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VISI " MOKSLININKA.I PO PADU Europos ir AMERIKOS spaudos nuotrupos

Po XXII suvažiavimo pats Chruščiovas 
važinėjo iš vieno Sov. S-gos krašto į kitą, 
jipindamasis pataisyti katastrofišką pa- 
ijįti, už kurią Kremliaus viršūnėse, atro
do, jam tenka nešti asmeninę atsakomybę. 
Sausio vidury įvykusiame „žemės ūkio 
darbuotojų pasitarime" dalyvavo ne tik 
Gudijos, bet ir Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Ukrainos partinės ir vyriausybinės delega 
rijos, vadovaujamos pirmųjų kp sekreto
rių ir „premjerų“.

Savo kilometrinėje kalboje Chruščiovas 
labai piktai ir pašaipiai puolė Lietuvos že 
mės ūkio specialistus. Pateikiame atitin
kamas ištraukas:

„Noriu perskaityti ištrauką iš Lietuvos 
Žemdirbystės Inst. mokslininkų grupės 
kolektyvinio pareiškimo. Pareiškimą pasi 
rašė: instituto direktorius drg. Vasinaus- 
kas, instituto dir. pavad. drg. Černiaus
kas, sėjomainų skyriaus vedėjas drg. ša- 
banavičius ir kai kurie moksliniai bend
radarbiai. Pareiškimas parašytas 1961 m. 
lapkričio mėnesį, tai yra po to, kai visiš
kai pasireiškė žalieninės sistemos bankro
tas, kai ši sistema buvo griežtai kritikuo
jama (XXII suv-me — m.p.)“.

„štai kas sakoma šiame pareiškime:
.Kodėl pieno ūkyje žolės vaidina ir tu

ri vaidinti pirmaujantį vaidmenį? Pir
miausiai todėl, kad galvijų ir daugelio ki
tų jyvulių organizmas yra prisitaikęs 
maitintis žole. Mūsų naminių gyvulių pro 
fėviai amžiams bėgant vystėsi, misdami 
ne grūdais ir ne šiaudais, ne kukurūzais 
ir ne runkeliais, bet vien tik žole, o vėliau 
dar ir šiaudais.

„Tai rašo mokslininkai. Norėčiau juos 
paklausti: kur jūs tempiate kolūkius ir 
tar. ūkius. Gal būt, jūs, drg. Sniečkau, 
kaip Lietuvos kp ck pirmasis sekretorius, 
patarsite mokslininkams apsilankyti kol
ūkiuose bei fermose ir sužinoti, ar karvės 
balsuos už žalieninę sistemą“.

, Bet mes galime šerti karves ne šiau
dais, o puikiu silosu. Tai kodėl Lietuvos 
mokslininkai ragina kolūkius gyventi se
noviškai?"

„Kaip ne gėda vadintis mokslininkais, 
kritikuoti pirmūnų praktiką ir patarinėti 
kolūkiams bei tar. ūkiams grįžti iš esmės 
prie pirmykščio gyvulių auginimo būdo 
(Plojimai)",

„Šių mokslininkų pareiškime toliau sa
koma:

„Mes būkštaujame, kad TSKP XXII 
iuv-me pasakytos aštrios kalbos nederlin
gų žalienų adresu neiškreiptų mūsų ž.ū. 
vadovų iš teisingo kelio. Teisingas kelias 
— mažiau kaip 50% visų žemės naudme
nų skirti žalienoms. Tai mūsų specializaci 
jos kelias, kuriuo eiti mus verčia pati gam 
ta... Mes manome, kad respublikoje esan 
tis žalienų plotas turi būti paliktas ir kad 
žalienose gaunamų pašarų lyginamasis 
svoris bendrame pašarų balanse turi nuo
lat didėti“.

„Štai žalienininkų kredo“.

„įklimpo kai kurie mokslininkai žalie
nų pelkėje, reikia juos iš ten ištraukti. 
(Plojimai)“. Cit. Tiesa 1.16.

Po Minsko konferencijos Sniečkus, Po
povas, Šumauskas važinėjo po Lietuvą ir 
tas pačias miglas pūtė „tarprajoniniuose 
pasitarimuose", kuriuose masiškai turėjo 
dalyvauti „žemės ūkio pirmūnai, specia
listai, mokslininkai, kolūkių, tar. ūkių, 
partinių, tarybinių ir kj organizacijų va
dovai“. Čia vienbalsiai buvo smerkiama 
žalieninė sistema ir visi saikdinami plėsti
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kaupiamąsias kultūras maždaug tokia 
chruščiovinės hierarchijos tvarka: grū 
dai, kukurūzai, cukriniai runkeliai, paša
rinės pupos, lubinai, seredėlė. bulvės, 
linai.

Įdomu, jog Sniečkus taip piktai nekriti
kavo Žemdirbystės instituto. Matyt, ir 
jam aišku, jog chruščiovinė reforma yra 
nesąmonė. Tik lūpomis smerkė ir LTSR 
ž.ū. ministras V. Vazalinskas. Pagaliau 
Tiesoje’ II.8. pasirodė savikritinis institu
to direktoriaus P. Vasinausko straipsnis, 
kuriame be ypatingų „atgailojimų“ specia 
listas nusilenkė partijos diktatui. Jis pa
reiškė tarp kitko:

„Šiomis dienomis vyksta pasiruošimas 
iš esmės pertvarkyti žemdirbystę, atsisa
kyti nuo gyvulininkystės vystymo žalieni- 
niais pagrindais, pereiti prie žymaus grū
dų gamybos padidinimo ir prie pačių ver
tingiausių pašarinių kultūrų, kukurūzų, 
cukrinių runkelių ir ankštinių — žymaus 
išplėtimo“.

„Kyla klausimas, kodėl mūsų respubli
kos žemdirbiai ir mes, tos srities specialis
tai, buvome pernelyg susivilioję daugiame 
tėmis žolėmis. /

„Tai išvada to agronomijos mokslo, ku-

KINIJA PUOLA SOVIETUS
ATVIROS IDEOLOGINĖS KAUTYNĖS

Kur tik sovietų kokia nors delegacija 
dalyvauja tarptautiniuose suvažiavimuo
se, ji visada paprastai išnaudoja tokias 
progas savo propagandai — savo tvarkai 
girti, o kitų peikti. Tačiau Egipto sostinė
je Kaire Įvykusioje Afrikos ir Azijos tau
tų rašytojų konferencijoje bene pirmą 
kartą atsitiko taip, kad sovietų delegaci
jai teko nebe pulti kitus, kaip visada bū
na, bet gintis. Sovietus ten atvirai ir kie
tai puolė komunistinės Kinijos delegatai, 
stengdamiesi palenkti į savo pusę anų že
mynų rašytojus.

Kiniečių delegacija pirmiausiai pakalti
no sovietus, kad jie telkia pirmenybę nu
siginklavimui ir taikiam sambūviui, o ne 
kovai už kolonijų išlaisvinimą. „Ar jūs 
esate už taiką, ar už Afrikos išlaisvini
mą?“ šaukė kiniečių delegacijos pirminin
kas Mao Tunas, o kiti tos delegacijos na
riai erzino rusus kartodami: „Jie yra už 
taiką bet kuria kaina“.

Sovietų delegacija iš pradžių net neatsi- 
kirto. Tik vėliau jos atstovas pasakė kal
bą, kurioje nurodė, kad nereikia susipai
nioti, kai kalbama apie sambūvį, klasių 
kovą ir kovas prieš kolonializmą. Sovietai 
esą pasiryžę sunaikinti kapitalizmą ir im
perializmą. Tačiau toks sovietų delegaci
jos pirmininko pasisakymas nepatenkino 
Mao Tuno. Jis po to nurodė, kad aiškiai 
reikia skirti, kur yra besąlyginis sambū
vis, o kur principinis. Kova už Azijos ir 
Afrikos tautų išlaisvinimą galinti sudary 
ti principais paremtą sambūvį. Kai iškilo 
rezoliucijų klausimas, kiniečiai taip pat 
susiginčijo su sovietais. Jie tvirtino, kad 
pirmenybė turi būti teikiama tai rezoliuci 
jai, kuri remia tautinio išsilaisvinimo ko
vą, o ne nusiginklavimą ir sambūvį. Pasi
sakydami prieš sovietus, kiniečiai kartu 
atmetė ir jų pasiūlymą sušaukti kitą Azi
jos ir Afrikos rašytojų suvažiavimą Išori
nėje Mongolijoje. Kiniečiai nurodė, kad 
tas kraštas yra komunistinis ir dėl to ne
tinka suvažiavimui šaukti. Kaip žinia, ta
sai kraštas yra ne tik komunistinis, bet ir 
sovietų įtakoje, o ne kiniečių.

Pertraukų metu kiniečių buvo nueita 
tiek toli, kad imta net pabrėžtinai kelti 
rasinius dalykus. „Ką tie europiečiai“, sa
kė kiniečiai, „visi jie vienodi, ar būtų 
prancūzai, ar amerikiečiai, ar rusai, ar 
lenkai! Mes, nebaltieji, turime eiti iš
vien“. Išimtis buvo daroma tik albanams, 
tačiau kartais ir vėl perdėtai sakoma: 
„Svarbu, kad mes, juodieji, laikytumė- 
mės kartu“. Kaip žinia, kiniečiai nėra 
juodieji. Vadinas, prie juodųjų sakyma- 
sis, kad ir jie juodieji, yra bandymas išsi
skirti kartu su afrikiečiais iš baltųjų ir 
tuo pačiu iš sovietinių kraštų.

Pažymėtina, kad pastaraisiais metais 
kiniečių įtaka Afrikoje didėja. Duodami 
kitiems kraštams paskolas, jie nestato to
kių politinių sąlygų, kaip sovietai. Azijo
je, kur vyksta prokomunistinis bruzdėji
mas, nemaža patrauklumo turi kiniečių 
nusistatymas vadinamuosius „laisvės ko
votojus“ aprūpinti pinigais ir ginklais ir 
apmokyti juos. Jie pajėgia sudaryti įspū
dį, kad jiems rūpi vien tik išlaisvinimas.

Kiniečiai, be to, nėra saistomi jokių 
tarptautinių sutarčių ir nesivaržydami ga 

ris buvo paremtas V. Viljamso teorija 
apie žalieninę žemdirbystės sistemą ir dar 
senesnėmis teorijomis. Partijos XXII suv 
-me žalieninė žemdirbystės sistema buvo 
pasmerkta. Žalieninės sistemos kritika zo 
niniuose pasitarimuose, drg. N. Chruščio
vo juose pasakytos kalbos, ypač Baltarusi
jos ž.ū. darbuotojų pasitarime, padėjo 
mums kritiškai peržiūrėti savo pozicijas. 
Šia prasme mums labai daug padėjo ir 
respublikinės partinės organizacijos griež
ta ir principinė kritika“.

„Dabar mums tenka pertvarkyti savo 
darbą tiek mokslinėje, tiek ir ūkinėje 
srityje“. (Tiesa II.8).

Tačiau ir šioje savikritikoje buvo kritiš 
kų užuominų: „Neužtenka popieriuje su
projektuoti pažangią pasėlių struktūrą“. 
„Norint pereiti prie žymiai intensyvesnio 
ūkio sistemos, žmonėms reikia negailėti 
atlyginti“.

Kad dalis Lietuvos komunistų palaiko 
savo specialistų nuomonę, galima spręsti 
iš naujai pasirodžiusios M. Gregorausko 
knygos „Tarybų Lietuvos žemės ūkis“. 
Autorius ten tiesiog kritikuoja Lietuvos 
žemės ūkio staigų Ir beatodairišką suko
lektyvinimą. (ELI)

Ii remti įvairius sukilimus. Jie yra pasi
rašę susitarimą su Alžyro provizorine vy
riausybe kariškai ir kitaip remti sukilėlių 
kovą prieš prancūzus. Kamerūne sukilė
lius prieš vyriausybę jie apmoko ir aprū
pina ginklais. Jie atvįrai remia Zanzibaro 
nacionalistus, Angolos vieną prieš portu
galus sukilusią grupę.

Deja, ūkiškai pasirodyti jiems nesiseka. 
Gvinėjos pietuose jie pradėjo auginti ry
žius, plačiai dėl to išsireklamavo, bet iš 
viso to projekto nieko neišėjo. Taigi čia 
jie pasirodyti ir sovietams pamušti kojos 
negali.

Į" SeĮiltįnioS DIENOS
OAS VEIKLA ALŽYRE

Pasirašius paliaubas. Alžyre pagyvino 
veiklą jų nepripažįstanti teroristinė OAS 
organizacija.

Dažnėja šaudymai, plastikinių bombų 
sprogdinimai. Pirmasis taikinys buvo — 
Prancūzijos vyriausybės atstovo rūmų už 
puolimas.

Be kita ko, Alžyro muzulmonų egzilinę 
vyriausybę iki paliaubų pasirašymo jau 
buvo de jure ar de facto pripažinusios 30 
valstybių.

Prez. de Gaulle'is įsakė bet kokiomis 
priemonėmis užgniaužti OAS veiklą. Atsa 
kydami į šį įsakymą, Orane 15 vyrų bū
rys apiplėšė banką, paimdami apie pusant 
ro mil. svarų. Kai kuriose vietose vyksta 
kovos dėl pozicijų ir vietovių.

ĮSPĖJIMAS ARGENTINAI
Jungtinių Amerikos Valstybių ambasa

dorius įspėjo Argentinos prezidentą Fron- 
dizį, kad jo vyriausybė nebeteiks ekonomi 
nės paramos, jei, kaip grasinama, būtų 
įvykdytas karinis perversmas.
Argentinos kariuomenės vadovybė griež 

tai nusistačiusi neleisti grįžti Peronui, ku 
rio šalininkai laimėjo daug vietų parla
mente.

FURTCEVA NEIŠRINKTA
Partijos centro komiteto prezidiume bu 

vusi ir paskutiniajame suvažiavime nebe
išrinkta jau Furtceva iki šiol dar vis ėjo 
kultūros ministerio pareigas.

Dabar ji nebeišrinkta į aukščiausiąją 
tarybą.

1954 m. ji buvo paskirta partijos pirmą
ja sekretore Maskvai, paskui įėjo į prezi
diumą.

VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJAI MAŽA 
VILČIŲ

Jeigu neiškils kokių naujų reikšmingų 
pasikeitimų, manoma, kad amerikiečių, 
britų ir sovietų užsienių reikalų ministe
rial Ženevoje nesutars nei dėl Berlyno, 
nei nusiginklavimo, nei dėl sutarties už
drausti atominių ginklų bandymus.

Laukiama, kad sovietai parodytų palin 
kimo keisti savo politiką tais klausimais. 
Antraip ministeriams teks išsiskirstyti.

Diena nauja, nors ir 
kruvina

Dėl paliaubų Alžyre britų „The Guar
dian“ rašo:

„Daugiau kaip po 130 metų margos ko
lonijinės istorijos ir daugiau kaip po sep- 
tynerių metų kovos, skurdo ir neapykan
tos baigtas jau karas tarp Prancūzijos ir 
Alžyro muzulmonų nacionalistų. Šitai sa
vaime jau yra didelis laimėjimas, vis tiek, 
kokius perversmus dar tektų išgyventi 
Alžyrui, o gal ir Prancūzijai“.

Aptardamas teroristinės OAS organiza
cijos pastangas kelti sąmyšius, laikraštis 
sako:

„OAS aiškiai kels netvarką ir piauty- 
nes, kiek tik pajėgs, ir galima išgirsti dar 
net baisesnių žinių, kaip pastarosiomis sa 
vaitėmis. Tačiau daugiau negu aišku, kad 
OAS negali nieko patvariau išliekančio at 
nešti nė vienoje Viduržemio jūros pu
sėje“.

Britų „The Daily Telegraph“ rašo:
„Prancūzija ir, aišku, daugumas Alžyro 

europiečių ir muzulmonų taikos viltį svei
kina su dideliu palengvėjimu. Tačiau ją 
visada gali niekais paversti fanatizmas tų, 
kurie yra nusistatę prieš susitarimą, arba 
ją ginančiųjų silpnumas ir neryžtingu
mas“. „N.Y. Herald Tribune".

„Aišku, kad dar ne galas. Nors ir traglš 
ka, bet dar nebus išsiversta be teroro, kol 
Alžyre mišrios rasės ir kultūros suras bū
dą sugyventi. Bet Alžyrui vis tiek išaušo 
nauja diena“.

Prancūzų „L‘Aurore“, rodydamas užuo
jautą Alžyre gyvenantiems prancūzams, 
rašo:

„Reikia suprasti tai, kad Alžyro prancū 
zai yra kupini skausmo, rūpesčių ir nevil
ties ir kad jiems dar teks susidurti su di
deliais bandymais“.

Prancūzų „La Populaire“, smerkdamas 
OAS veiklą, nurodo:

„Nėra ko laukti, kad OAS veikla nurim 
tų. Gaila tik, kad čia turima reikalo ne 
vien tik su sauja generolų, bet ir su mase 
vyrų ir moterų, kuriuos patraukė garbės 
troškimas, nusivylimas ar nuotykių ieško-

BEN BELLA PALEISTAS
Alžyriečių vienas žymiausių vadų, Mo- 

hammedas Ben Bella, kartu su 4 kitais 
prancūzų buvo paleistas iš kalėjimo, ku
riame išbuvo 5 metus.

Suimtas jis buvo tariamai vežant į pasi 
tarimus. Dabar yra Maroke.

ATSIGAUNA PERONISTAI
Rinkimuose į Argentinos parlamentą 

buvusio diktatoriaus Perono šalininkai lai 
mėjo 45 vietas. Prezidento Frondizio par 
tija išlaikė 75 vietas. Kadangi radikalų 
partija turi 50 vietų, tai ji galės padėti vy 
riausybei pravesti reikalingus įstatymus.

Ministerial atsistatydino. Peronistinės 
profesinės sąjungos buvo paskelbusios vi
suotinį 24 vai. streiką. Peronistai reikalau 
ja grąžinti Peroną j valdžią.

KUBA TEIS „PARSIDAVĖLIUS“
Kovo 29 d. Kuboje prasidės byla tų, 

kurie praeitais metais užpuolė kraštą, no
rėdami nuversti Castro režimą. Tada bu
vo paimta į nelaisvę daugiau 1000.

Kiek jų bus teisiama — nežinia.
Praeitais metais buvo pasiūlyta išpirk

ti juos už traktorius. Nepasisekė susitarti.

ĮTEMPIMAS PASIENYJE
Izraelio-Sirijos pasienyje prasidėjo ne

susipratimai. Kaip Izraelis tvirtina, Siri
jos artilerija apšaudžiusi žvalgybinį jų lai
vą Galilėjos ežere, du sargybiniai buvo 
sužeisti.

Vėliau Izraelio kovos lėktuvai gaudė Si 
rijos žvalgybinį lėktuvą.

KIEK VOKIETIJA MOKĖS BRITAMS?
V. Vokietija sutiko britams mokėti dve 

jis metus kasmet po 54 mil. svarų už britų 
karinių dalinių išlaikymą (išlaikymas kai 
nuoja po 73 mil. svarų metams).

Bus tariamasi iš naujo dėl pagrindinės 
mokėjimų sumos ir kitų sąlygų.

MALINOVSKIS MAROKE
Sovietų marš. Malinovskis buvo nuva

žiavęs į Maroką.

su Alžyro vadais Ben Bella ir Ben Khed- 
da ir bandyti užmegzti draugiškus santy
kius.

Spejama, kad jis ten turėjo susisiekti 

jimas. Neišmintinga propaganda perdirbo 
žmones, ir šiuo metu jie nėra tokioje pa
dėtyje, kad ramiai galėtų svarstyti“.

SAVIŽUDYBĖ NEPRIIMTINA

Ženevos pasitarimams dėl atominių 
bandymų atsidūrus akligatvyje, „The 
Guardian“ rašo:

„Jei Vakarai priimtų tokią sutartį, ko
kios reikalauja rusai, tai nusižengimai 
prieš ją galėtų būti susekti, tai tiesa. Ta
čiau sakykime, kad nusikaltusioji šalis ko 
paprasčiausiai paneigs tai, jog ji vykdė 
bandymus, ir atsikalbinėdama tvirtins, 
jog netvarkingai veikė instrumentai, ku
riais buvo vykdomas sekimas. Tada ne
bus tinkamo būdo įrodyti, kad kaltoji ša
lis yra kalta, ir dėl to nebus tvirtų garan
tijų, kad bus laikomasi draudimo“.

