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Pilnutinės demokratijos keliuStebėdamas mūsų organizacijas —ir tas kurios save vadina ir laiko demokratinėmis, — neretai pasigendi jose nuoširdžios demokratines dvasios, kuri, rodos, turėtų žymėti jų narių santykius tarp savęs ir su kitais. Kartais kyla įtarimas, kad kai kuriems visuomenininkams demokratija tėra parankus skydas pridengti savo egoistiniams interesams. Nevienam jų demokrati ja išsisemia su rinkimais. Ji suvedama iki tam tikro metodo, net technikos, kurią telieka tinkamu metu mokamai panaudoti. Būdinga, kad organizacijų vadai ir vadeliai • i ^Rmus narius žiūri su savotišku nepasitikėjimu, net panieka, nes anie „nedaug iš maną“, nepajėgią suprasti visuomeninių subtilybių. Pasitaiko, kad tokie vadai sąmo ningus, įžvalgius organizacijos narius laiko nepatogiais, net pavojingais, nes juos reikią įtikinėti tada, kai „visuomeninė išmin- <S" reikalauia veikti. Savo noru „išmanyti , kritika jie tik sunkiną vado ir visos or ganizacijos darbą.
1. Dorinė demokratijaSiekiant tikrosios ir pilnutinės demokratijos, be abejo, tokias pažiūras reikia laiky ti pseudodemokratinėmis. Šalia demokrati , nių rinkimų technikos, kuri yra būtina, ne galima užmiršti esminio dalyko — dorinių demokratijos nusiteikimų ir nusistatymų. Jų pagrindinis — žmogiškasis asmuo yra aukščiausioji vertybė žemėje. Žmogus yra kažkas nelygstamo. Kiekvienas žmogus — elgeta ir milijonierius, analfabetas ar geni jus — giliausiu dorinės demokratijos požiūriu yra vienodai vertingi; todėl kokybė ir vieno ir kito balso, atiduodamo per rinkimus, yra ta pati. Idealiojoj demokratijos plotmėj negali būti kalbos apie „neišmanan čią minią“, nes čia visi yra pašaukti „kurti brolišką bendruomenę teisės ir laisvės dvasia“ (J. Girnius). Didysis demokratijos siekimas — visą visuomenę padaryti sąmo ningą: su savitais nusistatymais, sveikai kritišką ir kartu entuziastišką kūrybiniams žygiams.Demokratinis vadas, pasižymįs šiais dori niais nusiteikimais, laikys pareiga vadovauti ir kartu tarnauti savo „mažajam bro liui“, kad jis iš masinės buities doriškai pa kiltų iki asmens, kuris gyvenime turi reikš tis savitai ir kūrybiškai. Tai vienas svarbiausių gyvenamojo laiko uždavinių, kuriuos stato elitiniam žmogui dorinė demokratija. Jis įprasmina ir nepaprastai sukil nina demokratinę veiklą.Žinoma, dorinis demokratijai auklėjimas visada paisys realių skirtumų tarp žmonių, skirtumų, kurie kyla visų pirma iš nevienodų gabumų, polinkių, išsilavinimo. Anas „mažasis mūsų brolis“, masės žmogus, visa da stipriai, priešinsis ir nenorės šių skirtumų pripažinti, nes jam atrodo visi žmonės esą lygūs. Todėl jis net manys galįs peržengti tą bedugnę, kuri yra tarp genijaus, ir laukinio primityvo. Ir vėl nepaprastas uždavinys elitiniam žmogui: surasti būdų įsąmoninti eilinį pilietį principine žmonių lygybe ir praktine jų nelygybe. Nuo to, kiek šitas uždavinys pavyks, bent iš dalies priklausys pašalinimas ano nepasitikėjimo, kuris yra būdingas vadui ir vadovaujama jam pseudokratiniuose santykiuose. Dorinius demokratijos principus Įsisąmoninęs „eilinis“ nebus „pavojingas“ vadui, nes jis .. .žinos skirtumą tarp savęs ir vado ir tuo čiu savo vietą. Savo lygy esančiam vadu' tokio „eilinio“ kritika neturėtų būti , bai- , si“, nes jis galėtų ją panaudoti konstrukty viems uždaviniams.
2. Vakarų demokratijos trūkumaiVakaruosedemokratija nėra pasiekusi to aukšto lygio, kuris labai dažnai skelbiamas propagandinėse kalbose ir propagandi niuose straipsniuose, ypač norint „sutriuškinti“ sovietinio tipo „demokratiją“. Daugiausia pasigendame tikro demokratiškumo tarpusavio ir visuomeniniuose santykiuose.Teigėme, kad tikrosios demokratijos pagrinde yra tam tikri doriniai nusiteikimai. Žmogus tam tikra prasme (nereligine) yra absoliutas. Kiekvienas žmogus giliausiu do rinės demokratijos požiūriu yra vienodai vertingas. Kaip toli nuo šito idealo yra ta nuotaika, kuri demokratiniuose Vakaruose apsprendžia santykius tarp valdančio ir valdinio, tarp viršininko ir tarnautojo, tarp darbdavio ir darbininko! Laikoma savaime tarpusavyje yra sušvelninusi iki paprastų suprantamu dalyku, kad geresnė vieta, tūr dovanų ar simbolinės pinigų sumos.tas, mokslas turį išskirti iš „masės“, iš kitų Kai indas nori pasiskolinti pinigų ku- tiek, kadmo stiliuj, santykiuose su kitais žmonėmis, ypač „žemesniaisiais“, privalo atsispindėti „aukštesnio žmogaus“ sąmonė. Argumentuojama, jog artimesni ir nuoširdesni san tykiai tarp darbdavio ir darbininko, tarp įstaigos šefo ir tarnautojo, tarp partijos va do ir eilinio nario nėra pageidautini, nes „žemesnysis“ nėra psichologiškai priaugęs aukštesnei atsakomybei; atsiribojimas nuo jo padedąs išlaikyti autoritetą ir tvarką; su siskirstymas į „aukštesniuosius“ ir „žemesniuosius“ esąs gyvenimo praktikos patvirtintas ir naudingas, nes tuo apsisaugoma nuo masinės „termitų“ visuomenės, kurioje

INDIJOS - KINIJOS SANTYKIAIKinijos tautiniame kongrese pasakyta ne .iškilusiojo“ laikysenoj, gyveni- rjam nors įrankiui pirkti, iš banko jis gali maža piktų kalbų prieš Indiją, kuri užtarianti Tibetą ir iš Dalai Lamos išgavusi me lagingus parodymus.Tarp šių kraštų yra iškilęs ir kitas nesu sipratimas. Kinijoje naudojamasi žemėlapiais, kuriuose įtraukta į Kinijos ribas dau gelis Indijos žemių. Indija dėl to protestavo, o Kinija atsakė, kad tie žemėlapiai buvę braižyti dar Kuomintango laikais ir dabar perspausdinant ne.buvę laiko ištaisyti jų. Pagal žemėlapius 30.000 kvadratinų my lių Indijos žemių priskirta Kinijai. Indija pareikalavo išimti žemėlapius iš apyvartos, o Kinija sakosi pirma dar norinti pasikalbėti.

Rašo V. N atkus (ELI).sužlugdomos kūrybinės asmenybės ir stiprūs individai, šaltį tarpusavio santykiuose ypač greitai pajunta tie, kurie Vakarus daugiau ar mažiau idealizavo ar turėjo pro gos gyventi šiltesnių santykių klimate. Kaip bebūtų nuostabu, pasitaiko, jog anapus geležinės uždangos santykiai tarp žmi nių yra mielesni ir nuoširdesni. Šitai patvirtina dažnas atbėgėlis iš Rytų Vokietijos. Šveicarų savaitraštis „Die Weltwoche“ šituo tikslu pravedė anketą jaunų atbėgė- lių tarpe. Ten randame tokių atsakymų: „Vakarų Vokietijos įmonėse darbo atmosfera gana bloga. R. Vokietijoj ji yra gėrės nė... Santykiai tarp viršininko ir valdinio ten žymiai asmeniškesnį, nei čia“. Žmogaus vertinimas Vakaruose , pagal kišenę“, pagal tai, ką „jis reiškia“, pagal įtaką, vie tą .garbę, nevieną atbėgėlį priveda prie Ir bai skaudžių sąžinės konfliktų. Kai kam išeitis iš jų belieka viena — grįžti atgal į „Demokratinę“ Vokiečių Respubliką...
3. Lietuviškosios demokratijos ydosAtrodo, kad ne ką „geresnis klimatas“ tarpusavio ir visuomeniniuose santykiuose bus būdingas ir lietuviškajai visuomenei tiek neprikl. Lietuvoje, tiek čia tremty. Mūsų prigimtinį taurų žmoniškumą, pagrįstą širdingumu, atvirumu, pagarba kiek vienam žmogui ir savo pačių žmogiškosios vertės pajautimu, — pamažu nustelbė , poniškoji“ skirtumų sąmonė. Ją maitina išsiskyrimas iš kitų aukštesniu mokslu, aukštesne vieta, turtu, įtaka. Mėgstam atsitverti nuo kitų , garbės tvora“, pakilę vertai ar nevertai į aukštesnę vietą, prisisegę mokslo laipsnį, švariomis ar nešvariomis priemo nėmis pasiekę turto. Ragais ar nagais sten giamės visą gyvenimą išsilaikyti garbinguose postuose, pūsdamiesi prieš tuos, kurie mažiau pasirodė „gabūs“ alkūnėmis stumtis aukštyn. Tada ir nusitveriame anų argumentų apie autoritetą, tvarką, „natū- ralų“ visuomenės susiskirstymą luomais ir klasėmis. Užmirštame, kad luominis ir kla sinis galvojimas yra atsakingas už tai, jog „žemoji klasė“ nuėjo su komunistais, nes
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r Seį^įHios DIENOS -Į
ROMANTIŠKA SUOKALBIŲ ISTORIJAPanamos vyriausybė paskelbė, kad Dr. Arias, buvęs ambasadorius D. Britanijoj, ruošėsi nuversti dabartinį režimą ir perim ti valdžią. Negalėdama jo sugauti, vyriausybė buvo suėmusi jo žmoną — garsiąją britų šokėją damą Margot Fonteyn.Kai ji buvo paleista, tada tik pradėta skelbti, kad surasti laiškai, iš kurių aiškėja, kad ji žinojusi apie suokalbį, o kita žvaigždė — filmų — John Wayne taip pat įsivėlusi į istoriją.
DULLES PAREIGOSPrez. Eisenhoweris paskelbė, kad buvęs valst. sekretorius Dulles paskirtas Baltųjų Rūmų patarėju.
PRIEŠRINKIMINĖS STATISTIKOS~Biznio patarėjas Colin Hurry skelbia, kad D. Britanijoj buvę apklausta 449.700 žmonių, ir iš tų, kurie palaiko darbiečius. 41 proc. pasisakę, kad daugiau nebeturėtų būti vykdoma nacionalizacija, o iš konservatorius palaikančiųjų 5 proc. norį, kad valstybė savo žinion perimtų daugiau pramonės.
HERTER PRISAIKDINTASBaltuosiuose Rūmuose prisaikdintas nau jasis valstybės sekretorius Herter.
ĮSTATYMAS PRIEŠ DIDELES PASOGASIndijos parlamentui pateiktas svarstyti vyriausybės paruoštasis įstatymas, pagal kurį galės būti baudžiamas iki metų kalėjimo ir 75 sv. baudos tas, kas reikalaus pa- sogos daugiau kaip 150 svarų.Pasirodo, Indiją žudo pasogos. Liaudyje paprotys reikalauti didelės pasogos dar tebėra stiprus, nors inteligentija tą paprotį 
gauti už 6 proc., o iš kooperatyvų už 9. O kai nori už vyro išleisti dukterį, privatūs skolintojai iš jo lupa 25 proc., nes bankas ar kooperatyvai negamybiniam reikalui ne skolina.
POTVYNIAI KALTI DĖL MĖSOS 
PABRANGIMOArgentinos sandėliuose potvynių metu sugedo apie 20.000 tonų mėsos, ganyklose prigėrė apie 500.000 galvijų, ir dėl to sustabdomas darbas kai kuriose skerdyklose ir dėl to galvojama, kad turės pabrangti mėsa. 

ji buvo „aukštesniojo luomo“ pažeminta ir atstumta. Užmirštame, kad noras žūt būt būti pranašesniais už kitus, pervertinant savo jėgas, kitų žeminimas ir niekinimas yra svarbiausia priežastis asmeninių ir gru pinių peštynių. Ne kas kita, kaip panieka žmogui pertempto kapitalizmo, kolonijiz- mo ir rasinės diskriminacijos formomis daugiausia kalta dėl totalistinių režimų, fa šizmu ir komunizmu pasišovusių „pataisyt1 supuvusią Vakarų demokratiją“.Anas šaltis tarpusavio ir visuomeniniuose santykiuose buvo Vakarų Europoje, rodos, ir Amerikoje kiek sumažėjęs tuoj po karo. Tada atrodė, kad ateina naujas žmogus į gyvenimą, kurį jis padarys jaukesnį ir mielesnį. Deja, netrukus į paviršių vėl išplaukė senojo mentaliteto žmonės, kuriems gyvenimas yra ne kas kita, kaip nuo latinių peštynių, rivalizacijos ir konkuren cijos arena. Tai 19-tojo amžiaus vaikai, ku riems pagrindinis gyvenimo dėsnis yra ko va dėl būvio. Jie vėl užvaldė kai kur patys, kai kur savo įtaka didžiąsias visuome nines organizacijas, kurios pradžioje su naujais vardais bandė įnešti naujos, gėrės nės dvasios, šita prasme teisingai galime sakyti, kad Europa ir visas Vakarų pašau lis yra restauracijos ženkle; Tad nenuostabu, kad tremty sujudusios mūsų visuomeninės organizacijos dalinai irgi pakvipo tuo raugu, kuris buvo užraugtas 19-tojo amžiaus Vakarų Europos ir ypač caristinės Rusijos visuomenininkų. Šalia suminėtų, visai Vakarų visuomenei būdingų, ydų jos pasižymi dar viena — moraliniu nejautru mu kitiems. Tai praktiška išvada iš kovos dėl būvio dėsnio, kuris skelbia, kad gyv nime išlieka tik stipresnieji ir negailestingi kitiems.Siūlosi išvada, kad visuomenininkams reikia atsisakyti gyvenimą konservuoti pereito amžiaus kovos dėl būvio dvasia, kuri nuvertino asmenį, kaip dorinių dėsnių nešėją. Iškeltinas personalizmas, kaip dvide šimtojo amžiaus jėga, kuri turėtų iš esmės pakeisti savitarpio ir visuomeninius santy kius. Tai reikštų ne ką kita, kaip galingą užsimojimą gyvendinti dorinius dėsnius de mokratijoje.

