis, ati
tinkamai šukuojami plaukai, sugalvojamos 
skrybėlės. 18-me šimtmetyje plaukai būda
vo pudruojami ir puošiami įvairiomis fi
gūromis. Tai irgi didindavo įspūdį. Aukš
tos figūros atrodė žemesnės krinolino sijo
nais. Anais laikais buvusieji kai kurie ma 
dos dalykai net juokingi atrodo. Pvz., jei 
koksai gerbėjas norėdavo savo damą nu
vesti laiptais pietums, tai pats turėdavo 
krapštytis antroje turėklų pusėje, nes da
mos sijonas užimdavo visą laiptų plotį. Rei 
kia prisiminti dar ir skrybėles su didelėmis 
strauso plunksnomis, kurios nepralįsdavo 
pro vagono duris.

Kita forma — ilgos uodegos — trenai. 
Ilgiausias istorijoje žinomas trenas — Ru
sijos carienės Kotrinos II-sios karūnavimo 
si mantijos: 75 jardai ilgio. Reikėjo apie 
50 žmonių tai mantijai laikyti. Labai pa
plitusi mada, kuri iš dalies pasiekė ir mū
sų laikus, tai kamšymas vata pečių, kari
nių mundierų krūtinės ir t.t. Tai greičiau 
vyrų mada, bet ja naudojasi ir moterys.

Minėtini metaliniai žiedai — lankai ant 
kaklo, juostos, kojų, rankų pirštų ir t.t. Ki 
ti papuošalai: sagos, šukos, ordinai, didikų 
laipsniai, garbės ženklai.

Kuklumą gali iškelti arba seksualiniai 
dalykai, arba socialinė padėtis. Pirmauja, 
žinoma, seksualinis motyvas. Socialinė pa
dėtis dažniausiai varžo žmones tada, kai 
tenka būti kurioje nors sueigoje ir išsiskir

ti. Kairiūkštienė

ti savo apdaru — pasirodyti ne taip, kaip 
kad visi. Tokioje padėtyje atsidūręs asmuo 
jaučiasi labai nejaukiai.

Laukinės tautos pažeminimo ženklas yra 
būti visai nuogam. Arti šventų vietų arba 
sutinkant valdovus stengiamasi numesti 
nuo savęs kasdienius drabužius. Iki mūsų 
laikų išliko tiktai kepurės nuėmimas, o 
tarp musulmonų — batų.

Primityviosios tautos dėvi daug mažiau 
drabužių, negu kultūringosios. Primityvie
siems nuogas kūnas mažiau rūpi dangstytis 
kuklumo sumetimais. Kuklumo klausimas 
aštriau iškilo graikų - romėnų civilizacijai 
sunykus, o ypač sustiprėjus krikščionybei, 
kai siela imta vertinti daugiau už kūną. 
Nukreipti dėmesiui nuo kūno pradėta 
dengtis drabužiais. Bet drabužių įsitvirtini 
mas ėmė kelti norą jais išreikšti ir tai, kas 
po jais paslėpta. Musulmonai iš pavydo 
dangstė savo žmonas, ypač už namų ribų 
ir dar tokios formos rūbais, kad niekaip 
nesuprasi, kokio amžiaus ar išvaizdos mo
teris slepiama po jais. Net veidas taip bū
davo dengiamas, kad likdavo plyšys vien 
tik akims. (Visai neseniai Turkijos mote
rys atsisakė Čardos — veido uždangalo). 
Net ir mūsų laikų vyrai nemėgsta, kad jo 
žmonos taip apsidarytų, jog patrauktų ki
tų akis, nors svetimas žmonas jie mėgsta 
matyti patraukliais apdarais...

Apsaugai skirtų drabužių pareiga iš 
pirmos pažiūros atrodo gana paprasta. Bet, 
arčiau pažvelgus, aiškėja daug sudėtinges
nis dalykas. Pirmoji ir svarbiausioji drabu 
žiu paskirtis yra ginti kūną jiuo šalčio. Kai 
žmonės pradėjo slinkti iš šiltesnių vietų į 
šaltesnes, tai ir drabužių forma keitėsi: lais 
vų palaidų į Šiauresniems kūno apskritu
mams pritaikytas. Drabužiai saugo ne tik 
nuo šalčio, bet ir nuo karščio. Pvz., šalto 
klimato žmogus, patekęs į tropikus, grei
čiausiai griebiasi kepurės apsaugoti galvai 
nuo karštų saulės spindulių.