„The N.Y. Times“ rašo:
„Tos sąlygos reikštų, kad Vakarai, pra

dėdami nusiginkluoti, turėtų sugriauti sa 
vo gynybos sistemą, amerikiečių dalinius 
atitraukti iš Europos ir sunaikinti baimę 
keliančią branduolinių ginkjų pajėgą, ku 
ri gynyboje vaidina didžiausią vaidmenį 
prieš europietiškai aziatiškąsias masines 
armijas. Sovietai už savo geležinės uždan
gos būtų tokioje padėtyje, kad ir toliau ga 
lėtų apgaudinėti. Tai yra kvietimas nusi
žudyti, ir Vakarai jo negali priimti ir ne
priims“.

TARP CIRKŲ IR DUONOS

Kad Argentinos, parlamento rinkimuo
se peronistai pasiekė netikėtai didelių lai
mėjimų, italų „III Messaggero“ tai aiški
na šitaip: <

„Pirmiausia — Argentina neturi darbi
ninkų partijos. Komunizmas ir socializ
mas turi susidaręs tik tam tikrą bazę, bet 
dar nėra baigęs laimėti sau darbininkų 
klasės, o ši, laikydamasi savo krikščioniš
kųjų ir tautinių tradicijų, dar nelabai ir 
linkusi prisiimti materialistiškai marksis
tinę ideologiją".

Britų „The Guardian“ tą laimėjimą nu 
sako šitaip:

„Kas peronistus įgalino prilaikyti savo 
j usėje darbininkus, tai jų sugebėjimas su 
daryti tokį nujautimą, kad tokia vyriausy 
bė rūpinosi jų reikalais. Nesvarbu, kad 
tai būdavo daroma parūpinant daugiau 
cirkų, negu duonos“.

GALINGA AMERIKIEČIŲ RAKETA
Amerika sėkmingai išbandė pačią galin 

giausią ligi šiol karinę raketą, kuri nuskri 
do 5000 mylių.

Aviacijos vadovybė tvirtina, kad tos ra 
ketos negalės užčiuopti priešo radaras.

PASAlUlLYJ
— Pekine, Kinijos sostinėje, statomas 

mauzoliejus, kuriame bus įkurdinta Stali
no statula.

— Japonų turimaisiais šaltiniais re 
miantis, Kinija pirmąją savo atominę bom 
bą bandys šią vasarą ar rudenį.

— Pietinėje Albanijoje įvyko žemės 
drebėjimas, žuvo 77, sugriauta apie 700 na 
mų.

— Prancūzijos atstovu Alžyrui paskir
tas Fouchetas.

— Sovietų žydai šiemet Velykoms netu 
rėš macų, nes valstybinės kepyklos atsisa
kiusios juos kepti.

— Anglijos Bankas paskolų procentą 
vėl numušė iki 5.

— Balandžio mėn. japonų automobilių 
bendrovė paleidžia į rinką naujus 4 vietų 
automobilius, kurių greitis bus 53 mylios 
per valandą, o kaina — 372 svarai.

PADĖKA

Tautos Fondo Atstovybė Didž. Britani
joje nuoširdžiai dėkoja visiems tautie
čiams, Nepriklausomybės Šventės proga 
aukojusiems Tautos Fondui. Taip pat dė-
koja organizacijų vadovybėms, kurios su
rinko ir atsiuntė mums šitokias sumas: 
DBLS Manchesterio sk. — 8.5.0, Wolver- 
hamptono sk. — 7.0.3 ir Bradford© sk. — 
5.0.0.

sį į, ...i,.... ...........
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Aloyzas Baronas jau turi didelį savo kū 
rybos kapitalą. Kai pradėjo reikštis ' pir
maisiais tremties metais, tai jau susidarė 
visa lentyna jo romanų, novelių, eilėraš
čių knygų. Tai vienas produktingiausių 
mūsų rašytojų, kurio temų skalė įvairuo
ja nuo kaimo bernelio iki Biblijos platy
bių. Rašė jis suaugusiems ir vaikams, 
graudžiai ir piktai. Per tuos keliolika me
tų susidarė ir skaitytojų nemažas būrys, 
kuriems patinka Barono poezija atmiešti 
romanai ir nove'ės (tuo tarpu kita dalis 
nemėgsta, kai prozoje būna nesaikingai 
daug tos poezijos).

Praeitais metais „Draugo“ dienraščio 
romanų konkursą laimėjęs naujausiasis 
Aloyzo Barono romanas (jis dabar jau iš
leistas atskira knyga) LIEPTAI IR BE
DUGNES išsiskiria iš šio rašytojo kūry
bos, svarbiausia, pačiu sudarymu. Roma
no meistrai paprastai linkę ypač pinti in- 
trygą. kuri leidžia duoti daugiau įvykių 
ir padeda išryškinti žmones.

Šiame Barono romane pasakojama ke
lionė grupės žmonių, kurie vokiečių buvo 
paimti kasti apkasų, kai jau visiškai artė
ja frontas. Kastuvais ir kapliais nešini, ei
na būriai žmonių. Kai kas bando bėgti, 
kai kas pakeliui naujai pagaunamas ir 
įjungiamas, ir šitaip Barono romane 
mums pristatomieji būriai pamažu pasie
kia Prūsiją. Ten pasakotojas sužeidžia
mas, todėl knyga jau baigiama vien jo is
torija.

Viską romane ir jungia ta kelionė. Pri
žiūrėtojas šaukia: „Los, los. Tri, po tri. 
Kolona, marš“, ir vyrai žygiuoja. Kas pa
keliui atsitinka tiems kasėjams, tai ir su
daro romaną.

O atsitinka, žinoma, visokių žiaurybių 
ir nemaža kasdienybės. Jie ieško maisto, 
valgo, geria, s'epiasi nuo karo pavojų, nuo 
prižiūrėtojų smūgių, po truputį pasakoja
si, o kai kurie sužeidžiami ar net ir žūva. 
Jie jaučia savo darbo beprasmingumą, 
nes tuos jų kasamuosius griovius iš pas
kos sekąs frontas visada praeina, tačiau 
kasti reikia ir jie kasa, keikiasi, žygiuoja 
toliau ir vėl keikdamiesi kasa.

Jau yra laikraščiuose tekę matyti šio 
romsno palyginimų su Remarko „Vakarų 
fronte nieko nauja“ ir su Katiliškio 
„Išėjusiems negrįžti“. Palyginimas, žino
ma, prašosi savaime. Taip, kažkoks at
skambis yra, bet tiktai atskambis. Šiaip 
Baronas yra visiškai savarankiškas, net 
pasakytumėm, kad jis čia smarkiai skiria 
si nuo kitų savo romanų Barono. Viena, 
kas jį sieja su Remarko ir Katiliškio minė 
tomis knygomis, tai, tur būt. tik šita pur 
vina. klaiki, keiksmų ir pavojų pilna ke
lionė vis arti fronto, vis pavojuose.

Remarkas skaitytoją pagauna ir įjun
gia į visas baisybes, į karo klaikumą. Sa
vo knygos lyriškais puslapiais ir atskirais 
pasakojimais, rodos, Katiliškis bus arti
mesnis Remarkui, negu Baronas (be kita 
ko, Katiliškio „Išėjusiems negrįžti“ pasa
kojimo mozaika labai įvairi — ir lyrikos 
apstu, ir atskirų istorijų jis papasakoja, 
ir atskirus žmones jis pavaizduoja, ir dar 
jumoru kai kurias pasakojimo vietas pa
saldina). Baronas, apskritai pajėgus suda
ryti nuotaiką, pavaizduoti savus filosofuo

LOS, TRI PO TRI
jančius žmones, čia, deja, nesudarė nei 
nuotaikos, nei nedavė žmonių paveikslų, 
nei jokios istorijos nepapasakojo. Taigi ir 
beriša jį su Katiliškiu ir Remarku tiktai 
tema ir daugiau niekas kitas. Dėl to jei 
norėtumėm ieškoti palyginimų, tai akis 
greičiau turėtumėm nukreipti į tokius 
įspūdžiui, nuotaikai sudaryti skirtus vei
kalus, kaip Kellermano „Jūra“ ar „Inge
borga“ ar Hamsuno „Paną“, „Badą“ ir kt. 
Baronas juk ir yra tos rūšies rašytojas, ir 
ši kasėjų kelionės pafrontėmis tema jam 
turėtų būti visiškai artima tokioms nuo
taikoms sudaryti. Juk ne kuris nors kitas 
rašytojas, o kaip tik Baronas yra šitaip 
užkrečiamai rašęs: „Jis matė brolį tūks
tančius kartų ir girdėjo į volungės panašų 
jo švilpimą ir dainą“. „Dainavo visa 
viensėdija. Buvo vakaras, ir saulė leidos“. 
Arba: „Lietaus lašais, kaip priekaišto žo 
džiais. vėjas mėtės į langą. Keistą jausmą, 
lyg nesuprantamą ilgesį ar skausmą, šis 
monotoniškas tiksėjimas kalė į širdį“.

Tai keletas atsitiktinių sakinių iš pirmo 
sios Barono knygos, ne iš šios paskutinio
sios. Juose nėra svarstymo, protavimo. O 
dabar „Lieptuose ir bedugnėse“ jis štai ra 
šo: „Vakaras purvinas. Dulkia lietus, pu
čia vėjas o mes gulim. Minkšti nauji šiau 
dai, švarūs drabužiai. Baisu pagalvoti, 
kad tuo purvu reikia eiti kur nors, bristi, 
apšaudomam griūti, lietaus permerktam

Radijo valandė’ių laikas ir bangos

(E) Iš Madrido stoties transliuojama 
lietuvių kalba 15 min. Pagrindinė valan
dėlė išspinduliuojama viena banga — 50 
m. Jos laikas: 19,30 vai. Vak. Europos lai
ku ir 21,30 vai. Lietuvos laiku. Abu šios 
programos pakartojimai transliuojami 42 
m banga, ir jų laikas: 6,30 Vak. Europos 
laiku ir 8.30 vai. Lietuvos laiku ir 15,45 
vai. Vak. Europos laiku (17,45 vai. Lietu
vos laiku).

R?mos liet, valandėlės laikas — kasdien 
nuo 20 50 iki 21.10 vai. Europos laiku 
(22,50 — 23,10 v. Lietuvos laiku), bangos: 
41 ir 50 m.

Vatikano liet, valandėlė: bangos 19, 25, 
31 ir 196 metrų. Kasdien 18,15 iki 18,30 v. 
Europos laiku (20,15 — 20,30 v. Lietuvos 
laiku). Sekmadieniais dar nuo 8,30 — 9 
vai. Europos laiku (10,30 iki 11 vai. Lie
tuvos laiku).

Aukštai vertinama Kauno spaustuvė

(E) Kauno Požėlos vardo (buv. „Spin
dulio“) spaustuvė, kaip viena geriausių 
Sovietų Sąjungoje, gavo užsakymą spaus 
dinti du žurnalus „Graždanskaja aviaci
ja“ (Civilinė aviacija) ir „Sovietskoje 
foto“ (Sovietinė fotografija). Abu žurna
lai sovietijoje laikomi aukšto poligrafinio 
lygio spausdiniais. Vilniaus radijas pra
neša, kad dabar buv. „Spindulio“ spaustu
vė yra aprūpinta pirmaklase poligrafine 
technika ir turi daug gerų specialistų.

Europą ginti. Bet kai reikia, einam: viską 
gali žmogus, kai reikia. Gulim šiauduose, 
iš įpratimo pasikasom ir norime, kad lau
ke dar labiau lytų, kad pūstų vėjas, kad 
purvo gabalais mėtytų. Tada po stogu 
šimteriopas malonumas. Kas mums, jei ki 
ti lauke ir nepatenkinti tuo biauriu oru! 
Tegu pratinas kentėti, o mums poilsis sal 
dėsnis".

Mums rodos, kad tokie realistiniai vaiz 
dai ir svarstymai nėra palankūs sudaryti 
nuotaikai.

Tiesa, kai kas, jau pastebėjome, bara 
Baroną, kad jo kasėjai su pykčiu ir pagie 
ža kalba apie vokiečius, kad prižiūrėto
jai šaukia vokiškai ir rusiškai „los“, „tri, 
po tri“ ir dar kitaip. Tačiau reikėtų many 
ti, kad pasinaudojimas tokiais dalykais ir 
buvo Barono pastanga sudaryti stipresnę 
nuotaiką, atkurti visą tą klaikumą. Ta
čiau jei tos nuotaikos trūksta, tai, tur būt, 
didele dalim kaltas Barono stilistinis šuo
lis nuo savęs į realizmą, nuo lyrizmo į pro 
tavimą ir svarstymus.

Skaitytojų knyga, žinoma, turėtų susi
laukti daug. Daug kas šitaip traukėsi iš 
Lietuvos kasdami, daug kas su šautuvu 
rankose. Jiems rūpės palyginti, atnaujinti 
savo išgyvenimus. Net ir visi tie, kurie ki
tu būdu atsidūrė svetur, taip pat yra išgy
venę karą ir jo baisybes.

K. Abr.

Maironis

MANO GIMTINĖ

Ten, kur Nemunas banguoja 
Tarp kalnų, lankų,
B.'oliai vargdieniai dejuoja 
Nuo senų laikų.

Ten močiutė užlingavo 
Raudomis mane,
Į krūtinę skausmą savo 
Liejo nežinia.

Girios ūžė ten, minėjo 
Praeities laikus, 
Kad lietuvis netikėjo, 
Jog belaisvis bus.

Ten apleistos pilys griūva 
Ant kalnų aukštai;
Milžinų ten kaulai pūva, 
Verkia jų kapai.

Ten užaugau, iškentėjau
Aš kančias visas
Ir pamėgau, pamylėjau 
Vargdienių dūmas.

O tos dūmos vargdieninės 
Graužia kai kada, 
Tartum rūdys geležinės 
Amžina žaizda.

Nugalėti skurdą yra lygiai tiek pat sun
ku, kaip ir nugalėti erdvę.

Prez. Kennedys

DŽIAUGSMAS

4 pagrindinės NT knygos tiesiog vadi
namos „Džiaugsminga Naujiena — Evan
gelija“. Tuo pačiu vardu nekartą yra iš
reiškiama ir visas įsikūnijusio Dievo Sū
naus skelbimas žmonėms. Prieš atsiskirda 
mas nuo savo mokinių Kristus pasako, ko 
dėl jis jiems paskelbęs naująjį įstatymą: 
„Tai aš jums kalbėjau, kad mano džiaugs 
mas būtų jumyse ir kad jūsų džiaugsmas 
būtų pilnas“ (Jono 15,11). Būti Kristaus 
sekėju reiškia dalyvauti jo džiaugsme, 
reiškia džiaugtis.

Tai teorija. O kaip yra tikrovėje? Jau 
baigiasi antrasis tūkstantis metų, kai vi
sam pasauliui yra skelbiama džiaugsmin
goji naujiena. Kiek tas skelbimas yra vir
tęs ją priėmusiųjų gyvenimu? Vaikščioda
mi modernaus didmiesčio gatvėmis, sutin
kame tūkstančius registruotų Kristaus se
kėjų. Ar jų sotūs veidai liudija jų viduje 
išgyvenamą Kristaus suteiktąjį džiaugs
mą? Vakarais ir naktimis lokalai ir kaba
retai pilni krikštytųjų džiaugsmo ieškoto
jų. Ar tai iš tikro džiaugsmo ieškotojai? 
Ar girti ir gašlūs veidai liudija tą pačią 
tiesą, kurią liudija jų krikšto metrikos? 
Baisi spūstis sporto aikštėje. Žvėriškas 
minios kaukimas, boksininkui partrenkus 
jėgų netekusį savo partnerį. Tai džiaugs
mo ieškotojų laisvalaikis. Ar jie surado, ko 
ieško? Ar tai galima suręsti tuo būdu? 
Bibliotekų lentynose sudėtos storos kny
gos, kuriose aprašoma pastarųjų 2000 me
tų istorija. Krikščioniškosios eros istorija. 
Turėtų būti džiaugsmo istorija. O ką 
skaitome jų puslapiuose? Karai, žudynės, 
persekiojimai, revęliucijos, apgavystės...

Ir to viso nepaisant, Bažnyčia IV-jo ga
vėnios sekmadienio šv. Mišių įžangoje ir 
šiemet teberagina tikinčiuosius: „Links
minkis, Jeruzale, ir susirinkite visi, kurie 
ją mylite; džiaugte džiaukitės, kurie buvo 
te nuliūdę, kad linksmintumėtės ir būtu
mėte pripildyti savo paguodos gausybės“ 
(Iz. 66,10-11). Bažnyčia teberegina džiaug 
tis. Džiaugtis tikruoju džiaugsmu. Džiaug
tis džiaugsmu, teįmanomu tiems, kurie 
pasilieka Kristuje, kurie myli jį, kurie lai 
kosi jo įstatymų, kurie neša vaisių Kris
taus meilėje (plg. Jono 15,5-10), Tikrojo 
džiaugsmo esminis mastas yra jo nesibai- 
giamumss. Visa tai, kas šiandien yra, o 
rytoj gali būti atimta, negali teikti tikro 
džiaugsmo. Juo giliau susirišama su ma
loniais, bet praeinančiais dalykais, juo 
skaudžiau susižeidžiama jų netekus. Že
miškojo džiaugsmo viršūnėje pinasi pra
radimo skausmas. Pi navertis žmogiškojo 
džiaugsmo objektas tegali būti Dievas. 
Amžinasis Dievas, amžinosios laimės ga
rantas. Džiaugtis gali žmogus, kuris į že
miškąjį gyvenimą žiūri, kaip į savo kelią 
į Dievą. , Aš džiaugiuosi tuo, kas man pa
sakyta: mes eisime į Viešpaties namus“ 
(Ps. 121,1). Mes esame pakeliui. Kelionė

je gali visa ko pasitaikyti, bet jokia kliū
tis negali aptemdyti aiškaus kelionės tiks 
lo. Kelionės nuovargis praeis, kai kelionė 
bus baigta. Kelionė į laimę tokią, kur „jie 
daugiau nebekalbės ir nebetrokš, jų neiš
tiks saulė, nė jokia kaitra; nes Avinėlis, 
kurs yra viduje sosto, ganys juos ir nuves 
juos prie gyvybės vandens šaltinių. Die
vas nušluostys nuo jų akių kiekvieną aša
rą“ (Apr. 7,16-17). Taigi, „pagaliau, ma
no broliai, džiaukitės Viešpatyje“ (Pi- 
lyp. 3,1).

Kun. Bronius Liubinas

REKOLEKCIJŲ TVARKA

Šiais metais V. Anglijos lietuviams re- 
kolekcijas ves gerb. kun. St. Šileika iš Ita 
lijos. Prašydamas kiek galint gausiau re
kolekcijose dalyvauti, skelbiu jų tvarką: 
BRADFORD — kovo 31 d., 11 vai. pamal

dos; 4 vai. p.p. — konferencija ir išpa
žintis. Balandžio 1 d., 12.30 v. — pamal
dos.

LEEDS — balandžio 1 d., 3 v.p.p. Holy 
Rosary bažn.

KEIGHLEY — balandžio 3 d., 7 v.v.
NOTTINGHAM — balandžio 7 d„ 11 v. pa 

maldos; 4 v. p.p. išpažintis. Balandžio 
8 d., 12.15 vai. — pamaldos.

BUCKMINSTER — balandžio 8 d., 9 v. 
ryto.

HUDDERSFIELD — balandžio 11 d.. 7 
v.v. St. Joseph's bažn.

HALIFAX — balandžio 12 d., 7 v.v. St. 
Columba bažn.

ROCHDALE — balandžio 14 d., 11 v.—iš
pažintis ir pamaldos.