TIBETO AUKOSKomunistinės Kinijos sluoksniai skelbia kad Tibeto vien tik Loka srities kovose suimta ar sužeista 2000 tibetiečių, bet „bandi tai“ dar vis tebegaudomi kalnuose.
PANAŠUS ATSITIKIMASDu falangistų vadai Bolivijoje, kurie ruo šė sukilimą prieš vyriausybę, patys nusižu. dė, kai paaiškėjo, kad nepasiseks (22 žuvo, apie 100 sužeista).Tai jau septintas iš eilės sukilimas prieš dabartinį Šilęs režimą., kuris valdo septinti metai.
VOKIEČIAI UŽDARĖ NACIŲ 
ORGANIZACIJĄVokiečiai uždarė pareinio provincijose su sikūrusią ir savo laikraštį „Der Ring" ture jusią buvusių nacių organizaciją — vadina mąją „Federalinę .buvusių imtinių ir nuo nunacinimo nukentėjusiųjų draugiją“.
LAIŠKAI BUVO TIKRIKai Dalai Lama pabėgo iš Tibeto, kiniečiai paskelbė jo susirašinėjimą su Kinijos gubernatorium, kuriame jo buvo sakoma, kad sukilėliai ir visokie reakcionieriai kelia neramumus, o jis esąs už ramybę ir prieš sukilimą.Dabar Dalai Lama pripažino, kad jis tokius laiškus iš tiesų rašęs, norėdamas pataisyti padėtį.
PAVOGĖ NEGRĄ IŠ KALĖJIMO9 pirštinėti vyrai įsibrovė į Mississipi ka Įėjimą ir išsigabeno 23 metų amžiaus negrą Parker, kuris buvo suimtas kaip kaltinamas išniekinimu.Gubernatorius, šerifas ir policija sujudo ieškoti pagrobtojo.

Nepakankamai veiksminga propaganda
LIETUVOS KOMUNISTAI LOPO „IDEOLOGINIO FRONTO“ SPRAGAS

Susirūpinimą jiems kelia ir užsienio 
lietuvių veiklos įtaka(ELTA) Lietuvos komunistų partijos vadovybė yra priversta šaukti net respublikinio masto pasitarimus „ideologiniams“ klausimams svarstyti. . Matyti, jaučiamos tame „ideologiniame fronte“ didelės spragos. Vienas toks platus pasitarimas įvyko neseniai Vilniuje. Jame dalyvavo, be partijos vadovybės, dar miestų ir rajonų komite tų sekretoriai, vykdomųjų komitetų pirmininkų pavaduotojai kultūros reikalams, taip pat kiti ideologinio fronto darbuotojai, „partinis bei tarybinis aktyvas“, žodžiu, platūs vadovaujantieji partiniai ir sovietiniai sluoksniai.

Ir 60.000 agitatorių mažai tepadarėLkp centro komiteto sekretorius Niunka papasakojo, kad aiškinant partijos nutarimus į rajonus buvo išvykę 200 pranešėjų iš centro, o apskritai visoje Lietuvoje „rinkimų“ metu veikę 60.000 agitatorių. Bet tai esanti tik „darbo pradžia“. Partijos siekių „aiškinimas“ neturįs būti trumpalaikė kam panija, o nuolatinis uždavinys. Paskaitinė propaganda dar esanti silpnai išvystyta. „Nepatenkinamai dirba Politinių ir mokslinių žinių skleidimo draugija“. Ir spauda per mažai padedanti propagandininkams, ir partinės organizacijos per mažai rodančios iniciatyvos. Per mažai „dirbama su ma sėmis“. Literatūra apie „pirmūnų“ patyrimus per siaurai skleidžiama. Anot Niunkos, kai kuriuose rajonuose, pvz., Vievio, ši literatūra „visiškai silpnai platinama i' panaudojama“. Ragino labiau susirūpinti komunistiniu darbo žmonių auklėjimu.. Par tinės organizacijos turinčios rimtą dėmesį skirti ateistinei propagandai, materialistinės pasaulėžiūros ugdymui gyventojų tar pe. „Eilėje rajonų šis darbas yra dar apleistas“. Nepakankamai veiksminga esanti ateistinė propaganda Alytaus rajone. Ir lei dyklos per mažai dėmesio skiria raštams, kurie skleistų ateistinę ir materialistinę pa saulėžiūrą.
„Panaudojant visas priemones ir formas“Kultūros ministerio pavad. V. Jakelaitis ragino pagerinti ideologinį darbą kaime, pa naudojant „visas priemones ir formas“. Į propagandos reikalą reiksią labiau įkinkyti ir kinus, „šiais metais bus pradėtas ištisinis Lietuvos kaimo kinofikavimas. Iki 1965 metų kiekvienuose kultūros namuose bus stacionierinė kino aparatūra“. O kilnojamieji kinai sieks atskiras brigadas ir fer mas.Iš atskirų pranešimų dar pažymėtina, kad, anot Kauno miesto komiteto I-jo sekretoriaus J. Mikalausko, Kauno mieste per „rinkimus“ veikę 5.000 agitatorių. Vadina masis „aiškinamasis“ darbas ir dabar toliau tęsiamas. Kauno partinė organizacija ypač daug veikusi gilinant „draugystę tarp broliškų tautų“ (suprask: skatinant rusinimą).
Nemoka atsakyti į klausimus, vengia 
diskusijųVilniaus miesto komiteto sekretorius P. Griškevičius skundėsi, kad kai kurie propa gandistai apsiriboja vien tik sausu atskirų ir septynmečio plano teiginių atpasakojimu, nesiedami jų su konkrečiais to arba ki to kolektyvo uždaviniais. „Kai kurie draugai neatsako į ratelių lankytojų klausimus, vengia diskusijų". Dar daugiau: „Daugelis partinių ir ūkinių darbuotojų nędalyvauja sistemingai propagandiniame ir agitaciniame darbe retai nuoširdžiai pasikalba su darbo žmonėmis, neįsigilina į jų poveikius“.
Laisvojo pasaulio lietuvių radijo 
transliacijų ir spaudos atgarsiaiŠilutės rajono „Leniniečio“ laikraščio re daktorius K. Jucius skundėsi, kad „impe- raliizmo ideologai“ mėginą sumenkinti „di džius“ Sovietų Sąjungos laimėjimus,.panau dodami savo tikslams radiją, laiškus ir kt. Jucius šaukė į kovą prieš „imperialistinę propagandą, demaskuojant Vakarų gyvenimo būdą, naujo karo kurstytojų kėslus“.Radijo ir televizijos komiteto p-ko pavaduotojas J. Mitalas pranešė, kad pastaruoju metu vis daugiau transliuojama medžią ga apie tarybinių tautų draugystę, „demas kuojanti buržuazinį nacionalizmą ir šiuolai kinį revizionizmą“. Dabar būsiąs organizuo jamas laidų ciklas, kuriame būsią stengiamasi prieinamai papasakoti darbo žmonėm, kas tai yra komunizmas. Mitalas pripažino, kad radijo ir televizijos darbe esą dar nemaža rimtų trūkumų. „Neaukštas idėjinis kai kurių laidų lygis. Dar mažai dėme šio skiriama eiliniam žmogui, visų gėrybių kūrėjui“.

Vieno Vilniaus miesto rajono komiteto 
sekretorius J. Gureckas pastebėjo, kad 

propaganda ir agitacija būtų veiksminges 
nė, jeigu būtų labiau atsižvelgiama į darbo 
žmonių pasiūlymus ir pageidavimus“.

šarmaitis prieš „koncepcijas“ iš VakarųPartijos istorijos instituto direktorius R. Šarmaitis save ir komunistinius veikėjus ramino, kad pasirodę veikalai* apie LTSR istoriją ir literatūrą Vakaruose (suprask: užsienio lietuviuose) padarę savo: „Sprendžiant iš to, kaip juos sutiko reakcionieriai Vakaruose, galima tvirtinti, kad Lietuvos istorikų darbai sudavė rimtą smūgį buržuazinėms nacionalistinėms koncepcijoms“. Vis dėlto ir Šarmaičiui dar ne visai ramu, girdi, „reikia turėti daugiau budrumo, neleisti, kad istorija būtų iškreipta, kaįp tai atsitikę „Kauno Tiesoje“ ir „Per galėję“.Šarmaitis dar nusiskundė, kad .„atskiruo se mūsų istorikų, publicistų darbuose, kai kuriose visuomeninių mokslų dėstytojų pa skaitose dar nepakankamai įtikinamai atskleidžiami visuomenės vystymosi dėsningumai. Mūsų uždavinys laikyti visuomet aštrų mūsų marksistinį - leninistinį ginklą“... Deja; iš to paties respublikinio pasitarimo ideologiniais klausimais aiškiai ma tyti, kad tas ginklas yra gerokai atšipęs.Tame pasitarime ideologinius propagandistus švietė dar tokie instruktoriai kaip Iljičiovas, Osipovas, Zimanas, Samarskis...Lietuvos komunistų vadovybės susitūpi nimas lopyti „ideologinio fronto“ pleištus tik rodo, kad Lietuvos gyventojai nesiduoda taip lengvai „perauklėjami“. Tai pastebi ypač provincijos propagandistai kaip iš šio pasitarimb paaiškėjo. Šiems propagandistams ir patiems sunku suprasti sovietinės sistemos prasmę ir sunku perteikti ma sems. Tad jie, kaip Vilniaus pasitarime pa aiškėjo, tik sausai paskaito atsiųstą iš cent ro medžiagą, nemoka atsakyti į klausimus, tad visai nesileidžia į diskusijas. O klausimai, matyt, yra keliami. Užuominos apie „buržuazinių nacionalistų“ radijo ir kitokią veiklą rodo, jog laisvojo pasaulio lietuvių aiškinamasis darbas per radiją, spaudą ir kitokiu būdu randa atgarsį Lietuvoje.
(E) Trys Lietuvos laikraščiai mėgino iš

siskirti iš kitų, bet kp centro komitetas jų redaktorius „sutvarkė“: privertė prisipažin ti prie „klaidų* ‘ir gavo pažadą ateity taip nebedaryti. Vienas jų, „Kauno Tiesa“, jau keletą mėnesių buvo puolamas už spausdin tą jame Dovydaičio apysaką ir kitą „pigią medžiagą“. Kitas, Vilniaus „Vakarinės nau jienos“, buvo puolamas partijos vyriausiojo organo „Tiesos“ (kovo 29 d.). Trečias, „Tarybinė Klaipėda“, jau seniau buvo „su tvarkytas“ už nepolitinės medžiagos spaus dinimą. Būdinga, kokie priekaištai daromi Vilniaus „Vakarinėms naujienoms“. Laikraštis per mažai domisi septynmečio planu. Be to, „laikraštyje nepasirodė nei vienos informacijos, nei vieno reportažo apie tai, kaip partinio švietimo sistemoje nagrinėja ma partijos XXI-jo suvažiavimo medžiaga“. Redakcijai „dažnai trūksta atsakomybės ruošiant kritikinę medžiagą, tikrinant gautus signalus. Kai kurie šio darbo trūkumai tiesiog kelia didelį nerimą“. Laikraštis apšmeižęs žmones, nesidomįs jaunimo šviesiomis pusėmis, nenušviečiąs visų įvykių ir pan. Esą sveikintina, kad laikraštis nebespausdina „pigios kriminalistikos, men kų nuotykinių romanų, tokios medžiagos, kuri yra miesčionio skoniui“. Ir pats redak cijos štabas buvęs tikras pereinamas kambarys: per pirmuosius 10 mėnesių iš 17 kū rybinių darbuotojų pasikeitė net... 14.
PASAULYJE— V. Vokietijos ambasadorius Blanken- horn už ministerio įžeidimą nuteistas 4 mėnesius kalėjimo ir 3000 markių bauda, bet paprašė persvarstyti bylą.— I D. Britaniją savaitei atvažiuoja rusų rašytojas N. Šolochovas, „Pakeltas velėnos“ ir „Tyliojo Dono“ autorius. .— Australijoje ir Rytų Europoje., kilonauja gripo banga. b— I Ameriką atvažiavo Kubos vaidytojas Fidel Castro. ■— Pasitvirtino amerikiečių mokslininkų spėjimas, kad radijo bangos gali būti naudojamos kaip „mirties spinduliai“, nes 10 beždžionių, kurioms į galvas buvo paleista elektro magnetinių spindulių banga, po 5 minučių jau buvo negyvos (kitos 10 atsiga vo).— Nepalis gauna iš sovietų , 30.000.000 rublių paramos; kartu su rubliais atvažiuos ir sovietiniai specialistai.— Du vengrų pasienio sargybiniai pabėgo j Austriją.— Po karo Vokietijoje žuvo 500 nesprogusių bombų ir šaudmenų ieškotojų, o apie 800 dar tebetęsia savo darbą.
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Ryšium su artėjančiomis Sekminė
mis, kada Lietuvių Sodyboje ruošia
mas lietuvių senųjų išeivių sąskrydis, 
esame pasižadėję savo skaitytojams 
pateikti pluoštą istorinės medžiagos 
apie jų įsikūrimą ir darbus.