Noras apsiginti priešų pagimdė šarvus. 
Ypač viduramžiais, jie buvo gaminami iš 
plieno. Tobulėjarft ginklams, nuo kurių ne
begalėjo gelbėti ir šarvai, ir dėl jų sunku
mo jie išnyko. Jų forma, ypač galvos šal
mų, dabar atgijo gazo kaukėse. Apsisaugo

ti nuo netikėtų užpuolimų po paprastais 
drabužiais būdavo dėvimos metalinės tuni 
kos ar storos medžiagos kitas drabužis ar
ba net stipriai krakmolitas.

Net mūsų laikais pasakojama, kad Slo
vakijoje į vieną kaimo merginą jos pavy
dus mylimasis paleidęs šūvį. Ji buvusi ap
sirėdžiusi savo tautiniais rūbais — su de
šimčia krakmolytų sijonų, tai kulka užgavo 
vos tik jos šlaunį.

Be fizinės drabužių paskirties išsirutulio 
ja ir psichologinė — magiškoji, kurios kili
mą paskatino noras apsisaugoti dvasių, vai 
duoklių, ligų ir kt. Žmogus apsikabinėja 
įvairiais amuletais, talismanais. Tai buvo 
žinoma jau pirmykščiam žmogui, tokiu bū
du tikėjusiam apsisaugoti nuo piktų dva
sių. Dar ir dabar yra užsilikusių prietarų, 
kad gintaras ar koralas veikiai apsaugoja 
akis ar ausis nuo nesveikumo. Nurodinė
jama, kad daug brangiųjų akmenų turį įta
kos žmogaus likimui (nebent padeda plė
šikams!).

Moralė taip pat reikalauja savotiškų dra 
bužių. Vienuolės saugotis nuo pasaulio pa
gundų dėvi plačius ir tamsius drabužius. 
Drabužiai reiškė nepalaužiamą valią išlai
kyti savo aukštą moralę ir nekaltybę.

Mūsų laikais vyras, norėdamas pabrėžti 
savo stiprumą ir ryžtingumą (ypač vakari
niais rūbais), dėvi juodus rūbus su baltais 
marškiniais. Moterys žinomos savo korse
tais, apikaklėmis ir t.t.

Darbiniai drabužiai išsiskiria savo spal
vomis ir paprastumu, tuo lyg ir pabrėžda
mi net ir luomų skirtumą.

Drabužių spalvos taip pat turi ar turėjo 
reikšmės. Juoda — rimtumas, balta — ne
kaltybė ir skaistybė. Kitos spalvos — lais
vesnių jausmų išreiškimas, ypač ryškes
nės spektro spalvos.

Platumas — pilnas kūno slėpimas pla
čiuose rūbuose, kaip apsauga ar kontrolė 
nuo įvairių pagundų. Storumas ir kietu
mas — fizinė ir moralinė kūno apsauga: 
moterų nekaltybės ar ištikimybės juostos, 
vyrų — šarvai, riteriškumo ženklai.

Sandarus, siauras drabužis reiškė kūno 
valdymą.

Aišku, drabužių forma labai priklausė 
nuo klimato, luomų ir kitų gyvenimo ap
linkybių. .

MOTERŲ
kampelis

Veda V. Grinkevičiūtė - Funkienė

HOROSKOPAI SU GĖLĖMIS IR 
BRANGAKMENIAIS

Ar augalai taip pat turi horoskopus? Se
novėj knygose buvo rūpestingai surašyta 
visų gėlių ir augalų astrologiška reikšmė, 
nusakanti, kada ūkininkui reikia eiti šį ar 
tą sėti ar sodinti ir kurios gėlės tinka ne
šioti ar kitam dovanoti.

Taip pat yra ir su brangakmeniais: šie 
ar kiti tinka tiems ar kitiems žmonėms. Ofi 
cialiai dėl tokių dalykų šypsomasi, o slap
čia dažnas nori į visa tai „tikėti“.

Vienas botanikas, ištyręs, kokie kosmi
niai spinduliai atitinka kurį augalą, sudarė 
sąrašą, kuriame pažymėjo, kokie brangak- 
menys, gėlės, augalai ir daržovės atitinka 
kokį žmogų pagal jo zodiaką. Tas sąrašas 
atrodo šitaip:

AVINAS (kovo 21 — balandžio 20) — 
brangakmenys: rubinas, granatas. Augalai 
ir gėlės: žibutės, našlaitės, uosis, kokoso rie 
šutai, salotai.