MANCHESTER — balandžio 14 d., 4.30 v. 
p.p. St. Chad's bažn. (Cheetham Hill 
Rd.) konferencija ir išpažintis. Balan
džio 15 d., 10.30 v. pamaldos Notre Da
me Sės. Vienuolyne (Bignor Str., Cheet 
ham, Manchester 8).

Kun. J. Kuzmickls

Alžyro sritys yra dalis respublikos. Ne
galima įsivaizduoti, kad Alžyras ir Pran
cūzija išsiskirtų, šitai turi būti aišku 
visiems laikams ir kiekvienam.

Min. pirmininkas Mendes-France (1954)

Prancūzija sako alžyriečiams: Alžyras 
yra jūsų. Sueikime kartu pasikalbėti. Vi
sa, ko ji prašo, tai kad jūs, įeidami kam
barin, paliktumėte lauke peilį.

Prezidentas De Gaulle (1960 m.)

Mes kiekvieną dieną įrodinėjame, 2ad 
Prancūzijos politikai nėra priešinga leisti 
Alžyru! būti pačiu savim. Tai yra atsisa
kymas kolonijų. Alžyriečiams siūloma 
„taika ir draugystė“.

Prez. De Gaulle (1961 m.)

Esu įsitikinęs, kad didžiausias įnašas, 
kokį Britanija yra davusi Urugvajaus tau 
tiniam gyvenimui, tai kad ji išmokė jo 
gyventojus žaisti futbolą.

Edinburgo Kunigaikštis

J 
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8 Vilku lizdas

APYSAKA IŠ KRYŽIUOČIŲ LAIKŲ

A.

(3)

— Ak, jūs, niekšai, vilkiūkščiai, ko čia 
tsip klegate! Badu jus reikia marinti ir 
rykštėmis plakti, — tęsė toliau vokiškai. 
— Kuris čia jūsų kalčiausias?

Gryčioje užstojo tyla — joje buvo tik 
girdėti dūsavimas visų dešimties vaikinų, 
išauklėtų dabar prieš juos stovinčio 
Hekso.

—: Kas pirmasai pradėjo rėkauti? — 
vėl sušuko Heksas.

Debar labiau visi nutilo. Visi tarsi visai 
liovėsi kvėpuot, ir, rodos, galima buvo gir 
dėti vaikinų širdžių plakimą.

— Atsakykite, kas pirmasai pradėjo 
muštynes!... — Ir nuleido gyslotą savo 
ranką ant Siauručio pečių. Vaikinas nei 
krūptelėjo, nei mirktelėjo, tik apsukriai 
šmurkštelėjo iš po gyslotos prižiūrėtojo 
rankos.

— Tu! bėgsi der nuo manęs! — sublio
vė įpykęs prižiūrėtojas. — Sugniaušiu ta 
ve, tu lietuvių šuneli, — sugniaušiu jus 
visus! — ir nebesusivaldydamas iš pykčio, 
pagriebė arčiausiai jo stovintį vaikiną. 
Bet visi išgirdo ne vaikino šauksmą, o 
Hekso riksmą, kuriam pagriebtasei vaiki
nas taip suvarė savo dantis rankon, kad, 
rodėsi, jis visiškai nukąs ją. Po valandėlės 
vaikinas atitraukė nuo jo rankos dantis, 
nieko nesakydamas nusispiovė tiktai ir 
žibančiomis akimis žiūrėjo, kaip iš Hekso 
rankos bėgo kraujas... Kiti nustebo, bet 
buvo jausti, kad reikia tik trupučio, o vi
sa dešimtis puls neapkenčiamąjį vokietį.

ZUZANA MORAVSKA

♦ 

♦♦
5
X

Pastarasai suvaitojo iš skausmo, sukeikė 
ir, trenkęs durimis, išėjo sau.

Vsikinams ir iš galvos išdulkėjo žaislai, 
kiekvienas liko ten, kur stovėjo, žiūrėda
mas į draugus. Bėgo valandos, niekas ne
sirodė, vaikinams nusibodo tyla. Stumte
lėjo vienas antrą, o kažkuris sušuko:

— Žaiskime Heksą.
— Gerai, — atsiliepė visi, — o kuris 

bus Heksas?
Niekas nep?norėjo būti juo; kilo klege

sys, ir vėl prasidėjo žaidimas. Pagaliau vi 
si įsinorėjo valgyti, bet nė vienas draugų 
nekaltino kitų.

— Bet jie, kaip matyt, nori badu čia 
mus numarinti! — sušuko vaikinas, Pra
nu vadinamas.

— Na, jei mes būtumėm paragavę Hek
so kraujo, kaip Hansas, tai nė nejaustu- 
mėm bado, — atsiliepė kitas.

— Klausyk, Siaurutis jau sakė tau, kad 
čia nėra jokio Hanso, yra tik Jonas, ir jei 
dar nors sykį taip pavadinsi, tai tave iš
tiks tr s pats, kas ištiko Heksą.

— O, kaip pasipūtė! — pradėjo šaukti 
juokdamiesi, bet tuo metu sugirgždėjo du
rys. ir Hekso vietoj pasirodė jo žmona 
Kobolda. Maža ir liesa moteriškė turėjo 
tačiau stiprias rankas, lyg būtų pasiskoli
nusi jas iš vyro.

— O, mano vaikeliai, mano mylimieji 
vaikeliai, — kalbėjo vokiškai Kobolda — 
Pasileidote, kaip matau, reikia paimti jus 
truputį pirtin. Pasninkas ir pirtis ataušins 
jus ir padarys nuolankesnius.

Sakydrma tai, atidarė grindyse duris

į tą statulą, prisimindavo belaisvis tas 
brangias valandas, kai ir jį glaudė moti
na prie širdies... Skambėjo jam tuomet 
ausyse dainelė, kurią dainavo jam moti
na lyliuodama. Ir šitokia prisiminimo va
landa griovė ilgus kryžiuočių pamokslus.

III.

Rūsyje, čia pat šalia anos pirties, gulė
jo ant šiaudų du vaikinu. Didelis, nors 
tamsus, rūsys galėjo būti ir įvairių daik
tų sandėliu ir kalėjimu. Ir iš tikrųjų, ma
tyt, dvejopas jo buvo tikslas, nes. be tų 
dviejų vaikinų, buvo ten dugnais viršun 
apverstų statinių, krūvos lentelių ir medi
nių ir geležinių lankų, o taip pat daug vi
sokio kitokio laužo. Rūsyje buvo visai 
tamsu, tad vos tik galima buvo įžiūrėti, 
kas jame yra.

— Kaip manai, ar ilgam uždarė čia 
mus? — atsiliepė vienas vaikinų, artėda
mas į draugą.

— Ar aš žinau! Matyt, pasėdėsime. Pa
statė mums vandens ąsočių, na, ir duonos 
kąsnį. — Atsakė antrasis.

— Hm,hm, — numykė draugas. — O 
jei mes pabandytumėm išeiti iš čia į 
laisvę?

— Gerai būtų, bet kaip? Tamsu kaip 
kamine, nėra nė plyšio, pro kurį galima 
būtų išlįsti. Dar tu, kai toks laibas, išlįsi 
kaip nors, bet aš!

— E, kad tik surastumėm pro kur, tai 
kaip nors abudu išlįsiva, o jau kai už mū
rų būsiya, tai tuomet niekis, — atsiliepė 
laibasis vaikinas.

— Aha, už mūrų, lengva pasakyti, bet 
kaip ten atsidurti. O jei vėl sugaus mus, 
tai jau tuomet neištrūksime ir neišsitei
sinsime, kad norėjome sužinoti, ar nėra 
po mūrais lizdų, — tarė storasai vaikinas.

— Na, tai ir ką... tai ir sėdėsime čia 
tamsynėje? Tegu jau geriau nužudo mus, 
negu laiko tokiuose urvuose! — suriko jo 
draugas.

Ir nutilo abudu.
— Klausyk. Siauruti, ar seniai jau tu

ir,, imdama už sprando vieną po kito, 
stumdė duobėn. Dar jsip neseniai narsūs 
vaikinai ramiai pasidavė Koboldai, kuri, 
paskutinė įėjusi duobėn, uždarė paskui 
save duris.

Gryčioje, kurioje prieš valandėlę buvo, 
toks klegesys, užėjo tyla, tik anapus užda
rytųjų durų buvo girdėti vandens pliauš
kėjimas. kartais riksmas ar dejavimas. 
Mat, kryžiuočių nelaisvėn paimtiesiems 
vaikams geriau išauklėti buvo įtaisyta 
tam tikra pirtis, kurioje, mušant juos 
rykštėmis, mokyta nusižeminimo ir pa
klusnumo.

Nors gryčia, kurioje užtikome bežai
džiančius vaikinus, vadinosi mokykla, ta- 
čiau pagal riksmą ir kalbą tuojau galima 
buvo pažinti, kad vaikinai buvo nelaisvė
je. Kryžiuočiai, paėmę nelaisvėn lietuvių 
ar mozūrų vaikus, stengėsi iš jų sąmonės 
išdildyti mintį apie savo tautybę. Tam 
tikslui Malburgo pilies ribose buvo pasta
tytas didelis namas, kuriame gyveno pa
imtieji nelaisvėn vaikai, ir Heksas su žmo 
na tyčia buvo pargabenti iš Vokietijos gi
lumos globoti jaunų vilkelių, kaip buvo 
vadinami nelaisvėn paimtieji velkinai. Ši
ta mokykla gi buvo vadinama Wo’.fshoeh- 
le (vilkų lizdas).

Stori mūrai, aukšti, siauri langai, že
mos lubos — visa tai darė liūdną įspūdį, 
daug kuo skirtingą nuo piečių laukų ar 
šląmančių miškų, kuriuose belaisviai pra
leido pirmąsias savo jaunystės dienas. 
Vaikinams įsakyta pirmiausiai užmiršti 
savąją kalbą, jie mokyta kalbėti vokiškai, 
o visa gi tai, kas tik galima buvo prama
nyti, stengtasi įskiepyti į jaunikaičių pro
tą ir širdį, o šalia visų tų mokslų buvo 
supažindinama ir su Kristaus tikėjimo pa 
matais. Tokioms sąlygoms esant, tasai ti
kėjimas negalėjo prigyti ir suklestėti; jei 
gi kurioje nors širdyje ir kilo patrauki
mas į naująjį tikėjimą, tai jei bent sukėlė 
jį paveikslo reginys bažnyčioje, kur Kris
tus meiliai glaudė prie savęs vaikus, arba 
statula Dievo Motinos, kuri glaudžia prie 
savo širdies vaikelį... Nesykį, įsižiūrėjus 

tarp kryžiuočių? — pertraukė tylą sto
rasai.

— Jau gan seniai. Na, tuo metu, kei 
paėmė mane kryžiuočiai nelaisvėn, buvau 
dar visai mažas, o dabar, matai pats, koks 
jau užaugau.

— Gerai, matyt, padėjo tau kryžiuočių 
duona. O tačiau nepriprątai prie vokiečių.

— Aš, prie vokiečių! — sušuko supykęs 
Siaurutis. — Tai tu, matyt, dar nepažinai, 
kas tai per žalčiai, kad stebies, jog aš dar 
neprisidėjau prie vokiečių.

— Taigi, kad nepažinau! Nors jau dve- 
jis metus čia gyvenu.

— Tai gal tu iš kokių vokiečių kilęs?
— Ką tu pasakei, Siauruti? Aš iš vo

kiečių! Nebekartok tokių dalykų, nes tuoj 
užmušiu tave! — sušuko jau mums žino
mas Jonas, sugniaužęs kumštį.

— Na, nepyk, brolau, aš tik norėjau pa 
sitikrinti, ar ir tu taip neapkenti kryžiuo
čių, kaip ir aš.

— O gal dar ir daugiau! Jie ten tarp 
mūsų, kaip kiaulės bulvėsna, lenda: dar 
blogiau, nes kiaulė bulvėse tik nuostolį 
žmogui padaro, o pats žmogus gyvas lie
ka, o kryžiuotis sunaikina viską ir dar 
žmogų praryja!

— E? tai jie gyvus žmones praryja? —• 
Paklausė netikėdamas Siaurutis.

— Dar blogiau, nes traukia, štai, savo 
pilin.

— Teisybė, blogiau! Jei usėstų, tai ne
mokytų kažkokios kalbos! — kalbėjo iš 
lengvo Siaurutis, tarsi stengdamasis kaž
ką prisiminti.

— O pirmiau kuria tu, ar ne vokiečių 
kalba kalbėjai? — paklausė Jonas.

— O kaip gi! Juk mūsų kalba tai kaip 
miškų šlamėjimas, kai vėjas judina me
džių lapelius, o tokia dar, kad nors jau 
pabaigei, tai vis dar tau rodosi, kad tebe
skamba ausyse; ne, bet aš nebegaliu prisi
minti jos.

(Bus daugiau) - ,
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Laurence Harvey kraštas
LIETUVIŠKOJI PERIODIKA PASAULIO SPAUDOS VIRŠŪNĖJE, JŲ TARPE IR „EUROPOS LIETUVIS“

Jau 19-ti metai Hollywood Foreign 
Press Association duoda visame pasauly
je žinomus „Golden Globęs“ už geriausius 
pasaulio filmus. Man vos įstojus ton orga 
nizacijon prasidėjo balsavimai.

Gavau numeruotus raštus su filmų var 
dais ir t.t. Atskirai užsienietiškiems fil
mams, skyrium amerikiečių (JAV) fil
mams. Daugiausia balsų gavę filmai apdo 
vanojami „Auksinių Pasaulių“ — Golden 
Globes statulėlėmis.

Jos įteikiamos iškilmingame, didžiulia
me baliuje. Bankete dalyvavo apie 900 
asmenų. Pašaliečiams įėjimas dvidešimt 
penki doleriai. Buvo pasiūlyti du geriau
sieji viešbučiai. Nubalsavome už narių 
nuomone geriausią, ir toji garbė atiteko 
Beverly Hilton Hotel, esančiam Beverly 
HiUs, Calif.

Be kitko, Hollywood Foreign Press 
Association (sutrumpintai HFPA) išstatė 
savo narių bendradarbiaujamos spaudos 
rinkinius. Nariais yra per 50 valstybių 
atstovai, turintieji apie 560 milijonų skai
tytojų. Pirmą kartą į ten pakliuvo lietu
viškoji spauda. Buvo išdėstyta ši lietuviš
ka mano bendradarbiaujama periodika: 
Lietuvių Dienos, Naujienos (su priedu), 
Vienybė, Laisvoji Lietuva, Argentinos Lie 
tuvių Balsas), Nepriklausoma Lietuva, 
Europos Lietuvis. Visų tų leidinių antgal- 
vės buvo gražiai matomos keturių dalių 
lyg ir sienoje. Įdomiu supuolimu Lietuvių 
Dienos buvo pats pirmasis leidinys, visų 
viršuje, tarsi pradedantis milijoninę 
istoriją.

Pasakojau lietuviams kolegoms įspū
džius. Apgailestavo, kad nenusivežiau lie
tuvio fotografo ir nepadarėm nuotraukų. 
Hmm..., pamaniau; spaudoje ir taip iki 
valiai nuotraukų, jei ne tiesiogiai, tai 
.Aplinkiniu“ būdu mane įtraukiančių. 
Sakyčiau, perdaug. Dabar, kai minėtosios 
nuotraukos nėr — apgailestauja. Gi jei ji 
būtų pasirodžius spaudoj kito asmens 
traukta, ar kokie kraipytagalviai nerašy
tų pamfletų netgi sodriesiems žurna
lams...

O, jūs esate iš Laurence Harvey krašto!
Valanda prieš prasidedant vienai šau

niausiųjų Hollywoodo puotų — Golden 
Globes garbės statulėlių įteikimui, įvyku
siam 1962m. kovo 5 Beverly Hilton Hotel, 
International Ballroom, rinkosi svečiai, 
atstovai.

Prie mūsų 12-kos asmenų apskrito sta
lo sėdėjo spaudos atstovai: Graikijos, Da
nijos, Izraelio, Japonijos, Turkijos, Pran
cūzijos. Kaimynas iš dešinės paduoda sa
vo kortelę. Yani Begakis, graikas.

— O, jūs esate iš Laurence Harvey 
krašto! — mandagiai pasakė, pažerdamas 
komplimentų Lietuvos garbei ir pastebė
jęs, kad Laurence Harvey ar tik nebus 
vienas geriausių dabartinių pasaulio fil
mų artistų.

Iš kairės amerikietė žurnalistė, olando 
viešnia. Klausia, kokiai Lietuvai atsto
vauju: okupuotąją! europinei ar laisvojo

ITALIŠKOSIOS ELTOS INFORMACIJŲ 
PASISEKIMAS

Praeitais metais itališkų ELTA-Press 
biuletenių išėjo 12 numerių, kurių 4 su 
iliustruotais viršeliais, ir vienas specialus 
papildomas numeris. Iš viso susidaro dide 
lis 300 puslapių tomas su 331 žiniomis, iš 
kurių 159 politinės, 78 religinės, 38 kultū
rinės, 21 ekonominė, 28 lietuvių politinio 
jumoro, 3 novelės ir 4 dokumentiniai 
straipsniai. Vienas jų apima visą Lietuvos 
istorijos raidą.

1982 metų bėgyje buvo susekti 2.120 
straipsnių apie Lietuvą (maždaug du treč 
daliai visų italų spaudoje pasirodžiusių 
žinių apie Lietuvą), iš kurių tiesiogiai iš 
ELTA-Press biuletenių 1819 žinių, o kiti 
301 iš kitų šaltinių arba netiesiogiai iš EL 
TA-Press. Nemaža žinių persispausdina 
italų didžiosios agentūros, kaip ANSA. 
ARI, KOSMOS, URBE, AGI, ASSI ir ki
tos. Taip pat ELTA-Press žinias panau
doja ir užsienio agentūros ir spauda, kaip 
prancūzų, šveicarų ir austrų.

Daugiausia panaudojamos religinės ži
nios. Po jų seka politinės, kultūrinės ir ki 
tos. Duotos novelės (Mazalaitės ir Zobars 
ko) buvo pakartotinai atspausdintos įvai
riuose žurnaluose ir laikraščiuose. Dide 
lio pasisekimo susilaukia politinis lietuvių 
humoras (anekdotai iš Lietuvos). Juos ne 
tik panaudoja spauda, bet gali išgirsti pa 
sakojant ir parlamente, valdžios įstaigose, 
dvasiškuos tarpe ir net liaudyje.

Šiuo metu ELTA-Press spausdinama 
1.000 egzempliorių. Iš jų daugiau kaip 100 
eina į užsienius. Kiti eina valdžios įstai
goms, parlamentarams, senatoriams, sveti 
mų kraštų atstovybėms Italijoj ir Vatika
ne, kardinolams, Vatikano įstaigoms, ži
nių agentūroms, laikraščiams, radijofo- 
nams, organizacijoms, žymesniems veikė
jams.

Visą leidimo, redagavimo, žinių telkimo 
darbą atlieka kun. Vincas Mincevičius. Fi 
nansuoja VLIKas ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenė.

ELTA-Press eina jau devinti metai.

Sekančiame HFPA sus-me priimami 
australietis ir žydas. Pirmasis baisiai 
daug klausinėja. Antrasis atstovauja Lon
don Jews Chronicle. Raudonplaukis, malo 
nūs. Labai giria Laurence Harvey. Pasa
kau, kad Didžiojoje Britanijoje lietuviai 
turi net Siro titulą nešiojantį artistą. Ar 
jį žino? Kraipo galva. Sir John Gelgud. 
Jo prosenelių pastatytoji pilis tebestovi 
Lietuvoje, visiems žinoma Gelgaudų 
vardu.

Besikalbant prieina neaukštas tamsia
plaukis, veriančiai protingų akių. Angli
jos žinių agentūros, ištisos eilės žurnalų, 
laikraščių atstovas. Klausia, kada lan
kiausi Londone paskutinį kartą. Atsakau, 
kad Londone niekad nebuvau. Klausia, 
kiek ten lietuvių, kokiame rajone jų dau
guma gyvena, kaip susiorganizavę etc. 
Skamba draugiškai, sako matęs lietuvišką 
laikraštį (pakartoju vardą: Europos Lie
tuvis) pardavinėjamą, stovintį greta ang
liškų laikraščių Londono kioskuose. Chi- 
cagoje, Illinois, sakau, kreipdamas kalbą 
man palankesne kryptimi, žinau ir pats 
mačiau lietuviškus dienraščius ir kitokius 
leidinius greta amerikiečių spaudos ir ži
nau, kioskuose jų parduoda net po kelias 
dešimtis kopijų kasdien.