Tą pažadą vykdyti pradedame Ško
tijos lietuvių dvasinio vadovo ir „Išei
vių Draugo“ redaktoriaus kun. J. Gu
tausko straipsniu apie Škotijos lietu
viškąją išeiviją.

Kada atkeliavo
Manoma, kad pirmieji lietuviai, pasiekę 

Škotiją, buvo Krymo karo belaisviai. Ka
rui pasibaigus, kai kurie lietuviai negrįžo 
i rusų spaudžiamą Lietuvą, bet pasiliko 
Škotijoj.

Rimtesnė emigrantų banga buvo 1863 m. 
sukilėliai, pasitraukę iš Lietuvos. Daugu
ma tų neramių sielų troško pasiekti laisvės 
šąli — Ameriką. Pakeliui nevienas apsisto
jo D. Britanijoj laikinai. Užsidirbę pinigo, 
traukė toliau j Vakarus per Atlantą. Vis 
dėlto nevienam britų sala pasidarė nuola
tine gyvenimo vieta. Tuojau keliaudavo 
margos gromatėlės Lietuvon su nuostabio
mis naujienomis. Kas per šalis, kas per 
laisvė, kas per gerovė, atvažiuok, priete- 
liau, nesigailėsi. Ir ėmė veržtis vyrai pro 
sieną i Vokietiją, o iš ten į Škotiją. Atrado, 
žinoma, ne išsvajotą aukso šalį, tik sunkų 
neįprastą darbą anglių kasyklose ar plieno 
pramonėj. Po pirmųjų dienų požemiuose 
jie nusiminę keikdavo savo likimą. Nevie
nas grįžo namo. Kiti apsiprato. Parsikvietė 
iš Lietuvos pažįstamas mergaites, jas vedė. 
Arba parsikvietė iš Lietuvos savo žmonas 
su vaikais. įdomu, kad lietuviai nekibo 
prie vietinių mergaičių. Visi kvietėsi sa
vas iš Lietuvos. Kuriam,nepavyko gauti 
žmona lietuvė, tas visą gyvenimą viengun 
giu pasiliko. Tokių vyrų Škotijoj buvo ne
maža. Ant vienos rankos pirštų galėtum
suskaityti tuos, kurie vedė skotes ar aires. 
Kai matome antros kartos jaunimą, besi
veržiantį į mišrias vedybas, sunku patikėti, 
kad jie yra tokių, tėvų vaikai.

Kasdieninė duona ir papročiai
Lietuvis atvyko Skotijon tiesiog nuo žag 

rėš. Amato nemokėjo, nebent buvo kaimo 
siuvėjas vienas antras. Nemokėjo jis šios 
šalies kalbos, ir nelengva buvo jos pramok 
ti, nes dauguma nebuvo ragavę pradžios 
mokyklos, nemokėjo nei skaityti, nei rašy
ti. Ėmėsi tad tokio darbo, kuriam nereikia 
ilgai pasirengti — į anglių kasyklas; Ten 
nereikia ilgų aiškinimų. Štai anglis, štai 

- kirvis, štai vagonėlis — ir darbas užverda. 
Pratęs dirbti iš viso peties Lietuvoj, jis tok 
sai buvo’ ir požemy, kur nebuvo kvepian
čio Lietuvos laukų oro. Priešingai, ten vieš 

. patavo dulkės, netrūko ir dujų.1 Nenuosta
bu, kad retas lietuvis angliakasys išvengė 
senatvėj ligos, vadinamos silicosis.

Iš senų laikų atėjo nelauktas paprotys 
savintis angliškas pavardes. Iš Mickevi
čiaus pasidarė Smith, iš Radzevičiaus — 
Mitchell, iš Akinausko — Gibb, iš Vaitke
vičiaus — Savage. Lietuviai pasipuošė net 
airiškomis pavardėmis, kaip Kelly, Mur
phy. Ne patys lietuviai keitė pavardes, tik 
škotai darbdaviai, kuriems lietuviškos pa
vardės buvo per sunkios tarti, dar sunkiau 
rašyti. Šiandien jau niekas čionai nesistebi, 
jei lietuvė, sutikus kaimynę lietuvę, pasvei 
kiną: kaip laikaisi, Mrs. Smith.

Dėl anglų kalbos nemokėjimo lietuviai 
bendravo tarpusavy. Ypač šeštadieniais ir 
sekmadieniais skambėdavo lietuvių būriuo 
se lietuviškos dainos, palaistomos viske ir 
alučiu. Gėrimas buvo paplitęs. Įkaušę jau 
ni vyrai dažnai ir susimušdavo. Labai ge
rai kun. P. Vasiliauskas lietuviams pasitar

Škotijos
lietuviai

navo, įkūręs Blaivybės draugiją. 1911 me
tais jis pasikvietė garsų blaivybės skelbėją 
tėvą -Kazimierą Kudirką, kuris aplankė vi 
sas svarbesnes lietuvių kolonijas ir visur 
ragino lietuvius valdytis geriant. Nelengva 
buvo Blaivybei. Skyriai kūrėsi ir iro. Ne
vienam atrodė negarbingas dalykas me?ti 
gerus, atsiskirti nuo draugų gėrikų. Šian
dien tik Glasgove yra išlikus Blaivybės D- 
ja. Ji ten išlaiko salę, kurioj sukasi visas 
visuomeninis kultūrinis Glasgovo lietuvių 
gyvenimas. ,

Ilgai lietuviai laikėsi senų papročių. Ves 
tuves keldavo visą savaitę. Krikštynas ir 
laidotuves — 3 ar 4 dienas. Pasitaikydavo, 
kad gimus kūdikiui krikštynas kelia 3 die
nas. Ketvirtą dieną kūdikis miršta. Ir vėl 
tris dienas gieda ir geria. Skotai stebėjosi 
linksmomis lietuvių šermenimis.

Iš pradžių lietuviai šaly nebuvo populia
rūs. Nei su jais susikalbėsi, nei darbe su 
jais susilyginsi. O čia dar pasitaikė, kad 
kilus streikui, lietuviai streikuojančių ne
palaikė. Neapykanta kartais viešai išsiverž 
davo. Taip Carfino,lietuvių moters, begrįž
tančios iš Motherwell miesto su pirkiniais, 
■buvo porą kartų pakeliui apkultos. Lietu
viai širdo ir nutarė užpuolikus nubausti. 
Jauni tvirti vyrukai apsirengė moteriškai 
ir vakaro sutemose paprastu keliu grįžo iš 
miesto apsikrovę pirkiniais. Užpuolikai, ma 
tydami pailsusias moterėles, juos užpuolė. 
Bet kaipgi nustebo, kai. tariamosios „mote
rys“ išsitraukė iš po sijonų lazdas ir juos

Paties sąjūdžio prašomi, spausdiname čia 
šį prof. K. Pakšto straipsnį, kaip galimų 
svarstymų medžiagą ir informaciją.

Tautos ar tautų skeveldros, gyvenančios 
ne savose etniškose erdvėse, nuolat mažė
ja skaičiais ir palengva netenka tautinės - 
kultūrinės asmenybės. Ilgesni stebėjimai 
rodo, kad lietuviškos išeivijos skaičiai tirps 
ta per metus vidutiniškai po du procentu, 
ogi jos kultūrinis pajėgumas-silpnėja trupu 
tį sparčiau. Šita mūsų išeivijos padėtis ver 
čia mus ieškoti logiškos ir lemiančios išei
ties: sukurti savą mažą etnišką teritoriją, 
kuri galėtų palengva vystytis į mažą lietu
višką autonominę, pusiau nepriklausomą 
valstybę, kurios aukštoji misija būtų išgel
bėti lietuviškos išeivijos likučius, sukurti 
ramią prieplauką lietuvių kalbai ir kultū
rai svetimosios okupacijos metu.

Išsilaisvinusiai Lietuvai naujas lietuviš
kos etniškos žemės priedas irgi tikrai būtų 
labai naudingas. Pasikeitimas prekėmis 
abiems šalims butų įdomus ir pelningas. 
Lietuvių etniškos erdvės padidinimas kad 
ir dviem ar trimis apskritimis, pratęsimąs 
Lietuvos į tolimus dausų kraštus į labai 
skirtingą gamtą, palengva iššauktų nepa
prastą horizontų praplėtimą visai tautos 
kultūrinei ir kūrybinei vaizduotei, • kuri ii 
gainiui išsilietų turtingesniais literatūros ir 
meno kūriniais. Atsirastų nauja ir gaivi
nanti tematika, aprėpianti naujus santy
kius tarp dviejų mažų lietuviškų pasaulių.

Šitų motyvų skatinami, mes ir pradėjo
me naują Žaliosios Atžalos (arba Dausu- 
vos, nes vardas dar nenusistovėjęs) sąjūdį; 
1958.III.26 susiorganizavo Vašingtone pir- 
masai klubas. Greit užsimezgė klubai Čika 
goję ir Detroite, kiek vėliau — Brooklyne, 
pastaruoju metu ir Baltimorėje. Brazilijos 
lietuvių septynios žymiosios organizacijos
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Rašo kun. J. Gutauskas, ' 
„Išeivių Draugo“ Redaktorius

gerokai apvanojo. Nieks daugiau po to ne
lietė lietuvių moterų.

Lietuvius'škotai vadindavo polais; ' tik 
daug vėliau ir tik pamažėl Lithuanian įga
vo teisių. Šiandien lietuvį užgausi pavadi
nęs polu (lenku). Šiandien lietuvis Škoti
joj gerbiamas ne tik kaipo geras darbinin
kas, bet ir kaip lajalus darbo sąjungų (uni 
jų) narys.
Draugijos

Lietuviai nieko taip nepasiilgdavo, kaip 
normalaus religinio gyvenimo. Tiesa, Ško
tijoj buvo katalikų bažnyčių, bet tai ne Lie 
tuvos bažnyčios! Nei suprasi, ką kunigas 
per pamokslą sako, nei prieisi išpažinties. 
Didelis buvo džiaugsmas, kai 1889 metais 
kovo 8 dieną į Glasgovą atvyko kunigas, 
kurs prabilo lietuviškai. Tai buvo kun. 
Landsbergis, lenkas jėzuitas, pramokęs lie
tuviškai. Jis atlankydavo Škotijos lietuvius 
3-4 kartus per metus. Taip vyko ketveris 
metus. Paskui iš Anglijos buvo pasiųstas 
į Afriką misijoneriauti. Po to per porą me
tų juos aplankydavo anglas kun. Hughes, 
gerai pramokęs lietuvių kalbą. Lietuviuose 
ėmė bręsti pasiryžimas turėti lietuvį kuni
gą, pastoviai Škotijoj gyvenantį, ne protar
piais iš kur nors atsilankantį. Po didelių 
pastangų buvo gautas vietos dvasinės vy
resnybės leidimas pasikviesti lietuvį kuni
gą iš Lietuvos. Jam užlaikyti 1898 metais 
vasario 26 d. buvo sukurta šv. Kazimiero 
draugija. Tais pačiais metais balandžio mė 
nesį atvyko į Škotiją pirmasis lietuvis ku- 

Atsarginės tėvynės reikalu
per savo valdybas • nusprendė sutartinai 
veikti atsarginę tėvynę steigiant. Brazili
joj jau pradėta apskaičiuoti apsisprendę 
vykti žmonės ir jų kapitalai. Vašingtono 
klubas apsiėmė laikinai eiti kaip ir centri
nės valdybos pareigas, kol prasiplės orga
nizacija ir išsirinks savo valdybą. Tačiau 
didelė didžiuma' lietuviškų centrų dar nepa 
judėjo. O būtų labai svarbu, kad naujų 
klubų priaugtų daugiariopai. Be tinkamos 
organizacijos ir sutelkto kapitalo mums ne
įmanoma su Britų Hondūro valdžia užves
ti tinkamas derybas ir reikalingą sutartį 
pasirašyti.

Centrinė valdyba Vašingtone ir Brazili
jos lietuvių organizacijų pirmininkai galvo 
ja, kad visas atsarginės tėvynės sąjūdis ga 
lėtų turėti trejopos rūšies narių:

1. Kurie važiuoja ir įsikurTmūKįuri pa
kankamai savų pinigų;

2. Kurie nori važiuoti, bet pinigų neturi
arba labai mažai turi; - -

3. Kurie neturi galimybės atsarginėn tė
vynėn artimais metais persikelti arba iš vi
so nemano ten keltis, bet pritaria pačiai 
idėjai ir sutinka savo įneštomis akcijomis 
arba aukomis paremti neturtingesnių tau
tiečių įkurdinimą.

Manoma, kad pirmoji narių kategorija 
negalės būti gausi, bet vis dėlto ji sudarys 
bent keletą tuzinų.