BULIUS (balandžio 21 — gegužės 21): 
gintarai, perlai, jasminai, hiacintai, alyva, 
šeivamedis, ąžuolas, pipirai, salieros, fygos. 
DVYNIAI (gegužės 22 — birželio 21): gel
tonasis safiras, karneolas, rožė, aguona, ru 
giagėlė, beržas, šparagai, salotai, pupa.

VĖŽYS (birželio 22 — liepos 23): akva
marinas smaragdas; gvazdikai, jūrų rožė; 
kaštanas; žemuogė, serbentą; morkos. *

LIŪTAS (liepos 24 .— rugpiūčio 23): auk 
šinis topazas, deimantas; gladiolė, saulė
grąža, vikis; skroblas; žirnis, vyšnia.

MERGELĖ (rugpiūčio 24 — rugsėjo 23): 
pusiau brangakmenys, topazas; lelija, mir
ta; kriaušė, vynuogė.

SVARSTYKLĖS (rugsėjo 24—spalio 23): 
lapis-lazuri, turkizas; razeta, gerania; obė- 
lė, slyva.

SKORPIJONAS (spalio 24 — lapkričio 
23): raudonieji ^agatai; varpinės gėlės, pe- 
largija; lazdynas; kopūstai, riešutas.

ŠAULYS (lapkričio 24 — gruodžio 22): 
safiras, malachitas; astrai, orchidėja; gu
mos medis, slanka; pamidoras, ridikai, da
tulė. •

OŽYS (gruodžio 23 — sausio 20): onik
sas, chrisopras; slanka, žolė, eglaitė, pušy
nai; apelsinai, riešutai.

VANDENIUS (sausio 21 — vasario 19): 
ametistas; kaktusas, palmė; bananas, juod 
šaknys.

ŽUVYS (vasario 20 — kovo 20): krista
las, opalas; chrizantema, sniego kankalė- 
lis, — magnolija, mimosa; ananasas, agur
kas.

Sako, kad jeigu valgysi „savo“ vaisius 
ir daržoves, nešiosi „savo“ brangakmenius 
ir turėsi aplink save „savo“ gėles, tada jau 
si, kaip tavo gyvenimo jėgos sustiprėja.

V.F.

KVEPIANTI MEDŽIAGA
Specialioje amerikiečių spaudoje rašo-, 

ma apie kvepiančių medžiagų gamybą. To
kia medžiaga audžiant merkiama į tam tik 
rus pastovų kvapą išlaikančius chemikalus.

Tekstilės pramonininkai apklausė ir iš
tyrė 10.000 žmonių — 5000 moterų ir 5000 
vyrų. Jie turėjo susipažinti ir išbandyti tas 
kvepiančias medžiagas. Paaiškėjo, kad ne 
tik tų kvepiančių suknelių, paltų, skrybėlai 
čių, bet taip pat ir baltinių vartojimas pa
didėjo apie 45 proc., palyginti su nekve
piančiais. Jau šių metų kovo-balandžio m. 
didelės firmos pradės pardavinėti tokias 
medžiagas, bet kol kas tiktai Amerikoje ir 
tiktai suknelės ir paltai tėra su „aromatu“. 
Bandymai parodė, kad tas malonus kvapas 
išsilaiko.apie trejetą metų. Suknelės ir pal 
tai, turintieji skirtingus kvapus, sukabinti 
vienoje spintoje, vienas kito nepaveikia; 
kiekvienas išlaiko savo kvapą. Pastaruoju 
metu jau pradėta naudoti ir plakatai su 
kvepiančiais daažis, kurie, esą, labai pri
traukia žmonių dėmesį. V.F.
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Tamstų sudarytus dovanų siuntinius 
persiunčiame į Lietuvą.