Iš anksčiau pažįstama Vengrijos spau
dos korespondentė pristato kitą vengrę.

Bemaž pribėgusi žurnalistė klausia, ar 
aš tikrai iŠ Lietuvos, ar moku lietuviškai. 
Oje, tai įdomu, bet, girdi, aš nelabai lie
tuviškai atrodau. Sakau, kad esu 100% lie 
tuvis. Oje, tai smagu sutikti lietuvį, po 
tiek daug metų, po tiek daug metų. Ji 
Lietuvoje gimusi, Rygoje. Pirman tarpe- 
lin įsiterpęs tyliai pastebiu, kad Ryga yra 
Latvijoje. Oje, tai niekis, beveik tas pats. 
Lietuvis, po tiekos metų, oje, oje...

Prieš keletą metų vienoje filmų studi
joje susipažinau su žinoma Vokietijos 
spaudos atstove Dr. Traub. Šnekučiuoja
mės, kaip seni pažįstami.

Priėjęs Pietų Amerikos radijo ir spau
dos atstovas pajuokauja, girdi, kai anais 
metais jam pasakiau apie lietuvaitę gra
žuolę Miss Floridą, kuri, jo nuomone, bu
vo gražiausia iš viso pasaulio gražuolių, 
jis apie Lietuvą žinių paleidęs visais tink
lais. Dėkoju, bet tai juk ne pirmas kartas.
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pasaulio. Atsakau, kad laisvojo pasaulio 
Lietuvai. Beria daug, daug klausimų. Bi
čiuliškų. Rašo keliems amerikiečių laik
raščiams.

Aplinkui pilna žvaigždžių. Filminių 
žvaigždžių, vadinasi, labai garsių artistų, 
artisčių. Jei matėte filmą „The Guns of 
Navarone“, tai prisimenate šnipę mergai
tę, pagaliau nušautą. Man ji priminė lie
tuvaitę; akcentas irgi svetimas. Beveik 
alkūnėmis remiamės. Pasakau, kad džiau
giuos; matydamas ją sveiką, ne tik gy-

RAŠO: ALGIRDAS GUSTAITIS

vą. Iškart nesusigauna. Paskui juokiasi ir 
dėkoja už dėmesį ir kt.

Balius-iškilmės rodoma per televiziją. 
Keturiais aparatais. Suminėkime nors da
lį garsenybių. Vieni apdovanoti, kiti 
įteikė.

Warren Beaty, Zsa Zsa Gabor, Jack L. 
Warner, Dimitri Tiomkin, Natalie Wood, 
Robert Wise, Samuel Bronston, Barbara 
Stanwyck, Ismael Rodriguez, Arlene 
Dahl, Gia Scala, Stuart Whitman. Caro
lyn Jones, Rosalind Russell, Janet Leigh, 
James Garner, Rita Moreno, Maximilian 
Schell, Cyd Charisse, Burt Lancaster, Ja
ne Wyman, Judy Garland, Rock Hudson, 
Marilyn Monroe ir daugybė kitų.

Po kelių dienų keletas HFPA narių kvie 
čiami Meksikos geriausio filmo „Animas 
Trujano“ (Svarbus vyras) vaišėsna, ren
giamose Meksikos reprezentantų.

Vėl nustebau: maniau, užsienio spaudos 
gal tik vienas kitas atstovas žino mano 
pavardę. Pasirodo, jie skaito filmų alma
nachus, ne tik eilinius leidinius. Čia vie
nas žymus meksikiečių redaktorius susi
radęs prašo parašyti jų spaudai apie lie
tuvius filmų pasaulyje, duoti iliustracijų. 
Supažindinamas su geriausiu Meksikos 
filmų režiseriumi Ismael Rodriguez, ku
rio filmai apdovanojami garbingaisiais 
atžymėjimais. Prašo netrukus vėl atvykti 
į Meksikos miestą. Duoda privati) te
lefoną.

Čia švedų filmų režiserius Thor Brooks. 
Dabar gyvena Kalifornijoje.

Kvietimai laksto, kaip lapai rudenį.

TOLIMOJI AMERIKA

SVEIKATOS REIKALAI AMERIKOJE

Vienas svarbiausių skirtumų, kuriuos 
pamatai iš Anglijos atvykęs Amerikon, 
yra sveikatos reikalų tvarkymas. Šeimos 
su vaikais ar pagyvenę žmonės ypač pasi
genda viską apimančio Anglijos sveikatos 
draudimo, prie kurio teko priprasti begy
venant Anglijoje. Tiesa, ir ten žmonės mo 
ka už gaunamą daktarų ar ligoninių pa
tarnavimą, bet ne tiek baisus tas savaiti
nis mokėjimas, palyginus su tuo, ką čia 
tenka mokėti. Naujoji Amerikos vyriausy 
bė jau yra ruošusi planą įvesti nemokamą 
gydymą seniams, jau 65 m. sukakusiems 
asmenims, tačiau tas planas vieną kartą 
jau buvo Kongreso atmestas. Spaudoje 
vyksta diskusijos tarp to plano šalininkų 
ir priešininkų, kuriuos sudaro daugiau
sia didžiulės draudimo bendrovės ir dak
tarų sąjunga. Ir lietuviškoje spaudoje bu
vo matyti nemaža straipsnių apie sveika
tos draudimą šiame krašte. Mūsų laikraš
čiai daugiausia sutinka, kad reformos rei
kalingos, kad esamoji padėtis nepateisina 
ma. Buvo tačiau ir kelių mūsų daktarų 
laiškai, kad, girdi, viskas, esą, kaip reikia 
ir jokių pakeitimų nereikia.

Tie daktarai tuoj buvo užsipulti mūsų 
„reformatorių“. Toks savanaudiškumas ir 
gobšumas, kaip jie sakė, esąs nesuderina
mas su kilnia gydytojų profesija. Įspūdį, 
kad vien dėl gobšumo ir ekonominių iš
skaičiavimų daktarai priešinasi reikalin
goms reformoms, buvo lengvai galima su
sidaryti, nes vienas žymus Čikagos lietu
vis gydytojas palygino šią kovą su darbo 
unijų kovomis prieš darbdavius dėl gėrės 
nių darbo sąlygų. Kodėl, girdi, gydytojai 
negalį panašiai kovoti? Tokia pažiūra nė
ra nei išsami nei teisinga. Dažnai prieš 
reformas kovojama grynai dėl politinių 
įsitikinimų. Konservatoriai visur ir visada 
kovoja prieš pakeitimus. O Amerikoje 
respublikonų partijos atstovai yra balsavę 
prieš visą eilę įstatymų projektų, kurie, 
kai buvo priimti, sumažino daug Ameri
kos vargo ir skurdo. Pernai metais Kong
rese beveik visi respublikonų atstovai bal 
savo prieš namų statymo ir taisymo pro
gramą, pagal kurią daugiau kaip šeši bili
jonai buvo paskirti sumažinti butų trūku
mui Amerikoje. Balsavo jie ir prieš pagal
bą ekonomiškai nuskurusioms Amerikos 
sritims.

Grįžtant toliau į praeitį, 1959 m. respub 
likonai balsavo prieš viešųjų darbų įsta
tymo projektą. Pats anuometinis preziden 
tas Eisenhoveris vetavo šį projektą. 1955 
metais vos tik praėjo namų statymo pro
jektas, net 131 respublikonui balsuojant 
prieš jį. Tokių pavyzdžių galima būtų pri
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rinkti ir daugiau. Bet ir šių pakanka pa
rodyti, kad, rodos, nekalti ir tik gera ža
dantieji projektai yra konservatoriams 
nepriimtini. Kokie jų argumentai? Daž
niausia tai noras palikti laisvą, konkuren 
cinę atmosferą, neduodant valdžiai centre 
didesnių galių. Tai stipriną atskirų indi
vidų dvasią, didiną kovingumą ir leidžia 
pasireikšti stipresniems ir gudresniems. 
Visa Amerika esanti ant šitokio kapitalis
tinės laisvės principo pastatyta. Konservą 
toriai sako, kad kolektyvizmas ar socializ 
mas siekią to paties, tik socializmas to 
siekia nacionalizuodamas, o kolektyviz
mas — atima žmonių turtus mokesčių 
pavidalu ir išdalija tuos .turtus mažiau 
pasiturintiems visokių paramų ir pagalbų 
pavidalu. Konservatoriai mano, kad svei
katos ir kiti gerovės reikalai turėtų būti 
pačių piliečių reikalas. Pripažindami, kad 
yra krašte ir skurdo ir vargo, jie sako, 
kad tais dalykais turėtų rūpintis gerieji 
žmonės, nes labdara yra šventas dalykas. 
Senatorius Goldwateris savo knygoje 
„Konservatoriaus sąžinė“ šitokiais žo
džiais apeliuoja: „Neatšipinkime kilnių 
žmonių impulsų nuvertindami šalpos dar
bus iki mechaniškų federalinės vyriausy
bės operacijų. Tegul šalpa būna atskirų 
šeimų ir individų, bažnyčių ir šalpos orga
nizacijų rūpestis“.

Stebint dideles pastangas, kurias rodo 
Amerikos medicinos draugija, kovodama 
prieš valdžios planą įvesti nemokamą gy
dymą seniesiems krašto gyventojams, 
tuoj matyti, kad E. Hubbardo žodžiai yra 
nelabai teisingi. Jis apie konservatorius 
rašė, kad „konservatorius yra žmogus, ku 
ris yra per bailus kovoti ir per storas pa
bėgti“. Kovoti Amerikos konservatoriai 
moka ir gali. Pernai metais Čikagoje Pal
mer House įvyko 43-čias Illinois Prekybos 
Rūmų metinis susirinkimas. Buvo svars
tytas šis seniams nemokamo gydymo pro
jektas. Vienos draudimo bendrovės vice
prezidentas, Dr. Clifton Reeder, visus įspė 
jo, kad, jei šis įstatymas būtų priimtas, 
tai neilgai trukus visa sveikatos ir ligoni
nių kontrolė atsidurtų vyriausybės ranko
se. Kiti kalbėtojai irgi karštai pasisakė 
prieš tokią „nelaimę“. Tik vienas Čikagos 
Universiteto administracijos vedėjas ir 
buvęs to universiteto klinikų superinten- 
dantas Ray E. Brown pripažino, kad ligo
nių išlaidos ligoninėj padidėjo nuo 9 dole
rių 39 centų per dieną 1946 metais iki 32 
dolerių 23 centų 1960 metais. Taigi 243%. 
Netenka abejoti, kad Amerikos konserva
toriai, gindami savo interesus, kovos iki 
paskutiniųjų, jog minėtasis sveikatos įsta
tymas nebūtų priimtas. Taigi kovingumo 
jiems nestinga.

(Nukelta į 4 psl.)

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

((
Mielas Redaktoriau, pastarosiomis die

nomis sėmiausi išminties iš senų laikraš
čių. Be kita ko,, varčiau taip pat „Britani
jos Lietuvio“ ir „Europos Lietuvio“ komp 
lektus. Ten ir užtikau seną K. Barėno 
straipsnį, kuriame buvo siūlyta jau nebe 
žemę pajudinti vyrams, bet sudaryti dide 
lį susibaudėlių būrį. Kiekvienas toks susi 
bandelis kas metai lietuviškų reikalų fon- 
dan sudėtų po dešimt svarelių.

Anąkart šita mintis tylom praėjo. Ma
tyt, retas kas teturėjo laiko paskaityti 
laikraštį tą savaitgalį. Na, o jei šiandien 
iš naujo būtų iškeltas toks klausimas? Įdo 
mu, ar susirastų tautiečių, kurie ne vien 
tik numotų ranka, bet pasvarstytų ir nu
spręstų, kad tai geras ir net labai geras 
dalykas?

Žinoma, jei tokių turėtumėm tik penke
tą ar dešimtį, kažin ko nepadarytumėm 
su jų sudarytomis sumomis. Tūkstantis 
tokių nesusiras. O jei susidarytų bent 
100? Tada tokiame fonde kasmet būtų 
apskrito tūkstantėlio suma. Maža, nedide
lė suma, tai teisybė. Tačiau dabar juk su
važiavimuose vis apkalbame mokyklų rei 
kalą. Apkalbame ir paliekame, kaip tas 
sakė, Dievo valiai. Nėra pinigų! Iš to fon
do ir pasemtumėm vieną kitą šimtelį.

Daugėja vargan patenkančių lietuvių 
(vieną pasiveja nejučiom senatvė, kitą už 
klumpa liga, o retkarčiais, žiūrėk, lietuvis 
prasiveržia pro visas uždangas ir atsidu
ria tarp mūsų taip, kaip stovi — be pašto 
gės, be duonos kąsnio ir be pinigo kišenė
se, ir jį reikia kam nors priglobti). Reikia 
pinigų. O ar mums gaila tų pinigų, ar ką? 
Juk žmogus dirba pinigus, ne pinigai žmo 
gų (kai pinigai ima tvarkyti žmogų, tai 
jau velnias gaunasi).

Reikalų yra dešimtys, tik duokite pini
gų. O kas gi duos, jei ne mes patys?

—0—
Jei tokių susibaudėlių lietuvninkų susi 

rastų ir toksai fondas galėtų būti sudary
tas, tuojau kiltų labai rimtas klausimas: 
kas jį valdys, kas spręs, kuriam reikalui 
skirti, o kuriam ne, kas duos garantijas, 
kad tie surenkamieji svarai nenueis vė
jais?

Klausimas rimtas. Tačiau man rodos, 
kad ir atsakymą lygiai tokį pat rimtą gali 
ma būtų surasti.

Pinigai galėtų būti DBLS vyriausiosios 
vadovybės žinioje. Ji priimtų pinigus, ji 
laikytų juos banke, ji ir išmokėtų, kam 
būtų paskirta. Kitas reikalas tai nuspręs
ti, kam, kiek ir kada skirti. Tam labai 
opiam reikalui šitie susibaudėliai — spe
cialaus fondo sudarytojai galėtų turėti 
prie DBLS valdybos savo atstovą ar atsto 
vus grynai tik fondo panaudojimui svars
tyti ir spręsti.

Ar tarp mūsų tikrai nebūtų tokių, kurie 
galėtų palaikyti šitokio fondo idėją? At
siliepkite.

—0—
Dar gal reikėtų kiekvienam sau tylomis 

pasvarstyti, ką gi reikštų sumokėti kas 
metai 10 svarų.

10 svarų sudarytų apskritai 200 šilingų.
Metai turi 52 savaites, bet mūsų brolis 

porą savaičių kasmet atostogauja, tada 
Susidaro specialių išlaidų, ypač jei reikia 
kur nors pavažiuoti. Tai imkime 50 apskri 
tų savaičių.

Kai tuos 200 šilingų padalijame iš 50 
savaičiųj tai išeina tik 4 šilingai.

Taip, suprantu, juos reikėtų atiduoti 
nei valgius, nei gerus, nei lenktynėse ku
melaitei ar šuneliui į uodegą žiūrėjus. Ta 
čiau apskritai tai yra menka suma, dėl ku 
rios negali nubiednėti sveikas darbo žmo
gus.

Daug sunkesnis dalykas, man rodos, bū
tų tvarkytis taip, kad iš pasižadėjusiojo 
nereikėtų kiekvieną kartą jo įnašo praši
nėti. Pasižadėjai, tai jau ir mokėk. Ar tu 
mokėsi viską iš karto, ar per du tris kar

★ ★★★★★★★★★★Mr*****-*******************************************

Darbas Rusijoj ir nedarbas 
Amerikoj

Pagal šiaurės-vakarų Amerikos draudi
mo kompanijos duomenis, Sovietų Rusijo
je fabrikuose ir kitokiose įmonėse dirban 
tieji gauna ne kiek daugiau, kaip pusę to, 
ką Amerikos bedarbis pašalpos. 1959-1960 
metais Sovietų darbininko uždarbio vidur 
kis buvo apie 4 rubliai už valandą, pagal 
anuometinį kursą netoli 80 dolerių mėne
siui. 1960 m. Amerikoj nedarbo atveju 
darbininkas gaudavo pašalpos 32 'dol. ir 
87 centus į savaitę, kas maždaug susidarė 
141 dol. mėnesiui.

Dabar J.A.V. bedarbio pašalpa mokama 
kiek didesnė, savaitei išeina 34 dol., arba 
mėnesiui 145 dol. Pati žemiausia bedarbio 
pašalpa J.A.V. išmokama šiaurės Karoli
noje. kur vidurkis sudaro kiek daugiau, 
kaip 21 dol. savaitei, arba netoli 92 dol. 
mėnesiui. Bet tai yra beveik du kartu dau 

tus, ar kas mėnuo po svarelį, tai tavo gar
bės ir sąžinės, o ypač sąmoningumo reika 
las. Jeigu jau susibaudėlis, tai jo sąžinei 
tvarkyti nebereikalinga dar kieno nors ki 
to sąžinė.

Anąkart J. Lūža rašė, kas su mumis at
sitiko per 15 metų. Jis taip pat bandė mes 
ti akį i kitus 15 metų, kai daugumas mūsų, 
jei dar ir nebūtumėm kuris nors svetimos 
žemės molyje, vis tiek jau naudosimės 
pensijomis ir matysime, kad po mūsų lie
ka ne tvanas, o neginčijama tuštuma. Tos 
tuštumos niekas neužpildys. Man tik ro
dos, kad dabar svarbiausias dalykas yra 
apdairiai tvarkytis, jog tuštuma nesusida 
rytų per žymiai trumpesnį laiką, negu 
Lūžos pranašaujamasis.

Aš girdėjau, kad Juozo Lūžos nuoširdus 
ir tikrove paremtasis pesimizmas kai 
kam nepatiko. (Jo optimizmas, teisybė, 
buvo dirbtinis). Man jis patiko. Kokia gi 
prasmė atitrūkti nuo gyvenimo, apsigink 
luoti perdėtai šviesiais akiniais, užsikam 
syti ausis vata ir sakyti, kad viskas gera 
ir gražu, o rytoj bus dar gražiau? Tai yra 
stručio politika. Jis, kaip žinote, įkiša gal
vą smėlin ir galvoja, kad dabar jau saugu.

Optimistai vėl pradeda linksniuoti jau
nimą. Jis mūsų ateitis.

Duokite jaunimui ne savaitgalines, bet 
lietuviškas normalias pradžios mokyklas, 
duokite lietuviškas gimnazijas, duokite 
lietuviškus universitetus, jei norite turėti 
judintojų ir veikėjų po 15 metų.

Nėra?
Man taip pat aišku, kad nėra, nebus ir 

negali būti. Tai ir viskas.
Ant ko ir pasirašo

Tavo Jonas

VIENERI METAI
Mokslininkai mano, kad mūsų žemė tu

ri apie 5300000000 metų. Jeigu galima bū 
tų padaryti žemės istorijos filmą, kuris pa 
rodytų 10000 metų laikotarpį per vieną 
minutę, tai visos istorijos demonstravi
mas užtruktų lygiai vienerius metus.

Sakykim, kad filmą pradėtų rodyti gruo 
džio 31 d. vidurnaktį, tai pirmieji gyvy
bės ženklai atsirastų tiktai viduvasarį, o 
Stuburiniai gyvūnai pasirodytų gruodžio 
mėn. pradžioje. Pagal paskutines žinias, 
žinduoliai atsirastų gruodžio 17 d., o žmo
gus — apie 21 vai. naujųjų metų iš vakarė 
se. Istorija nuo Kristaus gimimo iki šių 
dienų užimtų paskutines 12 sekundžių.