Antroji kategorija būtų žymiai gausesnė, 
ir jai nemaža priklausytų lietuvių iš Bra
zilijos ir iš kitų Pietų Amerikos kraštų; gal 
būt, ir iš Vokietijos, nors tenykščių lietu
vių nuotaikos mums dar nežinomos.

Trečion kategorijon labiausiai tiktų Šiau 
rinės Amerikos lietuviai. Jų vaidmuo galė
tų būti panašus į Amerikos žydų vaidmenį 
Izraelio atžvilgiu. Trys Amerikos žydai 
įkurdina vieną žydą Izraely. Žydai labai 

nigaf V. Vartiagiris. Tada Škotijoj buvo 
apie 3000 lietuvių.
Šv. Kazimiero draugija pasidarė pagrindi
ne Škotijos lietuvių organizacija. Su nedi
delėm išimtim, lietuviai katalikai 'yra jos 
nariai. Jos dėka lietuviai iki šios dienos tu 
ri savą lietuvf kunigą. Protarpiais turėda
vo du. štai Škotijos lietuvių kunigų sąra
šas: V. Varnagiris, A. Valtys, Br. Siamas, 
J. Čiuberskis, Talmontas, F. Vasiliauskas, 
J. Norbutas, F. Kemėšis, A. šveistrys, J. Pe 
trauskis, L. Gronis ir J. Gutauskas (nuo 
1934 metų iki dabar).

Dabartinis šv. Kazimiero draugijos C. V- 
bos pirmininkas yra J. Kriščiūnas, sekreto 
rius K. Savonią iždininkas J. žyla. Draugi
ja turi 530 narių.

Kuriant šią draugiją ypač gražiai pasi
darbavo Jonas Lebedys, Benediktas Širvi- 
da ir Jurgis Vieraitis.

Škotijos lietuviai gyvena daugely miestų 
ir miestelių. Gal todėl jie neįsitaisė savos 
bažnyčios. Dabar kunigas turi lankyti pe
riodiškai visas svarbesnes kolonijas, suren 
gia vietinėse parapinėse bažnyčiose'papil
domas pamaldas lietuvių kalba, klauso iš
pažinties.

Europos'Lietuviškoji periodika
DARBININKŲ BALSAS, Nr. 2. Turiny: 

Kelias į gerovę, Sveikinimas gegužės primo 
sios proga, Socialistinis Vokietijos klausi
mo sprendimas, Revizionizmo praeitis ir da 
bartis, Darbininkų atlyginimai abiejose pu 
sese, Kipro Bielinio atsiminimai, Dabarti
nio revizionizmo evangelistas Georgas Lu- 
kačas, Berlyno socialdemokratai po karo, 
Spaudos skiltyse, kronika.

SVEČIAS, Nr. 2. Turinyje: Mirties per
galė, Paskutinis žingsnis, Pasaulis sunaikin 
tas — bažnyčia atstato, Ar įmanomas lietu 
vių evang. liuteronų sinodas Amerikoje?

ilgai, gal per šimtą metų turės gausiai šelp 
ti savo valstybę, nes ji įkurta labai sausoje 
ir politiškai pavojingoje vietoje. Lietuvių 
atsarginė tėvynė galėtų ant tvirtų kojų at
sistoti jau vienos kartos amžiuje.

Bet pirmiausia reikalingas visų trijų ka
tegorijų narių suorganizavimas ir sutelki
mas lėšų ūkio specialistų delegacijai į Bri
tų Hondūrą nusiųsti. Tad ir ieškome nau
jam sąjūdžiui organizuotų rėmėjų ir pavie 
nių narių, jeigu pilnam klubui stinga žmo
nių.

Centrinė valdyba yra nutarusi leisti ša
pirografuotą biuletenį, kuriame tilps žinių 
ir pranešimų atsarginės tėvynės kūrimo 
klausimais.

Atsarginės tėvynės sąjūdžio reikalais pra 
soma kreiptis į centrinį sekretorių: Dr. A. 
P. Mažeiką, 4718 Park Lane, Washington 
23, D.C., USA.

' Prof. K. Pakštas
Washington; 1959 m. balandžio 5 d.

ŠKOTIJA — NE ŠKOTIJA
Kodėl? Patys gyventojai vadina save 

Scot, šalį vadina Scotland. Nėra ištarime 
tų žodžių Š, tik S.

Jei dar dažnai randame spaudoje škotą 
ar Škotiją, tai grynas pasisavinimas žodžio 
iš lenkų ir vokiečių kalbų. Kam to reikia? 
Kodėl neimti žodžių iš pirmojo šaltihio?

Antra. Lietuvių kalba vengia Š ir K gre
tinti vienam skiemeny. Pvz., skelti, skilti, 
skola, skilandis, skelbti. Tik iš kitų kalbų 
įsibrovėliai žodžiai turi šk vienam skieme
ny, pvz., škala, škada. Dažnai lietuvis ir 
čia randa sveiką lietuvinimo metodą ir ta
ria — iškala, iškada, padalina šk dviem 
skiemenim.

Kun. J. Gutauskas

Nr. 18. (558) 1959. IV. 30

Pavasaris Marijos Garbei
Už visus šventuosius, už visus dvasios 

didvyrius be palyginimo aukščiau stovi Šv. 
Marija — Dievo Motina. Ji, būdama šios že 
mės dukra, Dievo buvo išrinkta garbingiau 
šia j ai pareigai žmonijos atpirkime — būti 
įsikūnijusio Dievo Sūnaus Motina. Iš čia 
kyla visa Marijos didybė, Jos sielos šventu 
mas, asmenybės kilnumas, kuriam nepri
lygs ir genialiausias žmogiškumas. Ji taip 
iškelta mokėjo būti nuolankia Viešpaties 
tarnaite, kuriai lenkiasi ir mokslo galvos, 
ir visos kartos Ją vadins palaiminta. Mari
jos vardas su pagarba ir meile tariamas 
kasdieną maldose iš milijonų širdžių, krikš 
čionys Marijai skiria savo gražiausius kuri 
nius. žodžio menas — poezija per šimtme
čius Marijos garbei sukūrė gražius himnus, 
giesmes, muzikos švelnios ir gilios „Avė 
Maria“ kompozicijos skelbia Nekaltai Pra
dėtosios Mergelės garbę, tapybos menas pa 
šauliui davė tūkstančius Marijos paveikslų, 
architektūra — puikių Marijos šventovių. 
Tai yra lyg gražūs vainikai, kurie puošia 
tikrąjį Dievo Motinos atvaizdą, rodo tikin
čiųjų didelę pagarbą ir meilę savo dangiš
kajai Motinai, savo Vadovei dorybių kely.

Gegužės mėnuo skirtas Marijos garbei. 
Gėlėse paskendęs Jos altorius, tarp švelnu
čių pavasario žiedų Jos atvaizdas žavi kiek 
vieną, nes čia žvelgia didis pavyzdys ir ide 
alas. Kas šaukiasi Marijos pagalbos, visuo- 

’ met bus išklausytas. Žmogaus gyvenimo 
dramą ir Marijos vaidmenį gražiai vaizduo
ja Wagnerio opera Tannhaeuser. Čia yra 
žmogus kaip ir daugelis kitų, kuriems rei
kia stipriai pajausti ir išgyventi tą dvasios 
kovą savyje, kada sielą žavi dorybės grožis,
bet kada ją dar labiau vilioja pagunda ir 
nuodėmė. Siela čia grumiasi, kovoja, vis 
pralaimi ir vis trokšta išganymo, veržiasi 
prie jo. Bet tamsiosios pragaro jėgos jau 
baigia sielą sugniuždyti. Su paskutinėm 
viltim ir paskutinėm jėgom Tannhaeuser 
tad sušunka: „Mano išsigelbėjimas Marijo
je!“ Ir pergalė ateina. Prisiminkime dar ir 
tai, kad tą prasmingą ir gyvenimišką operą 
yra sukūręs protestantas. Ir jam tačiau pas 
kutinę viltis pralaimėjimuose yra Marija!

Šv. Bernardas pamoksle apie Mariją kai 
bėjo: „Sukyla pagundų vėjai, patenki ant 
nusiminimo uolų — pažvelk į žvaigždę, šau 
kis Marijos! Stovi apstulbęs dėl savo nuode 
mių didumo ir drebi iš baimės prieš Dievo 
teismą, gresia pavojus nugrimzti į nevilties, 
prarają — atsimink Mariją, šaukis į Mari
ją! Jeigu Ji tave palaikys, nesuklupsi! Jei
gu Ji tave saugos, nebijosi, jeigu Ji tave 
ves, 'nepavargsi, jei Ji tave globos, pasiek
si savo amžinąjį tikslą!“ Tarp pirmųjų pa
vasario žiedų ir Nekaltosios Mergelės Šven. 
Marijos yra kažkas bendra, kažkas žavin
ga, viliojama. Marijos pagerbimo gegužinės 
pamaldos gaivinamai veikia žmogaus dva
sią. Su pasitikėjimu šaukimės Marijos glo
bos. Kun. P.D.

Pamaldos
DERBY — šį sekmadienį, gegužės 3d., 11 

vai., Seselių koplyčioje, Bridge Gate. Mo 
tinos Dienos proga visi kviečiami priimti 
Šv. Komuniją už savo motiną.

BRADFORD — gegužės 3 d., 12!30 vai. Šv. 
Mišios ir pamokslas Motinos garbei. Per 
visą gegužės mėnesį antradieniais ir ket
virtadieniais 8 v.v. gegužinės pamaldos.

NOTTINGHAM — gegužės 10 d., 12.15 vai. 
(bažnyčioj bus pagerbta lietuvė Motina).

KIPKAS BIELINIS

Tėvui atidarius daržinėlės- duris ir man 
I ją įžengus, mano akys išlakstė į visas pu 
sės. Daržinėlės švariai iššluotas laitas bu
vo pilnas pridėtas knygų, knygelių ir po
pierių. Tose krūvelėse buvo įvairių spalvų; 
žalios, rausvos, baltos. Spalvų mišinys pasi 
pylė prieš mano akis ir tiesiog pritrenkė 
mane. Ir vėl nieko nesakydamas, tėvas ap
ėjo tas knygų krūveles, apžvelgė jas ir jau 
norėjo išeiti iš daržinėlės, kurioj aš jau
čiausi kaip užburtoj pily, kai kieme pasigir 
do šiurkštus moters balsas ir barnio žo
džiai. Moters kietas balsas kažkam įsakinė 
jo tuojau išsinešdinti. Kai viskas nutilo, at 
ėjusi moteris paaiškino tėvui, kad į kiemą 
buvo užklydęs kažin koks žydas, siūlęs ka
žin ką pirkti ar kai ką parduoti. Ji, pama
čiusi, kad tas nekviestas pirklys geruoju 
neišsinešdins, todėl pradėjusi bartis, tuo pa 
čiu norėdama įspėti, kad tėvas nesirodytų.

Trobelė priklausė Jurgiui Dilkai. Tėvas 
mhn vis nepaaiškino, ką tos knygos reiškė. 
Kantriai laukiau, kol jis man ką pasakys, 
bet taip ir nesulaukiau. Šis tėvo tylėjimas 
iš dalies man buvo malonus, nes rodė, kad 
ir be paaiškinimo turiu jo visišką pasitikė
jimą, jei laikė reikalinga man parodyti tas 
draudžiamas knygas. Ryšuliai knygų tjų-

(Iš knygos DIENOJANT)

vo sudėti ūkininko Trušo kluone, tad atro
dė, kad Dilkaus daržinėlėj knygos bus 
skirstomos platinimui* nes jos buvo palai
dai sudėtos.

Netrukus ir tėvas išvyko. Dingo ir visi 
kiti, kurie čia maišėsi ir lankėsi, kurių pa
vardžių neprisimenu. Pasilikau aš, Augus
tė, Levanorija ir Ladukas. Garšviuose ir 
Ūdros namuose pasidarė nyku ir kasdienis 
ka. Ladukas kelioms dienoms dingdavo ir 
vėl pasirodydavo. Kartais išeidavo iš ryto 
ir sugrįždavo tik vakare. Domininko Ūdros 
troboj jis kažin ką rašinėjo, skaičiavo, į ma 
ne nekreipė nė mažiausio dėmesio. Aš ži
nojau, kad jis mane turėjo sodinti prie kny 
gos ir būti pirmuoju mano mokytoju, bet 
jis apie pamokas nė žodžio netarė. Buvo 
niūrus, visuomet užimtas ir nekalbus. Aš gi 
nedrįsau šiam rimtam ir skvernuotam vy
rui pirštis, tad buvau laisvas ir nelaisvas, 
nes nežinojau, kada Ladukas sumanys ma 
ne mokyti ir kietai paims į savo rankas. ’

Man paaiškėjo, kad Bružo pareiga buvo 
per sieną pergabentas knygas pristatinėti į 
Garšvius. Jis tai atlikdavo savo poriniu 
darbiniu vežimu ir kartais saugumo sumeti 
mais šalia savęs pasisodindavo savo praš
matnią seserį. Jo arkliai buvę geri, veži

mas tvirtas ir nepaprastas. Šio krašto žmo
nėms jis atrodė iš dvaro ar stambaus ūkio.