Talka Prekybos Bendrovė
1, Ladbroke Gardens, London, W.ll
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Lietuvių Prekybos Bendrovė Londone praneša, 
kad Jai pavyko labai žema kaina nupirkti 4.600 
jardų vilnonės (all Wool) angliškos medžiagos 
kostiumam. Iš tos medžiagos sudaryta 200 spe 
cialių siuntinių, kurių kiekvieną sudaro:
6 su puse jardo vilnonės (all Wool) pilkos su 
ruoželiais medžiagos;
6 su puse jardo vilnonės (all Wool) rudos su 
ruoželiais medžiagos ir
10 jardų vilnonės (all Wool) mėlynos su ruože
liais medžiagos, taigi iš viso 23 jardai vilnonės 
(all Wool) angliškos medžiagos septyniems vy
riškiems ar moteriškiems kostiumams.
Kitur tokio siuntinio kaina būtų maždaug 50 
svarų. O kadangi Lietuvių Prekybos Bendrovei 
pavyko supirkti šias medžiagas išimtinai žema 
kaina ir ji iš to teturės labai maža pelno, tai tą 
specialų siuntini ji siūlo tiktai už

£25.0.0.
į šią kainą įskaitant sovietinį muitą, licenziją, 
draudimą ir visas kitas persiuntimo išlaidas. 
Siuntinio gavėjui nieko nebereikia primokėti. 
Turint galvoje tai, kad šių specialių siuntinių 
skaičius yra labai ribotas ir kad norime leisti 
pasinaudoti juo didesniam skaičiui mūsų tau
tiečių, prašome užsakinėti ne daugiau kaip po • 
vieną tokį siuntinį, šio specialaus siuntinio svo 
ris yra 22 Ibs, dėl to kitokių prekių prie jo pri
dėti nebegalima, nes tada siuntinys būtų per 
sunkus.

TIKTAI 200 SIUNTINIŲ

šį siuntinį gali užsisakyti kiekvienas siuntėjas, 
vis tiek, ar jis būtų mūsų klijentas, ar kitų.
Pareikalavus siunčiam nemokamai medžiagų 
pavyzdžius. Ta pat proga norime painformuo
ti, kad esame sudarę 25 skirtingus standarti
nius siuntinius niekam jau nebenuvaržomom 
kainom, įvairuojančiom tarp £10.6.0 ir £28.7.0. 
Pavyzdžiui: 1) tiktai už 10.6.0 sv. jūs galite pa
siųsti tokį siuntinį, kurį sudaro 6 ir pusė jardo 
vilnonės medžiagos 2 vyr. ar mot. kostiumams, 
2) tiktai už 11.7.0 sv. galite pasiųsti 6 jardus 
vilnonės paltinės medžiagos 2 paltam, 3) tiktai 
už 17.7.0 galite pasiųsti 13 jardų vilnonės me
džiagos 4 vyriškiems ar moteriškiems kostiu
mams, o šalia tų yra dar kiti 22 skirtingi stan
dartiniai siuntiniai — medžiagos kostiumams 
ir paltams, batai, megztiniai, vyr. ir mot. koji
nės ir kt.
Pareikalavus nemokamai siunčiame savo stan 
dartinių siuntinių kainoraštį, medžiagų pąvyz 
džius ir pagrindinį katalogą, kuriame yra su
žymėta apie 600 dalykų.
Mes garantuojame, kad
1) siuntinys tikrai pasieks gavėją (jei žūtų, 
mes grąžiname pinigus arba be mokesčio pa- 
siunčiame kitą tokį pat siuntinį),
2) visi su siuntimu susiję mokesčiai apmoka
mi šičia, dėl to gavėjas, sulaukęs siuntinio, nie 
ko jau nebeprimoka,
3) bus siunčiamos tik užsakytosios medžiagos, 
pasirinktos pagal pavyzdžius.
RAŠYTI: LITHUANIAN TRADING COMPANY 

1 A, HUNT STREET, LONDON, W.ll
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Daug ką išnešė rusiškasis okupantas iš 
Lietuvos, bet daug ką ir atnešė. Kaip žinia, 
Lietuvoje iki okupacijos nebuvo žinomi: 
NKVD, ištrėmimai, kolchozai, uniforminiai 
vatinukai... Nebuvo žinomi it usūriniai šu 
nes.

Pasinaudodami dabar tarybinėje Lietu
voje išeinančio žurnalo „Mūsų girios“ 
(1958 m. Nr.l) J. Prūsaitės straipsniu, čia 
ir supažindiname skaitytojus su tuo nauju 
okupantiniu gyviu, kuris, pasirodo, turi vi
sas okupantui būdingas ypatybes.