Jeigu turėtume pakankamai kantrybės 
išsėdėti tiek laiko kine, tai sulauktume 
„sekančius metus“, kurie turėtų būti la
bai įdomūs. aVč

Buv. „Spindulio“ spaustuvėje rusai
(E) Buv. „Spindulio“ spaustuvė Kaune 

pavadinta K. Požėlos vardu, ir, kaip pra 
neša Vilniaus „Tiesa“ (nr. 7.), dabar jai 
vadovauja VI. Afanasjevas. Spaustuvėje 
esama naujų įrengimų, veikia trys gilia
spaudės (ofseto) mašinos. Spaustuvėje at 
spausdintos knygos gavusios garbės pažy 
mėjimų, o 1960 m. septyni šioje spautuvė- 
je pagaminti leidiniai įėjo į visoje Sovietų 
Sąjungoje geriausiai išleistų 50 knygų 
skaičių. Vienas seniausių darbininkų 
spaustuvėje, prieš 8 metus atvykęs iš 
Maskvos — Borisas Truchačiovas. Že
mesniųjų tarnautojų tarpe yra ir lietuvių 
— pzv., mašinistas Juozas Kleiza ofsetu 
yra spausdinęs „Saulės vaduotoją“ ir už jį 
gavo iš Maskvos diplomą. Knygoms virše
lių gamyboje pasižymėjo B. Kulikauskie
nė.

Mūsų tikslas — kad 1980 m. kiekvienas 
rusas kasdien galėtų gauti po kiaušinį.

Chruščiovas

giau, kaip nekvalifikuoto darbininko už
darbis Sovietuose, kuris 1960 m. gaudavo 
nuo 27 iki 50 dol. mėnesiui, ir beveik tiek 
pat, kiek uždirbdavo sovietų Rusijoje li
goninėse vidutinis gydytojas, nes jo mene 
sinis uždarbis sudarė nuo 85 iki 100 dol. 
mėnesiui, taip pat pradžios mokyklos mo
kytojas arba pusiau kvalifikuotas darbi
ninkas. gaudavo nuo 60 iki 90 dol mė
nesiui.

.Pati didžiausia J.A.V. bedarbio pašalpa 
dabar yra Ohio. Ten vidutiniškai išmoka
ma savaitei kiek daugiau kaip 42 dol., 
arba mėnesiui 182 dol. O Sovietų Rusijo
je vyr. gydytojas ligoninėje uždirba nuo 
95 iki 180 dol. mėnesiui, technikai ir kva
lifikuoti darbininkai — nuo 80 iki 250 dol. 
mėnesiui, inžinieriai — nuo 100 iki 300 
dol. mėnesiui. J.C.
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VIETNAMAS - VARTAI A ("KARIAUJAMIEJI PLOTAI
AMERIKON

Po skaudžių mūšių 1954 m. Ženevos kon 
ferencijoje padalijo Vietnamą. Komunisti
nis generolas Vo Nguyen Giap, kuris su 
savo kariuomene tada sumušė prancūzus, 
turėjo pasitraukti į šiaurę už 17 paralelės. 
Ten dabar yra komunistinis Vietnamas. 
Bet pietiniame Vietname jis paliko kovoti 
dar ir komunizmo skelbti apmokytus spe
cialistus, kurie ne tik neduoda kraštui ra
mybės, bet visą laiką organizuoja ir apmo 
ko naujus dalinius, šiandien pietų Vietna 
me yra apie 20.000 komunistinių karių ir 
dar apie tiek pat partizanų, kurie tam tik 
rose krašto srityse vykdo jiems duotuo
sius uždavinius. Tikslas — sprogdinti iš 
vidaus pietinį Vietnamą ir pagaliau pri
jungti jį prie komunistų valdomojo šiau
rinio.

Tų karių ir partizanų kovos taktika yra 
neįprasta, ne frontinė. Jie puola naktį, at
lieka tai, ką pasiryžę, ir vėl dingsta, o 
šitaip vyksta jau aštunti metai.

Toms komunistinėms pajėgoms stiprė
jant ir augant, didelio susirūpinimo rodo 
ne tik pietinio Vietnamo vyriausybė, ku
ris! vadovauja prezidentas Diemas, bet ir 
amerikiečiai. Prancūzai po 1954 m. pasi
traukė, užleisdami vietą amerikiečiams. 
Bet ir tie atėjo ne valdyt, o gint krašto nuo 
komunistų. Jei komunistai perimtų pietini 
Vietnamą i savo rankas, tai jie tada jau 
turėtų laisvas rankas visoje pietryčių Azi 
i-™-"

TOLIMOJI AMERIKA —^23"»___
Jau daug teisingiau konservatorius ap

tarė R.H. Fųlton, kuris pasakė: „Vyriau
sia konservatizmo funkcija yra išlaikyti 
tai, ką progresyvieji yra iškovoję“. Nesun 
ku yra įsivaizduoti, kas šiandieną dėtųsi 
šiame krašte, jei nebūtų, sakysime, fede- 
ralinių įstatymų, liečiančių maisto inspek 
tavimą, gaminimą ir įpakavimą, nebūtų 
atskiruose miestuose vandens gryninimo 
stočių, nebūtų įstatymų dėl vaistų gamini 
mo ir pardavinėjimo, nebūtų griaunamos 
senos lūšnos, prižiūrimi ir valomi parkai, 
nebūtų darbo unijų ir nuostatų dėl algų, 
valandų ir atostogų ir daug, daug kitų įs
tatymų, federalinių ir atskirų valstijų įs
tatymų, kurie tą besąlyginę kapitalistinę 
laisvę truputį prižaboja ir sutvardo, įsta
tymų, kurie šį kraštą padarė tuo, kuo jis 
šiandieną yra. O konservatoriai, džiaugda 
miesi Amerikos laimėjimais, nebeprisime
na, kad prieš visus panašius projektus jie 
savo laiku yra smarkiai kovoję. Jau ir 
patys jie preventyvines priemones medici 
nos srity visi dabar supranta: sanitariniai 
inspektoriai reikalingi, būtinai reikalin
gos įvairios nemokamos klinikos ir užke- 
čiamųjų ligų šalinimas valstybiniu mastu. 
Jau ir patys fanatiškiausi kapitalistinės 
bendruomenės gynėjai nesako, kad pre- 
ventyvinė medicina yra individo pavergi
mas. Kada su nemokamomis klinikomis 
miestuose plinta venerinės ligos ir su ins 
pektoriais kartais pasitaiko užsinuodijimų 
nuo negerai pagaminto maisto, o dažų ir 
įvairių priemaišų ir pro įstatymus biznie 
risi prakiša savo gamintuose produktuo
se, tai kas būtų, jei nebūtų jokių suvaržy
mų, jei turėtume tą laisvą, vadinamąją 
„competitive society“? Labai dažnai kon 
servatoriai, girdami turtingąją Ameriką, 
išdidžiai rodo ant savo krūtinių medalius, 
kuriuos gavo už mūšius, pralaimėtus ko
voje prieš įvairias reformas.

Ne paslaptis, kad gydytojus verčia ko
voti prieš sveikatos draudimo idėją ir tas 
nujautimas, jog uždarbiai gali būti sure
guliuoti. Neapsimoka kartoti, kas beveik 
visur minima, dėl etikos, profesijos šven
to kilnumo, o žmonijos skausmų mažini
mo ir t.t. Visaip aiškinamas ligoninių ir 
medicinos patarnavimų nepaprastas pa
brangimas. Oficialioji statistika sako, kad 
tos kainos pakilo neproporcingai su viso
mis kitomis kainomis. Čikagoje gydytojai 
už tą patį patarnavimą nevienodai ima. 
Ligoninės, prieš priimdamos ligonį gydy
ti, pirma pareikalauja draudimo įrodymų 
ar pinigų. Vaistai pas vieną gydytoją per 
pusę brangesni, negu pas kitą — jo kai
myną. Žinoma, kad visa tai nėra kultūrin 
guose Europos kraštuose, kur piliečių 
sveikata yra visos bendruomenės rū
pesčiu.

Sveikatos reikalais Amerikoje rūpinasi 
šimtai įvairių draudimo bendrovių, ku
rios, savo pelno siekdamos, reklamuoja 
įvairių rūšių apdraudas. Šalia jų turime 
federalinės vyriausybės pastangomis įkur 
tas ir palaikomas programas. Toliau vėl 
daugybė įvairių savanoriškų grupių sie
kiančių pelno ar religinių tikslų. Vienos 
jų tik lėšas telkia, kitos vėl verčiasi tyri
mu ir gydymu rūpindamosios ir tam iš pi
liečių renka aukas. Apskaičiuota, kad 
Amerikoje yr.a daugiau kaip šimtas tūks
tančių tokių sveikata ir šalpa besirūpinan 
čių organizacijų, valstybinių ir privačių, 
veikiančių ar visame krašte, ar tik kurio
je atskiroje vietovėje. Neseniai sveikatos 
ministerija užsakė patikrinti, kokia yra 
protinių ligų gydymo padėtis. Public Ad
ministration institutas, išstudijavęs tą 
reikalą, priėjo išvados, kad vien tik Fila- 

joje. Sunku būtų jau ginti Korėją, Japoni 
ją, Formozą ir Filipinus. O jei nebeįveikia 
mi ginti kristų tie kraštai, tai stiprėjanti 
komunistinė Kinija atsidurtų prie Ameri
kos durų. Dėl to amerikiečių karinės vado 
vybės pareigūnai pietų Vietname ir sako, 
kad tik vienas tegali būti atvejis, kai jie 
gali pasitraukti. O tas atvejis — karas, 
kurio metu jie būtų iššaudyti.

Bet nepaisant krašte siaučiančių didžiu 
lių komunistinių pajėgų, amerikiečių Viet 
name labai nedaug —- tik apie 3000, įskai
tant ir karinius patarėjus. Tiek tik, kad 
amerikiečiai dabar jau labiau paskubo
mis stiprinasi. Įsteigtos ten naujos aviaci
jos bazės, o senosios padidintos ir sumo
dernintos. Statomi keli nauji aerodromai, 
bent pora elektros jėgainių, ir vien tik 
šitie dalykai amerikečiams kainuos apie 
40 mil. dolerių. Pats pagrindinis klausi
mas — tai teikti paramą krašto vyriausy
bei. kad ji galėtų vykdyti savo planus pa
kelti gyventojų pragyvenimo lygiui.

Kadangi kraštas dėl komunistinių dali
nių veikimo gyvena nenormalų gyvenimą, 
valdininkai dar neturi reikiamo patyrimo 
tvarkytis, tai ir čia amerikiečiai atena pa 
gelbėti. Iki šiol Amerika pietų Vietnamu! 
yra davusi jau arti 3 milijardų dolerių 
ekonominės paramos. Tiesa, kai kraštas 
negali susitvarkyti, tai ir tokios milžiniš
kos sumos nedavė pažymėtinų vaisių. Bet 
ir jos rodo, su kokiu užsispyrimu Amerika 
yra pasiryžusi laikytis. Pasitraukusi ji sa
vo saugumą išstatytų dideliems pavojams.

de'.fijos-Camdeno srityje yra 726 atskiros 
įstaigos, kiekviena su savo vadovybe, sa
va tvarka ir nuostatais, veikiančios viena 
nuo kitos nepriklausomai ir leidžiančios 
valdžios pinigus tam pačiam tikslui siekti.

Panašus jėgų eikvojimas matyti ir or
ganizacijose. kurios verbuoja personalą 
sveikatos reikalams. 1954 m. tebuvo trys 
tokios profesinės sąjungos, ieškančios rėk 
rūtų ir padedančios parūpinti medicinos 
personalą. 1960 metais jau buvo trisde
šimt tokių visoje Amerikoje organizuoja
mų verbavimo programų. Trūksta mo
kyklų daktarams, dentistams ir seserims 
paruošti. Patariamoji sveikatos ministeri
jos grupė medicinos mokslams, vad. Bane 
Komitetas, 1959 m. nurodė, kad kraštas 
turi turėti dvidešimt keturias naujas me
dicinos mokyklas, jog galėtų suspėti pri
gaminti reikalingą trūkstamąjį personalą. 
Norint išlaikyti esamą daktarų kiekį ati
tinkamam gyventojų skaičiui, šis kraštas 
turėtų išleisti kasmet po 11.000 naujų gy
dytojų, o šiuo metu išleidžiama tik 7.400. 
Protinių ligų srityje personalo trūkumas 
dar didesnis, o taip pat labai trūksta pa
galbinio personalo. Vienas trečdalis New 
Yorko ligoninių daktarų yra naujieji imi
grantai, kurių nemaža dalis turės pasi
traukti, nes įvesti pasunkinantieji padėtį 
egzaminai. Visame krašte ligoninių dakta 
rų pareikalavimas per paskutiniuosius 
dvidešimt metų padidėjo 600 proc., o me
dicinos mokyklos išleidžia tik 35 proc. 
daugiau.

Ar pavyktų Amerikai planingai spręsti 
visus tuos medicinos ir sveikatos klausi
mus sunku spėlioti. Europos kraštai, ku
rie turi įsivedę visuotinį sveikatos drau
dimą, yra senos ir vienalytės tautos ir 
bendruomenės. Atmosfera bendriems tau
tinio masto užsimojimams Amerikoje nė
ra labai palanki, nes Amerika nėra nei 
vienalytė tauta, nei susicementavusi 
bendruomenė. Ir ne tiek čia kalta yra di
delė gausybė atskirų tautų, dar galutinai 
nesutirpusių amerikoniškame katile, kiek 
rasiniai skirtumai. Jau ir dabar girdėti 
priekaištų, kad įvairiomis šalpos ir pagal 
bos programomis daugiausia naudojasi 
negrai. Ii’ tos ilgos bedarbių eilės ir nemo 
kamo gydymo klinikų lankytojai daugiau 
šia vis juodieji piliečiai. Sunku pasakyti, 
kada ir kokiu mastu amerikiečiai susice- 
mentuos į vienalytę tautą, pasiruošusią gy 
venti pagal šūkį „visi už vieną, vienas už 
visus“. Tačiau atrodo, kad tai įvyks dar 
negreit. Tad ir socialinių negerovių refor 
mavimas tegali vykti pamažu, vis pavė
luotai, vis nenoromis, lyg skyles lopant.

VANDUO BRANGESNIS 
UŽ KARALIŠKĄJĮ VYNĄ

Prancūzų karalius Liudvikas XIV ne
mėgo skaitytis su valstybinėmis lėšomis. 
Jis panoro turėti savo Versalio rūmuose 
fontanus. Jo valia buvo įvykdyta: 1800 dar 
bininkų įrengė juos per 7 metus. Įrengi
mas turėjo 238 siurblius, kuriuos suko 13 
didžiulių 18 m skersmens ratų. Senos 
upės vanduo buvo iškeliamas net iki 136 
m aukščio, o iš ten viaduku atvedamas 
prie fontanų. Įrengimų tinkle buvo 48 įvai 
rūs reguliatoriai, 122 didžiuliai balansyrai 
ir 63.244 kitos metalinės detalės. Statybai 
sunaudota 85 t medžio, 17 t geležies, 850 
t švino ir tiek pat vario. Turint galvoje, 
kad visas įrenginys tiekdavo vandens tik 
200 m3/val, žmonės, gyvenusieji anuo me
tu, sakydavo, kad šis vanduo yra branges
nis už karališkąjį vyną.

Vokietijoje šiaurės jūros pakrantėse 
vaizdas maža kuo panašus į Baltijos jūros 
pakrantes Lietuvoje. Šiaurės jūros kran
tus vokiečiai prižiūri, kala kuolelius, tve
ria, pina iš karklų ir kitokių medžiagų 
žemas tvoreles, stengdamiesi sulaikyti 
vandens pakilimą, kai jis kas 6 valandas 
pakyla ir atslūgsta.

Tuo būdu vokiečiai pamažu „atkariau
ja“ didžiulius plotus žemės. Vėliau stato 
pylimus, vis tokius maždaug 10 metrų 
aukščio, užveda ūkius ir apgyvendina žmo 
nes, kurie mėgsta žemės darbus ir augina 
įvairius naminius gyvulius ir paukščius.

Tie ūkiai nėra sugrūsti į kaimus ar 
miestelius, kaip paprastai būna Vokietijo
je, bet maždaug taip, kaip Lietuvoje: ūki
ninkai gyvena sau pavieniui. Trobos mū
rinės, o prie trobų sodai sodeliai.

Per tuos pylimus iš kaimų visiškai ne
matyti jūros. Tik kai prieini paskutinį py
limą ir užkopi ant jo, tai pamatai akimis 
neaprėpiamus ne tik jūros plotus, bet ir 
milžiniškas pievas, išvagotas per tam tik
rą atstumą vienas nuo kito iškastais grio
viais, kad po atoslūgio vanduo greičiau 
nutekėtų atgal į jūrą. Tai tebėra dar „at- 
kariaunamieji“ iš jūros žemės plotai.

Tuose pievų plotuose ant aukštų stulpe
lių pastatytos būdelės, kuriose darbinin
kai laiko savo įrankius, kad po atoslūgio 
užsikimšusius griovius galėtų išvalyti ir 
leisti greičiau vandeniui nutekėti jūron.

Tuose pievų plotuose ganosi milžiniški 
būriai avių ir žąsų. Jiems atsigerti įtaisyti 
specialūs loviai ir pravestas vandentiekis', 
nes jūros vanduo sūrus. O tų avių ir žąsų 
riksmas, sumišęs kartu su milžiniškais
būriais jūros tilvikų, bekasų ir dalinai 
žuvėdrų, sudaro nepaprastai ausis rėžian 
tį garsą. Avims ir žąsims tose pievose pa
kanka žolės, o paukščiams jūra išmeta 
maisto, kuris lieka po atoslūgio grioviuo
se ir pievose.

Šiaurės jūros pakraštys nėra švarus. 
Čia auga ir kyšo iš vandens žolės ir nėra 
tokio smėlio, kaip Baltijos jūros pakraš
čiuose, tik visur dumblas susimaišęs su 
žvyreliu.

Būna retkarčiais it- staigių šiaurės jū
ros vandens potvynių, tad net nebaikštes- 
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DIDŽIOSIOS DYKUMOS
Pati didžiausia pasaulyje dykuma yra 

Sachara Afrikoje. Jos dydis yra apie 
3.500.000 kvadratinių mylių.

Kita Afrikos dykuma — Kalahari — 
yra 120.000 kv. mylių.

Azijoje didžiausia yra Gobi dykuma — 
300.000 kv. mylių.

Arabų dykuma yra 80.000 kv. mylių.
Vidurio Australijos dykuma yra 500.000 

kv. mylių.
Sovietų dykumos: Kara Kum ir Kizil 

Kum.
Amerikos žemyne: Mohave ir Didžioji 

Druskos Ežero J. Valstybėse, Atakama Či
lėje ir Peru — Vakarinė Peru dykuma.

PLASTMASINIAI ŠIRDIES VOŽTUVAI

Blogai veikią širdies vožtuvai sukelia 
vadinamas širdies ydas, ir dėl to net jau
nas žmogus gali tapti invalidu. Tiesa, jau 
keli metai iš eilės atliekamos širdies vož
tuvų operacijos, tačiau jos, toli gražu, ne 
visuomet būna sėkmingos. Dėl to chirur
gai jau seniai svajoja, kaip pakeisti pakri 
kusius vožtuvus naujais, pagamintais iš 
plastmasių.

Neseniai trims Amerikos chirurgams — 
N. Braunvaldui, T. Kuperiui ir A. Moroui 
pavyko įgyvendinti tokį sumanymą. Dirb
tinis širdies vožtuvas buvo pagamintas iš 
putų pavidalo poliuretaninio skiedinio, su
stiprinto dakronu. Toks vožtuvas buvo 
pastatytas 44 metų pacientei, turinčiai 
rimtą širdies ydą. Ligonė gerai pakėlė ope 
raciją ir jaučiasi kiekvienu atveju geriau, 
negu jautėsi, turėdama pakrikusį natūra
lų širdies vožtuvą.

8 NAPOLEONO 
PARAŠAI

Napoleono parašas 1804 m., po jo karu-
nacijos, yra pabrėžtinai prašmatnus. Na
poleonas pirmąkart pasirašo ne pavarde 
Bonapartas, o savo vardu.