Kazimieras Ūdra, Neteckis ir kiti atsilari 
kiusieji buvo knygų platintojai. Jie turėjo 
savo rajonus ir, prisikrovę vežimus knygų, 
išvežiodavo jas žmonėms. Tėvas taip pat 
išvežiodavo knygas, bet dažnai ir kitais rei 
kalais iš Garšvių išvykdavo. Jo darbas bu
vo visų reikalų tvarkymas. Jis reguliariai 
pereidavo sieną, Tilžėje tardavosi su spaus 
tuvininkais, užpirkdavo ir tvarkė visus ki
tus reikalus. Ladukas vesdavo atskaitomy
bę, tikrindavo atvežtas knygas, užrašinėda
vo, kiek kas knygų paėmė, ir pan. Kai jis 
dienos metu kažin kur dingdavo, man atro
dė, kad tuomet jis būdavo pas Dilkų ar pas 
Garšvių ūkininką Trušą ir ten knygų san
dėliuose dirbdavo. Suprantamas dalykas, 
kai ateidavo knygų siunta, kai suvažiuoda
vo platintojai, Ladukas, jiems esant ir 
jiems išvykus, turėdavo nemažai darbo. Su 
manymas, kad jis atliekamu laiku mane 
mokytų, dėl laiko stokos buvo neįmanomas.

Kai visi išvažinėdavo, Ūdrų namuose įsi 
vyraudavo kasdienybė. Bandžiau vienas 
pats susirasti darbo, kai ką sugalvodavau, 
bet gatvėje lakstą vaikai į save traukė ir 
su jais po truputį mezgėsi pažintis. Pirmas 
žingsnis į pažintį buvo žiūrėti pro kiemo 
vartus, ką veikia priešingo kiemo vaikai. 
Vėliau su jais susipažinau. Dar vėliau pa
žintis plėtėsi į kitą kaimo galą, kur gyve
no mažiau.pasiturį ūkininkai, valdę nepil
nas dubas. Prisimenu, kad mano būsitnieji 
draugai pirmai mūsų pažinčiai padovanojo 
man mažytį , vos iš gilės išdygusį ąžuoliu

ką. Aš jį pasodinau Ūdros kiemo kertėje, 
bet jis greit nuvyto. {

Vieną pirmųjų sekmadienių Levanorija 
mane aptvarkiusi, pareiškė, kad eisime į 
Vadaktėlių bažnyčią. Nuėję į pakluones, pe 
rėjome Svirnupio lieptą ir banguojančių ru ' 
gių laukais traukėme į Vadaktėlius. Išni
rus iš rugienojų, kairėje baltavo savo liek
nais kamienais gražus beržynas. Man atro
dė, kad jame turėtų būti uogų, aš jaučiau 
net žemuogių kvapą, bet Levanorija neda
vė man žiopsoti į tą beržyną ir svajoti apie 
žemuoges, kurių, rugiams išvarpėjus, mū
sų krašte būdavo labai daug. Ji mane temp 
te tempė eiti greičiau, ir aš pradėjau gal
voti, kad Levanorija yrą pikta, šiurkšti ir 
nedraugiška. Tokios mintys jau kelyje su
gadino mano nuotaiką, ir kažkas pradėjo 
spausti širdį.

Vadaktėlių bažnyčioje stovėjau greta Le 
vanorijos ir nesimeldžiau, nes dar nežino
jau, kaip tai reikia daryti. Man buvo sun
ku, kad aš čia esu vienas ir svetimas. Tė
vas rimtai su manim elgėsi, ir aš juo pasi
tikėjau, betjdabar jis buvo išvykęs, ir neži
nojau, kada jis vėl pasirodys. Gaila buvo 
namų, brolių, motinos ir seserų. Norėjau 
žiūrėti į tą pusę, iš kurios atvykome, kur, 
man rodėsi,-yra mūsų namai. Norėjau žiū
rėti ir verkti. Bet vyrui netiko verkti, kai 
greta buvo Levanorija. Kai būdavau vie
nas ir namų ilgesys suspausdavo širdį,, vi
saip atsitikdavo. Mano tragedija didėjo, 
kai Levanorija mane dirigavo, tai klupdė, 
tai liepė keltis, o kartais liepdavo net kumš gomis ir įvairiais tėvo platinamais raštais, 
timis į krūtinę muštis ir kažin ko gailėtis. .
Liepiamas dariau viską. Kiek tokios sąly- (Bus daugiau)

gos leido, žvalgiausi po bažnyčią. Man ji 
visai nepatiko: nebuvo nieko, kas kristų į 
akį. Iš jos prisimenu tik mėlynos spalvos 
juostą sienų palubėje, nes nuo tos spalvos 
raibo akys. Man šis pastatas ir jo įrengi
mai buvo svetimi, kaip ir pati Levanorija, 
mane į jį jėga atitempusi.

Bet greit ir Levanorija paliko Ūdrų kie
mą. O kai ir Ladukas kažkur dingdavo, lik 
davome mudu su Auguste vienui vieni visa 
me kieme. Augustė, nors ir į jokias kalbas 
ir šnekas nesileisdavo, bet buvo kur kas 
žmoniškesnė už Levanoriją. Kartais sekma
dieniais važiuodavome į Krekenavos mies
telį kai ko nusipirkti. Krekenava man bu
vo įdomi, nes čia sekmadieniais būdavo 
daugiau žmonių ir buvo nemaža krautuvių.

Kartą Krekenavoje Augustė mane nusi
vedė nei iš šio, nei iš to pas vieną visai jau 
ną moteriškę ,kuri, man nieko nesakiusi, 
įskiepijo mane nuo raupų. Po šios operaci 
jos kelias dienas buvau ligonis. Augustė 
man paaiškino, kad skiepijimas buvo atlik
tas tėvo prašymu. Po poros metų, kai pri
reikė raupų skiepijimo liudijimo, man jį 
išrašė Joniškėlio gydytojas Petkevičius, 
pas kurį tėvas dažnai lankydavosi.

Užsukdavome ir į Vidugirių vienkiemį. 
Čia kartą dalyvavau vienos mergaitės laido 
tuvėse. Tai irgi buvo naujiena mano gyve
nime. Mergaitės lavonas buvo gražiai aprė 
dytas, ir apie karstą degė daug savotiškai 
kvepiančių vaškinių žvakių. Girdėjau, kad 
ir Vidugiriai turėjo kažką bendra su kny-
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dvylikos metų bandymo. 
Savo ambiciją.ir laimėjo 
miesto stalo teniso meis-

LONDONO LIET. SOCIALINIO IR 
SPORTO KLUBO VAKARAS

STOKE-ON-TRENT
Motinos diena

Gegužės 2 d. Embassy. Hall, 
bus minima Motinos diena.

Ta proga bus paskaita, motinoms arbatė 
lė, po to loterija ir šokiai iki ll.30.yal. Pra 
džia 6 vai. vakaro.

Visi svečiai iš arti ir toli bus mielai pri
imti. Skyriaus Valdyba

Europos Lietuviu KronikaBRADFORDAS
* * PRISIMINTI TRYS DIDIEJI

LONDONAS
MOKSLAS IR PROFESIJA

Maloniai kviečiame atsilankyti j Šokių 
Vakarą, kuris įvyks gegužės 2 d., šeštadie
nį, 345A, Victoria Park Road. Įvairi pro
grama ir loterija. Gros puikus orkestras. 
Pradžia 7.30 vai.. Staliukus galima užsisa
kyti iš anksto pas sekretorių, tel. LEY8727.

LONDONO LIETUVIŲ IŠVYKA Į 
LIETUVIŲ SODYBĄ

Šv. Onos Draugija prašo visus kurie nu 
mato dalyvauti išvykoje per Sekmines, už
sirašyti anksčiau, kad būtų galima užsaky
ti atitinkamam skaičiui autobusų.

Užsirašyti Lietuvių Namuose pas A. 
Pranskūną, klebonijoje, p. Liūdžiu krautu
vėje ir pas Onos draugijos valdybos nares.

RUOŠA SENOSIOS IŠEIVIJOS 
SĄSKRYDŽIUI

Sekminės paskubom artėja, o tuo pačiu 
ir senosios išeivijos sąskrydis Lietuvių So
dyboje, kuri pagražėjusi ir sužydusi laukia 
ir dar vis ruošiasi, kad juo gražiau būtų 
galima priimti didelį skaičių svečių.

Ekskursijos kai kuriose lietuvių koloni
jose jau suorganizuotos ir laukia Sekminių, 
kitur dar jos organizuojamos.

LNB ir DBLS valdybos, kurios ruošia tą 
sąskrydį kartu su senosios išeivijos atsto- 
yais, baigia sudaryti iškilmingosios dienos 
programą.

Sekminių pirmoji diena yra gegužės 17.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
J Gegužės 3 d., 4 vai. p.p., Sporto ir Socia

linio Klubo (Parapijos salėje) patalpose, 
345A, Victoria Park Rd., E.9, Londono šeš
tadieninė mokykla rengia Motinos Dienos 
minėjimą. Tai dienai pritaikytą paskaitą 
skaitys teisininkas P. Mašalaitis. Meninę 
dalį atliks mokyklos mokiniai. Po minėji
mo mokiniai rengia arbatėlę savo mamy
tėms. Jie ir kviečia visus dalyvauti!

Gegužinės pamaldos
Londono Lietuvių Šv. Kazimiero bažny

čioje, kaip kiekvienais metais, taip ir šiais 
visą gegužės mėnesį bus vakarinės pamal
dos Švenč. Marijos garbei, darbo dienomis 
8 vai., o šeštadieniais ir sekmadieniais — 
7 vai. Bus iškilmingai išstatomas Švenč. Sa 
kramentas monstrancijoje, visų lietuviškai 
giedama Marijos litanija, pamokslas ir pa
laiminimas. Visa kolonija yra kviečiama 
gausiai kiekvieną vakarą dalyvauti šiose 

• Marijos garbei skirtose pamaldose, atsive
dant ir vaikučius.

Tazab Lietuvių Skyrius šią savaitę Vasa 
rio 16 Gimnazijai Vokietijoje pervedė 50 
svarų pašalpą už vasario, kovo ir balandžio 
mėnesius.

WOLVERHAMPTONAS „ „ „ . K x.DBLS Bradfordo skyriaus valdyba užsi- 
Motinos diena mojo, padaryti didelį kultūrinį darbą: kas

DBLS Wolverhamptono Skyriaus Valdy- mėnuo duoti bent vieną paskaitą Bradfor- 
ba gegužės 9 d., 19 vai., George Kotelyje . do, ir apylinkės lietuviams. Paskaitas jau 
ruošia Motinos Dienos Minėjimą. • skaitė: V. Ignaitis — Dr. V. Kudirka; A. 9- >Direct Grant" Grammar School

Programėlę išpildys kolonijas' lietuvių Giedraitienė — Vasario šešioliktoji; kun. 
mokyklos mokiniai, vadovaujami Vi. Nar- j. Kuzmickis — Liaudies dainius kun. A. 
buto, Aid. Rugenienės ir Gen. Kaminskie
nės. Po programos iki vidunakčio šokiai ir 
žaidimai. Veiks baras ir loterija.

Malonius tautiečius iš arti ir toli kviečia
me atsilankyti ir tuo pačiu paremti Lietu
vių Mokyklėlę. ;

Svečiai iš toliau taip pat kviečiami daly- rre4eBeula!j laual slaualal pcl ucgu, Jų 
vauti ir sekmadienio lietuvių pamaldose, venirną ir darbus. Trys Didieji — tai Mai- 
kurios; įvyks gegužes 10 d., 11 va!., seselių ronis A Jakštas ir vaižgantas, kurių var- 
koplyčioje. ■. •• dai ml-lsu literatūroj įrašyti didelėmis rai-

Norintiems pasilikti per naktį, bus su-. dėmis visi trys buvo kunigaii nes norėjo 
teikta nakvynė. Skyriaus'Valdyba Ukh Lietuvoj > dirbti šio krašto žmOnėms.

Maironis mūsų literatūroj yra pagrindi
nis asmuo ir visiems yra toli gražu iki jo. 
Jis buvo idealus žmogus. Jo poezija švari, 
skaisti. Jis siekė kažko nepasiekiamo. Mai
ronio poezija šiandien dainuojama visur, 
kur tik-gyvena lietuvis. Net ir pavergtoj 
Lietuvoj okupantas neįstengia Maironio po 
ezijos išrauti iš lietuvio širdies ir lūpų. 
Maironis buvo labai jautrus. Šveicarijoj bū 
daftiąs rašė:

Ežero skaisčios bangos liūliavo 
Žaliu smaragdu...
Tačiau ir čia, gražioj gamtoj, kur nepa-

, kur kalnų 
oras dvelkia rožėmis ir sveikata, Maironis 
prisimena:

Ten, kur palangėmis stiepias sužiurę 
Žemčiūgų, žiedai, 

. .Kur raudonmargę kreipia kepurę
Jurginų pulkai.
Ten, kur sesutės rūta dabina 
Kasas nuo mažens. 
Kur juodbėrėlį brolis augina 
Balnot ant rudens.
Šiandien Maironis yra mūsų tautos daf

nius, .gal net ir pranašas.
'Adomas Jakštas buvo toliausia nuo žmo

nių. Buvo didelių gabumų žmogus. Jis vis
kuo domėjosi: ir poezija, ir filosofija, ir ma 

•-tematika, ir kritika. Tai buvo tiesiog vaikš 
čiojanti enciklopedija. A. Jakšto kritika bu 
vo griežta tačiau ir jam buvo lemta apsi
rikti. Jakštas laikytinas kritikos tėvu. Jis 
turėjo savo pažiūras, ir kiekvienas žinojo, 
ko iš jo laukti. Savo kritika jis stengėsi da
ryti įtakos ir į mūsų literatūrą.

