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TRAUKINIAI NETVARKINGAI DUNDA
Baudos, neplaningumas, nuostoliai. — 
Kai Novikovas. Kolesnikovas tvarko 
Lietuvos geležinkelių ruožus

(Elta) Lietuvos geležinkelių viršinin
kas G. žemaitis teigia: traukiniai dunda, 
geležinkeliais Lietuvoje važinėja galingi 
garvežiai, 80 % liaudies ūkio krovinių ir 
83 % visų keleivių pervežami geležinke
liais. Jis „Tiesoje“ (140 nr.) Įrodinėja, 
kokia dabar didelė geležinkelių apyvar
ta, kokia galinga technika naudojamasi, 
bet... nepaisant visų pareigūnų aukojimo 
si (vienas iš pareigūnų: Klaipėdos stoties 
tvardarys A. Novikovas), vis iškyla Įvai
rūs trūkumai, anot Žemaičio, chroniškos 
ligos geležinkeliuose.

Viena tų ligų tai Lietuvos magistralės 
vagonų apyvartos užduočių neįvykdy
mas. čia ir iškyla bolševikinės netvarkos 
ryškūs požymiai, pvz., vienur užlaikomi 
vagonai, kitur vėl Įmonės negali išsiųsti 
savo gaminių, laiku gauti medžiagų. Kas 
čia kaltas? Geležinkelininkai, ir čia be
matant nurodomi du jų — Šiaulių apy
gardos viršininkas A. Kolesnikovas ir Vii 
niaus stoties viršininkas Z. Zalevskis net 
nežinąs, kad Vilniaus stoties aklakėliuo- 
se vagonai prastovi ištisus mėnesius.

Kalti ir Įmonių vadovai. Štai praėju
siais metais įvairios įmonės ir organizaci
jos sumokėjo geležinkeliui 232 tūkst. rb. 
-baudų — vagonai buvo per ilgai prasto
vėję Įmonių privažiavimo keliuose. Žino
ma, tai turėjo pakelti ir Įmonių gaminių 
savikainą.

Pažvelgę Į paskirus geležinkelių ruo
žus, pastebėsime, kad esama visiškai ma

NUSIKALTIMAI AUGA
(Elta) Kai sovietinė prokuratūra mi

nėjo savo 40-sias metines, tiek maskvinė- 
je, tiek Lietuvos ' spaudoje pasirodė 
straipsniai, kelią prokuratūros uždavi
nius. šalia jų susirūpinta nusikaltimų 
skaičiaus didėjimu ir atkreiptas dėmesys 
i prokuratūros vaidmenį stalininiais, 
vad. asmenybės kulto laikais. „Tiesoje“ 
(134 nr.) rašydamas, prokuroras V. Gali- 

_ Haitis nurodė — anuo laikotarpiu proku- 
rorine~priežiūra buvo sumenkinta, o pats 
dienraštis savo vedamajame (137 nr.) pa
stebėjo, kad Berijos laikais (ligi 1953 m.) 
prokuratūros vaidmuo ne tik buvęs su
siaurintas, bet buvęs Įsigalėjęs ir sauva
liavimas, beteisiškumas. Girdi, nukentė
ję žmonės buvę reabilituoti (? — E.).

O dabar, pasirodo, prokuratūros užda
viniai ypač pagausėjo, nes, pvz., Lietu
voj (ir visur kitur sovietinio režimo kraš
tuose) ypač padidėjus nuosavybės grobs
tymui, spekuliacijai ir kyšininkavimui, 
tie organai turi daug darbo.

Nusikaltimai aiškiai kyla, bet, štai, 
„Tiesa“ išaiškino, kad Sovietijoje nusi
kalstamumas neturįs šaknų, nes seniai 
esanti likviduota privati nuosavybė, žmo 
gaus išnaudojimas, skurdas... O jei nusi
kaltimai kyla, reikia ieškoti atpirkimo 
ožio, ir čia jis greitai surandamas — anot 
„Tiesos“, juk „ne paslaptis, kad praeities 
atgyvenos yra gajos...“. Taigi, dėl tos pra 
eities ir atsiradę tiek daug valstybinio 
turto grobstytojų, chuliganų, žudikų, ky
šininkų, prievartautojų .spekuliantų, gir
tuoklių, parazitų ir veltėdžių . Prokuro
ras V. Galinaitis dar atkreipė dėmesį ir 
Į didėjančius jaunimo nusikaltimus — 
jaunuoliai, girdi, pažeidžia viešąją tvar
ką, susiduria su prokuratūros organais. 
Nurodomi ir pavyzdžiai: Vilniaus moks
leiviai Zablockis, Saveljevas, Rybakovas 
ir kiti nuo smulkių vagysčių buvo perėję 
prie stambaus nusikaltimo. Tie mokiniai 
Ištisomis dienomis be priežiūros, esą, bas 
tesi po miestą.

Žinoma, tikrųjų nusikaltimų kilimo 
priežasčių nei Galinaitis. nei „Tiesa“ ne
nurodo, ir to neįmanoma iš jų tikėtis, nes 
tektų Į kaltinamųjų suolą sodinti pačią 
bolševikinę santvarką su visu jos kolcho
ziniu skurdu ir netvarka visose gyveni
mo srityse. 

Leidžiama pirkti degtinę
(E) Viešose Maskvos valgyklose nuo 

birželio mėnesio leidžiama valgant užsi- 
sikyti ir degtinę. Tai ketveris metus bu
vo uždrausta. Degtinė valgykloje kainuo
ja apie 25 proc. brangiau kaip parduotu
vėse. Puslitris „Stoličnaja“ dabar Mask
vos valgykloje kainuoja 4,25 rbl. (4,5 
dol.). Sovietijoje jau eilė metų vedama 
kova prieš per didelį alkoholio naudoji
mą. Net ir geriausiuose Maskvos restora
nuose valgydami pietus svečiai gaudavo 
ne daugiau kaip 100 g degtinės. Nelauk
tas žygis laisvai įsigyti degtinę siejamas 
su neseniai įvykusiu kainų pakėlimu — 
«są, siekiama tuo būdu pakelti valgyklų, 
restoranų apyvartą.

ža naudojamų kelių. Pvz., siaurajame ge
ležinkelyje Skapiškis-Suvainiškis per pa
rą pakraunama 22 tonos ir pervežami vos 
7 keleiviai, tad ruožas neduoda jokios 
naudos. Lygiagrečiai su šiuo ruožu nuties 
tas plentas, kuriuo kursuoja autobusai. 
Jeigu traukinys iš Skapiškio Į Pandėlį 
važiuoja apie dvi valandas, tai autobusas 
— 20 min. Taigi čia jau lėšų švaistymo 
ir neracionalumo reiškiniai.

Dabar „Tiesoje“ nusiskundžiama netei 
singu pervežimų planavimu, tačiau tai 
blogybė, su kuria Lietuvai tenka susidur
ti visą sovietinio pavergimo laiką. Kaip, 
pvz., nebus pinigų švaistymo, kai iš 
Briansko cementas vežamas į Kaliningra 
dą (Karaliaučių) ir tuo pačiu metu tiek 
pat cemento keliauja iš Akmenės į Lenin 
gradą. O jei cementas būtų vežamas iš 
Briansko Į Leningradą, o iš Akmenės Į 
Kaliningradą, jau būtų sutaupyta 141 
tūkst. rb. transporto išlaidų. Tokių pa
vyzdžių — labai daug.

Pagaliau ir keleiviai nukenčia. Kas iš 
to, kad Druskininkuose ir Pravieniškėse 
pastatytos naujos gražios stotys, kai pvz., 
Švenčionėlių stotyje, persėdant iš siauro
sios vėžės į plačiąją, dėl nesuderinto tvar 
karaščio keleiviai sekančio traukinio tu
rėdavo laukti... ištisą naktį. Taigi trūku
mų daug ir maža paguodos pačiai soviet! 
nei valstybei bei besinaudojantiems gele
žinkeliu, kai vis atsiranda chroniškos 
negerovės, kai neišvengiamai ir šioje sri
tyje turi Įtakos bolševikinis vietos intere 
sų ignoravimas. Pagaliau geležinkeliai 
Maskvos tvarkomi.

Būdinga tik tai, kad, nepaisant išpūsto 
teisingumo organų aparato, vis dažniau 
kreipiamasi su paramos prašymu į visuo
menę. Pvz., prokuratūros talkininkais jau 
yra vad. visuomenininkai-draugovinin- 
kai ir vad. draugiškieji teismai. Įvesta ir 
kita naujovė — teismo procesai jau ren
giami ir įmonėse, statybose, kolchozuose 
ir sovchozuose. Prokuratūros organai sie
kia, kad vis didėtų jos ryšiai su visuome
ninėmis organizacijomis, ir laukia, kad 
jų nariai tuojau praneštų apie kiekvieną 
nusikaltimą. Pagal „Tiesą“, prokuratūros 
svarbiausiais bendradarbiais turėtų tapti 
vietinių Tarybų deputatai, prof, sąjungų 
ir komjaunimo organizacijos. Kitais žo
džiais, nusikaltimai auga, susidorojimas 
su nusikaltėliais ir jų veiksmais jau virs
ta neįmanomu teisingumo organams, ir 
tūkstančiai gyventojų paverčiama tų or
ganų talkininkais, skundėjais, šnipais.

Specialistai iš įmonių į žemės ūkį
(E) žemės ūkiui įbridus į sunkumus, 

Lietuvos KP ck susirūpinęs svarstė klau
simą, kaip sustiprinti pramonės įmonių 
pagalbą tam ūkiui. Dabar Lietuvoje ga
minama daugiau žemės ūkio mašinų, įren 
girnų ir jų atsarginių dalių. Įvairios pra
monės įmonės partijos spaudžiamos spar
tinti gamybą, atseit, talkinti žemės ūkiui, 
tačiau, kaip nurodyta ck posėdyje, dirbi
nių kokybė ir techninis lygis ne visada 
atitinka reikalavimus.

Liaudies ūkio tarybai buvo padaryti 
priekaištai, kad ji nepagamino kiek reikia 
pašarų ar trąšų. Miestų partinės organi
zacijos buvo baramos, kad jos nepakanka
mai padedančios savo kadrais žemės 
ūkiui (vadinas, per maža siunčia žmonių 
— E.). Į kaimą esą siunčiami netinkami 
specialistai. Be kitų raginimų bei nusi
skundimų, ck įpareigojo partijos komite
tus ir įvairias Įstaigas rūpestingiau atrink 
ti žemės ūkio specialistus, inžinierius, 
technikus (dirbančius įmonėse, įstaigose 
ar mokyklose) nuolat dirbti žemės ūkyje.

Stiprinamas politinis auklėjimas
(E) Apsvarstyti politinio auklėjimo rei 

kalus Vilniuje buvo sukviestas ideologi
nių darbuotojų pasitarimas. Jį atidarė ck 
sekr. Barkauskas, o propagandos ir agita 
cijos sk. vedėjo pavaduot. Ivanova nuro
dė, kad praėjusiais mokslo metais politi
nį mokslą Lietuvoje baigė apie 190.000 as 
menų, jų tarpe 140.000 bepartinių. Paly
ginti su ankstesniais mokslo metais, klau 
sytojų skaičius padidėjęs 15.000. Štai keli 
pavyzdžiai: Vilkaviškio rajono partinio 
švietimo sistemoje mokėsi 6.000 aktyvis
tų, o Kauno rajone veikė 214 ratelių-mo- 
kyklų, seminarų, kuriuose mokėsi beveik 
5.500 kolchozininkų, darbininkų ir tar
nautojų. .

LIETUVIŲ IRKLININKŲ PERGALĖ 
PRIEŠ JAV

(E) Liepos 4 d. Philadelphijoje, akade
minėje irklavimo regatoje, dalyvavę spor 
tininkai — „Žalgirio“ komandos dalyviai 
— aštuonviečių valčių varžybose iškovo
jo pergalę prieš JAV rinktinę („Wesper“ 
klubą). Šiose varžybose dalyvavo 6 lietu
viai ir trys nelietuviai. Aštuonvietės val
ties komandos vadovu ir treneriu buvo 
R. Vaitkevičius. „Žalgiriečius“ po rung
tynių pasveikino sovietų ambasadorius 
JAV-se A. Dobrynin ir Pensylvanijos 
valst. gubernatorius. Jie buvo priimti 
pas miesto burmistrą (merą). Liepos 7 
d. lietuviai ir kiti sportininkai dalyvavo 
paskubomis surengtose „Laisvės“ laikraš 
čio vaišėse su Mizaros ir kt. kalbomis. 
Liepos 8 d. lėktuvu išskrido į Maskvą ir 
tik liepos 11 d. atsirado Vilniuje. Čia jie 
buvo iškilmingai sutikti. Liepos 13 d. Lie 
tuvos A. Tarybos prezidiume žalgirie
čiams irkluotojams buvo įteikti garbės 
raštai, ir juos įteikiant dalyvavo partiniai 
vadovai bei varovai su Sniečkumi, Bar
kausku, Popovu ir kt. priešaky. Raštus 
įteikdamas, prezidiumo p-ko pavad. J. 
Baltušis pažymėjo, kad į pergalę laimėju 
sius „turi lygiuotis visi Lietuvos sporti
ninkai, siekti pasaulinio lygio ir kitose 
sporto šakose“.

Nors Lietuvos sportininkai dalyvavo 
Sovietų Sąjungos vardu, tačiau Philadel- 
phijos spauda tuoj išaiškino, kad irklinin 
kų komandoje buvo lietuviai. Pasak 
„New York Harald Tribūne“, sportinin
kai, esą, pasipriešino ir nenorėjo būti 
vadinami rusais, kadangi jų čempionas- 
aštuntukas buvo „Žalgirio“ rinktinė iš 
Vilniaus, Lietuvoje.

„Varoviškos“ premijos paskatinti žemės 
ūkio produktų pristatymą
. (E) Siekdama išbristi iš sunkumų že
mės ūkyje ir Lietuvos žemdirbius pri
versti daugiau gaminti, Lietuvos Minist
rų Taryba įsteigė premijavimo fondą, 
skirtą kolchozams, sovchozams ir kitoms 
įmonėms skatinti už „aukštos kokybės že 
mės ūkio produkcijos pardavimo valsty
bei plano įvykdymą bei viršijimą“. Pre
mijų įsteigta 450. jų tarpe penkios pirmo 
sios siekia po 8.000 rublių. Ūkius premi
juoti numatyta vieną kartą per metus. 
Premijas skirs Min. Taryba, teritorinėms 
gamybinėms valdyboms, rajonų vykd. ko 
mitetams ir paruošų ministerijai patei
kus.

f SeįtįnįoS^
SKIRTUMŲ YRA

Atsakydamas į klausimus, Kinijos už
sienių reikalų ministeris marš. Chen Yi 
pripažino, kad esama nesutarimų su Sov. 
Sąjunga.