1805 m. gruodžio 2 d., po pergalės prie 
Austerlico, Napoleono parašas dar ramus, 
raidės parašytos kruopščiai. Bet jau po 
1806 m. žygio į Prūsiją braižas darosi sku 
botas ir grubus. 1812 m. rugsėjo 21 d. 
Maskvoje Napoleono parašas ryškiai kei
čiasi. Tai nebaigtas rašyti žodis su kabliu
ku. 1812 m. spalio mėnesį, traukiantis iš 
Rusijos, tai jau tik viena raidė. 1813 m. 
spalio 23 d., pralaimėjus prie Leipcigo, tai 
jau nebe raidė, o kažkas panašaus į gai
džio uodegą, pagražintą kleksais. 1814 m. 
balandžio mėnesį imperatorius pasirašo 
Fonteneblio aktą — atsisakymą nuo sosto. 
Šis parašas panašus į sudžiūvusio augalo 
stiebą. Ir pagaliau Šv. Elenos salos kali
nio parašas sumažėja ir nusilpsta. Pasira
šyta atsainia ir abejinga pavargusio žmo
gaus ranka.

ŠIAURĖS JUROS PAKRANTĖSE

nės avelės nespėja į pylimo krantus nu
bėgti ir prigeria. Bet užtai žąsų iki šiol nė 
viena neprigėrė...

Prie šiaurės jūros vokiečiai turi Šiaurės 
-Baltijos jūros kanalą (Nordostseekanal) 
‘8,7 km ilgio ir 11 metrų gylio, sujungtą 
su Baltijos jūra. Kanalu plaukioja didžiu
liai jūrų laivai. Kanalas yra žemiau jūros 
lygio, tai labai įdomu, kai milžinus laivus 
iš jūros pro milžiniškus užtvankos vartus 
— šliuzą į kanalą įleidžia, tai atidaro pir
mą šliuzą, kad vanduo susilygintų su van
dens lygiu jūroje ir po to uždaro ir atida
ro antrą šliuzą, kad vanduo susilygintų 
su vandens lygiu kanale, o kai laivus rei
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KAUNUI PRANAŠAUJA 400.000 

GYVENTOJŲ

• (E) Ne tik visam kraštui, jo ūkiui, bet 
ir paskiriems miestams komunistai numa
to šviesiausią ateitį ir neribotas galimy
bes. Girdi, 1980 metais Kaunas turėsiąs 
net 400.000 gyventojų. O artimesniais vadi 
namo septynmečio metais apie Kauno pla 
navimus per Vilniaus radiją pasakojo 
vyr. architektas Petras Janulis. Iš Žalia
kalnio numatoma padaryti pagrindinį pra 
monės rajoną. Daugiausia darbininkų ža
dama apgyvendinti Vilijampolėje. Numa
toma gerinti miesto transportą. Buvęs Sta 
lino prospektas būsiąs paverstas pėsčiųjų 
gatve. 1965 m.,, taigi už trijų metų komu
nistai tikisi Kauno gyventojų skaičių pa
kilsiant iki 264.000 žmonių.

TABAKAS BE NIKOTINO
Kristofas Kolumbas savo laiškuose ir 

dienoraščiuose (1492 ir 1496 m.) rūkomą
ją žolę „tabak“ aprašo kaip laukinį auga
lą. Europoje XVI a. ją išplatino prancūzų 
pasiuntinys Portugalijoje Žanas Niko. Jo 
garbei augalui buvo duotas botaninis var
das Nicotiana, o jame esantis alkaloidas 
pavadintas nikotinu.

Botaniniu atžvilgiu yra apie 50 rūšių 
tabako. Iš jų tik keletas tinka rūkymui, 
bet šios kelios rūšys turi tūkstančius 
veislių.

Tabako pasėlių plotai visame pasaulyje 
užima 3 mln. hektarų (bulvių 22 mln. ha), 
o kasmet surenkamas derlius sudaro apie 
3 mln. tonų, arba iš vieno hektaro viduti
niškai gaunama apie 1 toną žaliosios 
masės.

Kad nikotinas yrą nuodingas alkaloidas 
ir žaloja rūkančiųjų organizmą, visiems 
žinoma. Pastaruoju metu įrodyta, kad ni
kotinas yra ne tik stiprūs nuodai, bet ir 
baisiosios ligos — vėžio — sukėlėjas. Įtry
nus triušio arba pelės odą tabako sunka, 
atsiranda odos vėžys.

Nustatyta, kad žmogui mirtina nikotino 
dozė yra 50 miligramų (vienas lašas). Vie 
na cigaretė, priklausomai nuo tabako rū
šies, turi nuo 20 iki 40 miligramų. Rūkant 
žmogaus organizmas absorbuoja apie 5 
mg nikotino. Kad rūkantieji suserga kvė
pavimo organų vėžiu, rodo statistika, bio
loginiai bandymai ir cheminiai tyrimai, 
atliekami vis tikslesniais metodais.

Tačiau, pradėjus rūkyti, rūkymas tam
pa sunkiai nusikratomu įpročiu.

Todėl tabako selekcininkams kilo min
tis išvesti tabako veisles, kurios turėtų ge
rą skonį, būtų aromatingos, bet neturėtų 
nikotino. Gauti tabaką be nikotino, kuris 
savo aromatu ir skoniu būtų ne blogesnis 
už paprastą tabaką, yra viena aktualiau
sių pasaulinės tabako pramonės prob
lemų.

Pulavų žemės ūkio instituto magistras 
E. Liatušinskis (Lenkija) išvedė naujas 
benikotininio papirosinio tabako veisles, 
kurios turi geras selekcines bei pramoni
nes savybes, yra gero skonio ir labai ats
parios ligoms, ypač juodajam šaknų pu
viniui.

Ši naujoji veislė buvo gauta, kryžmi
nant amerikinę veislę Virginia Gold ir 
vietinę Multan 27. Gauti nauji augalai vėl 
buvo tarpusavyje kryžminami. Vėliau iš 
500 gautų naujų linijų buvo atrinktos tik 
dvi, turinčios norimus požymius ir be ni

AR KIŠKIAI BAILŪS?

Kiškis — bailumo simbolis. Tačiau ar iš 
tiesų jis toks bailus?

Ne kartą medžiotojai yra patyrę kiškio 
kojų jėgą, neatsargiai paėmę sužeistą kiš
kį už ausų. Neretai aštriais užpakalinių 
kojų nagais jie yra smarkiai apdraskę me
džiotojus. Nemaža grobuonių paukščių 
tampa kiškių, ginančių savo gyvybę, auko 
mis. Kai kurie medžiotojai yra stebėję, 
kai kiškis, gindamasis nuo kilniojo erelio, 
krito ant nugaros ir spardydamasis stip
rių užpakalinių kojų nagais mirtinai su
žeidė sparnuotąjį grobuonį.

Rūkymas yra biauriai kvailas įprotis. 
Vienintelis mano pasiteisinimas yra tas, 
kad jis man patinka.

Lordas Morrisonas 

kia iš kanalo perkelti į jūrą, tai daro iš 
kitos pusės tą pat. Ta visa procedūra da
roma labai greitai, nes laivai plaukia vie
nas po kito iš visų pasaulio kraštų, tik 
Lietuvos laivų su trispalve vėliava nema
tyti. O Lietuvos Nepriklausomybės laikais 
jie kanalu plaukiojo. Bet dabar deja... ne 
plaukioja. Nors po II pasaulio karo prieš 
kelis metus p. J. Glemža buvo suradęs 
Nepriklausomosios Lietuvos prekybinį 
laivą „Marijampolė“ kur tai apie Ham
burgą ir pradėjo rūpintis jo likimu. Bet 
jo likimas dabar man nėra žinomas.

J. čekauskas

KAS SUMEDŽIOTA LIETUVOJE?

(E) Pagal Vilniaus radijo paskelbtus 
duomenis, 1961 m. Lietuvoje buvo sume
džiota 55.402 kiškiai, 7.684 rudosios lapės, 
3.877 usūriniai šunes, 161 barsukas, 75 
kiaunės, 16 ūdrų ir kitokių žvėrelių. Su
skaičiuota ir kurmiai — jų buvę sugaudy
ta 163.655. Kurmių kailiukai esanti ver
tinga žaliava pramonei. Iš kitų žvėrių pra 
ėjusiais metais buvo sumedžiota: 203 stir
nos ir 900 šernų. Didžiausias šernas svėrė 
269 kg. Tai daugiausia seni patinai. Savo 
mėsa šernai atpirko didelę dalį pasėliams 
padarytų nuostolių.

— Alkmaare, Olandijoje, rudas katinas 
per 12 dienų atliko 75 mylių kelionę, grįž 
damas pats vienas pas buvusį savo savi
ninką — ūkininką.

kotino. Be to, selekcininkui buvo svarbu 
ne tik išvesti naują veislę be nikotino, bet 
ir gauti reikiamos formos, derlingą, atspa
rų ligoms, savo gerąsias savybes pasto
viai sekančioms kartoms perduodantį 
augalą.

Analizuojat nikotino kiekį, nustatyta, 
kad standartinė veislė Virginia Joyner 
nikotino sausoje masėje turėjo nuo 1,14 
iki 1,23 proc., tuo tarpu naujai išvesto
sios veislės: viena nuo 0,00 iki 0,05, antra 
— nuo 0,03 iki 0,09 proc. Lengvose dirvo
se augęs tabakas nikotino turėjo daugiau. 
Naujai išvestosios veislės derlius ir lapų 
kokybė buvo žymiai geresnė už standarti
nės veislės derlių ir lapų kokybę.

Selekcinis darbas šioje srityje tęsiamas 
toliau. Reikia manyti, kad netolimoje atel 
tyje galima bus rūkyti skanų ir aromatin
gą tabaką neardant savo sveikatos.

Ji. Kriščiūnas („M. ir G.“)

— Britų karališkoji meno akademija 
pasiryžusi varžytynėse parduoti Leonar
do da Vinčio piešinį, kad be paramos iš 
šalies pajėgtų išsilaikyti (manoma gauti 
bent milijoną svarų, nors britų parlamen
tarai spaudžia vyriausybę, kad nebūtų 
parduodama).

— Apie 6 milijonai Tokio gyventojų bu 
vo užsikrėtę Azijos gripu (93 mirė).

— Pasaulio laikraščiai stebisi, kad pa
veikslų prekyba besiverčiąs Koetseris per 
Londoną iki numatytosios vietos gabeno 
taksiu 182.000 svarų vertės paveikslą be 
jokios apsaugos.

— Niujorko policija suėmė asmenį su 
90 svarų heroino (20 milijonų dolerių 
vertės).

IR VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS

Priešmokyklinio amžiaus vaikams ele
mentorius, spalvotas, gausiai iliustruotas, 
kietais apdarėliais — 0.17.6.

Pr. Naujokaičio „Mažieji žingsniai“, pa
sakojimai jaunimui, 119 psl., iliustruota 
— 0.14.8.

M. Krupavičius „Kunigas Dievo ir žmo
nių tarnyboje, 723 psl. — 2.11.0.

Valgių gaminimas, iliustruota, kietais 
viršeliais, 545 psl. — 2.14.0.

A. Baronas —„Lieptai ir bedugnės“, pre 
mijuotas romanas, 279 psl. — 1.2.0.

V. Biržiška — „Aleksandrynas“, 431 psl. 
kietais apdr. — 2.14.0.

J. Vaičeliūnas — „Antrasis Pasaulinis 
karas“. 349 psl. — 1.16.8.

Stasys Yla „Ateitininkų vadovas“, 478 
psl. — 1.9.4.

Michelsonienė „Nauja valgių knyga“, 
130 psl. —- 0.9.6.

Tyruolis „Marijos žemė“, kietais apdr., 
63 psl. — 0.7.4.

P. Pleškevičius „Mes nešėm laisvę“, sa
vanorio atsiminimai — 0.7.4.

P. Enskaitis „Audra eina“, atsiminimai 
— 0.7.4.

Dr. Aliūnas „Trejos devynerios“, eiliuo
ta satyra — 0.7.4.

Dr. Tumėnienė „Vaiko sveikata“, 133 
psl. — 0.10.6.

Šias ir kitas knygas, periodiką ir lietu
viškas plokšteles užsakoma:

DAINORA,
49, Thornton Ave., London, W.4.
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DARBAI IR PLANAI
LIETUVOS NEPRIKL. FONDO TARYBA ĮVERTINO VEIKLĄ IR PERRINKO

VALDYBĄ

Londonieciams apie Londoną
t

PAGELTUSIUS PUSLAPIUS BEVARTANT
(PRANEŠIMAS IŠ APYSKAITINIO SUSIRINKIMO)

New Yorkas, kovo mėn. — „Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondas reikalingas. Jo 
veikimas teigiamas ir svarbūs", — tokią 
išvadą, kaip užrašytiną sau ir skelbtiną 
visiems, priėmė Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondo Taryba, apyskaitiniame susi
rinkime apsvarsčiusi pastarųjų dvejų me 
tų Lietuvos Nepriklausomybės Fondo vei
kimo apžvalgą.

Susirinkimas įsitikino ir atžymėjo, kad 
LNF paremia eilę darbų bei paskirų veiks 
mų, nors ir nedidelio masto, bet turinčių 
reikšmės Lietuvos laisvės kovos dvasiai ir 
jėgoms palaikyti. LNF paramos dėka yra 
buvę galimybių pavartoti tam tikslui kul
tūrinio pobūdžio — politinės reikšmės 
priemonių, kurių pavartojimas be tos 
paramos nebūtų buvęs galimas.

Susirinkimas įsitikino ir pripažino, kad 
LNF lėšomis paremtieji darbai bei paskiri 
veiksmai yra akivaizdžiai prasmingi Lie
tuvos laisvės pastangų eilėje. LNF teikė 
paramos visų pirma tiems dalykams, ku
rie dėl įvairių priežasčių negalėjo jos su
silaukti iš kitų šaltinių. Taigi LNF ne tik 
niekad nėra sutrukdęs jokios naudingos 
veiklos, bet nėra sudaręs ir netikslingų 
lygiagretumų ar prieštaravimų bendrose 
pastangose Lietuvos laisvės kovai palaiky 
ti bei stiprinti.

Susirinkimas apgailestavo, kad LN Fon 
dui dar nepasisekė pakankamai išpopu
liarinti visuomenėje medžiaginės paramos 
reikalingumo vienam iš pagrindinių Lietu 
vos Nepriklausomybės Talkos užsibrėžtų 
uždavinių, kurio negalima tinkamai atlik 
ti be žymesnių lėšų. Tai yra pakėlimas į 
reikiamą lygį Lietuvos padėties studijų 
ir atitinkamos dokumentacijos.

LNF lėšas naudoja itin taupiai: tai liu
dija faktas, kad 1961 metais Fondo admi
nistravimo ir lėšų telkimo reikalams tebu 
vo sunaudota tik pusė nuošimčio surink
tos sumos. Turint galvoje, kad daugumas 
fondų, paremtų visuomenės aukomis, sa
vo administravimo ir lėšų telkimo reika
lams naudoja nuo 25 net iki 50 proc. su
renkamų sumų, LNF taupumas šia pras
me pripažintas net beveik perdėtas, ta
čiau priimta dėmesin, kad susilaikymas 
nuo to pobūdžio išlaidų yra bent iš dalies

atsveriamas LNF valdybos ir vietinių ko
mitetų bei įgaliotinių asmeniniu pasiau
kojimu, neatlyginamu darbštumu.

Susirinkimas buvo painformuotas, kad 
su likučiais iš ankstesniųjų metų, bet be 
sumų, esančių dar pakeliui, iždininkas tu 
ri savo žinioje per 5.000 dolerių, kurių dau 
giau kaip du trečdaliai tačiau šiomis die
nomis turės būti išmokėti spaustuvei ir 
rišyklai už Laisvės Kovos Dainų leidinį.

Laisvės Kovų Dainų rinkinys išleidžia
mas, kaip kuklus laikinis paminklas 1945- 
52 metų Lietuvos laisvės kovotojams. Lie
tuvos Nepriklausomybės Talka ir Fondas į 
šio paminklo sukūrimą žiūri kaip į laisvė
je išlikusiųjų tautiečių moralinę pareigą 
toje kovoje žuvusių bei nukentėjusių at
žvilgiu ir kaip į vieną iš priemonių regimu 
ženklu palaikyti tautiečiuose tos kovos 
dvasią bei pasiryžimą ateičiai. Kad tas pa 
siryžimas būtų išreikštas apčiuopiamiau, 
negu tik sentimentu, Laisvės Kovų Dainų 
skleidimą LNF jungia su ypatinga 1962 
metų rinkliava., skirta visų pirma sustip
rinti tolesniesiems Lietuvos laisvės atga
vimo pastangų pagrindams, būtent, sustip 
rinti rengimui dokumentacijos apie nepri 
klausomybės uzurpatorių Lietuvai padary 
tą ir daromą žalą. Turės būti stengiamasi, 
kad minėtajam paminklui padarytos išlai
dos į fondą ne tik ko greičiausiai sugrįžtų, 
bet būtų net keleriopai padidintos ir pa
siektų tokį lygį, kuris leistų prideramiau 
sutvarkyti ligi šiol visų tebenuskriaustą 
dokumentacijos darbą, turintį būti viso
kios lietuvių politinės akcijos už Lietuvos 
ribų atrama ir tarytum ginklų bei amuni 
cijos gamykla.

Taip įvertinęs ir priėmęs LNF valdybos 
veikimo apžvalgą, LNF Tarybos susirinki 
mas tolesniam laikui LNF pirmininke vėl 
išrinko Emiliją Čekienę ir į valdybą — 
ligi šiol buvusį sekretorių Pr. Narvydą, 
ligi šiol buvusį iždininką L. Tamošaitį, 
.ankstesnėje valdyboje buvusį sekretorių 
A. Daunį ir Jurgį Kiaunę, naują LNF vai 
dybos narį. Valdybos nariai kiek vėliau 
praneš, kaip jie bus pasiskirstę pareigas. 
LNF adresas pasilieka nepakeistas:

87-80 96 St.. Woodhaven 21, N.Y., USA.

PRANYS ALŠĖNAS, Kanada

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėto/ mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

NEPAVYKO
(Tragiškas vaizdelis)

Veiksmas vyksta mūsų rajone.
VEIKĖJAI:

S. Skapčienė — , Žemdirbio“ kolūkio 
kolūkietė.

Alfukas — jos sūnus.
Milicijos darbuotojai.

Kolūkiečio T. Skapčiaus kambarys. S. 
Skapčienė, pasistačiusi 5 litrų talpos bon- 
ką, košia pro vatą rusvą krūminę. Įbėga 
uždusęs jos sūnus Alfukas.

ALFUKAS: Mama, už durų milicija!
SKAPČIENĖ: Ką daryti? Kur slėpti?! 

(Paėmusi krūminės bonką, trypinėja 
kambaryje. Pagaliau atidengia statinėlę, 
kurioje susūdyta kiauliena ir supila čia 
rusvą skystimą. Įeina du milicininkai ir 
daro kratą).

SKAPČIENĖ: Čia broliuko išleistuvėms 
į kariuomenę alučio padariau (rodo į bro 
gą), o čia (mosteli į nespėtą paslėpti pus
litrį krūminės... truputį stipresnio...

Miliciriinksi, pasiėmę .‘krūminę, išeina. 
Skapčienė traukia iš statinės lašinius ir

dūsauja: „Tai bus mano galvelei! Ir geros 
mėsos nebeturėsim...“
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GENIALI IŠEITIS
Bergždžiai suko saliamonišką galvą 

LDAALR Respublikinio komiteto pirmi
ninko pavaduotojas M. Podgajecas. Reika 
las buvo opus ir surasti vienintelę teisingą 
išvadą — ne juokas.

Prieš kurį laiką, greta kitų ilgais pirš
tais pagarsėjusių Vilniaus automotoklubo 
darbuotojų, kaip negatyve išryškėjo ir san 
dėlio vedėjo Stasio Mielinio figūra. Revizi 
ja jo sandėlyje rado materialinių vertybių 
trūkumą už 2.801 rublį ir 17 kapeikų, šis 
trūkumas atsirado dėl to, kad Mielinis 
buvo nepaprastai susižavėjęs automašinų 
vairavimu, todėl šis antras užsiėmimas ati 
traukė sandėlininką nuo tiesioginių pa
reigų.