Vaižgantas buvo šilčiausias, jo širdis bu 
vo jautriausia. Jis buvo arčiausia visų žmo 
nių. Jo Vytauto Didžiojo bažnyčią mėgo 
Kauno inteligentija. Daugybė jaunų porų 
norėjo, kad Vaižgantas palaimintų jų mote 
r.ystę. Tačiau jo senatvė buvo vieniša. Jis 
išmestas iš Vytauto D. bažnyčios. Vytauto 
Didžiojo Universitete skaitė lietuvių litera
tūros kursą. Gal Vaižgantas šį kursą skaitė 
ne visai moksliškai, tačiau jis išlandžiojo 
klebonijų ir kitas senas bibliotekas ir šį li
teratūros kursą surinko. Tai medžiaga, už 
kurią lituanistai turi būti dėkingi jam.

Jie visi trys gyveno Kaune ir mirė Kau 
ne vienas po kito.

Kai mirė Maironis, jautėme, kad mirė po 
etas. Kai mirė A. Jakštas, jautėme, kad mi 
rė asketas. Tačiau, kai mirė Vaižgantas, 
jautėme, kad Kaunas neteko sielos.

Po paskaitos V. Ignaitis pranešė, kad' ge
gužės mėn. vidury paskaitą skaitys inž.' Vii 
činskas iš Londono. V. Ungis

D. BRITANIJOJE

Strazdelis. Buvo paminėti Laisvosios Lietu 
vos prezidentai. Apie juos kalbėjo: A. Dič- 
petris — A. Smetona; A. Balsys — Dr. K. 
Grinius; V. Ignaitis — A. Stulginskis.

Paskutinė paskaita buvo kun. J. Kuzmic- 
kio —. Trys Didieji,

Prelegentas labai glaustai perbėgo, jų gy

Sporto Klubo veikla
Sporto Klubas vis dar gyvas dėl tų 28 na 

rių ir kitų, kurie retkarčiais jį materialiai 
ir moraliai paremia.

Klubas anglų visuomenei gerai žinomas 
ir draugiškai traktuojamas.

Vilties krepšinio komanda buvo paminė 
ta vietinėje spaudoje. Tai buvusi y.iena ge 
riaušių komandų apylinkėje, netekusi visos 
eilės gerų žaidėjų, bet ji vis. tiek verta dė
mesio, nes nors ir pralaimėjama visą eilę 
rungtynių, pasirodomą sportiškai.

Viltis taip pat davė pradžią lietuviškai prastas vandens liūliavimas, 
mokyklai, kuri jau dabar esanti įšvariusi 
gan gilią vagą. Vilti# remia mokyklą ir ma 
terialiai. •

Viltis — vienintelė komanda Wolvefham 
ptone, kuri yra turėjusi visas galimas lai
mėti taures.

Šiais metais Viltis švęs penkerių metų 
sukaktį nuo krikštynų, ir ta proga žadamas 
suruošti subuvimas.
I Viltis dalyvavo Bradforde Pabaltijo tur
nyre.
1 Komandoje, be lietuvių, šiuo metu žai
džia ir kitų tautybių žaidėjų, tarp jų ir.ang 
lųi .Lietuvių atsilanko iš Birminghamo ir 
Stoke-on-Trento. Nenuilsdami už. Vilt-f-žai
džia šie vyrai: V. Karnilavičius, J. Snabai- 
tis, B. Viliūnas, V. Alinskas A. Kietavi-' 
čius, V. Kelmistraitis, R. Ritbergėris ir A. 
Andruškevičius. Klubo narys B. Viliūnas 
šiais metais, po 
pagaliau įvykdė 
Wolverhamptono 
terio vardą.

Sporto Klubas 
mas patalpas, nes tai dar pagyvintų spor
tinę, veiklą.

Taigi atsidėjusi ir pasiryžusi lietuvių sau 
jelė gražiai ir aktyviai atstovauja lietuvių 
kolonijai Wolverhamptone.

Ši privati vidurinė mokykla, kaip jau 
anksčiau minėta, gauna iš švietimo minis
terijos finansinę paramą ir už tai palieka 
25 proc. nemokamų vietų valstybinės mo
kyklos mokiniams.

Gauti nemokamai vietai mokinys turi bū 
ti lankės nemažiau kaip dvejus metus vals 
tybinę pradžios mokyklą ir išlaikęs ele
ven-plus -egzaminus.

Šitos rūšies mokykla turi gerą vardą ir 
savo mokslo rezultatais neretai pralenkia 
valstybinę grammar mokyklą. Jų yra ne
daug, todėl, norint užsitikrinti joje laisvą 
vietą, reikia iš anksto susirūpinti.

Pastaba: Visos iki čia suminėtos mokyk
los gali būti valstybinės arba vedamos R. 
katalikų ar anglikonų bažnyčių.

Bažnyčių vedamosios mokyklos, kaip pra 
džios, taip ir vidurinės, iki šiol yra trupu
tį aukštesnio lygio negu valstybinės. Todėl, 
jei galima, visados geriau pasirinkti bažny 
tinę mokyklą (Aided school).

Rašo A. Balsys
los mokiniams, geriausiai išlaikiusiems ele 
ven-plus egzaminus.

Užsitikrinti vietą Public mokykloje vai
kas turi būti įregistruotas dar prieš aštun 
tuosius amžiaus metus;

Mokestis už mokslą priklauso nuo mo
kyklos ir ar su pilnu išlaikymu ar lanko
ma iš namų. Apytikriai gali kainuoti nuo 
50 iki 400 metams.

12. Private Independant School
Privačios mokyklos yra labai panašios į 

Public mokyklas. Daugeliu atvejų jų moki 
nius sudaro neišlaikiusieji eleven-plus egza 
minų į Grammar school, arba neišlaikiu
sieji Common Entrance egzaminų į Public 
sch. Baigusiems išduodami pažymėjimai 
(panašūs į GCE).

Mokestis už mokslą priklauso nuo kiek
vienos mokyklos atskirai.

(Bus daugiau)

Pranešame Gerb. Skaitytojams, kad šią . » . NCLrECTT.DTQ 
savaitę siunčiame vienos firmos kainoraštį, 1V1 AINGHt-o1 ŪK.lo 
kaip apmokamą skelbimą. Motinos dienos minėjimas

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas
gegužės 3 d. (sekmadienį), 4 vai. p.p., savo 
patalpose rengia Motinos dienos minėjimą.

Programoje: A. Giedraitienės paskaita ir 
deklamacijos.

Kviečiame visus Manchesterio ir apylin-

BRADFORDAS
Motinos diena

Gegužės 3 d., 4 vai., YMCA salėje, Trini- ________  ________ ______ _
ty Rd., off Little Horton Lane, Bradfordo k£s lietuvius dalyvauti šiame minėjime, 
šeštadienine mokykla rengia Motinos die- Klubo Valdyba
nos minėjimą.

Programoj bus ponios Traškienės paskai- r rjp rr 
ta, o mokyklos mokiniai ir skautai išpildys LLlurl 
antrą programos dalį. Gegužės 10 d., 2 vai. p.p., Eagle and

Salė pasiekiama troleibusais 44, 45., 46 ir Child Hotel, DBLS Leigh Skyriaūs valdy-
47 važiuojant iš miesto. ba kviečia narių visuotinį susirinkimą. Na-

Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami riams dalyvavusias būtinas. Kviečiami ir, Mudenas, 2, Svea Str., Worcester, Mass, 
minėjime dalyvauti. Mokyklos Vadovybė prijaučiantieji. Sk. Valdyba USA.

10. Preparatory School
Preparatory sch. yra privati mokykla, 

kuri rengia mokinius Public mokyklai. Vai 
kai priimami, dažniausia iš pre-preparato- 
ry school, nuo 8 m. ir mokosi iki 13 m. Mo 
kykloje dažniausia yra apie 90-100 mokinių 
ir klasėse nedaugiau kaip po 15-20 moki
nių. Tai sudaro geras sąlygas mokyti ir 
mokytis. Mokslo programa yra gana plati, 
ir mokslo standartas, palyginus su valsty
binės pradžios, secondary modern ir sec. 
technical mokyklų standartu, yra daug 
aukštesnis. Pagrindinius mokymo dalykus 
sudaro lotynų, prancūzų ir anglų kalbos, 
aritmetiką, algebra, geometrija, istorija, 
geografija ir tikyba.

Vaikas į preparatory mokyklą įregistruo 
jamas bent porą metų anksčiau, nes vietų 
pareikalavimas yra labai didelis. Mokestis, 
imant vidurkį, būna tarp 70 sv. ir 100 sv. 
už pusmetį su pilnu išlaikymu, ir 25 sv. 
iki 40 sv. už pusmetį, kai vaikas lanko iš 
namų. Visas preparatory mokyklos kursas 
su pilnu išlaikymu kainuoja apie 1300 sv. 
Yra mokyklų, kur imama ir daugiau.

Išėjus nustatytąjį kursą, laikomi Com
mon Entrance egzaminai. Juos išlaikiusieji 
turi teisę lankyti Public School.

(E) Kokius konservus gamina. Panevėžio 
konservų fabrikas, tai išvardijo Vilniaus 
radijas kovo 19 d. Šalia žalių žirnelių kon 
servų, daržovių konservų su mėsa, pupelių 
su kiauliena tomatuose ir kitų rūšių kon
servų, fabrikas netrukus pradėsiąs gaminti 
barščius su mėsa ir ągurkus su mėsa. Nau
jų gaminių receptūrą paruošė fabriko inž. 
Eug. šakotas ir laboratorijos vedėja Ona 
Rapolavičiūtė.

(E) Ateistinis seminaras Vilniuje. Balan
džio pradžioje Vilniuje įvyko 4 dienas tru
kęs „ateistinis seminaras“, kurį surengė 
„Komjaunimo ck ir Lietuvos politinių ir 
mokslinių žinių skleidimo draugija. Ins
truktoriai dėstė, kaip geriausiai žmones at 
pratinti nuo tikybos.

(E) Lietuvos senovės tyrinėjimo radinių 
paroda. Vilniaus kraštotyros muziejaus pa
talpose atidaryta Mokslų akademijos ar
cheologinių etnografinių ekspedicijų radi
nių paroda. Parodoje rodomi Lietuvos pilia 
kalnių, Vilniaus ir Trakų pilies radiniai, 
be to ir šiaip radiniai, kurie atvaizduoja 
mūsų praeities bruožus. Rodoma tradicinių 
lietuvaičių kostiumų, būdingiausių rankš
luosčių ir kita tautodaila, ypač iš Žemaiti
jos ir apskritai Vakarų Lietuvos. Gausiai 
esą pateikiama ir paprotinė medžiaga.

11. Public School SKAUTIŠKUOJU KELIU
Public school yra privati visuomeninio 

pobūdžio mokykla, turinti rinktus valdo
muosius organus (Governing body) ir pri
klausanti direktorių konferencijai (Head
masters' Conference, įsteigta 1869 m.).

Šitos rūšies mokyklų yra apie 200 ber
niukams ir apie tįek pat mergaitėms. Tai 
yra geriausios ir garsiausios aukštesniosios 
mokyklos Didž. Britanijoje. Tokie vardai, 
kaip Eton, Harrow, Winchester, Manches
ter Grammar School, Cheltenham Ladies' 
College, yra plačiai išgarsėję visose anglų 
karalijos žemėse. Be aukšto lygio akademi
nių dalykų, čia moksleiviui 
savarankumo ir vadovavimo 
dėl Public school neoficialiai 
valdančiųjų luomo mokykla.
Moksleiviai priimami iš preparatory sch., 

išlaikę Public School Common Entrance eg 
zaminus. Gabiems mokiniams duodamos 
stipendijos. Kai kuriose Public mokyklose 
stipendijos duodamos ir valstybinės mokyk

įskiepijamas 
jausmas, to- 
yra laikoma

PAIEŠKOJIMAI
1. Petras - Albinas KULVINSKAS,
2. Albinas VEIJČKA,
3. Leonardas RIBAČENKO.
Dėl smulkesnių informacijų ryšium su 

šiais paieškojimais, galima kreiptis į Lietu
vos Pasiuntinybę Londone: 17, Essex Vil
ias, London. W.8.

ČEPONIS Jonas, kilęs iš Strigailiškių k. 
Ignalinos valse., Švenčionių apskr., labai 
svarbiu reikalu prašomas rašyti: Hubertas

Vasaros stovykla
Šių metų Jaunimo ir Skautų Vasaros Sto 

vykia įvyks rugpiūčio mėn. nuo ‘1 iki 9 d. 
Lietuvių Sodyboje. Stovyklavimo mokestis 
2 sv. 10 šil. už asmenį. Lietuvių jaunimas 
ir skautai kviečiami gausiai dalyvauti, nes 
stovykla duoda puikią progą arčiau susipa
žinti ir pagyventi tyrame ore gražioje mū
sų Sodybos gamtoje.

Kaip kiekvienais metais, taip ir šiais ne
turtingųjų tėvų vaikai bus atleidžiami nuo 
mokesčio, šiam reikalui yra numatyta pra 
vesti piniginė rinkliava.

Tikiu, kad dosni mūsų lietuviškoji visuo
menė vėl gausiai parems jaunimą, nes be 
visuomeninės paramos šių stovyklų nebūtų 
įmanoma pravesti.

Prašau registruotis ne vėliau kaip iki š. 
m. liepos 25 d. Rašyti man šiuo adresu:

32, Davis Ave, Hunton Str., London E.l.
Iki pasimatymo stovykloj#

psktn. J. Alkis, Anglijos Raj. Vadeiva

TIK PER BALTIC STORES YRA 
GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ 

KELIAS Į LIETUVĄ!