Jis pasakė: „Taip, turime nesutarimų. 
Mes esame dvi didelės tautos ir nevieno
dai žiūrime į įvairius reikalus. Mes ne
same satelitai. Kinija nieko netvarko, ir 
Kinijos niekas netvarko“.

VALYS PARTIJĄ
Marš. Tito pasiryžęs be pasigailėjimo 

išvalyti Jugoslavijos komunistų partiją 
— išmesti ir nubausti visus, kurie tik 
nors kiek kalti už dabartinius ūkinius 
sunkumus, net ir aukščiausius partijos 
pareigūnus. Šimtai jau pakaltinti piktam 
panaudojimu savo galios ir apsileidimu 
pareigose.

BEN BELLA ALŽYRE
Alžyrui gavus nepriklausomybę, prasi

dėjo nesutarimas tarp laikinosios vyriau
sybės ir Ben Bellos, kuris yra vienas su
kilimo vadų ir dabar lyg buvusių nepri
klausomybės kovų simbolis.

Kadangi Alžyro išlaisvinimo armijos 
dauguma yra už Ben Bellą, tai jis pama
žu užima krašto miestus, perimdamas jų 
valdymą.

Gera bent tai. kad tas perėmimas vyks 
ta lėtai, nes vengiama kraujo praliejimo. 
Tačiau tas lėtumas kartu yra jo taktinė 
klaida, nes vyriausybė taip pat organi
zuoja karines pajėgas.

Vyriausybę Ben Bella kaltina revoliu
cijos išdavimu.

KĄ BANDYS SOVIETAI?
Vakarų diplomatai tvirtina, kad prade 

ję naujus atominius bandymus sovietai 
pirmiausiai išbandys antiraketinės rake
tos branduolinius smaigalius. Tos rake
tos, kaip neseniai yra pareiškęs Chruščio
vas, pataikysiančios erdvėje net musę 
numušti.

Be to, gal būsią bandoma leisti rake
tas iš povandeninių laivų.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Veidmainio politika
Ganos respublika Afrikoje ir jos pre

zidentas Nkruma mėgsta paflirtuoti su 
sovietais ir dažnai paremia jų politiką 
tarptautiniuose sambūriuose. Tačiau vy
riausybės laikraštis „Ghanian Times“ 
dėl sovietų vyriausybės nutarimo atnau
jinti atominių ginklų bandymus rašo:

„Sov. Sąjunga yra veidmainė, kuri 
tuo pat metu vaidina taikos apaštalą ir 
taikos griovėją. Šitai apgailėtina ypač 
dėl to, kad tai nesuderinama su pastaro
jo Maskvos taikos kongreso tikslais, ku
rį organizavo ta pati sovietinė vyriausy
bė. Kas gi beliko iš tų vilties žodžių, ku
riuos Accros suvažiavime iškėlė Sov. Są
junga, pažadėdama pasaulį be bombos? 
Kas beliko iš Maskvoje paskelbtosios tai 
kos deklaracijos dėl branduolinių ginklų 
bandymų sustabdymo? Nauji bandymai, 
ar juos vykdytų Jung. Valstybės, ar Sov. 
Sąjunga, turi būti visu griežtumu pa
smerkti“.

ALŽYRO LIKIMO KORTA

Alžyro vadams pradėjus karinius veiks 
mus kovoje dėl valdžios, britų „The Dai
ly Telegraph“ rašo:

„Kariškai įsikišus, galėtų būti sugriau
ta visa, ką de Gaulle'is bandė laimėti, 
ypač savo krašui ir Alžyrui, o platesne 
prasme niekais nueitų visos šiaurės Afri
kos ir tuo pačiu viso pasaulio taika“.

Prancūzų „Le Figaro“ stebisi tų vadų 
užsimojimais ir veiksmais .Jis rašo:

„Šiuo metu Alžyras stato ant kortos 
savo likimą ir ateities bendradarbiavimą 
su Prancūzija. Ar tie vyrai, kurie tarpu
savy kovoja, žino tai, kad jie vykdo tokį 
žaidimą, kuriame iš laisvo Alžyro nori
ma padaryti Kongą?“

Prancūzų „L'Aurore“ reiškia susirūpi
nimą Alžyro prancūzais ir reikalauja 
gelbėti juos. Laikraštis rašo:

„Suprantama, kad negali būti nė kal
bos, jog paliestina Alžyro nepriklausomy
bė. Nepriklausomybė duota, ir su tuo pri 
valo sutikti net ir ta mažuma, kuri prieš 
ją kovojo. Tačiau mažiausia, ką dar gali
ma. padaryti, tai energingai pareikalauti, 
kad naujosios valstybės valdžia laikytųsi 
pasirašytųjų susitarimų. Tai reiškia, kad 
suimtieji mūsų tautiečiai privalo būti pa 
leisti. Be. to Prancūzijos vyriausybė turi 
viską daryti, kad norintieji kraštą palikti 

DIENOS -|
9 NUTEISTI

„Izvestija“ paskelbė, kad Kirgizijoje 
4 asmenys nuteisti mirti už spekuliaciją, 
tarp jų 2 žydai ir buvęs valstybės plano 
komisijos pirmininkas.

Byla vyko 4 mėnesius, kaltinamųjų bu 
vo 49. Iš kaltinamųjų konfiskuota 50 sva
rų (svoris) aukso, 66 sv. sidabro, daugiau 
kaip 4 mil. rublių sovietiniais pinigais ir 
6į mil. rublių nuosavybės.

ATSAKYTI NEGALIMA
Buvome savo skaitytojams pranešę, 

kad Vakarų laisvoji spauda išsispausdino 
Chruščiovo Maskvos taikos kongrese pa
sakytąją kalbą, kaip apmokamą skel
bimą.

„Winnipeg Free Press“ leidėjas papra
šė, kad „Pravdoje“ būtų duota apmoka
mos vietos atsakyti Chruščiovui į tą kal
bą. „Pravda“ atsisakė, nurodydama, kad 
ji niekada nepriiminėjanti apmokamų 
skelbimų.

ŪKININKAI TVARKO SAVO
REIKALUS

Garsusis prancūzų filmų artistas Gą- 
bin turi žemės ir dar supirkinėja jos dau 
giau. Jis ten augina lenktynių arklius.

Praeitą šeštadienį, 4 vai. rytą, jį prikė
lė 700 ūkininkų. Jie nepatenkinti, kad 
neūkininkas supirkinėja dirbamą žemę. 
Gabin sutiko parduoti 2 neseniai nupirk
tus ūkius.

SIŪLO PASIKEISTI KALINIAIS
Čekoslovakija pasiūlė V. Vokietijai pa

sikeisti kaliniais. Ji norėtų gauti Čeko
slovakijos ir Rytų Vokietijos žvalgyboms 
dirbusį ir 15 metų neteistąjį parlamento 
narį Frenzelį, o duotų vokiečių, kurie nu 
teisti kaip karo nusikaltėliai.

V. Vokietija prisibijo, kad tokie apsi- 
keitinėjimai nepaskatintų sovietinių 
kraštų suiminėti jos piliečių, jog paskui 
galėtų keistis. Sovietai turi nemaža tokių 
asmenų, kurie už šnipinėjimą sėdi Vokie 
tijos kalėjimuose. 

mūsų tautiečiai gautų susisiekimo prie
mones jūra ar oru“.

Vokiečių „Die Welt“ iškelia tarp Alžy
ro vadų vykstančių nesutarimų priežas
tis.

„Grumtynės tarp Ben Keddos ir Ben 
Bellos“, rašo laikraštis, „yra daugiau ne
gu ginčas dėl laimėjimo vaisių. Reikalas 
eina dėl esminės, politinės įstatymų dar. 
neturinčios valstybės krypties. Ben Bella 
ir FLN kairiojo sparno radikalieji kariai 
nori socialrevoliucinės totalitarinės vien
partinės valdžios“.

SOVIETAI NORI NE VIEN BERLYNO: 
JIEMS RŪPI VISA VOKIETIJA

Britų „The Guardian“ rašo:
„Nesurasta jokio bendro pagrindo, kad 

abi pusės galėtų toliau tartis, tačiau ne
atmetama galimybė, kad dar kartą gali 
būti tuo reikalu susitikta. Taigi kai už
sienių reikalų ministerial išvažiuos iš Že
nevos. mes būsime vėl tokioj pat padėty, 
kokioje buvome prieš amerikiečiams 
imantis iniciatyvos balandžio mėn. Tai 
šitaip, bent laikinai, baigiasi patys dau
giausia vilčių teikusieji Rytų-Vakarų pa
sitarimai“.

Prancūzų „La Populaire“, svarstyda
mas tą patį Berlyno klausimą, nurodo 
tikruosius sovietų siekimus. Laikraščio 
išvada:

„Bet kokia nuolaida, kuri reikštų Va
karams pralaimėjimą buvusioje Vokieti
jos sostinėje, turėtų ypač rimtų pasėkų. 
Sovietų vadus esmėje maža tedomina 
•Berlynas. Jo reikalu pasinaudodami, jie 
nori savo įtakon perimti visą Vokietiją“.

Šveicarų „Gazette de Lausanne“ nuro
do, kad joks susitarimas iš viso negali
mas. Jis rašo:

„Daugelį kartų tarp amerikiečių ir 
Sov. Sąjungos vykusieji pasitarimai nie
kur neišvedė iš akligatvio. Sovietams ne
priimtinas joks susitarimas, kol Vakarų 
Berlyne lieka sąjungininkų kariniai dali
niai. Vakariečiams, kita vertus, viskas 
priklauso nuo teisės buvusioje Reicho 
sostinėje likti amerikiečiams, anglams ir 
prancūzams“.

NAUJAS PALYDOVAS — SATELITAS
Reuteris praneša iš Maskvos, kad rusai 

paleidę žemės palydovą — satelitą Cos
mos 7, kuris kas 90 minučių apskrieja 
žemę maždaug 229-130 mylių aukštyje.

Tai esąs pasiruošimas didesniam įvy
kiui: paleisti 2 žmones, kurie skraidytų 
ištisą savaitę.
KAS SPROGDINA BERLYNO SIENĄ?

V. Berlyno įstaigoms pasisekė išaiškin
ti, kad žmogus, kuris vėl išsprogdino so
vietinėje Berlyno sienoje skylę, dirba Ry
tų Vokietijos saugumo tarnyboje

Spėjama, kad ir ankstyvesnieji sprog
dinimai yra jo darbas.

O už tuos sprogdinimus kaltinami Va
karai.

HASAlULYJi
— D. Britanijoje praeitais metais bu

vo uždaryta daugiau kaip 300 kino teat
rų (apie 12 % visų kino teatrų).

—- Japonijoje dviejose susisiekimo ne
laimėse žuvo 93 asmenys (susidūrė trau
kiniai. ir autobusas su moksleiviais nu
virto nuo kelio).

— Paryžiaus-Marselio ekspreso 5 va
gonai nuriedėjo (36 asmenys žuvo, 48 
sužeisti).

— 20 m. amžiaus naras Simonas Pa- 
tersonas per 13 vai. 50 min. po vandeniu 
iš Prancūzijos atplaukė Kanalu iki Do- 
verio.

— Brazilija konfiskuoja kur pagauda
ma visus Hitlerio „Mein Kampf“ eg
zempliorius.

DBLS Derby Skyriaus nariui
VLADUI ŽEMAIČIUI,

atėjus žiniai iš Sibiro dėl jo mylimo 
brolio tragiškos mirties, gilią užuojautą 

reiškia
Sk. Valdyba ir nariai

Liūdesio valandą 
gilią užuojautą reiškia sesei

ONUTEI BEATTY — BACEVIČIŪTEI

Anglijos Rajono Vadovai ir Skautės-tai
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VARGINGI KELIAI
JUOZUI KELIUOČIUI SUKAKO 60 METŲ

Keliems lietuviu rašytojams šiemet su
kanka 60 metų. Jų vienas, Juozas Keliuo 
tiš, gimęs 1902 m. rugplūčlo 22 d., vargsta 
Lietuvoj, nešdamas sovietinės okupaci
jos dvasini ir fizini jungą, -ši aplinkybė 
neleidžia vispusiškai paminėti šito gyvos 
dvasios vyro sukakties, nors jo nuopelnai 
lietuvių kultūrai nepriklausomybės me
tais pasireiškė (vairiose srityse — žurna
listikoj, literatūros, dailės ir teatro kri
tikoj, dailiojoj literatūroj ir visuomeni
niame gyvenime.

Juozas Keliuotis nuo 1944 m. rusų ko
munistų buvo daug kartų kankinamas 
tardyma'is kalėjimuose, daug paniekini
mo, dvasiškų ir fiziškų kančių turėjo pa
kelti per eilę metų sovietinėse koncentra
cijos stovyklose, kur jis buvo ištremtas 
dviem atvejais. Ten netekęs sveikatos ir 
nebegalėdamas dirbti to darbo, kuriam 
entuziastingai buvo skyręs savo jėgas ne
priklausomoj Lietuvoj, J. Keliuotis da
bar su širdgėla nuolat turi girdėti, kaip 
visokie pseudožurnalistėliai, padlaižiau- 
dami okupantams, stengiasi suniekinti 
kultūrinio gyvenimo pasiekimus per 22 
laisvo ir savarankiško gyvenimo metus. 
Tam didžiuliam niekinimui okupantų tar 
nai pamėgino duoti neva mokslišką iš
vaizdą „Lietuvių literatūros istorijos“ III 
tome, išleistame Vilniuje 1961 m. Jame 
keliais atvejais minimas ir J. Keliuotis ir 
jo leistasis bei redaguotasis „Naujosios 
Romuvos“ savaitinis žurnalas, tačiau nė 
karto jiems nerasta jokio teigiamo (verti 
nimo žodžio. Šviesiam sukaktuvininkui 
tai skaudi neužtarnauta dalia, ypač kad 
jis, atviro ir tiesaus žodžio riteris, dabar 
yra bejėgis protestuoti prieš „moksliš
kai“ (amžinamus melus. Kas bent kiek 
pažino J. Keliuoti, tas lengvai gali supras 
ti, kad jis turėjo išgyventi dideli moralini 
smūgi, skaitydamas puslapius, kuriuose 
„Lietuvių literatūros istorijos“ III tomo 
autoriai jj vadina nacionalistu, klerikalu, 
savo kritikos straipsniais ir savo žurnalu 
tarnavusiu kapitalizmui, buržuazijai, re
akcijai.