— Suradau išeitį! — nudžiugęs sušuko 
Respublikinio komiteto pirmininko pava
duotojas, net delnais p’iaukšte’ėjo. — Jei
gu Mieliniui taip patinka mašinos, paskir 
Sime vargšelį vairavimo instruktorium. 
Gaus didesnį atlyginimą...

Tai taręs, M. Podgajecas sėdo rašyti raš 
tą Vilniaus miesto Lenino rajono prokuro 
rui, prašydamas netraukti S. Mielinio at
sakomybėn.

Iš tiesų, geniali išeitis!
M. Lazdėnas
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GERAS PATARIMAS

'i

siuvamąsias

421. HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND.
Tel. SHO 8734.

Norėdamas padėti savo šeimai arba giminėms Lietuvoj, geriau
siai tai gali padaryti pasiųsda mas dovanų siuntinį per

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

»iį Pasiunčiame: medžiagas, rūbus, avalynę, maistą, 
iii: mašinas, akordeonus ir visa kita.
Įiį Draugiškas patarimas ir smulkios informacijos 
i;i: kiekvienam pareikalavus.
’“j Užtikrinam, kad Jūsų norimųjų prekių pas mus 
iįįį žemiausią kainą.

Pasiunčiame ir Jūsų pačių visiškai arba tik dalinai 
Įffi siuntinius.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

suteikiama

gausite už

paruoštus

Jūsiškiam Londone niekad nesu buvęs. 
Ir ką jau ten su manim? Apskritai beveik 
jokiuose didmiesčiuose nesu buvęs, išsky
rus dabartinį Torontą, pretenduojantį į 
didmiesčius (milijonas su ketvirčiu gy
ventojų), kuriame pastaruosius keturioli
ka metų jau pragyvenau. Tiesa, prieš ka
rą teko pravažiuoti pro Berlyną, na, dar 
porą kartų pabuvoti Montrealyje, tai ir 
viskas, ką iš didžiųjų miestų esu matęs.

Tačiau nors nebuvęs Londone, bet no
riu jums rašyti apie Londoną. Keista, ar 
ne? Čia pat turiu paaiškinti kas, kur ir 
kaip. Į mano rankas pakliuvo keletas 
„Naujosios Romuvos“ numerių, išvydusių 
pasaulio šviesą prieš dvidešimt penkerius 
metus —- 1937 m. Sklaidau tų žurnalo nu
merių pageltusius puslapius, stebiu jų 
iliustracijas ir gėriuosi iš žurnalo pusla
pių tarytum sklindančia laisvos Lietuvos 
dvasia. ,

Besklaidydamas kartu skaitinėju juose 
pateiktąją medžiagą. Štai, užkliūva mano 
akis: O. Žigienės „Įspūdžiai iš Anglijos“. 
Skaitau. Tie įspūdžiai parašyti gana pui
kiai, sklandžiai ir patraukliai. Ir kodėl ne 
pasmaguriauti tokiu skanėstu, ypač pa
čiam dabartiniu metu patapusiam anglo
saksų krašto gyventoju ir begyvenančiam 
vienoje iš Commonweltho šeimos valsty
bių — Kanadoj.

Juk jeigu ne Angliją ir ne Londoną, tai 
bent pačius anglus jau pažįstu. Pažįstu 
bent jų būdą, vadinamąjį džentelmenišku 
mą, ir apskritai žinau nemaža teigiamųjų 
ir neigiamųjų pusių. Žinoma, savo įspū
džių apie anglus, juo labiau apie Londoną 
čia nedėstysiu. Pasinaudosiu čia kalbamų 
jų O. Žigienės įspūdžių ištraukėlėmis, ku
rios gal bus įdomios jums, dabar gyvenan
tiems Londone, palyginti su jūsiškiais 
vaizdais.

O. Žigienė tada nuvažiavusi Londonan 
į kasmet rengiamus prie Londono univer
siteto anglų kalbos mokytojams kursus, 
kurie metų metais sutraukiu klausytojų 
iš visų pasaulio kraštų.

Autorės įspūdžiai ir nuotaikos Londone 
gana patrauklūs. Svarbiausia — nuošir
džiai surašyti, nevengiant parodyti ir sa
vo neįgudimo didmiesčio gatvėse.

Ir apskritai jos įspūdžiai gana palankūs 
anglų gyvenimui, jų tvarkai, švarai, papro 
čiams ir t.t.

Vos jai pasiekus Anglijos žemę, pirmą 
kartą padvelkusi į ją pati Anglija. Netgi 
dar laive viskas gerai įrengta, turtinga, 
tvarkinga. Visur angliškas solidumas, už 
kurio, esą, slepiasi viešai nereklamuoja
mas turtingumas (dabar — apkarpytoj 
imperijoj — to didelio turtingumo gal ir 
nebėra).

Tas solidumas, kaip jai vėliau tekę pa
tirti, esąs viena būdingiausių Anglijos 
ypatybių, jis pasireiškiąs visur: namuose, 
prekėse. Jis ir esąs didžiausia anglų pre
kių visame pasaulyje pasisekimo pa
slaptis.

Anglai — mėgėjai pašnekėti, jie — 
priešpriešos rytprūsiams, todėl svetimša
liams gana prieinami. Greit užsimezga 
kalba. Deja, patyrę, kad mūsų keleivė 
esanti iš Lietuvos, išpūtę akis, pakraipę 
galvas ir paklausę: „Lietuva, kur yra Lie
tuva?.. .“

Anoks nusistebėjimas beveik visuotinis. 
Ir kiek vėliau, kur tik tekę mūsų keleivei 
pasišnekėti su anglais, gatvėse, restora
nuose, beveik nė vieno nesutikusi anglo, 
turinčio supratimą apie Lietuvą, Pabalti
jo valstybes, jų kilimą ir istoriją! Ką ang
lai tuomet dar žinoję — tai Rygą. Vienas 
antras jų ten buvęs ir, matyt, susidaręs 
neblogą įspūdį. Toliau, paklausta, iš kur 
esanti, O. Ž. dažnai ir atsakydavusi: „Iš 
Lietuvos, iš ten, kur netoli yra Ryga!“ 
Tuomet dažnai gaudavusi atsakymą: „Ry
ga... I know!,,

O. Žigienei pasiekus Londoną, buvęs 
dar ankstyvas rytas, tekanti saulė auksi
nusi tipingus angliškus langus (jie Angli
joj neuždaromi, bet nuleidžiami ir užtrau 
kiami).

Londonas — tai milžiniškas skruzdėly
nas. Nors rytą dar nebuvę matyti to pa
siutiško judėjimo, kokį vėliau tekę pama
tyti. Ji pasijutusi, kaip miške...

Šiaip gi Londonas mūsiškei keleivei at
rodęs labai puikus ir didingas. Į jį papuo- 
lus, buvę justi, kad papuolei į vieną iš di
džiausių centrų, į milžiniškos imperijos 
sostinę, kur jungiasi kelių žemynų siūlai. 
Londonas, girdi, beveik jau ir esanti visa 
Anglija, nes kiekvienas ketvirtasis ang
las gyvenąs Londone. Anglai nemėgsta di
delių, daugelio aukštų namų, todėl jie 
dažniausiai ir gyveną kiekvienas savo at
skiram namely, dėl to miestas taip labai 
išsiplėtęs ir susisiekimas toks sunkus, at
imąs daug laiko. Moderniškų namų Lon
done esą maža.

Maudymasis Anglijoj esąs tiesiog ritu
alas, be kurio neapsieinąs joks žmogus: ar 
darbininkas, ar karalius, jis turįs būtinai 
kasdieną maudytis. Anglai todėl ir vadi
ną save švariausia tauta pasauly. Visuose 
kambariuose, vietoje lietuviams įprastų 
krosnių, — „open fire place“ — židiniai. 
Kol jie kūrenami, jie tikrai esą jaukūs, 
ypač esą malonu prie jų susirinkti visai 
šeimai šaltais žiemos vakarais. Bet jie 
šildą tik tuomet, kada yra kūrenami. Ne
sant, be to, dvigubų langų ir vėjui pučiant 
pro juos, kažin kaip tai atrodą žiemos me
tu! Miegamųjų viršutinių kambarių ang
lai visai nekūreną, jie, be to, žiemą vasa
rą miegą prie atdarų langų. Tik butelys 
su karštu vandeniu, padėtas lovoj, šiaip 
taip jiems šilumą palaikąs... Jai žiemą ne
tekę Anglijoj gyventi, bet, nors žiemos ne 
šaltos, kaip kiti pasakoję, netaip jau ma
lonu ten gyventi šaltesniu metu... Kamba
riai, juo labiau butai Londone buvę labai 
brangūs ir t.t.

Toliau įspūdžių autorė nusako, kaip 
anglai valgo, kokie jų patiekalai mėgia
miausi ir t.t.

Na, ir pagaliau ji vyksta į savuosius 
kursus. Kitą rytą nutarusi susirasti tiks
lą. dėl kurio į Londoną atvykusi. Bet kaip 
patekti į tuos kursus?

Jos kaimynės pusryčių metu paaiškinu
sios, kad reikia nuvažiuoti požeminiu 
traukiniu, tai esąs greičiausias ir pato
giausias kelias. Pasakiusios jai, kuriose 
stotyse reikia persėsti. Požeminiu trauki
niu... Ji, girdi, niekados savo gyvenime 
nevažiavusi ir truputį išsigandus. Klausu
si, kaip jį atrasti.

— Nagi, labai paprastai, pažiūrėkite, 
kur žemėj yra skylė, į kurią lipa kiti žmo
nės, eikite iš paskos ir susiraskite bilietų 
kasą. Nusipirkite bilietą ir atsisėskite į 
traukinį!

Sukaupusi visą drąsą, ji išėjusi. Tuoj 
už kampo vėl tas pats milžiniškas triukš
mas, trenksmas, automobilių traškėjimas. 
Dieve, kaip pereiti tokią gatvę! Kaip susi
rasti laisvą tsrp dviejų automobilių tar
pą, pro kurį galėtum prasprukti į kitą pu
sę! Visai nusiminusi, esą, sustojusi ir ne
drįsusi pereiti. Tuo metu susidūrusi su 
viena ponia. „Tamsta, matyt, čia sveti
ma?“ paklaususi ana. „Taip, svetima. Ir 
taip bijau pereiti gatvę!“ atsakiusi nedrą
siai. Ta ponia tuoj nutvėrusi mūsiškę už 
rankos, ir jos galvotrūkčiais įnėrusios į 
pačią didžiausią automobilių krūvą. Be
veik drebėdama sekusi ją, ir tiesiog ste
buklingai abi pasiekusios antrąjį krantą 
— antrąją gatvės pusę...

— Taip. Londono judėjimas iš tikrųjų 
per didelis, — tiek tepasakiusi ta ponia. 
Nueidama dar pridūrusi: „Ir man dažnai 
užima kvapą, bevažinėjant miestu...“

Paskui ta ponia mūsiškę palydėjusi ir 
parodžiusi, kur reikia nusileisti Į požemi
nį traukinį.

Londono anglai esą visuomet tokie. Vie
na jų gražiausių ypatybių, kad jie taip 
maloniai padedą, matydami žmogų nesi-

orientuojantį. Nevieną kartą jai taip atsi
tikę, kai visai nebežinojusi, kur esanti, vis 
atsirasdavęs geras žmogus, kuris nurody- 
davęs ir palydėdavęs, net pasodindavęs į 
reikiamą autobusą, vis tiek, ar tai būtų 
vyras, ar moteris. Vyrai apskritai pasižy
mi mandagumu, ypač su moterimis. Be to, 
jie nesą įkyrūs, jie nuvedą, parodą, kar
tais ir pasikalbą, bet niekuomet neprilim
pą, kaip, pvz., prancūzai. Atlikę savo mi
siją, mandagiai pakelią skrybėlę ir einą 
savo keliu.

Susiradusi tą „skylę“, kur žmonės lipa 
žemyn, nusipirkusi bilietą ir laukusi trau
kinio. Ir tada pro šalį kas antrą minutę 
ilgu požeminiu tuneliu žaibo greitumu 
vienas po kito lėkę greiti elektros trauki
niai. Kilęs nuo smarkaus judėjimo vėjas 
vos nenutraukęs jai nuo galvos skrybėlai
tės. Toks elektros traukinys atlekiąs, jo 
durys atsidarančios mechaniškai, ir visa 
minia įsiveržianti į jį. Tuoj vėl užsitren
kia durys, ir jis nudumia, užleisdamas 
vietą kitam. Ir taip vienas po kito... Įdo
mu, ir net baisoka, neįpratusiam...

Ką veikia studentai atostogų metu?

(E) Vilniaus radijo pranešimu 16.500 
Lietuvos studentų (be neakivaizdinių) pra 
dėjo žiemos atostogas. Atostogų metu 
studentai turės skaityti paskaitas darbinin 
kams, kolchozininkams, jaunimui. Dalis 
studentų išvyksta į Maskvą, Leningradą, 
Kijevą, Minską, Kišiniovą, Smolenską, 
Odesą, kur turės susitikti su aukštųjų mo 
kyklų studentais ir pasikeisti moksliniais 
darbais.

Vilniaus universiteto studentų liaudies 
dainų ir šokių ansamblis koncertuos eilė
je Lenkijos ir Čekoslovakijos miestų, šiuo 
metu į Vilnių atvyko 100 studentų iš Le
ningrado. Visą atostogų laikotarpi jie bus 
Vilniaus studentų svečiai.

— Apie gegužės mėn. vidurį į Sov. Są
jungą važiuoja koncertuoti amerikiečių 
Benny Goodmano džazinis orkestras kul
tūrinių santykių stiprinti.

— Albanija užmezgė santykius su 
Gana.

— Pekino radijas sumažino persiškas 
transliacijas ir įsivedė rusiškų, kad galė
tų atsakyti sovietams dėl sovietų-kinų 
ginčo.

— Amerika sutiko suteikti Indijai nau 
ją 159 milijonų dolerių paskolą iš i pro
cento, kurią teks atmokėti per 40 metų.

NAMELIS IŠ PUTŲ PLASTMASĖS

Pradedama siūlyti gaminti namelius- 
palapines iš putų plastmasės. Tokiuose 
nameliuose ir vėsiu nakties laiku galima 
palyginti šiltai gyventi. Šiam nameliui- 
palapinei pastatyti reikia tik 90 kg me
džiagų. Jis kupolo pavidalo, 3,6 m pagrin
do skersmens, 1,8 m aukščio ir 38 mm sto
rio sienomis. Šis namukas yra su langais 
ir durimis. Namuko-palapinės statyba 
trunka nepilną valandą. Medžiaga — skys 
t putų plastmasė dėžėse atvežama į staty
bos vietą. Specialus brezentinis karkasas 
pripučiamas oro, kad įgautų pusiau sferi
nę formą. Ant jo purkštuvu purškiama 
putų plastmasė, kol susidaro plonas jos 
sluoksnis. Putų plastmasei sukietėjus, iš 
brezentinio karkaso išleidžiamas oras, kar 
kasas subliūkšta ir jį galima išimti. Be to, 
norimoje vietoje įrengiamos durys ir rei
kalingas kiekis langų. Sukietėjusią putų 
plastmasę lengvai galima piaustyti peiliu. 
Įmaišius į putų plastmasę dažų, namukas 
būna norimos spalvos.

Toks namelis-palapinė labai patogus tu 
ristams, medžiotojams, stovyklautojams.

ii-iii®

TAZAB & CO. LTD
JONAS PU^IERIS, CMBHI 

Laikrodininkas ilgus metus prie 
J. D. Karalienės Gvardijos

TAISO LAIKRODŽIUS 

savo privačioj moderniškoj dirbtuvėj:

361 BOLLO LANE,

ACTON, LONDON, W.3.

(Apie 150 metrų nuo ACTON TOWN 
pož. stoties).

Darbas aukštos kokybės, atliekamas 
skubiai ir kiek galima žemiausiomis 

kainomis.
Klientams pageidaujant. Londono 

ribose darbas priimamas ir 
pristatomas į namus.

Darbo valandos: 10 v. ryto—8 v. vak.

22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7, 
LIETUVIŲ SKYRIUS

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE
Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio 
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški 
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be pamušalo. Didelis 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, 

suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai. šveicariškos kašmiro 

vilnos skarelės. Pūkuotos skaros „Babuški“.
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai. 

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

pasirinkimas grynos vilnos

kainoraščiai.
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Europos Lietuviu Kronika PRANCŪZIJOS LIETUVIAI
Šis „Europos Lietuvio“ numeris išeina 

padidintas ne lietuvių lėšomis.
Lietuvių Namų Klubo bare yra laikoma 

pinigais lošti mašina, kurios rankeną sve 
čiai mėgsta pstampytl, stengdamiesi už 
Įmestuosius šešiapenius išlošti svarų. Tos 
mašinos pelnu, be kita ko, dalijasi Lietu
vių Namų Klubas su jos savininkais — 
Rajah Automatics, kurios direktoriai yra 
J.P. Jenkins ir F.G. Alexander.

Direktorius J.P. Jenkins buvo supažin
dintas su tuo, kad , Europos Lietuvis“ no
rėtų dažniau išeiti 6 pus.apių.

Šis numeris kaip tik ir išeina padidin
tas dėl to, kad papildomų 2 puslapių kai
ną maloniai sutiko apmokėti Mr. J.P. Jen
kins iš Rajah Automatics pelno.

NEŽINOMAS SIUNTĖJAS
Lietuvių Namų Akc. B-vė gavo iš Roch- 

dalės 3 svarus. Jie skirti apmokėti „Eu
ropos Lietuvio“ prenumeratai ir už kalen
dorių.

Bet nėra jokių duomenų, kas šią sumą 
siuntė. Siuntėjas labai prašomas atsiliep
ti.

JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

Rugsėjo mėn. nuo 1 iki 8 dienos Lietu
vių Sodyboje prie Londono ruošiamas Eu
ropos lietuvių jaunimo suvažiavimas, į ku 
r j kviečiami iš visų Euorpos kraštų jau
nuoliai ir jaunuolės nuo 16 iki 30 metų 
amžiaus.

Suvažiavimo programoje numatoma: 
rytais — pranešimai ir paskaitos, kurie 
užims maždaug po 1 vai. laiko, ir diskusi
jos jaunimą dominančiais klausimais; po
piet — sportas ir iškylos, o vakarais — 
pramogčs ir pasilinksminimai.

Suvažiavimo dalyviai vienos savaitės 
laikotarpyje gaus nemokamai pilną vasa
rotojo aprūpinimą (kambarj ir maistą), 
bet kelionės išlaidas kiekvienas turės ap
simokėti patys. Rengėjai prašo Europos 
Lietuvių Bendruomenių Valdybas pagal 
galimybes p. įsidėti padengti kelionės išlai 
das savo bendruomenių nariams.

Bendruomenių Valdybos taip pat prašo
mos kiek galima plačiau paskelbti apie šį 
suvažiavimą ir paraginti savo jaunimą ja
me dalyvauti.

Teiraujantis ir prašant pareiškimo 
blankų, kreiptis į DBLS Valdybą. 1, Lad- 
broke Gardens, London, W.ll.

TAURAS
(A. BRIEDIS)

88, GOLDSMITH AVENUE, 
LONDON, W.3.

Telefonas: ACO 5471
TAUTIEČIAI,

TAURAS, viena didžiausių ir seniausių 
Anglijoje grynai lietuviška siuntinių tar
nyba, kaip iki šiol, taip ir toliau siūlo 
jums savo sąžiningą, greitą ir skubų pa
tarnavimą tik geros pirmaeilės rūšies 
prekėms. Išsimokėjimo sąlygos pritaiky
tos jūsų pajėgumui.

Geriausios angliškos vilnonės paltų, kos 
tiumų ir suknelių medžiagos. Gražiausios, 
gavėjų labai pageidaujamos nailono, kap- 
rono, šilko ir kitų rūšių dirbtinės medžia
gos. Visų rūšių patalynė — impilai, už
valkalai, pūkai, plunksnos, ir tai parduo
dama ir čia norintiem vartoti. Kainos gau 
narnos parašius.

Puikios rūšies velvet-pliušas. Avalynei 
visų rūšių oda ir pasiūta avalynė. Vaikų 
apranga.

Taip pat ir nailoninės paltams medžia
gos.