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

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 PASIŲNCIAME GERIAUSIOS RŪŠIES 
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 Strėp- 
tomycino, 500 tab. P.S.A. ir 500 tftb. Rymifon, 

įskaitant muitą ir visus persiuntimo 
mokesčius tik £7.15.0.

SIUNČIAME TAIP PAT IR JŪSŲ’PARUOSTUS
SIUNTINIUS. .

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMĄ MES

KIEVIENAS SIUNTĖJAS GALI PRISITAIKINTI PRIE

JAM GERIAUSIŲ APMOKĖJIMO SĄLYGŲ!

Pavasaris... Nors dar šaltoka, lyja, vėjas 
siautėja sūkuriais ir puldinėja iš pasalų, 
bet visgi pavasaris. Kinkuoja baltomis gal 
vutėmis narcizai, šelmiškai žvilgpiodami 
geltonomis akutėmis, šimtais raudonų lieps 
nų dega ankstyvosios tulpės.

Norisi gyventi, linksmintis... Ne vien jau 
niems. Širdyje — nežinia iš kur atsiradęs 
džiaugsmas, užplūsta jaunų dienų atsimini 
mai.

Tačiau yra žmonių, ligos prikaltų prie lo 
vos, išvargusių, kuriems nė pavasaris nene 
ša džiaugsmo. Yra susenusių, kuriems jau 
visos dienos vienodai liūdnos, nes nėra, kas 
juos pamyli, yra nelaimingų ir vienišų, 
kaip ir gamtoj, kai vienas kitas persenęs 
medis nebeįstengia pilnai sužaliuoti, skurs 
tą, bet visgi dar veržiasi gyventi.

„Dainavos“ Sambūrio surengtas Londo- 
, • ne'Lietuvių Namuose Pavasario balius bu- 
£■: vo sumanytas dvejopu tikslu: suteikti pro- 
::':h gą pasilinksminti payasariškai nusiteikus 

ir papildyti pagalbos reikalingiems lietu
viams fondą. Atėję pašokti ir maloniai pra 
leisti laiką gėlių girliandomis išdabintoj sa 
lėi buvo mieli „Dainavos“ talkininkai ant-
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Šauniai griežė orkestras, sukosi poros,

mals tiems, kuriems gaivinančio pavasario 
neužtenka pakiliai nusiteikti.

Dainavietės siūlo ir pardavinėja bilietus 
loterijai. Visi laukia „pavasario karalie
nės“ rinkimų. Ypač moterims įdomu, kuri

9
If j! JJCa HUAiUtų. ipaL tuutciuno jauniu, nūn 
sTli iš jų bus pagerbta. Lietuvių Klubo sudary- 
|įjj toji komisija slapčiomis stebi kiekvieną po

PAVASARIO BALIUS
sias nuvylė karalienei rinkti pirmoji sąly
ga: renkamoji turi būti... visuomenės veikė 
ja. Argi kiekviena jaunųjų kandidačių į ka 
ralienes gali būti jau pasižymėjusi priva
lumu, dažniau aptinkamu vasaros, rudens, 
net ir žiemos moteryse? Juk ji dar, tik pa
vasaris!

Jaunimas, kurio buvo nuostabiai maža 
apsilankę, išgirdę tą sąlygą, nusirito apa
čion mažojon salėn „rock and roll'o“ šokti.

Laimingu sutapimu žiaurioji pirmoji są
lyga neteko savo „gelžbetoninio“ kietumo 
ir rimtumo. Balsavimo keliu išrinktoji, ko 
misijos skelbiama „Londono Lietuvių Pa
vasario Karaliene“ Petrutė Nenortienė, ati 
tinkanti ne tik pirmąją sąlygą, bet ir kitas 
žymiai tokiais atvejais esmingesnes, kaip 
grakštumas, sugebėjimas puikiai šokti, gro 
žis.

„Dainavos“ dovana — balta juosta su gė 
lių vainiku puošia išrinktąją karalienę la
biau, negu Dioro tualetas.

Lietuvių Klubo Valdyba pirmoji pager
bia karalienę didžiule puošnia saldaįnių dė 
že. Įteikdami, tur būt (nežinau, negirdė
jau), jie taip pasakė: „Brangioji Petrute, 
tegu tau būna ne tik linksma, gera ir džiu
gu, bet taipgi ir saldu...“

Vėlyvesnieji svečiai ėmė pildyti salę 
kaip reikiant, vakarui jau gerokai persiri
tus per pusę. Todėl ir. visa baliaus progra
ma, imtinai su loterijos bilietų trąukimu 
ir karalienės rinkimais, buvo išėjusi „iš lai 
ko ribų“.

Linksmieji svečiai šoko ir puotavo labai 
nią ir panelę ir „sukasi ant ūso“ mazgelius, ilgai, sako, net iki pat ryto. Bet apie tai 
Tikriausiai ieško grakščiausios, jaunos, jau nieko papasakoti negaliu. Pavydėjaui|«Į Tikriausiai ieško grakščiausios, jaunos, jau nieko papasakoti negaliu. Pavydėjau 

•i:jį kaip pavasario įsikūnijimas, žavingos ir vi- jiems, kad dar lieka, tačiau pati turėjau 
kraustytis namo anksčiau. Mat, kiekvie- 

Todėl nevieną nustebino, o jauniausią- nam savo laikas...

[••i; - v
lioi ančios.
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Sovietu mokslas
Neretai sovietų propagandistai melagin

gai tvirtina ir užsispyrę stengiasi platųjį 
pasauli klaidingai (tikinti, kad pas juos ir 
kituose komunistiniuose kraštuose mokslas 
esąs labai aukšto lygio. Bet, nežiūrint to, 
gyvenimo praktika labai dažnai parodo at
virkščios faktus. Susidūrus su paprastais 
gyvenimo reikalais, jų neva išsimokslinu
sių žmonių išsilavinimo vidurkis dažnai pa 
rodo tok] menką turimų savų mokslinių ži
nių bagažą, kad dėl to kartais prieinama 
iki anekdotiškų nuotykių ir nesusipratimų.

Pavyzdžiu galima imti kad ir Bulgariją, 
vieną iš komunistinių kraštų, kuriame tik
rų profesorių skaičius labai sumažėjo. Mat, 
palaipsniui profesūra papildoma tik komu 
nlstiniais „mokslo vyrais“, kurie ne tiek 
yra pasižymėję savomis mokslo žiniomis, 
kiek politine ištikimybe partijai. Net ir 
Mokslų Akademijos sekretoriatas bei kiti 
pareigūnai ten yra nekvalifikuoti proto dar 
bininkai. Jų vienintelis nuopelnas — tai ko 
munistinis Įsitikinimas ar bent gudriai už
maskuotas jo vaidinimas.

Atsitinka, kad toks prityrusių žinovų ne
priteklius kai kada ir pačius komunistinius 
vadeivas pastato i gana keblią padėtį. Pa
galiau ir Mokslų Akademijai neseniai teko 
susidurti su tiesa, kad partijos bilietas ne 
gali pakeisti diplomo ar tikrų mokslinių ži 
nių bagažo ir kad net tikrai mokyti žmonės 
per nemokšų klaidas gali atsidurti ne tik 
nepatogioj, bet ir gana juokingoj padėty.

Atsitiko ten taip, kad Mokslų Akademi-

prašo Gerbiamus Klijentuš 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.

PIRMOJE EILĖJE TURI BŪTI ŽIŪRIMA 
SVEIKATOS,

o jei ji netvarkoj, tai padėkite saviesiems, 
pasiųsdami

VAISTŲ SIUNTINIUS, 
pavyzdžiui (tuberkuliozei gydyti):

500 tablečių RIMIFON, 500 tablečių P.S.A., 0.5, 
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 ši paruošimo ir pasiuntimo darbą at
likti’profesijos žmonėms:
ACTON PHARMACY (export) LTD.

24, CHURCH ROAD, ACTON, LONDON, W.3. 
Telefonas: ACOrn 0712.

Visas informacijas galite gauti savo gimtąja
kalba. Galite taip pat per mus siųsti savo su- ;

. pirktąsias prekes arba pirkti iš mūsų: ;
AUDINIŲ, ;

MEZGINIŲ, |
AVALYNĖS, 1

BALTINIŲ, 2
MAISTO. |

♦ s

ir mokslininkai
jos praktiškų ' darbų skyriaus sekretorius 
gavo iš Čekoslovakijos Mokslų Akademijos 
telegramą, kurios jam nepasisekė gerai iš
skaityti. Ilgai šį dokumentą studijavus ir 
vis klaidingai išskaitant, padaryta išvada, 
kad Čekoslovakijos aprikosų medžiams gre 
šia išnykimo pavojus nuo kažkokios ten ki 
lusios tų medžių ligos ir kad tokiai žalai su 
stabdyti yra pageidaujama, jog vienas Bul 
garijos kolegų atvyktų į Pragą.

Pasiremdamas taip išskaitytos telegra
mos turiniu, aukšto Bulgarijos mokslo se
kretorius įpareigojo vieną žemės ūkio spe
cialistą gerai išstudijuoti aprikosų medžių 
ligas ir visais galimais būdais padėti drau 
gingam kraštui sustabdyti aprikosų me
džių nykimą, visų pirma paruošiant tuo 
klausimu atitinkamą išsamų pranešimą.

Bulgarijos mokslininkas labai nuošir
džiai atsidėjo tam darbui ir taip ilgai prie 
jo prakaitavo, kad praleido telegramoje nu 
statytąjį laiką. Tad, nors ir pavėluotai, bet 
su ilgu ir kruopščiu referatu kišenėje^ jis 
išsiskubino į Pragą. Prisistatęs į Mokslų 
Akademiją, jis prašė paskirti jam naują 
terminą tam jo atsivežtajam referatui apie 
aprikosų medžių ligas perskaityti. Bet kaip 
jis turėjo nustebti ir kokio ten sukėlė ki
tiems juoko, kai paaiškėjo, kad Čekoslova
kijos Akademija savo telegrama buvo pra 
šiuši deleguoti vieną profesorių dalyvauti 
minėjime, suruoštame vienam rusų profe
soriui, Aprikosovui, pagerbti...

Ir išlindo yla iš maišo, ir paaiškėjo ko
munistiniai „mokslinčiai“... O.K.

PASAKOS VAIKAMS

Sovietai per 7 metus turi iš socializmo pe 
relti i komunizmą. Taip yra pažadėjęs 
Chruščiovas.

Kol tai bus pasiekta, kol žmogus galės 
mažai dirbdamas gerai gyventi ir pyragą 
valgyti, pereinamojo laikotarpio metu visi 
privalo dirbti kaip jaučiai komunistinėse 
brigadose. Sunkus turi būti ne tik fizinis 
darbas^ bet net ir rašytojo, kuris savo raš
tais privalo baigti pakeisti žmogų. Jau ma
tyti ir kai kurie to darbo rezultatai.

Štai Čukovskis išleido naują pasakų kny 
gą vaikams. Čukovskį mes pažinojome jau 
ir nepriklausomoje Lietuvoje. 'Jo „Dakta
ras Aiskauda" ir kitos knygelės vaikams 
buvo išspausdintos ir lietuviškai. O dabar
tinėje knygelėje jis visokeriopai pasitarnau 
ja valstybei, paskubomis vedančiai į komu 
nizmą: daužo kūju vadinamuosius prieta
rus. Štai maža mergaitė kalbasi su senele:

— Senele, ar teisybė, kad tu buvai bež
džionė, kai buvai jauna, ir tik dėl sunkaus 
darbo pasikeitei?

— Ne, aš niekad nebuvau beždžionė.
— Tai, gal būt, mano mama buvo bež

džionė? ‘
— Ne. Nebuvo ir ji.
— Štai kaip. Tai jau tikriausiai buvo ta 

senelė, kuri gyvena Maskvoje ir kuri yra 
mūsų šeimos beždžionė.

O štai kitas pasikalbėjimas dviejų po ket 
vertą metų turinčių berniukų:

— Mama išvažiavo į Maskvą nupirkti 
man mažytės sesutės.

— Kvailys! Tik Amerikoje perka vaikus. 
Šičia jie išeina iš pilvo.

— Neteisybė. Amerikoje beždžionės dir
ba vaikus. •

DARBININKO PAŽIŪRA I SAVO VAIKŲ 
ATEITĮ „ROJUJE“

Lodzėje, Lenkijos tekstilės pramonės cen 
tre, darbininkai buvo apklausinėti, kaip jie 
žiūri į savo vaikų ateitį.

Pasirodo, kad nė vienas darbininkas ne
pareiškė noro, kad jo vaikai dirbtų tokį pat 
sunkų fizinį darbą, kaip jie.

šeši ir pusė procento pareiškė noją, kad 
vaikai eitų dirbti į prekybą. Maždaug toks 
pat procentas trokštų savo vaikus matyti 
tarnautojais, dar kita tiek tėvų linkėtų sa
vo vaikams būti menininkais.

Į amatus būtų pasiryžę vaikus leisti 12į 
proc., daktarais išmokyti norėtų 18 proc. 
tėvų. Inžinieriais vaikus norėtų matyti 25 
proc. ir kiti 25 proc. svajoja, kad vaikai bū 
tų bent „tiek protingi, jog pasirinktų bet 
kokį lengvą darbą“.