Todėl, prisimindami J. Keliuočio su
kakti, bent trumpai sustokime ties tais 
„moksliškais“ melais, kuriais tas šviesus 
žurnalistas bei rašytojas apšmeižiamas.

Juozas Keliuotis kilme yra grynas lie
tuvis, aukštaitis rokiškėnas, vidurini ir 
aukštąjį mokslą baigęs Lietuvos mokyk
lose. Panevėžio gimnazijoj paveiktas sa
vo mokytojo rašytojo J. Lindės-Dobilo, 
jis anksti palinko | literatūros kritiką 
bei žurnalistiką, o studentavimo metais 
Kaune pasireiškė ir visuomenine veikla 
tarp jaunimo. Reiškėsi kaip katalikas ir 
entuziastingas lietuvis patriotas, kuriam 
pirmiausiai rūpėjo atsikūrusios Lietuvos 
kultūrinė pažanga. Po trejų papildomų 
metų studijų Paryžiuj, J. Keliuotis grižo 
I Lietuvą, kad daugybę savo (vairių min
čių galėtų realizuoti kultūriniame gyveni 
me, ypač literatūroj bei mene. Šitam jo 
darbui 1931-1940 m. buvo charakterin
giausias „Naujosios Romuvos“ žurnalas, 
kuris sudarė ištisą romuviečių sąjūdį 
Lietuvoj. Per šitą žurnalą Keliuotis pasi
rodė kaip entuziastingas, plačios širdies 
patriotas, bet ne nacionalistas, nes nacio
nalizmą jis jau buvo pasmerkęs anks
čiau. Dar 1926 m. iš Paryžiaus J. Keliuo
tis „Ateities“ skaitytojams rašė: „Fizinė, 

materialinė galybė, turtai, neribotų savų 
egoistinių reikalų tenkinimas — štai na
cionalizmo tikslai, kuriems aukojama do
rovė. tarptautinė teisė, gėda, susivaldy
mas ir net pati žmogaus asmenybė ir pati 
tauta“. Taigi šovinistini nacionalizmą 
Keliuotis suprato kaip pavojingą iškry
pimą, prieš kuri jis visada kovojo, kiek 
aplinkybės leido.

Nors šiuo momentu neturiu J. Keliuo
čio citatos po ranka, tačiau turiu pagrin
do pasakyti, kad jis Iškrypimu laikė ir 
klerikalizmą. Kaip krikščioniško huma
nizmo atstovas. J. Keliuotis krikščionybę 
laikė pirmaeiliu kultūriniu veiksniu, bet 
visuomeniniame ir kultūriniame gyveni
me kunigo autoritetui neskyrė pirmeny
bės, tepripažindamas kunigams lygias 
kompetencijas su pasauliečiais. Tiesa, ši
tokiu nusistatymu jis nesiskyrė nuo St. 
Šalkauskio, kurio idėjas jis stengėsi rea
lizuoti lietuvių gyvenime. Taigi prikišti 
Keliuočiui klerikalizmą ir nacionalizmą, 
kaip tai daro „Lietuvių literatūros istori
jos“ sovietiniai pseudomokslininkai, reiš 
kia bejėgi sukaktuvininką melagingai už 
gaulioti ir šmeižti.

Jei tai neliestų paties sukaktuvininko, 
reiktų juoktis, pilvą susiėmus, iš sovieti
nių „mokslininkų“, kai jie „Lietuvių li
teratūros istorijoj“ J. Keliuoti per prie
vartą rikiuoja j kapitalizmo ir buržuazi
jos reakcionierių eiles. Jei tarp buržuazi
nio gyvenimo smaguriautojų jie būtų pa 
statę tokius pseudorevollucionierius, 
kaip A. Venclovą ir K. Korsaką, sakytu
me, kad tie „istorikai“ bent šiek tiek skai 
tosi su faktais; bet kai jie stengiasi J. 
Keliuotj padaryti kapitalizmo ir buržūazi 
jos ramsčiu, jų juokingoms pastangoms 
pasakų vardas per švelnus. Kad patys 
sau prieštarauja, liudija jų pačių iš 1932 
m. „Nauj. Romuvos*1 pacituoti žodžiai, 
kuriais smerkiamos buržuazinės ydos, 
nuodijusios kultūrini gyvenimą Lietuvoj. 
Tokių smerkimų iš J. Keliuočio straips
nių būtų galima parinkti nemaža. Sovie
tiniams „mokslininkams“ taip pat būtų 
galima nurodyti „Nauj. Romuvos“ straips 
nius, puolančius karjerizmą ir arivizmą 
(iš jų buvo išsivystęs visas sąjūdis prieš 
arivistus), arba, kaip nepakęsdamas 
miesčioniško gyvenimo ydų ir prieš jas 
kovodamas J. Keliuotis j talką buvo pasi
kvietęs Dr. A. Maceiną, kuris per „Nauj. 
Romuvos“ puslapius išspausdino straips
nių seriją apie buržuazijos žlugimą. Bet 
raudonieji „mokslininkai“ šitokiems fak
tams akli. Todėl jie nepastebėjo, kad as
meniniame gyvenime J. Keliuotis buvo 
tikras proletaras, niekada nesiekęs jokio 
pelno ir nieko neišnaudojęs, pats už savo 
gilų ir platų kultūrinį darbą teuždirbda
mas tiek, kad kartais stigdavo lėšų nusi
dėvėjusiam kostiumui pakeisti. Kaip an- 
tikapitalistinės dvasios vyras, ir savo te
oriniuose straipsniuose jis pasisakydavo 
prieš kapitalizmą, nes Šitoj sistemoj as
muo padaromas priemone turtingiesiems, 
kaip komunizme asmuo prievarta paau
kojamas kolektyvo ir partijos intere
sams. J. Keliuočio priešingumas kapita
listinėms ydoms gal labiausiai atsispindė 
jo jo veikale apie „Visuomeninį idealą“ 
(1935), kur jis nekartą pabrėžia, kad 
turtų paskirstymas ir santykiai tarp žmo 
nių turi būti pagrįsti teisingumu. Smerk

damas žmonių išnaudojimą ir prievartą, 
jis aistringai pasisako už laisvę, tačiau 
prieš individualistinę anarchistinę lais
vę, kurią turi apvaldyti {statymai ir au
toritetas.

Jei „Lietuvių literatūros istorijos“ au
toriai nebūtų turėję juodų akinių, jie bū
tų galėję pastebėti, kad J. Keliuotis ne
priklausomoj Lietuvoj buvo visokio su
stingimo priešas ir aistringas pažangos 
skelbėjas bei skatintojas visose kultūros 
srityse, ypač literatūroj, dailėj, teatro 
menuose ir kritikoj. Tai buvo Keliuočio 
mėgstamiausios sritys. Dėl savo antikon- 
formizmo ir dėl savo drąsių idėjų šitose 
srityse konservatyvių asmenų jis buvo 
laikomas revoliucionierium. Todėl, komu 
nistinės „vodkos“ neprisigėrus, negalima 
suprasti, kaip pažangusis J. Keliuotis ga
lėjo būti padarytas reakcionierium ir 
kaip jo veiklą galima įvertinti lakoniškai 
neigiamai. To nesuprasdamas pradedi 
galvoti, kad arivistai ir jų dvasios vaikai, 
susėdę į sovietinės „naujosios klasės“ 
privilegijuotas kėdes, stengiasi atkeršyti 
nepajėgiančiam protestuoti J. Keliuočiui 
už tai, kad jis daugiau kaip prieš 20 metų 
negailestingai plakė visokios rūšies ari
vistus.

Pabaigai lietuviams dar reikia pasaky
ti, kad J. Keliuotis sunkiai vargsta Lietu
voj. Grįžęs iš sovietinių koncentracijos 
stovyklų su labai palaužta sveikata, Jis 
per keletą metų gyveno prisiglausdamas 
pas įvairius pažįstamus Vilniuj. Kad ir 
sunkiose sąlygose, jis rašė atsiminimų 
apie kai kuriuos lietuvių kultūros darbi
ninkus ir parašė „Vienos nakties nevil
ties“ romaną. Salia „Svajonių ir siaubo“, 
tai jo antras dail. literatūros kūrinys, ku
ris, žinoma, nebus išspausdintas. 1962 me
tais oficialiai pripažintas invalidu, J. Ke
liuotis gavo leidimą išsinuomoti kamba
rėlį valdiškame name Vilniuje. Jo paguo
da ir bęveik vienintelis maistas dvasiai 
dabar yra knygos.

J. Ž-kas (ELI)

Mirė istorikas kun. Dr. J. Matusas
(E) Birželio 26 d. širdies priepuoliu 

New Yorke mirė istorikas kun, Dr. Jonas 
Matusas. Velionis buvo gimęs 1899 m, 
spalio 26 d. Vaiguviškių k., Plokščių 
valsč., Šakių apskr. Kunigu buvo (šven
tintas 1924 m. 1931 m. už disertaciją „Lie
tuvių rusinimas per pradžios mokyklas“ 
Lietuvos universitete gavo istorijos dak
taro laipsnį. Universitete dėstė Lietuvos 
kultūros istoriją, Lietuvos pajūrio ir Prū
sų žemės istoriją. 1944 m. pasitraukęs iš 
Lietuvos, į JAV atvyko 1948 m. Velionis 
nuo 1918 m. buvo aktyvus lietuvių spau
dos bendradarbis. Iš išleistų veikalų mi
nėtini: Lietuvos galybės mįslė (1930), 
Lietuvos rusinimas per pradžios mokyk
las (1937), Švitrigaila, Lietuvos didysis 
kunigaikštis (1938), Lietuvių kultūra se
nais laikais (1939), Viduramžių Istorija 
(1946) ir kt.

Jaunimas man nekelia perdaug rūpes
čių. Mane labiausiai gąsdina tai jų tėvai.

Lordas Shawcrossas
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VISUOTINASIS BAŽNYČIOS 

SUSIRINKIMAS

(Tęsiama kardinolo Suenens mintys)
III. Meilės poslapis. 1. Meilė tikintie

siems. Popiežius mums sako, kad vis. su
sirinkimas turi būti krikščioniškosios gy
vybinės jėgos atnaujinimas, dvasinis pa
vasaris Bažnyčios viduje. Mes privalome 
nužemintai save paklausti, kaip yra su 
asmenišku ir bendruomenišku tikėjimu 
į Kristaus skelbimą, jo įsakymus ir jo 
kvietimus. Mes privalome savęs paklaus
ti, ar Kristaus veidas spindi mūsų kakto-
se, arba ar mes jį pridengėme ir aptem- 
dėme. Apskritai mūsų laikų netikintieji 
žmonės pareiškia, kad jie žavisi Jėzaus 
asmeniu, tačiau neįmano jo atpažinti jo 
sekėjuose. Tad priklauso nuo mūsų įro
dyti, kad Kristus mumyse gyvena ir kad, 
nepaisant mūs silpnybių ir vargingumo, 
jis teikia mūsų gyvenimui dvasios. Vis. 
susirinkimas tai >yra Bažnyčia, kuri su
stoja savo kelyje per laikus ir pasitikri
na eilutę po eilutės, kaip yra su jos išti
kimybe Evangelijai, šventinant vyskupą, 
konsekratorius klausia šventinamojo: ar 
tu žadi savo gyvenimą tvarkyti pagal šv. 
Rašto dėsnius, kiek tavo prigimtis tau 
leis? Vis. susirinkime apie 2500 vyskupų 
iš viso pasaulio pasistengs bendrai atsa
kyti į šį klausimą „taip!“ Visa, kas nesi
derina su Kristaus dvasia, negali turėti 
vietos Bažnyčioje. Mes privalome būti 
konsekventiški savo tikėjime ir pasida
ryti praktiškas išvadas gyvenimui. Kilnu 
mas įpareigoja!

2. Meilė pasauliui. Iš meilės pasauliui 
vis. susirinkimas pasistengs iš naujo at
skleisti tikrojo žmogiško broliškumo 
prasmę, kuri išplaukia iš dėsnio, kad visi 
žmonės yra Dievo vaikai ir Kristaus bro
liai. Vis. susirinkimas susidurs su didžio
siomis problemomis, kurios suskirsto vi
suomenę į klases, ir duos savo (našą 
joms savo tarpe suartėti. Jo pastangos 
atnaujinti išplauks iš gilaus noro tapti 
susitarimo ir taikos įrankiu. Mes kenčia
me visose srityse, tautinėse ir tarptauti
nėse, visur, kur tik žmonės yra atskiria
mi vieni nuo kitų ir sustatomi vieni prieš 
kitus. Bažnyčios ir vis. susirinkimo už
duotis bus pabrėžti tai, kas tarnauja vie
nybei. Virš visko, vis. susirinkimas turės 
duoti pozityvų ir konstruktyvų atsakymą 
komunizmui, kuris valdo trečdalį pasau
lio ir, neigdamas Dievą, dusina žmogų. 
Taigi vis. susirinkimo uždavinys yra 
skelbti Evangeliją pasauliui ir pasaulio 
išganymą.