Usūrinis šuo, paprastai medžiotojų vadi
namas jenotiniu šunimi, yra naujas mūsų 
miškų gyventojas, pasirodęs tik pokari
niais metais. Dar neseniai, vos prieš 20 me 
tų, šis žvėris Tarybų Sąjungoje buvo sutin 
karnas tik Tolimuosiuose Rytuose, Usurio 
ir Amūro baseinuose. Už Tarybų Sąjungos 
ribų jis veisiasi Mandžiūrljoje, Korėjoje, 
šiaurės-rytų Kinijoje ir Japonijoje. Dabar
tiniu metu šio žvėrelio gyvenamoji teritori 
ja žymiai padidėjusi. Nuo 1934 metų iki 
1950 metų usūrinis šuo buvo įveistas dauge 
lyje vietų Sibire, Kaukaze, Užkaukazėje, 
Rusijos Fed. respublikoje. Ukrainoje, Bal
tarusijoje, Latvijoje ir kt. Iš Baltarusijos 
ir, gal būt, iš Latvijos usūrinis šuo ėmė plis 
ti ir mūsų miškuose.

Pirmieji usūriniai šunys Lietuvoje pasi
rodė jau nuo 1948 metų. Bet tai buvo tik 
pavieniai egzemplioriai, sutinkami rytiniuo 
se respublikos rajonuose. Tačiau paskuti
niaisiais metais usūriniai šunys mūsų miš
kuose plinta labai greitai. Tai rodo ir kai
lių paruošų duomenys. Usūrinių šunų kai
lių paruošų organizacijoms: 1948 metais 
— 3, 1949 — 1, 1950 — 17, 1951 —10, 1952 
—11, 1953 —3, 1954 —28, 1955 —111, 1956 
—425 ir 1957 metų I ketv. — 365.

Kaip matome, iki 1955 metų usūrinių šu 
nų buvo nušaunama dar labai nedaug. Į pa 
ruošų organizacijas patekdavo tik atsitik
tinai nušautų žvėrių kailiai. Nuo 1955 metų 
kasmet usūrinių šunų sumedžiojama vis 
daugiau. Vien per 1957 metų pirmą ketvir-

ir drebulaičių jaunuolyne. Abu urvai visai 
netoli nuo Balčio ežero. Tverečiaus girinin
kijos Užubalių, Gataunykų ir kituose miš
kuose usūriniai šunys dažnai randami ap- 
apgriūvusiuose apkasuose, kurių čia daug 
likę nuo Į pasaulinio karo. Pasitaiko, kad 
jie įsitaiso guolius ir po šakų krūvomis, po 
medžių išvartomis ar kelmais.

Vasaros metu usūriniai šunys, atrodo, ne 
gyvena tuose urvuose, kur jie žiemojo ir 
augino jauniklius. Tuo metu jie pasitenki
na laikinomis slėptuvėmis. Stebint urvus 
šių metų antroje vasaros pusėje, beveik ne 
pasitaikė rasti žymių, kurios rodytų, kad 
usūriniai šunys juose gyvena", nors žiemą 
ir pavasarį jie tuose urvuose tikrai buvo.

Usūriniai šunys, kaip ir barsukai, per 
vasarą labai nutunka ir atėjus šalčiams už 
miega žiemos miegu. Tačiau jie miega ne 
visą laiką. Šiltesnėmis dienomis, per atly
džius, usūriniai šunys dažnai išeina iš ur
vų ir vaikšto po mišką. Pereitą šiltą 1956-7 
metų žiemą mūsų miškuose gyvenantieji 
usūriniai šunys beveik nemiegojo. Jų pėd
sakai buvo pastebimi per visą žiemą, išsky 
rus neilgai trukusius vasario mėnesio šal
čius.

Žiemoja usūriniai šunys dažniausiai po
romis — patinas ir patelė. Tai patvirtina 
ir patys medžiotojai, kuriems dažnai pasi
seka žiemą surasti vienoje vietoje po du 
usūrinius šunis. ,

Vasario — kovo mėn., vos tik atšyla 
oras, prasideda usūrinių šunų poravimasis. 
Patelės nėštumas trunka apie du mėnesius, 
taigi balandžio gale — gegužės pradžioje 
jau pasirodo usūrinių šunų jaunikliai. Vie 
na patelė atveda nuo 6 iki 14 jauniklių. Šių 
metų gegužės mėn. 3 dieną Švenčionėlių ra 
jono Linkmenų miške buvo rasta usūrinių 
šunų šeima, kurioje buvo 10 jauniklių. 
Jaunikliai buvo jau nebeakli, vadinasi, jie 
buvo ne mažiau kaip dviejų savaičių am
žiaus.