LE MONDE APSKAIČIAVIMAI
Prancūzų Le Monde yra sudaręs sąrašą 

Chruščiovo darbų per tuos vienerius metus, 
kai jis perėmė ministerio pirmininko parel 
gas. Per tą laiką, be kita ko, jis:

pasakė 97 dideles viešas kalbas, kurių 
viena buvo 6 vai. ilgumo;

pasiuntė valstybių galvoms 105 asmeni
nius laiškus;

5 kartus buvo išvažiavęs (į Vengriją, 
Bulgariją, Kiniją ir 2 kartus į R. Berlyną);

turėjo 36 pasikalbėjimus su komunistų 
delegacijomis;

turėjo 106 pasikalbėjimus su nekomunis 
tais, įskaitant į jų tarpą Nasserą, Nepalio 
karalių, p. Roosevelt, Macmillaną ir Men
des - France;

11 kartų buvo teatruose ar literatūriniuo 
se pobūviuose;

pasirašė 13 komunikatų drauge su užsie
nio valstybių gaivomis;

dalyvavo 27 priėmimuose ir baliuose 
Kremliuje;

suruošė 2 spaudos konferencijas.

Metinis išpardavimas!
(Tik dvi savaitės)

3 šilingai nuolaidos iš svaro
Rankomis siūti apsiaustai (paltai) ir 
eilutės (kostiumai) moterims ir vy
rams iš puikiausios medžiagos ir kiek
vienam pagal horimąjį stilių ir priei
namomis kainomis. Dirba žemyno ir 
angliškųjų stilių specialistai.

JOHN GAY, 
25, Manchester Road, Bradford.

(šalia Odeono teatro).
Siuvama ir iš atsineštosios medžiagos.

RUSIJA PASTERNAKO RNSGOJE
„DR. ŽIVAGO“ PERSKAIČIUS

Sakoma, kad dideli istoriniai įvykiai tik 
tada lieka pasauliniu mastu suprasti ir 
įvertinti, jei susiranda žmogus, sugebąs 
meistriškai tuos įvykius pavaizduoti. Ne
žinau,. ar yra koks kitas autorius meistriš- 
kiau nupiešęs didžiausią dvidešimtojo am
žiaus kataklizmą — Rusijos revoliuciją, 
kaip tai padarė Boris Pasternak savo kny 
goję ,J)r. Živago“. Gal nė kiek ne mažes
niu genialumu kaip Tolstojus, atvąizdavęs 
Napoleono žygių laikotarpį, Pasternakas 
nupiešė bolševikinę revoliuciją ir jos bai
sias pasekmes esančioms ir būsimoms kar
toms. Revoliucija, kurią, anot autoriaus, su 
kėlė beveik genialūs siaurapročiai per 
trumpą laiką, bet kurios pasekmės bus jau 
čiamos ištisus dešimtmečius ir gal net šimt 
mečius. •

Perskaičius Pasternako knygą, aiškėja, 
kad jis vaizduoja ne pačią revoliuciją ar 
jos politines pasekmes, bet žmogų, kuris, 
patekęs į baisius ir kruvinus to milžiniško 
sukrėtimo verpetus, blaškosi į visas puses, 
desperatiškai ieško pagalbos, kol, galutinai 
išeikvojęs savo dvasines ir fizines jėgas, 
pražūva triuškinančiose revoliucijos ban
gose. „Dr. Živago“ nėra politinis romanas, 
kaip daugelis iš anksto galvoja. Tai yra gili 
žmogaus egzistencijos analizė, pavaizduota 
su nuostabiu įžvhlgumu ir grožiu. Reikia 
manyti, kad kaip tik už šią analizę, o ne už 
pačios revoliucijos aprašymą Pasternakas 
ir buvo apvainikuotas Nobelio premija.

Pagrindinis veikėjas Živago yra gydyto
jas ir poetas. Pradžioje jis, kaip ir didelė 
dalis Rusijos inteligentų, simpatizuoja revo 
liucijos idėjai. Bet, patekęs į tos revoliuci
jos sūkurį, greit pamato jos baisias pasek
mes ir pačių revoliucijonierių nužmogėji
mą. Bado išvytas iš Maskvos, su šeima atsi 
duria Urale. Čia jis pereina tokį gyvenimo 
pragarą, kad po kelių metų grįžta visiškas 
sielos ir kūno paliegėlis. Jo gyvenimo pa
baiga tragiška.

Keistu sutapimu šioje knygoje iškyla tos 
pačios problemos, kaip ir mūsų rašytojo 
Škėmos „Baltoje Drobulėje“. Bet meniškos 
Pasternako minties ir plunksnos jos taip 
apdorotos, kad knygą užvertus, širdį užlie
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KAS NAUJA MEDICINOS SRITYJ
Laikas nuo laiko medicinos srity moksli

ninkai džiaugsmingai nustebina pasaulį ko 
kiu nors nauju ir naudingu išradimu. Pa
vyzdžiui, polio ligos sukėlėjas, virusas, jau 
sutramdytas. Per visą eilę tyrinėjimo metų 
atrastas prieš jį vaistas — skiepai. Jų prin 
cipas ir veikimas maždaug kaip ir skiepų 
prieš raupus, t.y. tikslas užbėgti ligai už 
akių, įskiepijant dar sveiką žmogų.

Medikų tvirtinimu, vartojant tuos skie
pus, pasiekti labai geri rezultatai.

Naujas penicilino vartojimo būdas
Iki šiol visiškai sėkmingas penicilino var 

tojimo būdas buvo tikrai tada, kai jis skys 
tu pavidalu buvo įleidžiamas į paciento rau 
menis, po oda. Toks vartojimo būdas, ypač 
su vaikais ar senyvo amžiaus ligoniais, su 
darydavo tam tikrų nepatogumų ar net ir 
sunkumų. Dabar jau daugeliu atvejų peni 
cilinas .esti taip paruoštas, kad jį galima 
vartoti per virškinamuosius organus, vais
tą paėmus į burną ir nuryjus.

Paralyžius
Paralyžiumi vadinama ..Parkinsono“ li

ga, arba drebėjimo paralyžius. Anglijoje 
šia liga serga maždaug apie 27.000 žmonių. 
Daug metų buvo daromi tyrinėjimai, kaip 
vieno ar kito žmogaus kūno dalies drėbė j i 
mą sustabdyti arba bent palengvinti. .

Visai neseniai šioj srity pradėta prakti
kuoti nauja technika ir, kaip atrodo, su ge 
romis pasekmėmis: tie nervų centrai, kurie 
yra atsakingi už tam tikrų kūno dalių dre
bėjimus, yra suvaldomi atitinkamais 
įšvirkštimais.

Ar vėžys sustabdomas?
Nors iki šiol patikimas vėžio gydymo bū 

das dar neatrastas, bet jau esama tam tik
rų duomenų apie kai kuriuos būdus, ku
riais galima ligai užbėgti už akių ir pasto
ti jai kelią. Pavyzdžiui, jau įrodyta, kad 
rūkymas ar nešvarus, užnuodytas oras su-' 
daro sąlygas krūtinės (kvėpavimo) vėžiui 
išsivystyti.

Taip pat visai tikra, kad kai kurių liau
kų išdavos (hormonai) yra palankios vėžio 

ja ne kartėlis ir pasipiktinimas, o gilus su 
simąstymas.

Pasternakas šioje knygoje pasirodo ne 
tik didelis epochinis rašytojas, bet taip pat 
krikščioniškas mintytojas (nors ir žydas), 
filosofas ir poetas. Visose šitose srityse jis 
sudeda į savo veikėjų lūpas tikrai įdomius 
ir originalius' išvedžiojimus, kurie kiekvie- 
nam subrendusiam skaitytojui suteikia ne. 
maža medžiagos galvoti. Gaila, kad jo eilė 
raščiai angliškame vertime yra visiškai fe 
ritmo ir rimo ir todėl nustoja originalais 
grožio. Ir prozos vertimas, labiau įsigilinus, 
pasirodo ne per tobuliausias. Su .tuo sutin- 
ka ir patys vertėjai, pareikšdami, kad atei
tyje gal susiras toks vertėjas, kuris savo ta 
lentų prilygs autoriui. (Girdėti, kad Ameri 
koje „Dr. Živago“ jau pasirodė originalia 
rusų kalba ir kad toji knyga žadama išleis 
ti lietuviškai).

Knygos gale autorius kiek drąsiau pasi
sako dėl revoliucijos išdavų. Pvz., apie ko 
lektyvizaciją jis sako, kad „Tai buvo klai 
da ir nepasisekimas kartu. Bet kadangi to 
nebuvo galima prisipažinti, visais būdais 
buvo bandoma žmones įbauginti, kad jie 
užmirštų patys galvoti ir apsispręsti. Jie 
buvo verčiami matyti tai, ko nėra, ir da- 
ryti priešingai, negu jiems atrodo“. Užbit 
goję aiškiai matyti, kad Pasterngkas tikė 
jo į pokarinį „atoslūgį“ ir, gal būt, galvoįj, 
kad jo knyga galės pasirodyti Rusijoje. 
čiau „palengvėjimas ir išlaisvinimas, kurio 
po karo buvo laukiama, neatėjo kartu su 
pergale“...

Perskaičius knygą, kyla nusistebėjimas 
ir klausimas, kodėl šis literatūrinis kūrinys 
negalėjo pasirodyti Sovietų Sąjungoje? 
Kodėl Kremliaus uždraudimą ir autoriaus 
terorizavimą taip atkakliai kartojo visų res 
publikų (ir Lietuvos) rašytojai, patys net 
neturėję progos tos knygos perskaityti! 
Juk visi yra girdėję apie Politbiuro posėdį 
kuriame visi jo nariai pasmerkė Pasterna
ką. Chruščiovas kiekvieną iš eilės paklau
sęs, ar jis skaitęs „Dr. Živago“. Visi atsa
kė — ne. O vis dėlto nutarimas buvo pada 
rytas. Nejaugi, praslinkus 40 metų po revo 
liucijos, komunistinė imperija jaučiasi dar 
tokia netvirta, kad net ir švelni, meniška 
forma išreikšta jos kritika galėtų sukrėsti 
tos imperijos pamatus. J, Tuja 

ligai. Moterų lyties liaukos sukelia krūtį 
vėžį. Jau atrasta, kad, pašalinus tuos hai- 
monus, liga sustabdoma.

VAIKŠČIOJIMAS OPERUOJANT..,'
Viena svarbiausių priežasčių, dėl kurtos 

mirštama, nors ir po pavykusios operaci
jos, yra arterijos, varančios kraują į plau
čius. Jos užsikemša, kai operacijos meti 
sukrekėją kraujas. Dažniausiai tai įvyksta 
kojose. Dėl to Londono chirurgai John it 
Angus Mc Lachlin pritaikė „vaikščiojimo 
metodą operaciniam stalui: pritvirtindan 
elektrodus prie kojų pėdų ir jais leisdami 
elektrą į raumenis. Dėl to raumenys pri
versti judėti ir išvengiama kraujo krekė 
jimo. (GŠ)

ATOMINIS SPINDULIAVIMAS PO 
STIKLU

Anglijoje jau senokai bandomas naujai 
būdas atsikratyti radio aktyvinau liekantį 
Iki šiol tos radioaktyvios liekanos būdavt 
skandinamos vandenyne, sukrovus į plieni 
nius ir betoninius karstus. Japonai tvirti
na, kad šitos gelmių kapinės nėra tokia 
saugios, kaip galvojama. Jie pastebėję spe 
cifines sroves, kurios galinčios užnuodyti 
žvejojamuosius vandenis. Anglai dabar ne 
ri uždaryti tokias liekanas stiklo kubuose 
ir nuskandinti, bet tai daug kainuoja. Ka
nadiečiai surado naują medžiagą, kuri su
traukia radioaktyvines rūkštis ir sudarė 
iš jų solidžią masę. Viską tai padeginu 
krosnyje, galima nuskandinti jau negąsdi 
nant japonų. (Gš

„SAVIVALDYBĖ TURI APMOKĖTI“
Szabadszallas vykdomojo komiteto pir

mininkas Vengrijoje paskelbė savo staty
bos pragramą: pastatyti mokyklą ir klube 
ir iškasti kanalą. Gyventojus pareikalavę 

’eiti dirbti nemokamai.
Dalis jaunimo atsisakė vykdyti tokį rei

kalavimą, šaukdami: „Mes nė piršto nepri- 
dėsim prie to darbo. Savivaldybė turi ap
mokėti“.

REIKALAUKITE*
NAUJAUSIO MUSU

KAINORAŠČIO
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LIETUVIU SKYRIUS
1, Norfolk Place, London, W.2

Tel. PADdington 2797

' ----------------------------------- ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- «-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROPOS LIETUVIS — LITHUANIAN WEEKLY. Redakcijos ir Administracijos adresas: 1, Ladbrdke Gardens London, W.ll. Tel. PAR 2470. Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra. Pre

numeratos kaina: metams — 40 šil., 6 mėn. — 22 šil. Dolerio kraštuose — 6 dol. metams. Skelbimai — spaudos eilutė arba jos vieta 1 šil. Atskiras numeris 1 šil. Leidžia — Lietuvių Namų Akc. Bendrovė. Leidimo 
Tarybą sudaro — DBLS-gos Centro Valdyba ir Europos Lietuvių Bendruomenių pirmininkai: Vokietijoje — E. Simonaitis, Prancūzijoje — kun. J. Petrošius, Belgijoje — P. Sekmokas, Šveicarijoje — A. Paulaitis, " 
Švedijoje— J, Pajaujis, Italijoje — kun, V. Mincevičius, Danijoje — A. Bnčkuviene, 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 2470

4


	1959-04-30-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1959-04-30-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1959-04-30-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1959-04-30-EUROPOS-LIETUVIS-0004