IV. Tikinčiųjų uždaviniai. Ko laukia 
Bažnyčia iš mūsų? Pirmiausia ji iš mūsų 
laukia įsigyvenimo į didžiąsias religines 
vis. susirinkimo problemas. Norint jas 
tinkamai suprasti, reikia atnaujinti reli
ginių tiesų pažinimą. Šv. Petras sako, 
kad krikščionis privalo būti pasiruošęs 
kiekvienu momentu duoti savo vilties 
apyskaitą. Tai suponuoja įsisąmoninimą 
savo dvasiniu turtingumu. Už tai tikintie 
ji privalo sekti vis. susirinkimo paruoši- kas dainas.

mo eigą ir savo galvoseną derinti su Baž 
nyčios mintimis. Dar daugiau, visi priva
lo vis. susirinkimo problematiką popūlia 
rinti savo aplinkoje. Bet to neužtenka. 
Vis. susirinkimas yra visų tikinčiųjų rei- ' 
kalas ir visus įpareigoja rūpintis jo pasi
sekimu. Romoj yra gauta daug pasiūly
mų iš įvairių tikinčiųjų sluoksnių. Vys
kupai šv. Tėvui yra įteikę apie 9000 su
gestijų, kurios kaip tik liečia visų tikin
čiųjų reikalus ir jų rūpesčius. Tačiau tai 
nereiškia, kad jau negalima nieko nauja 
Iškelti. Jeigu atsiranda klausimų vis. su-
slrlnkimui, reikia juos pateikti savo vys
kupui, o šis jau perduos toliau. Supranta 
ma, klausimai turi būti susikaupime ir 
maldoje išmąstyti ir persunkti Dievo dva
sia. Baigdamas kardinolas Suenens ragi
na tikinčiuosius melstis už visuotinąjį 
Bažnyčios susirinkimą. „Dievas daro di
delius dalykus mūsų kartai!“ " ,

Kun. Bronius Llublnas

BAVARIJOS RADIJAS APIE LIETUVĄ

Bavarijos radiofonas Miunchene pradė 
jo seriją trumpų (po 15 min.) radijo va
landėlių, pavadintų „Rytų Europa — 
daug kalbų“. Pirmąją tokią siuntą liepos 
16 d. paskyrė supažindinti su Pabaltijo 
valstybėmis — Lietuva. Latvija ir Estija. 
Kalbėtojas trumpai apibūdino jų istorinę 
praeitį ir kaip jos bolševikinių rusų buvo 
pavergtos. Kiek plačiau iškėlė šių tautų 
kalbų skirtingumą nuo kitų Rytų Euro
pos tautų. Ypačiai iškėlė lietuvių kalbos 
grožį, senumą ir nepaprastą vertę bei 
reikšmę kalbotyros mokslui. Nežiūrint 
to, šios tautos šiandien, esą, turi kovoti 
be galo kietą kovą su okupantu dėl savo 
egzistencijos ir dėl išlaikymo savosios 
kalbos, nors iš paviršiaus ta kova ne vi
sad pastebima; kovoti prieš rusifikaciją.

Iš lietuvių pusės minėtais klausimais 
kalbėjo lietuvių kalbos lektorė Miunche
no universitete prof. Baldaufienė-Jurgu- 
tytė ir žurnalistas Valteris Banaitis.

Programos metu po vieną sakinį buvo 
pasakyta lietuviškai, latviškai ir estiškai 
pavaizduoti šių kalbų skirtingumui ir 
skambesiui. Be to, buvo sudainuota po 
vieną pabaltiečių liaudies dainą. Lietu
viškai pademonstravo „Kalvei}“, | plokš
teles (dainuotą Lietuvių Tautinio An
samblio „Čiurlionio“'. ELI

ŽEMAIČIŲ ŠVENTĖ TIES PLATELIŲ 

EŽERU IR SILOSAS

(E) Jau penktą kartą prie Platelių eže- 
ro liepos 8 d. įvyko tradicinė lemaičių 
šventė. Dalyvavo Kretingos, Mažeikių, 
Skuodo, Telšių, Varnių ir kt. rajonų bei 
kaimyninių Latvijos sričių žmonės. Buvo 
atsilankęs ir LKP ck sekr. Barkauskas, 
kultūros ministras Banaitis, komp. Ka- 
veckas ir kt. Ties Platelių ežeru vyko 
karnavalas, skambėjo ne tik lietuvių, lat
vių, bet ir kitų „broliškų tautų“ dainos. 
Svarbiausia, kad šioji šventė buvusi 
ypač maloni, pvz., Plungės rajono kolcho
zų žmonėms, nes gyvuliams buvę paga
minta 3000 t. ankstyvojo siloso, įvykdy
tas pusmečio mėsos pardavimo valstybei 
planas. Jei planai kur nors pavyksta iš
pildyti, aišku, jau leidžiama linksmintis 
ir rengti karnavalus bei dainuoti broliš-

UOSE
(2)

Gižai neturi ypatingų gamtos grožybių: 
nei piliakalnių, nei didelių upių ar eže
rų. Lygumos ir lygumos. Jos keleiviui 
nuobodžios, bet savotiškai gražios ir mie
los. Jas puošė daugybė čia įsikūrusių gra 
žiu ūkių, lyg tai būtų oazės didžiuosiuose 
Saharos plotuose. į kurią pusę užmetėm 
ak|, matėm gražias ūkininkų sodybas, 
daugiau ar mažiau paskendusias me
džiuose. Jų derlingos žemės davė kraštui 
nemaža naudos. Jų laukus puošė javai ir 
kaimenės galvijų. Bemaž kiekvienas šio 
krašto ūkininkas turėjo kuo pasididžiuo
ti: vienas vaikus išleido j mokslus, kitas 
pasistatė gražias trobas, kito laukai gerai 
dirbami, ir jis turi pilną kluoną javo, dar 
kitas turėjo gražią galvijų kaimenę. Ta
čiau, reikia pripažinti, buvo ir apsileidu
sių. Jie gėdą darė visai Gižų apylinkei.

Dar buvo Gižų valsčiuje, kuriuos, gal 
būt, galima sugretinti ar palyginti: tai 
Tabakių Bridžius ir Degsniškių Biskis. 
Abu stambūs ūkininkai, abu gražiai gyve 
no ir abiejų trobesiai nebuvo taip jau la
bai modemiški. Abu buvo lyg ir tolimi gi
minaičiai: mat, abu buvo lietuviai. Taigi, 
galima sakyti, tikri broliai nuo Adomo ir 
Ievos laikų.

Bemaž kiekvieną sekmadieni Bridžius 
sęsdavo j vienkinkį vežimėlį, sodindavo
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si žmoną šalia savęs ir važiuodavo į baž
nyčią. Panašiai darydavo ir Biskis, nors 
pastogėje turėjo puikią karietą ir tvarte 
gražius arklius. Bridžius didžiavosi savo 
išmokslintais ir j žmones išėjusiais sūnu
mis. Ir Biskis neatsiliko: jis turėjo du sū
nus, kaip ąžuolus, gražiai nuaugusius ir 
išsimokslinusius, tik kiek jaunesnius, 
kaip Bridžiaus vaikai. Bridžiaus ūkio tro 
besiai buvo kone ant Tabakių ežero kran
to. Pro Biskio ūkį Rausvė tekėjo. Ir abu, 
lyg susitarę, žuveles gaudė, jas patys mė
go ir prie progos pavaišindavo kaimynus 
ar šiaip atklydusius svečius. Bridžius tu
rėjo daugiau žemės, bet Biskio žemė, man 
rodos, buvo geriau ir rūpestingiau prižiū 
rimą. Arkliai tai jau Biskio buvo tikrai 
geresni, nors ir Bridžius turėjo neblogų 
arklių. Biskis savo arkliais didžiavosi ir 
tikrai turėjo kuo pasididžiuoti. Jo eržilai 
buvo garsūs visoje apylinkėje. Užtat čia 
buvo daug gražių arklių. Tai Biskio nuo
pelnas.

Biskis buvo charakterio žmogus. Jis 
buvo idealistas tautininkas ir uolus kata
likas. Jį gerai žinojo ir kaimynai klebo
nai. Kai į Keturvalakius, Gižus ar Vilka
viškį reikėjo pavėžinti vyskupą, klebonai 
sau galvos nekvaršino ir jokio rūpesčio 
neturėjo:

— Biskis pavėžins.
Jis eržilus kinkydavo j karietą, pats 

sėsdavo, imdavo vadžias | rankas ir vež
davo. Veždavo labai iškilmingai. Ir kai aš 
dabar, jau po daugelio metų, prisimenu, 
man vis prieš akis dar tebestovi karieta, 
gražiai nušerti ir nenulaikomi eržilai, jo
je sėdi vyskupas ir Biskis.

Tačiau kartą ir Biskis užsiožiavo. Vie
ną sykį Vilkaviškio vyskupas turėjo vizi
tuoti Keturvalakių parapiją. Kurijos 
kancleris atėjo pas Vilkaviškio parapijos 
kleboną prelatą Dabrilą ir prašė surasti 
ūkininką, kuris pavėžintų vyskupą.

— Gerai, paprašysiu Biskį, ir jis nu
veš, — nusprendė prelatas: — jis turi gra 
žius arklius ir tinkamą vyskupui vežti 
karietą.

Vieną turgaus dieną prelatas pasikvie
tė Biskį ir prie progos užsiminė:

— Žinai, ponas Biski, vyskupas važiuo 
ja į Keturvalakius. Būk geras ir nuvešk, 
— šnekina prelatas Biskį. ~

— Gerai. Kada?
Biskis mielai sutiko pavėžinti vyskupą.
Kai jau Biskis rengėsi važiuoti namo ir 

buvo besėdąs į vežimą, dingtelėjo jam 
mintis į galvą:

— Aha, bet kuris gi vyskupas?
Greitai apsisuka, eina pas prelatą ir, 

nieko nelaukdamas, klausia:
— Kuris vyskupas važiuoja į Ketur

valakius?
— Jo Ekscelencija Reinys, — nieko 

bloga nenujausdamas, atsakė prelatas.
— Nevežu, — tvirtai pasakė Biskis.
— Kas tau, Antanėli, pasidarė? — 

klausia nustebęs klebonas.
— Karosėlį tai ir ant pečių neščiau, o 

šito nevešiu. Jis. krikdemas, — Biskis iš- 
poškino prelatui, apsisuko ir išėjo.

Biskis nevežė šį kartą vyskupo.
Gražiai Biskiai sugyveno ir sutarė su 

kaimynais, bet kažkaip iš visų, man ro
dos, išskyrė Rudvąlius, nors šie ir ato

kiau gyveno. Rudvalis nebuvo ir tauti
ninkas. Jei Rudvaliuos svečiai, vardinės 
ar šiaip koks nors subuvimas, tai ir Bis
kiai ten turėjo būti. Jei Biskis žuvų paga
vo Rausvėje, tekdavo ir Rudvaliams. Vie
ni ir antri visada švęsdavo vardines, ta
čiau iš jų kažkaip išsiskyrė Barbora ir 
Antanas — Barbora Rudvalienė ir Anta
nas Biskis. Neretai ta proga pasikeisdavo 
ir dovanomis.

Vienais metais, kai Rudvalis išėjo dirb
ti į Lietūkį, Biskis Barboros vardinių 
proga padovanojo jai medines klumpes- 
žąseles. Nežinau, kur jas ir gavo: gal išsi
rašė iš pačios Žemaitijos, o gal net iš 
Olandijos, nes ir ten tokiomis klumpėmis 
žmonės avi. Biskis ir nerado ta proga ge
resnės dovanos, nes, šeimininkui išėjus 
kitur dirbti, ji liko gaspadorium; ji turė
jo didelį ūkį prižiūrėti ir tvarkyti su sū
num Gediminu, kuriam kažin ar dar ūkis 
labai rūpėjo.

— Jei ūkį apsiėmė tvarkyti, tai ir me
dinėm klumpėm turi nešioti, kaip ir visi 
kiti gaspadoriai. Ji turi pažinti gaspado- 
riškus patogumus, — kalbėjo Biskis.

Nežinau, ar ponia Rudvalienė kada 
nors tas klumpes nešiojo, tačiau dovaną 
priėmė ir už ją ponui Biskiui nuoširdžiai 
padėkojo.

Kitų Barboros vardinių proga Biskis 
padovanojo jai kumeliuką. Bet ne eilinį 
kumeliuką, o tokį, kurio Biskis neturėjo 
kur padėti. Jo arkliai buvo gražūs, jis di
džiavosi jais. Bet šis kumeliukas buvo 
kažkoks ligonis, sumenkęs, kokių pasitai
kydavo ir gerų arklių kaimenėje; Biskis 
nenorėjo nei pats į jį žiūrėti, nei kitam 
rodyti. Rudvalienė priėmė ir šią dovaną. 
Padėkojo, kaip ir pridera, už gerą kaimy
no širdį. Kumeliuką gražiai rūpestingai 
prižiūrėjo, ir užaugo didelis gražus ark
lys. Vėliau pardavė tą arklj. Biskis apsi- 
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metė baisiai pykstąs ir kiekviena proga 
Rudvalienei prikaišiojo:

— Kaip tu galėjai parduoti dovanotą 
arklį?

Nežinau, ar ponia Rudvalienė buvo to
kia dosni. Tačiau ji jautė, kad reikia kuo 
nors kaimynui atsilyginti už jo gerą šir
dį. Ji žinojo, kad Biskis mėgsta arklius. 
Ji turėjo vieną tokį, kuris tiktų Biskiui, 
kaip dovana Antano vardinių proga. Ge
ras tai buvo arklys: nekando ir nespyrė. 
Jo ir spalva išsiskyrė iš visų kitų: jis bu
vo šyvas. Daugel metų jis arė Rudva
liams laukus, daug javo ir kitų gėrybių 
suvežė į klojimą. Niekas jo neklausė ir 
niekas nežinojo, kiek jis- metų: gal 20, 
gal 30, o gal ir viso 100. Nerišo jau jo nie
kas virve ir nepančiojo, šyvis nedirbo jau 
ir jokio nuolatinio darbo. Labai dažnai 
jį visai užmiršdavo. Tik kai kada per patį 
darbymeti jiems šyvis buvo reikalingas: 
čia pieną į pieninę lengvu vežimėliu nu
veždavo, čia tarnaitė, pasikinkiusi jį į ve
žimėlį, nuvažiuodavo kiaulėms lapų par
sivežti. O šiaip šyvis laisvai vaikštinėja 
po laukus ir pievas. Niekas net nepyko 
ant jo, jei (brisdavo į dobilus nuslkąstl 
sodresnio lapelio, ar į miežių ir avižų lau 
kus susirasti sau minkštesnės varpelės. 
Niekas jam neprikaišiojo, kai šeiminin
kas ar darbininkai rasdavo brydę javuo
se, pievoje ar dobiluose.

— Tai šyvio čia būta, — ir numodavo 
ranka.

Jis buvo nelyginant pensininkas pas 
savo vaikus, kuriuos jis užaugino, ku
riuos ne vieną kartą vėžino ar ant savo 
nugaros nešiojo. '

Ponia Rudvalienė ir nerado gražesnės 
ir tinkamesnės kaimynui Biskiui dova
nos antaninių proga.
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Tolimojon Australi j on
SVEIKA, ADELAIDE!

Kai Sekminių naktį po ilgosios kelionės 
vandenynais Adelaidės uoste vilkikai pa
sigavę laivą pradėjo traukti prie kranti
nės, ten jau laukė būriai žmonių. Kurgi 
nelauks! čia jau keli šimtai emigrantų 
atsisveikina su laivu, pasiekę kelionės 
tikslą, o kiti dar plauks toliau į Melbour- 
ną ir Sydney.