Jaunikliai auga labai greitai. Penkių — 
šešių mėnesių amžiaus jie beveik nebesi
skiria nuo senių, o 1 metų amžiaus jau’pra

TIK PER BALTIC STORES YRA 
GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ 

KELIAS Į LIETUVĄ!

BALTIC STORES LTD.
(savininkas Z. Juras) 

Vienintelė lietuviška siuntinių bendrovė 
Anglijoje

4 421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.
TEL. SHO 8734.

‘ Skyriai Amerikoje, Australijoje, Kanadoje, 
Vokietijoje ir Venezueloje.

SKYRIAI ANGLIJOJE:
16, Thamley Rd., Coventry.
87, Cromwell Rd., Eccles, Manchester.
187, Lewisham High Str., S.E.13.
146, Holland Park Ave., W.ll.
150, Ridley Rd., E.8.
152, Ridley Rd., E.2.
20, Ridley Rd., E.2.
421, Hackney Rd., London, E.2.

MES PASIUNCIAME GERIAUSIOS ROSIES 
GARANTUOTAS PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ!

Mes neimame jokio papildomo mokesčio 
VAISTŲ siuntiniams.

Vaistų kainos pas mus yra žemesnės kaip 
vaistinėse.

Pavyzdžiui: 250 tablečių Aspirino, 30 g Strep- 
tomycino, 500 tab. P.S.A. ir 500 tab. Rymifon, 

įskaitant muitą ir visus persiuntimo 
mokesčius tik £7.15.0.

SIUNČIAME TAIP PAT IR JŪSŲ PARUOŠTUS 
SIUNTINIUS.

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMĄ MES 

GARANTUOJAME.

KIEVIENAS SIUNTĖJAS GALI PRISITAIKINTI PRIE

JAM GERIAUSIU APMOKĖJIMO SĄLYGŲ!

tį jų nušauta beveik tiek pat, kiek per vi
sus 1956 metus.

Kokiuose rajonuose šiuo metu veisiasi 
usūriniai šunys, taip pat galima spręsti pa 
gal kailių paruošų duomenis.

Daugiausia kailių buvo pristatyta į Dūkš 
to, Zarasų, Švenčionių, Švenčionėlių, Igna
linos, Utenos, Kovarsko, Anykščių, Molėtų, 
Dusetų, Rokiškio ir Pabradės kailių paruo
šų punktus. Stebėjimai rodo, kad iš tikrųjų 
šioje rytinėje respublikos dalyje usūrinių 
šunų yra daugiausia. Tačiau jie sutinkami 
jau ir žymiai toliau į vakarus, galima sa
kyti, beveik visoje respublikoje. Usūri
niams šunims plisti padeda dar ir ta ap
linkybė, kad ne visi medžiotojai juos pa
žįsta ir moka medžioti.

Žmonės, pirmą kartą pamatę usūrinį šu
nį, palaiko dažnai jį barsuku. Iš tikrųjų 
savo spalva jis šiek tiek panašus į barsuką, 
bet kūno sudėjimas yra visai kitoks. Usuri 
nis šuo žemas, trumpomis kojomis, mažute 
galva, už barsuką pusiau mažesnis. Jis dau 
giau panašus į nedidelį kudlotą šunį. Vasa 
ros metu Usūrinis šuo sveria 4-6 kg., o žie
mos pradžioje, kada jis būna nutukęs, svo
ris siekia iki 10 kg.

Usūrinių šunų kailiai tankūs, minkšti, šil 
ti ir labai patvarūs. Iš jų siuvami įvairūs 
drabužiai. Ypač daug kailių sunaudojama 
lakūnų ir poliarinių sričių darbuotojų ap
rangai. Auginant usūrinius šunis zoofer- 
mose, renkami ir jų plaukai: šėrimosi me
tu žvėrys specialiai šukuojami. Iš kiekvie-

deda veistis.
Usūrinių šunų maistas labai įvairus. 