SINGER, PFAFF bei ALFA siuvimo ma 
šinos, kojinės ir rankinės. Akordeonai, vo 
kiški ar švediški. Elektros reikmenys. Ra
dijas, kuris transistorišk'i galima siųsti 
kaip dovana. Muitas 1.15.8 už aparatą, vis 
tiek, kokia būtų jo kaina.

CYMA, AVIA ir kitų firmų laikrodžiai 
ir visos kitos leidžiamos siųsti prekės. Odi 
nės trumpikės su kailio ir kitokiais pamu
šalais. Odiniai ilgi psltai.

Pageidaujantiems siųsti pasiūtus geros 
medžiagos kostiumus, galima per 3-4 sa
vaites pasiūti pagal užsakytojo prisiųstas 
išmieras iš pasirinktos medžiagos. Siūti 
patartina tik iš labai geros rūšies medžia
gų, nes pasiuvimas kainuoja 8.8.0, o mui
tas yra 3.4.1. Kostiumo medžiagos gauna
mos labai geros rūšies nuo 8.5.0. Pigesnių 
medžiagų neapsimoka siūti.

MUSŲ RĖMĖJAI
Mokėdami už kalendorių, aukų yra pri

dėję 10.6 šil. B. Kmieliauskas, 8 šil. K. 
Mickus, po 6.6 šil. A. Kuzmickas ir M. 
Čiukšys, 5.6 šil. J. Sadula, po 5 šil. J. Kru 
minas ir K. Kairys, po 4 šil. K. Minutas, 
B. Šimėnas ir V. Olencevičius, 3 šil. V. 
Mamaitis, po 2.6 šil. J. Stundžia, J. Mas- 
lauskas, J. Jonkaitis, L. Nemeika, J. Vasi
liauskas, J. Matulis, J. Kriščiūnas, A. Jasi 
kas, B. Masėnas ir P. Navakauskas.

CENTRO ŽINIOS
Didž. Britanijos Lietuvių Bendruome

nės Tarybos posėdis įvyks kovo 31 d., 3 v. 
p.p., Lietuvių Namuose. Svarbiausi dieno
tvarkės punktai yra: Krašto Valdybos ir 
Revizijos Komisijos pranešimai ir naujų 
organų rinkimai. Į posėdį yra pakviesti 25 
organizacijų atstovai.

Kovo 31 — balandžio 1 d.d. įvyks taip 
pat DBLS Tarybos posėdis.

Pereitos savaitės bėgyje Lietuvių Namų 
Bendrovė išsiuntinėjo visiems paskolas su 
teikusiems tautiečiams naujas depozitų 
knygeles ir palūkanas už šešius mėnesius 
ligi balandžio 1 d.

LONDONAS
LONDONO LIET. PARAPIJOS

KLEBONO KUN. A. KAZLAUSKO IR
KUN. P. DAUKNIO IŠLEISTUVĖS

Londono lietuviškos organizacijos —Pa 
rapija, Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, Ateiti 
ninku Draugovė, Anglijos Skautų Vietinin 
kija. Moterų Šv. Onos Draugija, Sporto ir 
Socialinis Klubas, Londono Liet. Choras, 
Londono Meno Sambūris „Vaidila“ ir Lon 
dono šeštadieninė Mokykla, — rengia iš
leistuves išvykstantiems mūsų kunigams 
Australijon.

Išleistuvės bus Londono Sporto ir Sočia 
linio Klubo (Parapijos salės) patalpose 
(345A, Victoria Park Road, London, E.9, 
kovo 31 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro.

Norintieji dalyvauti prašomi užsirašyti 
šiose vietose: Klebonijoje (tel. SHO 8735), 
pas Sportd ir Soc. Klubo sekretorių Ig. Dai 
lidę, Lietuvių Namuose — pas V. Jokūbai 
tį, Baltic Stores-Z. Juras (tel. SHO 8734), 
pas Parapijos komiteto narius ir Moterų 
Šv. Onos Draugijos Valdybos nares. Mokes 
tis vyrams 1 sv., moterims 10 šil.

Rengėjai

REKOLEKCIJOS
Lietuvių Bažnyčioje Londone balandžio 

12-15 dienomis gavėnines rekolekcijas pra 
ves kun. Dr. Feliksas Gureckas.

Smulkesnė tvarka bus sekančiame nu
meryje.

TREJOS DEVYNERIOS LONDONE
Kas nori gauti trejų devynerių Londo

ne. prašom kreiptis į BALTIC STORES, 
421, Hackney Rd., London, E.2.

100 gramų kaina su persiuntimu 116 š.

Be APUOKO
- ne

Kun. A. Kazlauskas išplasnoja kengūrų žemėn. .Apuokas' linki laimingos kelionės 
ir nukeliavus „sugadyti“ lietuviškus kengūrus Australijoje.

APUOKAS, iliustruotas žurnalas, 32 puslapių pasirodys Velykoms. 
Kaina 4 šil. (arba 20 cigarečių). Norintieji gauti, užsisako:

APUOKAS, 49, Thornton Ave, London, W.4.
(Siunčiamas ir išsimokėjimo sąlygomis)

Stud. L. Pabedinskas praeitą vasarą iš
emigravo į Ameriką, Aktyviai darbavosi 
lietuviškoje ir tarptautinėje veikloje. Il
gus metus buvo tautinių šokių grupės na
rys, o paskutiniu laiku — jos vadovas.

B. Monstavičiūtė, kelis metus studijavu
si muziką Paryžiuje, šią vasarą sugrįžo į 
JAV. Labai nuoširdžiai talkininkavo Liet. 
Kat. Misijai — buvo vargonininkė. Mielai 
prisidėdavo ir prie Bendruomenės rengia 
mųjų švenčių. Girdėti, kad netrukus ir vėl 
žada grįžti į Paryžių.

Br. Vrub’.evičius išvyko į Kanadą pas 
savo gimines. Uoliai talkininkavo lietuviš 
kame darbe. Rašinėjo spaudai, dalyvavo 
tautinių šokių grupėje, nepamiršo ir dai
nos. Paskutiniu laiku buvo Kr. Valdybos 
narys.

Dr. A. Š'.epetytė viešėjo pas savo seserį 
B. Venskuvienę. Paryžiečiams ji gerai pa 
žįstama. Ji buvo kurį laiką Liet. Stud, pir 
mininkė, energingai vadovavo lietuviškų 
parengimų meninėms programoms ir, be 
to, vargoninkavo lietuviškų pamaldų me
tu. Dr. A. Šlepetytė dabar dėsto New Yor- 
ko universitete prancūzų literatūrą.

D. N. Bražėnaitė-Paronetto, paryžiečiam 
irgi gerai pažįstama, nevienam yra sutei
kusi medicinišką pagalbą, lankėsi Paryžių 
je. Daktarė šiuo metu gyvena ir dirba vie 
noje New Yorko ligoninėje.

Be to, Prancūzijoje atostogavo A. Grei
mai (profesoriauja Turkijoje) ir A.S. Mac 
kevičiai (gyvena New Yorke, dirba „Air 
France“ bendrovėje).

E. Vaciekauskų šeima vasario 7 d. sulau 
kė dukrelės Veros.

J. Varnas ir S. šuklevičius nuo praeitų 
metų yra senelių prieglaudoje Paryžiuje. 
Būtų jiems malonu, jei nors retkarčiais 
juos aplankytų pažįstami tautiečiai.

P. Stankevičius savo jėgomis baigia sta 
tyti savo nuosavą namą. Stebėtis tenka jo 
ryžtingumu, nes dirba tik laisvu laiku. 
Karo metu jo namas buvo sugriautas.

M. Dambrauskas po sunkios motociklo 
nelaimės yra likęs invalidu ir turi pragy
venti iš gaunamosios pensijos.

J. Kavaliauskas sunkiai susižeidė ranką 
ir kelis mėnesius negalės dirbti anglių ka 
sykloje.

V. Lukšys, ilgus metus išbuvęs Bordeau 
ligoninėje, neseniai buvo perkeltas į Mar
seille, Hospice Montelivet.

Prieš Kalėdų šventes gaisro nelaimėje 
sudegė Naujokienės butas Oberdorfe. Žu
vo visas jos turtas. Laikinai ją priglaudė

STOKE-ON-TRENT
ATSISVEIKINIMAS SU KLEBONU

Kovo 11 d., prieš palikdamas Angliją 
Australijos link, kun. A. Kazlauskas, MIC, 
etsi'ankė Stoke-on-Trente ir čia mažam 
lietuvių būreliui atlaikė šv. Mišias. Sto- 
kiečiai buvo giliai paliesti, kai patyrė, 
kad buvęs jų klebonas atvyko atlaikyti at 
sisveikinimo mišių.

Kun. A. Kazlauskas prieš aštuonerius 
metus su M. Bajorinu buvo atvykę čia 
įsteigti DBLS skyriaus. Taigi stokiečiai 
dėkingi, kad klebonas nepamiršo prieš iš
vykdamas aplankyti, pasimelsti ir atsi
sveikinti su savo įkurtuoju skyriumi.

Po pamaldų susimesta pas Rentelius ir 
čia nuoširdžiai ir nuotaikingai pasidalyta 
mintimis ir palinkėta maloniam klebonui 
laimės kengūrų krašte. V.A.

Velykos. 

jos dukros šeima. A. Seikio iniciatyva bu
vo renkamos aukos nukentėjusiai tautie
tei.

J. Lapinskas gavo „La medaille d'hon- 
neur du Travail“ už 25 metų sąžiningą 
tarnybą savo darbovietėje.

J. Eidukevičius, krisdamas nuo dvira
čio susižeidė petį.

S. Žilinskas tragiškai žuvo prieš Kalėdų 
šventes.

Sgt. Chef J. Grinius 15 metų ištarnavo 
Svetimšalių Legione. Prieš metus laiko su 
grįžo į Paryžių. Čia dabar gyvena ir dirba.

A. Liutkų šeima prieš Kalėdas atšventė 
25 metų vedybinio gyvenimo sukaktį.

Kun. A. Bačkis ruošia Sibiro tremtinių 
maldų knygelės vertimą į prancūzų kalbą, 
kurios išleidimu Paryžiuje rūpinasi kun. 
J. Petrošius. Nuo šių mokslo metų kun. A. 
Bačkis tęsia mokslus pontifikalinėje Aka
demijoje Romoje, kuri paruošia diplomatl 
nei tarnybai nunciatūrose. Kartu su juo 
studijuoja ir kun. J. Bulaitis. Tai pirmuti 
niai lietuviai šioje akademijoje.

Kun. J. Petrošius Šveicarų K. Misijos 
jaunimui darė pranešimą apie skaudžią 
Bažnyčios padėtį Lietuvoje.

Paryžiaus Ateitininkų Draugovės Valdy 
bą sudaro: B. Venskuvienė — pirmininkė, 
R. Bačkis — sekretorius ir iždininkas. V- 
ba buvo perrinkta sausio 14 d. susirinki
me pas R. Bačkį.

J. Matore-Mačiukaitė praeitą rudenį 
dviems mėnesiams buvo išvykusi j Vilnių 
aplankyti savo motinos.

Turėjo progos pavažinėti ir po artimą
sias Vilniaus apylinkes.

VOKIETIJA
SUKAKTIS

Lietuvių sargybų kuopa 4204, vadovau
jama kpt. Juozo Matulaičio, atšventė savo 
šaunaus gyvenimo 15 metų sukaktį.

MCSŲ MIRUSIEJI
Veronika Sabalienė, išgyvenusi 78 m., 

mirė sausio 12 d. Hannover-Buchholz, nau 
joje užsieniečių sodyboje. Palaidota Ha- 
nnoverio Bothfeld kapinėse.

Stefanija Jurkūtė-Frost. mirė sulaukusi 
63 m. amžiaus kovo 9 d. Geesthachto ligo
ninėje ir palaidota vietos kapinėse.

Vitkus Antanas, gim. 1900.11.26 Rozali
me, Panevėžio apskr., gyv. Seedorfe, Weh 
nene, Bad Zwischenahno lietuviškose ko
lonijose, mirė eismo nelaimėje (suvažinė
tas automašinos) 1961 m. gruodžio 2 d. 
Bad Zwischenahne. Palaidotas vietos ka
pinėse.

Vasiliauskas Petras, gim. 1876.HI.23 Ra
čiūnuose, Vištyčio valsčiuje, Vilkaviškio 
apskr. Mirė vasario 1 dieną, palikdamas 
sunkiai sergančią savo žmoną ir vaikus 
Anglijoje, Amerikoje ir Lietuvoje. Palai
dotas Vechtos miesto kapinėse.

Mikalauskienė Elena, gim. 1875.XI.28 
Pajevonio valse., Vilkaviškio apskr., gyve 
nusi Diepholze, Varelyje ir Vechtoje.

Mirė vasario 7 d. Palaidota Vechtoje.

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?
Už EUROPOS LIETUVĮ ir NIDOS KNY 

GŲ KLUBO leidinius Vokietijoje galima 
pinigus siųsti šiuo adresu:

Panelė R. Kumfertaitė, (22c) Koeln- 
Kalk, Dieselstr. 40. )

Pinigai siųstini pasinaudojant pašto per 
laida (Zahlkarte) į Postscheckamt Koeln 
Konto Nr. 186994.

HAMBURGO LIETUVIAI
Išliko gyvi autokatastrofoje — Stasys 

V'enskaitis. Gustavas Ėringas, Karolis 
Heincas Ottas. Mašina visiškai sudužo, o 
jie visi tik lengvai susižeidė.

Potvynio metu nukentėjo — šiaušiai, 
Rugulytės, Bližiai, Hameriai, Kiliai, Lau
kaičiai, Kučinskas, Šternai, Pieniai, Pone
lis, Harfsai, Kreicai, Brinkiai, Henningai, 
Šneiderytė Lidija, Liliškls. Niekas lietuvių 
nepaskendo. Buvo tik materialinių nuosto 
lių. Apie viską buvo pranešta Balfui, ku
ris ketina nukentėjusiems kuria nors for
ma pagelbėti

Kilių šeimai (8 narių) po 7 metų ištrė
mimo į Sibirą atvyko į Hamburgą. Jų kry 
žiaus kelius dalinai aprašė didžiausias Vo 
kieti jos dienraštis „Bild-Zeitung“.

Atvykusieji yra labai kuklūs žmonės ir 
viskuo čia yra patenkinti ir už kiekvieną 
smulkmeną labai dėkingi. Būtų gera, kad 
mūsų labdaros organizacijos šią šeimą 
(dvi šeimas) pagal savo išgales paremtų.

Dainininkė Izabelė šeferytė, spėjusi pa
garsėti Šiaurės Vokietijos lietuvių ir kita
taučių tarpe, kaip didelis talentas — lyri
nis sopranas, Vasario 16-tos proga su dide 
liu pasisekimu dainavo Hamburgo, Liube 
cko ir Lebenstedto lietuviams. Grįždama 
iš Salzgitter-Lebenstedt, pati vairuodama 
automašiną, visu smarkumu įvažiavo į te
lefono stulpą ir rimtai nukentėjo. Pavojus 
gyvybei praėjo, bet ligoninėje teks jai pa 
silikti truputį ilgiau. Visi lietuviai ir kiti 
jos pažįstami skaudžiai pergyvena šią jos 
nelaimę.

Tautinių šokių grupė vis gyvuoja! Nuo 
gruodžio mėn. pradėjo repeticijas, kaip vi
suomet, pas malonius mūsų jaunimo bičių 
liūs — brolius skulptorius Martel, šokėjų 
grupę šiemet sudaro: mergaitės — D. Ei- 
dimtaitė, N. Harrer, M. Martel, A. Martin- 
kaitė, E. Mončytė, A. Pagnier ir D. Pa- 
ramskaitė; vyrai — R. Bačkis, M. Donal
das, A. Jasaitis, P. Klimas. P. Liutkus, A. 
Moneys. Šokių grupei vadovauja vetera
nas (vis jaunos dūšios!) skulptorius A. 
Moneys, o akordeonu groja niekad nepails 
tanti B. Venskuvienė.

Stud. D. Eidimtaitė, E. Mončytė, D. Pa- 
ramskaitė, N. Harrer, A. Jasaitis ir P. 
Liutkus — tai „jaunikliai“, tik įsitraukę į 
šokėjų grupę. Neseniai jie atvyko iš ana
pus vandenynų — Amerikos, Kanados ar 
nuo Cote d'Azur. Visi studijuoja Paryžiuj.

D. Žirgu’.ytė vasario mėn. atvyko iš Či 
kagos dviems mėnesiams pagilinti prancū 
zų kalbos studijų, o Ž. Mikšys — teatro 
režisūros studijoms.

A. Pagnier vaidina „Bęuffes Parisiens“ 
teatre, Esther (Racine) pastatyme.

P. Klimas vasaros metu lankėsi pas sa
vo pažįstamus Amerikoje ir Kanadoje.

Mūsų mirusieji —P. Gontcharenko (Bou 
logne); J. Klinkoff (Boulogne); M. Kurk- 
linskas (Monlucon); J. Janulaitis (Alfort- 
ville); A. Slodkevitch-Bimbaitė (Levallois 
Perret); V. Baranauskas (Clichy): J. Kar- 
nusevičius (Paryžius); M. Redeckienė 
(St. Ouen); Br. Redeckis (St. Ouen); M. 
Janulionienė (St. Louis); A. Sidabras (Ly
on).

(Pr.L.Ž.)

KAI KŪDIKIAMS TRŪKSTA

RŪBELIŲ

(E) Lietuvoje vargas rasti tinkamus 
rūbelius vaikams nuo 8 mėn. iki pusantrų 
-dviejų metų amžiaus. Tai patvirtino Vil
niaus „Tiesa“ (53 nr.) ir nusiskundė, 
kad Vilniaus parduotuvėse ir su žiburiu 
nerasi patogaus, praktiško rūbelio bent 
metus sukakusiam kūdikiui. Motinos, ne
gavusios mieste rūbelių, verčiamos vaka
rais sėdėti prie siuvimo mašinos ir siūti. 
Ne tik parduotuvėse trūksta tokių rūbelių 
kūdikiams, bet ir menka jų kokybė. Laik
raštis painformavo, kad, pvz., pirmą ne
šiojimo dieną „Spartos“ fabriko šliaužti- 
nukų siūlės išyra, Kauno „Audimo“ tri
kotažo fabriko gamybos palaidinučhl 
skvernai ištįsta, susirango apikaklė. Kū
dikiams visi drabužėliai siuvami būtinai 
iš melsvos spalvos medžiagos, ir... beplau 
nant jie pasidaro pilki. Taigi Lietuvos kū 
dikiai taip ir turi dėvėti pilkus rūbelius, 
be šviesesnių, giedresnių spalvų. Klausia
ma: negi Lietuvoje trūksta dažų? Dar blo
gesnis reikalas su tokių gaminių apdaila 
— jos visai nėra, drabužėliai nepuošiami, 
net sudarkomi. Tokios mintys nedavė ra
mybės ne tik motinai K. Banaitienei, bet 
ir tūkstančiams kitų motinų Lietuvoje, 
krašte, kur komunistai giriasi kūdikių, 
vaikų visokeriopa globa.

SUNKIASVORIS SUNKVEŽIMIS
Viena amerikiečių firma, statantį ant 

Misūri upės užtvanką, pagamino ir pradė
jo naudoti žemėms pervežti 165 t keliamo
sios galios savivartį sunkvežimį. Jis turi 
5 ašis ir 18 ratų. Automašinos padangos 
pagamintos net iš 32 sluoksnių.

Sunkvežimio aukštis 4,25 m, plotis 4,7 
m. Jo kėbulas turi 14 m ilgio. Tuščio sunk 
vežimio svoris 78,5 t. Bendras dviejų dize- 
linių variklių galingumas 750 AJ.

REIKALINGAS VIRĖJAS

Artėjant vasarai, Lietuvių Sodybai rei
kalingas nusimanantis virėjas. Pageidau
tina, kad darbą galėtų pradėti gegužės 
mėnesį. Geras atlyginimas ir išlaikymas. 
Rašyti Sodybos Vedėjui (Headley Park, 
Bordon, Hants) arba Lietuvių Namų V- 
bai Londone.
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