Visi laivo deniai krantinės pusėj apgul
ti keleivių. Nuo viršutinio A denio jau 
aiškiai matyti nušviestoje krantinėje su
sirinkusieji. Ar krante bus lietuvių? Dai
rytis nebeteko, nes jau garsiai skambėjo 
jų balsai: „Sveikinam! čia mes, lietuviai! 
Kur esi?" Krante jau laukė dar taip ne
seniai iš Londono atskridęs kun. A. Kaz
lauskas su minia jį supusių tautiečių. 
Už pusvalandžio jau buvau Pažadėtoje 
žemėje, Australijos kontinente pas brolius 
lietuvius! Vos nužengus nuo laivo tilto, 
katalikiškų organizacijų atstovai, lyg 
kokią nuotaką, pasitiko su spalvingosio
mis Australijos gėlėmis. Adelaidės lietu
vių klebonas kun. A. Kazlauskas pristato 
organizacijų vadovus. Čia Pietų Austra
lijos Katalikų Dr-jos Taryba su savo pir
mininku J. Dičiūnu. kuris įteikia austra
lišką šilingą, linkėdamas, kad gyvenimas 
Australijoj nebūtų vargingas. Čia liet, 
mokyklų mokytojai, čia visa eilė iš senų
jų Vokietijos stovyklinių laikų pažįstami 
ir draugai, abiturientai, studentai, čia po 
20 m. vėl sutiktasis pusbrolis Ignas Tau- 
nys, dabar LASo vietininkas Australijoje. 
Bet jau vidurnaktis, besisveikinant ir be
sidalijant įspūdžiais laikas bėga, reikia 
ieškoti nakvynės naujajame kontinente. 
Tarybos pirmininkas ir sako: „Kapelio
ne, einam prie tavo mašinos, važiuosim 
namo!“ Neduoda nė atsikvėpti, kai toliau 
sako: „Anglijoj važinėjai motociklu, bet 
Čia Australijoj turi jau mašiną!“ Ilga 
automobilių virtinė iš uosto pasuko į Ade 
laidės Lietuvių Katalikų centrą.

KATALIKŲ CENTRAS
Lietuvių Katalikų Centro rūmai Ade

laidėje lietuviškai širdžiai iš karto padaro 
didelį įspūdį. Juose įrengta didelė ir erd
vi Šv. Kazimiero — Lietuvos šventojo ka
ralaičio koplyčia, kuri savo erdvumu yra 
didesnė už Londono šv. Kazimiero bažny
čią. Pats didysis altorius, kas lietuviui 
taip brangu, rymo ant Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio GEDIMINO ąžuolinių stul
pų, pačiame altoriuje yra gediminaičio 
šv. Kazimiero relikvijos, o virš altoriaus 
didingai stovi Trys Kryžiai, kaip jie sto

Sv. Kazimiero Koplyčios Didysis Altorius 
Liet. Kat. Centro Rūmuose Adelaidėje

vėjo toje amžinoje Lietuvos sostinėje Vil
niuje šalia Vilnelės upės ir Gedimino pi
lies. Šalia altoriaus kairėje yra Šv. Kazi
miero balta statula, pranašiškai žvelgian
ti į tolius, kitoje altoriaus pusėje šiuo 
tarpu yra Šiluvos Marijos paveikslas su 
Kūdikėliu, bet jau daroma statula, ir ji 
bus baigta dar prieš šias Kalėdas. Presbi
terijoje sakykla, ir ji Gedimino stulpuose, 
o prieš ją ištiestas mikrofonas. Groteliai 
vėl išgražinti lietuviškais ornamentais, o 
vartelių šalyse kiti Gedimino stulpai. Pa
čiame koplyčios gale meniškai įruošta 
klausykla su stogeliu ir žirgeliais ant jo. 
Nežinau, ar kur nors kitur pasaulyje yra 
sukaupta tiek daug tautinių motyvų prie 
altoriaus! Čia tai tikra Lietuvos religinė 
ir tautinė šventovė, Gedimino pilis trem
tyje!

Šalia tos lietuviškosios koplyčios įreng
ta klebonija, svetainė, virtuvė, keli gyve
namieji kambariai, spaudos kioskas. Ant
rajame rūmų aukšte didelė salė su scena 
(panašiai kaip Londone, 345A, Viktoria 
Park Road, ten esanti Sporto ir Sociali
nio klubo salė), šalia jos Lietuvių savait
galinės mokyklos klasės, didelis jaunimo 
kambarys, biblioteka ir skaitykla ir ka
peliono kambarys, apstatytas naujais mo
derniais baldais. Rūmuose iškabinėta 
daug paveikslų, tikra galerija. Čia nuo 
sienų žvelgia Lietuvos kunigaikščiai, ra
šytojai, poetai, menininkai, vyskupai, tau

RAŠO KUN. P. DAUKNYS

tinto atgimimo žadintojai. Abejose rūmų 
pusėse — platūs sklypai; viename didelė 
aikštė automobiliams statyti ir sporto 
aikštė, kitame — šventorius, pievelė, lie
tuviškas kryžius, vėliavų aikštelė ir šiuo 
metu statomas paminklas, kuriame bus 
saugojama Lietuvos žemės sauja, o tą 
žemę praeitais metais iš Lietuvos atvežė

Lietuvių Katalikų Centro Rūmai: 6 Third 
čia gyvena kun. A. Kazlauskas, MIC, ir

šičion atskridę Stanaičiai. Rūmų gale yra 
vaikams žaidimo aikštelė.

Į šiuos rūmus atvykus iš uosto po vi
durnakčio nebuvo kada nė miegoti. Aplan 
kius rūmus ir koplyčią, svetainėje paskui 
skambėjo daina po dainos. Čia ir solistė 
Genė Stanaitytė-Vasiliauskienė davė lie
tuviškų dainų koncertą. Ji dažnai pasiro
do ir Australijos radiofone su savo daino
mis. Kokie nuoširdūs mūsų tautiečiai!

LIETUVIŲ NAMAI
Pastarieji vieno aukšto rūmai yra nuo 

Kat. Centro maždaug už nepilnų poros 
mylių. Ten salė dar didesnė, o salės šaly
se kitos savaitgalinės mokyklos klasės, 
Vilniaus tunto skautų būklas, virtuvė ir 
vienas gyvenamasis butas, šiuo metu ten 
vyksta statyba savaitgalinės talkos būdu, 
prailginami namai, platinama scena. Toje 
mokykloje jau pradėjau šeštadieniais mo 
kyti mūsų jaunimą, gimusį Australijoje. 
Lietuvių namų kieme puiki sporto aikštė, 
bet tas visas sklypas yra mažesnis už 
Kat. Centrą.

PIRMOSIOS DIENOS ADELAIDĖJE
Adelaidė dar yra naujas miestas, įkur

tas vos prieš 100 metų, tarp jūros ir kal
nų, o jo centras — kvadratiškas, gatvės 
plačios kerta tik skersai ir išilgai, ir čia 
yra tik įstaigos ir krautuvės. Tą visą cent 
rą supa dideli sodai, ir tik už jų praside
da miesto distriktai, kurie turi lygiai tuos 
pačius pavadinimus, kaip ir Londone. 
Distriktuose namai, puikios vilos tik po 
vieną aukštą, supamos sodų ir gėlių. Iš 
lietuvių tik retas kuris neturėtų savo ma
šinos, o yra šeimų, kur ir kiekvienas pa
augęs vaikas turi po nuosavą mašiną. Di
džioji dauguma mūsų tautiečių čia yra la 
bai gražiai įsikūrę, turi nuosavas vilas, 
sodelius su apelsinų, mandarinų ir kito
kiais tropikų vaismedžiais.

Adelaidės kolonija priskaito per pus
antro tūkstančio tautiečių, ir joje vyksta 
gyvas kultūrinis gyvenimas. Nėra šešta
dienio vakaro ar sekmadienio, kad Kat. 
Centro rūmuose ar Lietuvių Namuose ne
būtų kokio parengimo, minėjimo. Naujai 
atvažiavusiajam sutikti dar vis tebevyks
ta organizacijų ruošiamieji priėmimai. 
Pirmąjį šeštadienį Kat. Centre buvo su
ruoštas priėmimas ir klebono kun. Anta
no vardinės, dalyvaujant prie Liet. Kat. 
Moterų Dr-jos paruoštų įvairiausiais val
giais stalų visoms organizacijoms ar jų 
atstovams, iš viso apie 200 žmonių. Su 
kun. A. Kazlausku teko jau nuskristi ir į 
Melboumą, kur vyko visų Australijoj 
esančių lietuvių kunigų konferencija. 
Čia buvo Lietuvių sielovados direktorius 
iš Sydney kun. Petras Butkus, Melbour
ne kapelionas kun. Pranas Vaseris, Gee- 
longo kapelionas kun. Dr. Petras Bašins
kas ir abu naujieji Adelaidės kunigai. Ir 
ten suruošti priėmimai, susipažinta su 
vietos veikėjais. Melbourne teko sutikti 
prieš pusantrų metų iš Anglijos Bradfor- 
do atvykusius Joną ir Vandą Juškus. Juš
kus dabar jau turi suorganizavęs Mel
bourne parapijos chorą. Geelonge teko 
sutikti Bungardus, prieš 6 metus atkelia
vusius iš Londono, ir dar daug pažįstamų 
net iš Lietuvos senųjų laikų.

Adelaidėje gausu lietuviškojo jaunimo. 
Vien Adelaidės universitete studijuoja 
per 40 mūsų studentų. Stipriai veikia atei 
tininkai, skautai, sportininkai ir nuo pir
mųjų dienų jau esu jaunimo organizacijų 
kapelionu, šį sekmadienį šaukiu susirink 
ti lietuviškąjį jaunimą, kuris nepriklauso 
nei ateitininkams, nei skautams. Visiems

reikia duoti darbo ir burti, kad lietuviš
koji dvasia jaunimo širdyse būtų gyva!

Nuoširdi ir Adelaidės australų dvasinė 
vyresnybė. Vyskupas James Gleeson jau 
kelintą kartą abu iš Londono atvykusius 
lietuvius kunigus pasikviečia pas save 
pietums, dalyvaujant visai kurijai. Ade
laidės arkivyskupas Mattheas Beovich 
taip pat pasikviečia į savo privačią rezi
denciją ir lietuviams parodo didelio nuo
širdumo, domisi lietuviška veikla. Trūks-

Ave., St. Peters, Adelaide. S,A., Australia 
kun. P. Dauknys, MIC

tant kunigų, prašo padėti dirbti. Tad kun. 
A. Kazlauskas beveik kas sekmadienį tu
ri šv. Mišias laikyti katedroje, o man ten 
ka dirbti vietos teritorinėje parapijoje, 
sekmadieniais sakyti pamokslus angliš
kai ir itališkai ir dar kitų darbų.

Adelaidėje jau seniai gyvuojia didelis 
mišrusis choras, bet jis šv. Kazimiero 
koplyčioje gieda tik didžiųjų švenčių me
tu. Sekmadieniais koplyčioje gieda visi 
susirinkusieji, kas kartą vis naujas gies
mes, išpildomas klasiškai! Yra daug stip
rių ir muzikalinių balsų.

Adelaidės lietuviais, jų sukurtais židi
niais ir plačia tautine, religine ir kultūri 
ne veikla tenka tik didžiuotis.

Adelaidė, 1962 m. liepos 20 d.

Kepintis ar
RAŠO K.

Liepos pabaigoj ir rugpiūčio pradžioj 
būna pats vasarojimo įkarštis. Pajūriai, 
vasarvietės knibždėte knibžda atostogau
tojų. Ir mūsų Sodyboj tuo metu būna tirš 
čiausia lietuvių.

Metus alsavę fabrikų, kasyklų dulkėtu 
ir užterštu oru, metus praleidę raštinėse, 
krautuvėse, ligoninėse — visi nori pakeis 
ti aplinką, pravėdinti plaučius, pasimau
dyti jūroj, ežere, upėj, saulės spinduliuos.

Tikiu, kad dabar kaip tik laikas pa
svarstyti „maudymosi“ saulės spinduliuo 
se klausimą.

Saulės spinduliai, nors ir yra tikrasis 
gyvybės šaltinis, kadaise buvo laikomi 
paniekoj. Juk dar ne taip seniai saulės 
nuspalvintais veidais ir rankomis buvo 
tik artojai, mužikai, o ponai saugojos 
saulės, dangstydamiesi lietsargiais ir 
skrybėlėmis, temdydami kambarius užuo 
laidomis.

Kai medikai ėmė skelbti, kad saulės 
spinduliai yra dideli mūsų geradariai, tai 
ponai ėmė karštligiškai kaitinti saulės 
spinduliuose ne tik veidą ir rankas, bet ir 
visą kūną. Ypač savo rudumu didžiavosi 
grįžusieji iš pajūrio! Trumpai sakant, ru
da oda tapo poniškumo, inteligentiškumo 
pažymiu!.. Keičias rūbai margo svieto... 
Rudos odos mada, manau, tęsis dar ilgai: 
ne tiek dėl sveikatos motyvų, kiek dėl to, 
kad „bikini“ pagalba lengviausia yra pa
rodyti patrauklias kūno formas...

Bet kodėl saulės spinduliai mūsų odą 
rudiną? Iš tikrųjų tai saulutė-močiutė ne
turi nė mažiausio noro mūsų nuodėmin
gus kūnus dažyti, o tik mūsų oda saugosi 
saulės spindulių rudos „užuolaidos“ pa
galba!

Odos paraudimą ir po to sekantį paru
davimą sukelia tik tam tikri — ULTRA
VIOLETINIAI — spinduliai, kurių bangų 
ilgis yra 250-330 millimikronų. Mat, mū
sų odos gilesniųjų sluoksnių celės turi 
tam tikro rusvo dažo (pigmento) — me
lanino — grūdelių. To pigmento brunetų 
odoj yra daugiau negu blondinų, o tam
siaodžių daugiau negu šviesiaodžių. Kai 
oda išstatoma ultravioletiniams spindu
liams, tai tų pigmentuotų celių skaičius 
ima daugėti. Juo dažniau ir ilgesnį laiką 
spinduliai veikia, juo gausiau dauginasi 
tos celės ir juo rudesnė daros oda; o juo 
rudesnė oda, juo ji, lyg tamsi užuolaida, 
labiau sulaiko ultravioletinius spindulius 
ir apsaugo nuo jų žalingo veikimo, štai 
kodėl negrai gali vaikščioti nuogi net 
karščiausioj, saulėčiausioj Afrikoj!