Kaip parodė skrandžių turinio tyrimai, va
saros metu usūriniai šunys ėda daugiausia 
varles ir įvairius vabzdžius bei jų lervas. 
Pasitaikė rasti viename skrandyje iki 11 
varlių, daug įvairių vabalų. Keliuose skran 
džiuose rasti driežai, pelės, tritonai, span
guolių ir šermukšnių uogos. Rudenį usūri
niai šunys sunaudoja daugiau augalinio 
maisto, o žiemą, kaip jau buvo minėta, jie 
mažai maitinasi. Dar neturime duomenų, 
kuo usūriniai šunys pas mus minta pava-- 
sarį. Kaip parodė usūrinių šunų mitybos 
tyrimai vandens paukščių rezervatuose, 
Volgos deltoje ir prie Maskvos jūros, pava 
sarį jie suėda nemaža vandens paukščių 
kiaušinių ir jų jauniklių. Daugelis autorių 
nurodo, kad usūriniai šunys naikina ir že 
mėje perinčių miško paukščių —tetervinų, 
kurtinių, jerubių kiaušinius bei jauniklius. 
Tuo pilnai galima patikėti. Ieškodami mais 
to, usūriniai šunys labai stropiai apieško 
teritoriją, taigi, be abejo, rasto lizdo nepa
liesto nepalieka. Tačiau tie patys tyrinė
tojai nurodo, kad ir pavasarį paukščių kiau 
šiniai bei jų jaunikliai nėra pagrindinis 
usūrinių šunų maistas; šunys suėda daug 
varlių, pelių ir kt. gyvūnų. Be to, ši paukš
čiams daroma žala yra sezoninė. Kitu me
tų laiku usūriniai šunys paukščių nesugau- 
na. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, atrody
tų, kad usūriniai šunys paukščiams pada
ro žalos ne daugiau kaip lapės. Žinoma, tai

| PIRMOJE EILĖJE TURI BŪTI ŽIŪRIMA 1
■ SVEIKATOS,
■ o Jei ji netvarkoj, tai padėkite saviesiems, H
g pasiųsdami ;;
| VAISTŲSIUNTINIUS,
“ pavyzdžiui (tuberkuliozei gydyti): "

500 tablečių RIMIFON, 500 tablečių P.S.A., 0.5, J
30 g STREPTOMYCIN — kaina su visais per
siuntimo mokesčiais ir muitu £7.19.0
arba bet kurių kitų vaistų pagal receptus ar be 
jų, o mums malonu priminti, kad

muitas dabar sumažintas iki 25%.
Leiskite šį paruošimo ir pasiuntimo darbą at-

■ likti profesijos žmonėms:
Į ACTON PHARMACY (export) LTD.
J 24, CHURCH ROAD, ACTON, LONDON, W.3.
g Telefonas: ACOrn 0712.
| Visas informacijas galite gauti savo gimtąja
" kalba. Galite taip pat per mus siųsti savo su-
n pirktąsias prekes arba pirkti iš mūsų:
j; AUDINIŲ,
g MEZGINIŲ,
" AVALYNĖS,

3“ ■ BALTINIŲ,
MAISTO.
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(E) Stalinas ir vėl geras. Vilniaus radi
jas kovo 5 d. labai šiltai atsiliepė apie Sta
liną ryšium su jo 6-mis mirties metinėmis. 
Girdi, jis visą gyvenimą kovojęs už „darbi
ninkų reikalus“, prįeš visokius priešus 
(oportunistus, buržuazinius nacionalistus) 
ir prieš visokius kapitalizmo apsupimo kės 
lūs. Būdamas „kieto ir tvirto būdo“, įgijęs 
didelį autoritetą. Tačiau „ilgainiui Stalinui 
pradėta priskirti visos didžiosios komunis
tų partijos, tarybų valstybės pergalės. To
kiomis aplinkybėmis palaipsniui kilo Stali
no asmenybės kultas. Su tuo kultu susiju
sios klaidos, ypač paskutiniaisiais Stalino 
gyvenimo metais, padarė nemaža žalos par 
tijos reikalui“. Kitaip tariant, Stalinas ne 
dėl to kaltas, kad vykdė nežmonišką tero
rą, bet dėl to, kad per daug garbės troško. 
Vilniaus radijo Stalino garbintojas baigė 
savo komentarą: „Tačiau, nepaisant kai ku 
rių klaidų, Stalinas buvo tvirtas ir ištiki
mas marksistas-leninistas, ištvermingas 
kaip plienas revoliucionierius, todėl jis is
torijoje užima prideramą vietą“.