Retas kas iš mūsų nėra patyręs savo 
kailiu ultravioletinių spindulių veikimo: 
odos paraudimo, degimo ir karščio jaus-

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
žinau, kad dalis Tavo laikraščio skaityto
jų mėgsta būti linksminami.

Jeigu Tu manytum, kad toliau pateikia 
moji istorija gali atlikti tokią linksmini
mo pareigą, tai neišbrauk jos. Istorijos 
apie negrus.

Tu, aišku, žinai, kad Agata Christie 
yra net kriminalinį romaną parašiusi 
apie dešimtį negriukų.

Mano istorijoje jų tėra tik devyni, ir 
tie patys jau suaugę. Istorija įvyko viena 
me Londono kvartale. Negrai šalia anglų 
nusipirko namus. Kadangi namai sulipdy 
ti vieni su kitais, tai kaimynystė buvo 
glaudi. Tačiau vakarais varomas gulti 
anglų sūnelis pradėjo skųstis, kad jo 
kambaryje yra dvasia. Šitaip jis skundė
si keletą vakarų. Pagaliau tėvui parūpo. 
Jis nuėjo j sūnaus miegamąjį pasitikrinti.

Taip, sūnaus skundas pagrįstas! Girdė
ti kažkoks šnibždėjimas! Tėvas prideda 
ausį prie sienos — dvasios dar garsiau 
šnibžda. Tada jis užlipo ant aukšto, atsi
plėšė palubės kažkokį tarpelį ir ties savo 
sūnaus kambariu surado gulinčius ant 
aukšto devynis negrus! Jie ten ir šnibždė 
davosi naktimis. Ties aukštu iš kaimyno 
namų buvo išardyta siena, ir naktimis 
jie visi sueidavo miegoti.

Kiek to kaimyno namuose jų gulėjo lo
vose ar ant grindų, aš nežinau. Bet ten 
visi pastogės trokštantieji, matyt, nebe- 
sutilpo.

Juokinga? Man tai ne. Sakyčiau, tra
giška.

—0—

Savo mąstymams skirtame straipsnyje 
Dr. K. Valteris anąkart palietė skonį, kai 
kur pasakydamas teisybės, o kai kur 
šiaip tik paprovokuodamas.

Aišku, mums dalį skonio pakiša madų 
žurnalai. Bet ar tai šimtaprocentinė tie
sa? Man rodos, kad ne. Jei kuris nors 
žurnalas pasiūlytų savo skaitytojams va
sarą, kai šilta, vaikščioti gatvėmis vien 
tik apatiniais apsirengus, tur būt, niekas

nesikepinti ?
VALTERIS
mo. Paprastai po 24-36 vai. tie nemalonu
mai praeina ir oda truputį paruduoja ir 
šiek tiek lupasi. Bet jei iš karto padaugin 
si — kentėsi: oda bus skaisčiai raudona 
(vėliau gali būti nuberta pūslėmis), labai 
jautri prisiliesti (nors ir mieliausio žmo
gaus...), degimo jausmas, gali būti drebu
lys, galvos skausmai, karščiavimas, blo
gumas, pagreitėjimas širdies plakimo, ko
jų ir veido patinimas ir net sąmonės ne
tekimas. žinomi ir mirties atsitikimai. 
Įsidėmėtina, kad spindulių veikimo pa
sekmės pajuntamos tik po tam tikro lai
ko — paprastai po 6-12 valandų.

Jautrumas ultravioletiniams spindu
liams nėra vienodas: jautriausi yra švie
siaplaukiai ir rudaplaukiai, mažiau jaut
rūs tamsiaplaukiai, o nejautriausi, aišku, 
yra juodaodžiai.

Nudegimo stiprumas, žinoma, pareina 
ir nuo spindulių kiekio. Snieguotuose kal
nuose ir pajūry gausi žymiai daugiau 
spindulių, negu lauke ar pievoj; mat, be 
normalios porcijos iš viršaus, čia gausi 
dar daug spindulių, atšokusių nuo sniego 
ar ledo, nuo vandens ir smėlio kruopelių. 
Kadangi taip atšokę spinduliai „šaudo“ iš 
visų pusių, tai lietsargis ar skrybėlė tik 
dalinai apsaugos. Trumpai sakant, gali 
nudegti ir sėdėdamas po lietsargiu!

Dar reikia nepamiršti ir individualaus 
jautrumo ultravioletiniams spinduliams. 
Pavyzdžiui, dvi TIKROS (t.y. nedažytais 
plaukais) blondinės, tiek pat laiko pasi- 
šildžiusios saulės spinduliuose, po to gali 
jaustis visai skirtingai: viena turės tik 
švelnų odos paraudimą bei nežymų jaut
rumą ir galės ramiai miegoti, o kita 
„kauks” visą naktį! Taigi kiekvienas pats 
turi žinoti, kiek jis gali „pakelti“ spindu
lių, pats turi nustatyti sau dozę.

Paskutinis įspėjimas: ne visada galima 
pasitikėti savo praeitų laikų patyrimu. 
Pvz., būtų klaidinga sakyti: „Aš drąsiai 
galiu nuogas valandai užsnūsti saulės 
atokaitoj, nes pernai ilgiau kaip valandą 
ir nieko neatsitiko“. Bet, anot lietuviško 
posakio, „Kiti metai — kiti lapai“: kūnas 
gali, keistis išorinių ir vidinių veiksnių 
įtakoj. Kai kurie priimamieji vaistai, 
dažai, kosmetinės priemonės ir net mais
tas gali žymiai padidinti jautrumą ultra
violetiniams spinduliams.

šiais nylono laikais tenka būti atsar
giems ir su rūbais. Ultravioletinius spin
dulius nylonas tik dalinai tesulaiko. žino
ma, visi retai suausti — „skylėti“ rūbai 
neapsaugos nuo spindulių.

Pagaliau keli žodžiai dėl gydymosi.
Kaip visose medicinos srityse, taip ir 

čia daug svarbiau yra ligos — nudegimo 

nepaklausytų. Tai būtų neskoninga revo
liucija, ir skaitytojai tik pasijuoktų. Sa* 
kytų, na, kvailys atsirado (ar nelabai sko 
nlngas juokdarys). Tuo viskas ir baigtų
si. Matyt, dėl to su pasipriešinimą reiš
kiančia nuostaba akyse buvo sutiktas Dr. 
Valterio pasiūlymas dėvėti raudoną skry
bėlę, žalią suknelę ir rudus batus.

Išvada būtų ta: mados nežino revoliu
cijos. Plačias kelnes gali dar paplatinti ir 
vaikščioti kaip jūrininkas ar susiaurinti, 
tačiau be kelnių niekas nenori vaikščioti. 
Taigi nuo mados būna tik nukrypimų, 
evoliucinių posūkių, ir čia nėra kur lauž
tis pečiais. Nei reikalo, nei prasmės.

Tiesa, Dr. Valteris ar aš galėtumėm ka 
da nors pamėginti prisilaikyti savo ma
dos. Kipras Petrauskas mėgdavo pasiro
dyti Kauno gatvėse ryškiai languotų švar 
ku. Režisierius Dauguvietis vaikščiodavo 
su auksine grandim vienoje ausyje. Yfa 
tekę skaityti, kad keistoko spalvų derinio 
apdarą mėgdavo dėvėti rusų futuristų va 
das Majakovskis. Bet jie be kelnių taip 
pat nė vienas nedrįso pasirodyti, nes tam 
tikrus mados nukrypimus, ekstravagan
tiškus išsišokimus pakenčia dar visuome
nė, nors ir atsigrįžta pasižiūrėti, kas gi 
čia toks keistuolis. Tačiau be kelnių ar 
su apatinėmis žygiuojantį, be abejo, su
stabdytų policininkas ir nuvestų į dabok
lę, jeigu ne į kalėjimą. Tai reiškia, kad 
visuomenė savo madų principus yra ap
draudusi įstatymais, potvarkiais, ir toli 
čia nenueisi. Taigi ir mūsų su Dr. Valte- 
rlu visa ekstravagancija galėtų pasireikš 
ti tuo, jog išeitumėm į gatvę be pavojaus 
būti areštuoti tik be kaklaraiščių ar su 
Žaliais Švarkais, kaip jaunalietuviai. Ba
si, žinoma, negalėtumėm išeiti, nes ir ko
jos atpratusios basystei (pavojus peršal
ti) ir pavojus, kad kas nors gali užler
voti ant mažojo pirščiuko.

Vadinas, mažiausia sielojimosi, bepras 
miško eikvojimo fizinės ir dvasinės ener
gijos tereikia tada, kai plauki madų sro
vės viduriu. Niekas į tave neatsigrįš, nie
kas nesuims. O jeigu parduotuvėje pasi
rodė labai smailūs batai ir jie tau patin
ka, tai nusipirk juos ir bandyk nešioti. 
Tas žygis nenuves į daboklę. Nelabai kas 
ir atsigrįš, nes tokių smailabačių bus jau 
daug, jei parduotuvės tokias prekes siūlo.

Ieškoti sau naujų madų ir stengtis ro
dyti savo skoni, tur būt, nė prasmės nėra. 
Ką gi naudinga ar prasminga tuo pa
sieksi.

Tavo Jonas

PRIRIŠTAS TIKRA GRANDINE

Pietų Afrikos ūkininkas Ronald Will
cox iš Transvalio atėjo J Bechuanalandą 
— atsivijo savo darbininką afrikieti. Ta
čiau čia jis buvo nuteistas sumokėti 100 
svarų arba atsėdėti 12 mėnesių.

Jo kaltė — savo darbininką Aaroną Di- 
boką naktimis jis laikydavo pririštą 8 pė
dų ilgio grandine su 8 svarų svorio gran
dim. Grandinė buvo pritaisyta ant kairio
sios kojos, ir su ja tas afrikietis bėgo 60 
mylių. Dieną jis būdavo paleidžiamas 
dirbti.

Afrikietis buvo gavęs iš. ūkininko kos
tiumą, kurį jis pardavė už trečdalį kainos 
ir pabėgo. Ūkininkas susirado jį po dvejų 
metų, parsigabeno ir pradėjo rišti.

Iš tiesų ūkininkas buvo formaliai nu
baustas ne už rišimą, bet už žmonių vo
gimą.

išvengti, negu susirgus gydyti. Rinkoj 
yra daug ir įvairių visokiais vardais tė- 
palų-kremų bei aliejų, turinčių fizinių 
ir cheminių spindulius sulaikančių savy
bių ir tuo žymiai apsaugančių nuo jų ža
lingo veikimo.

Na, o jei sąmoningai ar nesąmoningai 
padauginai, tai kančias galima sušvelnin
ti šaltais kompresais, ypač šalto pieno 
kompresais ar 2% benzocain'o tepalu. 
Šiaip jau tepalai ir aliejai nudegimo at
vejais nepatartini. Vienas vokiečių gydy
tojas siūlo labai paprastą gydymosi bū
dą: pasitrinti nudegusias vietas citrinos 
riekele ir po to papudruoti neutralia 
pudra. Oda keletą minučių smarkokai pa 
skaudanti, padeganti, bet po to viską 
„kaip ranka atima“. Jei kas bandytų šį 
gydymosi būdą, labai prašau man praneš 
ti gydymosi pasekmes.

Pabaigai dar svarbus klausimas: ar ver 
ta vaikytis .Jcepinimosi“ mados? Čia ne
gali būti griežto „taip“ ar „ne‘ atsakymo. 
Neturintiems ypatingo įgimto jautrumo 
vaikams ir jaunuoliams reikėtų negailėti 
saulės spindulių. Bet suaugę (o ypač mo
terys, nenorinčios greit pasenti!) turėtų 
būti atsargūs. Apskritai ultravioletiniai 
spinduliai odą žaloja: ji plonėja, praran
da savo standrumą, raukšlėjasi, atslfan- 
da tamsios plokščios karpos, ir net Išsi
vysto VĖŽYS,
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Rodos, „Draugo“ kultūriniame priede 
kažin kas rašė, kad vasaros atostogas 
reiktų praleisti kur kitur, ne namuose, 
jog aplinka (galintų pasilsėti ir kūnu ir 
dvasia.

Man atrodo, kad mes tuo atžvilgiu esa
me itin sėslūs: pačioje Anglijoje mūsų 
šeimos retai kada išjuda iš aprūkusių 
miestų, o į užsienį važiuoja tik emigruo
dami. Daugelio nuomone, išvyka į užsie
nį ■— tik turtuoliams.

Tačiau čia, Italijos Palangoje — Rimi
ni, prie šiltos Adrijatikos jūros, kasdien 
matau tūkstančius vokiečių, anglų, pran
cūzų, olandų ir kitų tautybių šeimų su 
mažučiais ar paaugliais vaikais, kurie, 
per metus pataupę, už 30 svarų dviejų 
savaičių bėgyje džiaugiasi puikiu ir gau
siu maistu, kaitriu oru, karšto smėlio pa
plūdimiu, šiltu vandeniu, o už kelis šilin
gus vakarais geria alų, ragauna įvairius 
likerius, vynus, kramto pietų vaisius ir 
vis dar užtenka už ką nusipirkti įvairių 
suvenyrų, kurių čia nepaprastai gausu.

Lėktuvu greičiausia
Esu važinėjęs į Lourdą, Fatimą, Romą 

ir kitus Europos miestus traukiniu. Kol 
nuvažiuoji traukiniu iš Bradfordo į Lon
doną, kol, laivu perplauki kanalą ir vėl 
traukiniu pasieki Paryžių, — trunka be
veik pusantros dienos. Iš Paryžiaus spe
cialiu traukiniu į Romą trunka ištisą pa
rą, Kiek per tą laiką privargsti, betam
pydamas savo lagaminus, besigrūsdamas 
j geresnę vietą, belaukdamas eilėje pietų 
ar vakarienės! Kiek privargsti besėdėda
mas traukiny nuleidęs kojas ištisą parą! 
Kiek prakaito išlieji saulės įkaitintame ir 
kupinai žmonių prisigrūdusiame vagone! 
O vėl — vos triukšme sudedi akis poil
siui, jau į duris barškina pasienio polici
ja Ir reikalauja (dažniausiai naktį) 
pasų...

Kas kita lėktuvu —
Manchesterio aerodrome jau laukia ta

vęs nešikai. Tuoj čiumpa tavo lagaminus 
ir ilgais koridoriais nutempia į lėktuvą. 
Per kelias minutes simpatinga tarnauto
ja sutvarko visus formalumus, įduoda 
lėktuvo bilietą ir mandagiai paprašo lauk 
ti dideliame laukiamajame pranešimo, 
kad jau laikas sėsti į lėktuvą.

Gražus liepos 14 d. vakaras. Nuostabu: 
ir nelyja ir šilta.

Skardus moteriškas balsas praneša, 
kad keleiviai į Rimini judėtų pro duris 
nr. 2. Pakeliui muitininkai paima užsie
nio pasą, patikrina, ar viskas tvarkoje, ir 
antspauduoja.

Išėjęs į aerodromą, pamatau net kelioli 
•ka lėktuvų: vieni vos grįžę iš Toronto, 
Romos, kiti pasirengę skristi į Zurichą, 
Rimini, Toronto ir kitur.

Rimini lėktuvas itališkas. Vadinasi, ir 
visa įgula itališka. Vietų jame apie 
šimtas.

Užkopęs laiptais, dar kartą' atsisuku: 
žemę gaubia sutemos, aerodrome žibsi 
šimtai įvairiaspalvių žiburių, netoliese įsi 
bėgėjęs kyla oro gigantas.

Mus pasveikina jaunutė patarnautoja 
italė (stewardess); šalia jos — nudegęs 
vyras, jų pareigos — keleivius pavalgy
dinti, aprūpinti cigaretėmis, gėrimais ir 
kitokiomis gėrybėmis.

Skrendame
Atsisėdu patogiame fotelyje ir susiver 

žiu diržais: priekyje du pagrindiniai įsa
kymai — kylant susiveržti specialiais dir 
žais ir nerūkyti.

Pradeda ūžti motorai. Juo vėliau, juo 
stipriau. Sėdime foteliuose — po tris de
šinėje ir po du kairėje pusėje. Jaučiama 
įtampa.

Lėktuvas pradeda judėti. Pradžioje pa
mažu, paskum kiek greičiau, kol priva
žiuoja pakilimo lauką. Čia jis dar kartą 
sustoja, o jo motorai pakelia tokį triukš
mą, kad virpa visas lėktuvas.

Pagaliau lėktuvas pasileidžia apšviestu 
pakilimo lauku. Patrakusiu greičiu bėga 
pro šalis šviesos, įvairūs ženklai, kol lėk
tuvas, kaip galiūnas aras, pradeda kilti 
aukštyn, aukštyn... Mirga Manchesterio 
šviesos, liejasi į baltas, gelsvas gatves ir 
tolsta, tolsta...

Mes skrendame visu greičiu tarp dan
gaus ir žemės, pakylame viršum debesų 
ir tegirdime ritmingą motorų ūžesį. Užra 
šas „nerūkyti“ užgęsta, ir aš užsidegu ci
garetę. Paskum atsegu diržus ir nusi- 
šluostau prakaitą.

Lėktuve šviesu, kaip namuose. Pro lan
gus gali matyti debesų bangas, apsupu
sias žemę. Pro mažus plyšelius švirkščia- 
si gaivus, vėsus oras.

O motorai ūžia — ritmingai, galingai, 
išdidžiai.

Ir tada susimąstai žmogus. Pajauti sa
vo menkystę ir bejėgiškumą. Lenki galvą 
technikai, žmogaus genijui, bet kartu jau 
ti, koks menkas esi visatos beribėse...

Vis toliau ir toliau
Valgyti nesinori, tik burnoj perdaug 

sausd.
Paprašau italaitę vyno, ir už 1 šil. 6 d. 

gaunu bonkelę raudono, gaivinančio gė
rimo. Taip gera atsigaivinti, atsigauti.

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

RAŠO J. KUZMICKIS

O ji tik laksto, tik sukasi. Tuoj paren
gia visiems stalelius ir netrukus atneša 
platų padėklą su užkandžiais — supjaus
tytą dešrą, skilandžio, duonos, sviesto, 
sūrio, saldaus pyrago ir mano taip mėgia 
mos kavos. Suvalgau sūrį, paragauju ski
landžio, išgeriu kavos, bet valgyti neno
riu, nors už jį nieko nereikia mokėti. Mo
torų galingas ūžesys vis man primena, 
kad esu pakilęs aukštai aukštai, o kai 
žmogus nejaučia žemės po kojomis, — 
ir jis pasikeičia.

Žvilgteriu pro langą.
Apačioj debesys, o viršuje — pilnatis 

mėnuo ir ryškios šviesios žvaigždės tam
siame dangaus fone. Žemės visai nema
tyti — nei žiburių, nei kontūrų.

Skrendu Poly turistų bendrovės sam
dytu lėktuvu. Juo skrenda tiktai vasaro
tojai, dar žiemą užsisakę vietas. Dėl to 
kelionės kaina žymiai mažesnė nei kelei
viniuose lėktuvuose. Pamenu, kai Brad- 
forde prieš Velykas teiravausi, kiek kai
nuotų rekolekcijų vadovui kun. St. Šilei
kai nuskristi iš Manchesterio į Toronto, 
man atsakė — 35 sv. Mano gi kelionė iš 
Manchesterio į Rimini ir atgal atsieina 
apie 30 sv. Skirtumas didelis.

Pagaliau abu patarnautojai mums pa
siūlo cigarečių ir įvairių gėrimų (lėktuve 
visa tai dvigubai pigiau — be muito!) ir 
prigesina šviesas.

Visi patogiai išsitiesiame foteliuose, už 
merkiame akis ir mėginame snausti. Ką 
gi, — pakilome 10 vai. vakaro, o nūn — 
pats vidurnaktis.

Man atrodo, kad retas kuris užmiega, 
nes motorų triukšmas blaško ir paleidžia 
mintis į valias.

Susitelkiu ir pradedu tylia malda gar
binti dangaus ir žemės Viešpatį.

IMOJI HOliyWOOW FILMAI
RAŠO ALĖ RŪTA

The Road to Hong Kong yra komedija 
su visais moderniaisiais atributais žmo
gaus smalsumui ir įvairiems pojūčiams 
padilginti. Čia yra šnipai, slaptų doku
mentų vagystė, diktatūrinis režimas ir jo 
vadų veidai, politika, raketos į mėnulį, 
bet nei politinės, nei mokslinės reikšmės 
šis filmas neturi, tiktai galima gerai pasi
juokti iš parodijų, keistų, komiškų situa
cijų. Filmas lengvas, pusiau muzikalinis.

Filmo turinį sudaro dviejų vagabundų, 
biznierių, gyvenimo smalsuolių nuotykin
ga kelionė į Hong Kongą. Tuos du draugu 
vaizduoja aktoriai Bing Crosby ir Bob 
Hope. Pirmasis gerai dainuoja, o' antra
sis — sąmojaus meisteris. Į jų tarpą įsi
maišo mergina (Joan Collins), kuri filmą 
atmiešia romantika ir dviprasmiškomis 
scenomis. Tos dviprasmiškos scenos yra 
filmo silpnybė meniniu atžvilgiu, bet Ho- 
llywoodo meškerės kabliukas daugybei 
dviprasmiškumus mėgstančių žiūrovų 
pagauti.

Vykusios didžiojo vado (a la Chruščio
vas) ir raketinių kelionių parodijos. Kai 
kur juoką išgauti mėginta pigoku būdu, 
pavyzdžiui, astronauto valgymas raketos 
kapsulėj ir jo pilvo kasymas dirbtinėmis 
rankomis.

Filmas nenuobodus žiūrėti, bet tušto
kas. Žiūri, juokiesi, bet išėjęs tuojau 
užmiršti.

Kitokio tipo komedija yra „The Music 
Man“, kurioje vaidina Shirley Jones, Ro
bert Preston ir labai gabus ir simpatin
gas mažas berniukas Ronny Howard. Tai 
šviesi, giedri, nekalta komedija, su dau
geliu vykusio ir nepigaus sąmojaus sce
nų, vaizduojanti praėjusio šimtmečio ame 
rikiečių gyvenimą provincijos miestely. 
Parodyta gražių žmogiškų charakterių. 
Pagrindiniu veikėju yra svajotojas meni
ninkas, vadinąs save muziku, bet nepa
žįstąs nė vienos gaidos, neturįs jokio mu
zikinio pasiruošimo. Visur jis žmonių my 
limas, visur paskui save palieka giedrą 
ir muzikos troškulį; bet nemaža žmonių 
jis ir apvilia, nes jie nesulaukia tai, ko iš 
„muzikos profesoriaus“ tikėjosi. Jis vi
sur žada suorganizuoti ir išmokyti jau
nuolių orkestrą ar chorą, ir tai jo didžiau 
šia gyvenimo svajonė, bet jis negali to 
padaryti ir neturi drąsos prisipažinti,

Karvės šeriamos duona
(E) Sovietų laikraštis „Selskaja Žizn“ 

puolė žemdirbius, savo privačiuose skly
puose pradėjusius daugiau duona šerti 
karves, kiaules ir vištas. Šis reiškinys la 
biau iškilo nuo birželio 1 d. Sovietijoje pa 
kėlus kainas mėsai ir kt. produktams. 
Laikraštis teigia, kad žemdirbiai pigią 
valstybinę duoną paverčia pašarais ir pq 
to kolchozinėse rinkose už brangesnę kai
ną pardavinėja mėsos gaminius.

Lėktuve jau kur kas šilčiau; vadinasi, 
esame virš Italijos.

Motorai prityla, netaip triukšmingai 
mala, vadinasi, rengiamės leistis.

Pro langą matau įvairius žiburius, iš
tisas šviesų gatves.

1 vai. ryto.
Priekyje pasirodo abu užrašai — susi

veržti diržais ir nerūkyti. Lėktuvas ap
šviečiamas skaisčia šviesa. Keleiviai su
juda, subruzda.

Leidžiamės vis žemiau ir vis lėčiau.
Pagaliau lėktuvo tekiniai atsimuša į 

Rimini aerodromo grindinį, rieda kelias 
minutes ir sustoja.

Išlipame, dairomės, traukiame į plau
čius karštą, tvankų Italijos orą ir galvo
jame: jei čia naktį taip karšta, kaip bus 
dieną...

Specialiu autobusu nuveža mus į mui
tinę. Esame apie 60. Tačiau trunka visa 
valanda, kol apžiūri visų pasus, juos ant
spauduoja ir patikrina tris keturis laga
minus.

Vadinasi, formalumas baigtas, tačiau 
ne itališku tempu.

Prie manęs atsiranda Poly atstovas. 
Paklausia, kur sustosiu. Pasirodo, iš 60 
vasarotojų vos penki važiuojame į Rimi
ni. Kiti buvo pasirinkę Riccione, Cattoli- 
ca ir kitas vasarvietes.

Smagiu taksiuku lekiame penki į Ri
mini. Tačiau, nors naktis, gatvėse dar ma 
tyti nemaža žmonių, o kai kurie dar ge
ria alų ir valgo ledus atvirose užkan
dinėse.

Mane priveža prie Riviera Villa Rosa 
viešbučio. Paduodu šoferiui kelias angliš 
kas cigaretes, pasakau labanakt ir žengiu 
į didžiuli laukiamąjį.

Čia. manęs jau laukia pagyvenęs budė
tojas, kuris, žemai nusilenkęs, pačiumpa 
lagaminus ir laiptais veda į antrą aukš
tą. į nedidelį kambarėlį nr. 54.

Karšta ir tvanku.
Nusiprausiu drungnu vandeniu, padė

koju Dievui už laimingą kelionę ir krin
tu J lovą. Liepos 22 d.

kad negali. Taip jis kai kurių apšaukia
mas apgaviku, sukčium, vagim (nes, or
ganizuodamas orkestrą, surenka pinigų 
uniformoms ir muzikos instrumentams) 
ir net policijos gaudomas. Ir tik jo myli
moji (Shirley Jones) išmoko jį drąsos 
pasakyti tiesą bei paskatina pasitikėti 
savim, o visus žmones priverčia patikėti, 
kad „muzikos profesorius“ yra joks suk
čius, o tikrai doras, nuoširdus žmogus, 
tikras menininkas širdy, nors be teoreti
nio pasiruošimo. Viskas baigiasi gerai, 
net ir orkestras suorganizuojamas.

Filmas puikiai pagamintas ir tinkamas 
bet kokio amžiaus žiūrovams.

„Escape From Zahraln“ yra drama, 
vaizduojanti Arabijos tautų laisvės ko
vas. Pagrindiniu filmo herojum yra tų 
kovų vadas Sharif (aktorius Yul Bryn- 
ner). Visą filmo turinį sudaro Sharif bė
gimas iš vietovės Zahrain, kur jis ištrūko 
iš kalėjimo ir buvo vejamas daugybės po 
licijos pareigūnų, norinčių pagauti ir nu
žudyti. Be Yul Brynner puikios vaidybos, 
savo vaidmenis gerai atlieka dar jaunas 
aktorius Sal Mineo, čia vaizduojąs suki
lėlį studentą, išvadavusį iš kalėjimo vadą 
Sharif ir bebėgant žuvusį; taip pat Mad- 
lyn Rue, irgi jauna aktorė, brunetė, rim
to veido, tinkamo draminėms situaci
joms; labai vykęs ir Jack Warden, joks 
gražuolis, bet geras perdavėjas žmogiškų 
silpnybių ir humaniškumo žiežirbų, čia 
sukūręs neužmirštamą amerikiečio tipą. 
Filme daug įdomių gamtos vaizdų ir ne
paprastų nuotykių. Jauniems žiūrovams 
filmas per sunkus.

GALINGOJI ARMIJA
Tai buvo tuo metu, kai Sovietai įvedė 

savo bazes į Lietuvą ir buvo užpuolę Suo
miją.

Kartą kompanijoje prie stikliuko vie
nas raudonosios armijos politrukas pa
klausė vieną mūsų draugą, ką Lietuvos 
žmonės galvoja apie raudonąją armiją.

— Ji yra labai galinga, — atsiliepė vie
nas mūsiškių.

— Taip. Teisingai jie galvoja, — paten 
kintas pasakė politrukas. — O iš ko jie 
sprendžia apie raudonosios armijos ga
lybę?

—i Matai, draugas, Vokietija sumušė 
Lenkiją per 18 dienų, o Suomija sovietus 
muša jau penktas mėnuo, ir šie vis dar 
laikosi, — paaiškino jam vienas mūsiškis.

Diktatoriai tol neklysta, kol yra val
džioje.

Ignazio Silonė

Žmonija gyvena patogiame kalėjime, 
kuris vadinamas pragyvenimo lygiu.