INJEKCIJOS SERIJOMIS
Amerikiečių jūrų kapitonas E.A. Ander

son išbandė naują mašiną, kuri pasirodė 
puikiai atliekanti kelių sanitarų pareigas. 
Norfolk naujokų priėmimo bazėje ji per 
keletą sekundžių įleidžia adatą į reikiamą 
vietą, įšvirkščia medikamentą, ištraukia 
adatą ir sterilizavusi vėl pasiruošia kitai 
aukai. Kariniai gydytojai buvo sužavėti ma 
šina, bet nežinia, ką dėl to galvojo naujo
kai. (GŠ)

no usūrinio šuns gaunama daugiau kaip 
100 gramų pūkų, iš kurių mezgamos skare 
lės, pirštinės ir kiti mezginiai.

Usūriniai šunys gyvena nedideliuose miš 
ruošė ir lapuočiuose miškuose ar miškų pa 
kraščiuose, pasirinkdami tokias apylinkes, 
kur yra pelkių, ežerų, upių, upelių. Dides
nių miškų gilumoje jie gali būti sutinkami 
tik prie pelkių, upelių, kirtimuose, mėgstą 
atviresnes vietas, ypač žiemos metu, nes 
ten būna mažiau sniego. Per gilų sniegą 
usūrinis šuo nepaeina, nes jo kojos gana 
trumpos.

Žiemą ir jauniklių auginimo metu usūri
niai šunys turi pastovią būstinę. Tai daž
niausiai būna urvai, kuriuos jie kasasi pa 
tys arba užima barsukų urvus. Dažnai pasi 
taiko, kad jie barsukus iš urvų išstumia 
arba priverčia pasitraukti į atskirą urvo da 
lį. Kartais usūriniai šunys užima ir lapių 
urvus. Pavyzdžiui, Ignalinos rajono Endri- 
kavo miške trijuose lapių urvuose šiais me 
tais gyveno usūriniai šunys. Vietos girinin 
ko drg. Pelėdos pasakojimu, šiuose urvuo
se anksčiau visą laiką gyvenusios lapės. 
Barsukų ir lapių urvuose usūriniai šunys 
gyvena Užvinčių miške, Utenos ir Dūkšto 
rajonuose.

Pačių usūrinių šunų iškasti urvai yra žy 
miai paprastesni už lapių ir barsukų Ur
vus. Jie paprastai turi tik vieną angą ir 
yra be jokių išsišakojimų. Tokius urvus 
matėme Švenčionėlių rajono Linkiškių miš 
ke. Vienas urvas buvo iškastas pušyne, vi
sai. atviroje vietoje, nuolaidžiame šlaite, 
smėlio dirvoje, kitas — tankiame beržiukų

tvirtinti dabar dar nėra pakankamo pa
grindo. Šiuo klausimu reikalingi specialūs 
tyrimai.

Šiuo metu Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijos Biologijos institutas tiria usūrinių 
šunų biologiją, stengiasi nustatyti, kuo usu 
riniai šunys minta visais metų laikais, ko
kiose vietose mėgsta gyventi, kur daugiau
sia paplitę, kokią įtaką daro vietinei fau
nai.

Usūrinių šunų medžiojimas nėra labai 
sudėtingas. Kaip parodė mūsų medžiotojų 
pratika, geriausia juos medžioti su me
džiokliniais šunimis — skalikais, laikomis 
ir kt. Medžiokliniai šunys suranda usūri
nius šunis pagal pėdsakus ir net ištraukia 
juos iš negilių urvų bei kitų slėptuvių. Me 
džioklinio šuns užpultas usūrinis šuo nebe 
ga kaip kiškis ar lapė, bet ginasi arba tie
siog stengiasi čia pat žemėje pasislėpti. Ka 
dangi jis silpnesnis už medžioklinį šunį, tai 
pastarasis jį čiumpa ir užkrato. Medžioto
jui gana dažnai tenka laimikis be šūvio.

Bendrose medžioklėse su varovais usūri
nius šunis sumedžioti retai pasiseka. Varo
vų varomi jie dažniausiai stengiasi pasi
slėpti ir neišeina į medžiotojų liniją.

Už I rūšies usūrinių šunų kailius paruo
šų organizacijos moka iki 90 rublių.

(E) Lietuviški gintaro išdirbiniai buvo 
rodomi neseniai įvykusioje Leipcigo mugė
je. Dabar Lietuvos gintaro meisteriai ruo
šia išdirbinius būsimai New Yorko paro
dai, į kurią būsią išsiųsta apie 20 įvairių 
gintaro išdirbinių.
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