Jules Romains
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BULIAI ARENOJE |
(Dviejų lietuvių (spūdžiai kelionėje po Ameriką)

Du lietuviai, savo mašina bevažinėda
mi po įvairias Amerikos vietoves, pateko 
Meksikon ir nusprendė pamatyti bulių 
kovą. Jie rengėsi eiti vieni, o moteris pa
likti motelyje. Bet kur tau! Jos pirmos 
pradėjo rengtis. Nuvykę visi keturi į ko
vos vietą, rado po atviru dangumi didelę, 
apskritą aikštę, aptvertą stora medine 
siena. Nuo tos sienos buvo sėdynių eilės, 
einančios aukštyn.

Vedžiotojas pasodino atvykėlius sve
čius pirmojon eilėn, vadinasi, tuoj už sie
nos, kuri atrodė neaukšta, tik kokių ketu
rių pėdų. Moterys iš karto bijojo ir nervi
nosi. kad bulius per sieną neperšoktų. 
Bet vėliau jos po truputį apsiprato.

Atėjus paskirtai valandai, arenos šei
mininkas davė ženklą pradėti programą. 
Orkestras trenkė maršą, ir arenon išėjo 
kaip genys margas toreadorų paradas. 
Toreadorais, vadinami visi bulių kovos da 
lyviai. Pirma visų ant arklio joja raiti pi- 
kadoral, arba ietininkai, kurie ilgomis pi- 
kėmis atakuoja ir bado bulių.

Paskui juos seka kapeadorai, kurie rau 
donomis marškomis erzipa gyvulį. Po šių 
eina banderilėrai, nešdamiėsi po dvi ban- 
deriles. Jos yra apie 18 colių lazdos su 
aštriais geležies galais, kaip žeberklais. 
Prie jų smaigalių pririšti šlamančios me
džiagos raudoni kaspinai. Kai bulius ko
voje pavargsta ir atsisako savo kankinto
jus pulti, tada banderilėrai suvaro tuos 
smaigus buliui į sprandą.

Parado gale eina matadorai, kurie ilgo
mis plieno špagomis paskerdžia bulių.

Visi jie pasipuošę labai spalvingais, is
paniškos mados kostiumais. Dalyvių 
marškiniai išsiuvinėti auksu ir sidabru, 
o ant marškinių užvilktos irgi gausiai iš
puoštos, atlapos liemenės. Aptemptos kel
nės yra mėlynos spalvos, o blauzdinės gel 
tono šilko. Per liemenį visi susijuosę pla
čiomis, sidabru išsiuvinėtomis juostomis.

Arkliai taip pat puošniai aprėdyti; bet 
po ta apranga vienas jų šonas apsaugotas 
tam tikrais apdarais, kad bulius nesužeis 
tų. Tuo pačiu tikslu raitelių (pikadorų) 
blauzdos apsaugotos plieno šarvais.

Muzikai grojant, šitas paradas apeina 
areną tris kartus ir išsiskirsto; lieka tik 
keturi kapeadorai su raudonomis marš
komis.

Dabar siauru koridorium išvaromas 
arenon bulius. Ir kai tik jo galva iš kori
doriaus pasirodo, iš šono jam tuoj pat įva 
romas peilis į sprandą. Bulius įniršta, 
įbėgęs arenon metasi į visas puses. Kape
adorai pradeda jį erzinti raudonomis 
marškomis, kurias visada jie laiko atkišę 
nuo savęs į šoną. Bulius puola ragais 
maršką. Kapeadoras vikriai pašoksta į 
šalį, ir bulius visu įnirtimu prabėga pro 
šalį, dažnai net suklupdamas.

Trip tas erzinimas tęsiasi, kol bulius 
tiek nuvargsta, jog raudonų marškų jau 
nebepuola. Tuomet arenon išjoja raiti pi- 
kadorai ir pradeda badyti bulių ietimis į 
sprandą. Bulius tada puola arklius. Kai 
griebia ragais iš apačios, tai arklys su 
raiteliu kartais išlekia į orą.

Europietis pirkėjas
Kai sovietai dabar vis dažniau mėgsta 

kalbėti apie Vakarų skurdą, labai verta 
pažiūrėti, sakysim, kiek pajėgus yra Va
karų Europos gyventojas ir kaip tas jo 
pajėgumas auga. Mes jau esame nurodinė 
ję, kad nemaža reikšmės čia turi dabar 
sovietų vadų puolamoji Europos Ekonomi 
nė Bendruomenė. Ji ekonomiškai stipri
na Europą ir dėl to kelia sovietų nepasi
tenkinimą ir pyktį. Tačiau, be abejo, 
reikšmingas čia yra ir tų kraštų demokra 
tinis tvarkymasis, kuris leidžia visur da
ryti pažangą.

Europoje keičiasi parduotuvės ir pir
kėjas. Gana staigiai nyksta mažos krau
tuvėlės, o jų vietą užima didžiulės par
duotuvės, kuriose yra visko, pradedant 
adata ir baigiant drabužiais ir maisto da
lykais. Visa tai daroma, kad pirkėjui bū
tų patogiau. Pirkėjas jau nebėra tas, ku
ris po karo stengėsi atsigriebti ir pirko 
viską, kas po ranka pakliuvo. Šiandieni
nis pirkėjas yra masinis, ir jo finansinis 
pajėgumas smarkiai išaugęs. Jis turi pini 
gų. Tai dirbantysis europietis. Jo valan
dinis uždarbis nuo 1950 metų Vokietijoje 
pakilo 132 procentus, Britanijoje 102 pro
centus, Italijoje 69 procentus.

Dirbančiojo pajamų didėjimas palaiko 
Europos pramonę. Ekonominės koopera
cijos ir pažangos organizacija yra apskai
čiavusi, kad Europoje kiekvienam gyven
tojui prekių dabar pagaminama dvigubai 
tiek, kaip iki karo. Pvz., Prancūzijoje šei
ma maistui išleisdavo pusę savo uždar
bio. Šitaip buvo dar apie 1950 m. Dabar 
tam reikalui jau užtenka dviejų penkta
dalių. Kai daugelyje kraštų visi turi dar
bo ir gerai uždirba, tai perka daug ką 
net ir skolon. Štai britų gyventojai per 
pastaruosius penkeris metus net dvigubai 
yra įsiskolinę.

Gerai uždirbdami, žmonės perka tai, 
kas iki šiol buvo jiems neprieinama. Kai 
pinigų yra, tai namuose būtina, pasidaro

Kartą bulius prispyrė arklį prie sienos 
lygiai toje vietoje, kur mes sėdėjome. Pi- 
kadoras suvarė savo ietį gyvuliui taip gi
liai, kad ietis nulūžo ir pats raitelis nuvir 
to nuo arklio. Atrodė gana pavojingas 
momentas. Bet raitelis greit pašoko ant 
kojų ir dūmė iš arenos. O bulius tuo tar
pu lamdė arklį prie sienos, net siena braš 
kėjo! Priešakinių eilių publika ėmė neri
mauti. Persigandę žmonės pradėjo loštis 
atbuli, tolindamiesi nuo užtvaros.

Bulius nuplėšė storą apdarą, kuriuo bu 
vo apsaugotas arklio šonas, ir jau atrodė, 
kad arkliui bus galas. Bet subėgę kapea
dorai ėmė plasnoti buliui prieš akis rau
donomis marškomis ir tuo būdu įniršusį 
gyvulį nuviliojo tolyn. Arklys buvo su
žeistas, ir jis greit pašalintas iš arenos.

Bet netrukus bulius „sustreikavo“. Jis 
jau buvo tiek privargintas, subadytas, vi
sas kruvinas, kad sustojo vidury arenos 
ir sunkiai alsavo. Tuomet jį puolė bandė- 
rilėriai, suvarydami į sprandą 4 žeberk
lus, kurie atgal jau nebeištraukiami. Bu
lius purtosi ir mėgina užpakaline koja 
tuos durklus iš sprando išlupti, bet nega
li. Ir juo jis daugiau purtosi, juo labiau 
tie smaigai jo sprandą plėšia. O erzinto
jai vis nesiliauja raudonom marškom er
zinti jį.

Bulius pradeda rėkti. Jis ne baubia, ne 
riaumoja, bet rėkia tokiu skaudžiu balsu, 
jog net nejauku klausyti! Pagaliau jis su
stoja ir žiūri į publiką. Jo šonais bėga 
kraujas, o akyse matyti ašaros... Stovi jis 
ir žiūri, tartum norėdamas prašyti: „Žino 
nės, pasigailėkite“...

Bet žmonės gyvuliškesni už gyvulį. Pa
sigailėjimo juose nėra. Jie trokšta dau
giau kraujo.

Galop ateina matadoras. Jis nešasi il
gą plieno špagą, ant kurios yra užkabin
ta raudona pala. Atsistojęs prieš bulių, 
jis pradeda tą palą smarkiai purtyti, ste
bėdamas, kad bulius taip atsistotų, jog jo 
mentė būtų atsiskyrusi nuo nugaros. Ta
da jis prišoka ir suvaro plieną taip, kad 
pataikytų gyvuliui į plaučius ar j šird(. 
Iš buliaus žiočių pasirodo kruvinos pu
tos, ir jis sudrimba. Žiūrovai klykia iš 
džiaugsmo ir pasitenkinimo...

Bematant arenoj pasirodo du vyrai su 
pora arklių, užkabina grandinį už pastur 
galinių buliaus kojų ir išvelka jį iš are
nos. Kiti darbininkai grėbliais užgrėbsto 
kraują, sulygina arenoj smėlį, ir tuoj iš
varomas kitas bulius. Jam išbėgant are
non, vėl įvaromas sprandan patlta, Ir toUS” 
pat vaizdas kartojasi iš naujo.

Tą popietį šitaip buvo nukankinti ketu
ri buliai.

Vaizdo aprašytojas savos kompanijos 
dalyvių vardu sako, kad „Grįžome namo 
prislėgta nuotaika ir pasipiktinę“. Bet ap
rašymą baigia guosdamasis. Girdi, 
„Bet vistiek gerai, kad gavome tą kruvi
ną „sportą“ pamatyti; 
kaip atrodo bulių kova“.

Iš „Amerikos
Nurašė K.

dabar

įdomybės“.

skalbimo mašina, šaldytuvas, elektriniai 
valytuvai ir, žinoma, televizijos aparatai. 
Tuo pačiu lengvėja gyvenimas ir darosi 
kas kartą malonesnis. Vokietijoje prieš 
keletą metų buvo didelis pareikalavimas 
pigių Volkswagen automobilių. Jų buvo 
nespėjama gaminti, reikėdavo užsisakius 
pora metų laukti. O dabar jų vietą rinko
je užėmė jau daug brangesni Mercedes.

Kaip smarkiai pagerėjo gyvenimas, ro
do kad ir toks pavyzdys. 1950 m. Prancū
zijoje dviračiais naudojosi apie 12 mil. 
gyventojų. Automobilių tebuvo tik 1.2 m. 
Praeitais metais dviračių jau buvo tik 7 
mil., o automobilių jau 5.5 mil.

Šiandien pirkėjas pasidarė daugiau iš
rankus. Jis pradeda jau pramonei ir pre
kybos tinklui statyti savo reikalavimus. 
Kuriasi vartotojų organizacijos, kurių 
tikslas — tyrinėti rinkon paleidžiamuo
sius ganjinius ir skelbti dėl jų išvadas. 
Daugiau laisvą laiką pradėjęs branginti 
ir sunaudoti jį savo reikalui pirkėjas taip 
pat daro nemažos įtakos ir į prekybos 
tinklą. Nors sutrumpėjusios darbo valan
dos, šaldytuvai, skalbimo mašinos sutau
po daug laiko ir leidžia daugiau jo skirti 
teatrams, knygoms ar bent televizijai 
žiūrėti, bet europietis nėra tuo patenkin
tas. Jis dar nori daugiau laisvo laiko. Jis 
nenori bėgioti po parduotuves, vienoje 
nusipirkti duonos, kitoje mėsos, trečioje 
sviesto ir kiaušinių. Jis patenkintas, kai 
maisto gaminius ir pramonines prekes 
randa vienoje ir toje pat parduotuvėje ir 
jam nereikia bėgiojant gaišti laiko. Dėl 
to britai jau turi apie 775 didžiules par
duotuves, kuriose gausi visko. Prekės jo
se išdėstytos visiems prieinamai apžiūrė
ti. Tokion parduotuvėn užėjęs, pirkėjas 
randa maždaug visko, ko jam reikia. Ši
taip yra ir Olandijoje, kuri turi apie 50 
didžiųjų magazinų-parduotuvių ir apie 
2.800 tokių, kuriose pirkėjas pats sau pa
sitarnauja.

4
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IŠNAUDOTOJA AR IŠNAUDOJAMOJI ?
NESIBAIGIANTIS ŠVEDŲ GINČAS DĖL MOTERS VAIDMENS

Sjkaitytoju tauJkai
Istorija, galima sakyti, prasidėjo 1960 

m. sausyje. Švedijos radijas pakvietė tū
lą panelę Ievą Moberg pakalbėti populia
rioje debatų valandėlėje. Klausytojų dė
mesiui sukelti protarpiais šios valandė
lės rėmuose žodi gauna kaip tik tokie as
menys, kurie gali suerzinti daugumos 
nuomonę.

Kalbėtoja — originalaus švedų šiuolai
kinio rašytojo ir visuomenės kritiko Wil- 
helmo Mobergo duktė — išdrožė maždaug 
štai ką. Tarp moterų ir vyrų, išskyrus kai 
kurias fiziologines smulkmenas, nesą jo
kių skirtumų. Jie lygūs prigimties, proto, 
doros ir visais kitais atžvilgiais. Todėl 
nepateisinama tradicinė moters ir vyro 
darbo padala: vyrui — uždarbiauti, mo
teriai — namus ir vaikus prižiūrėti. Ve
dusieji turį lygiai bendradarbiauti atlik
dami visas šeimos gyvenimo užduotis: 
abu uždarbiauti, abu namų ūkiu ir ruoša 
rūpintis, abu vaikus auklėti ir t.t. Ligšio
linė tvarka, kalbėjusios nuomone, turinti 
būti pakeista, pavyzdžiui, taip: vieną sa
vaitę vyras dirba, žmona namuose triū
sia, o kitą — žmona eina darban, vyras 
lieka namuose.

Radijo programos tvarkytojų lūkesčiai 
buvo pralenkti: Ievos Moberg žodžiai su
kėlė didžiulį atbalsį visuomenėje. Dar ir 
dabar tas ginčas nėra visiškai baigtas. 
Kaip paprastai, ginčas išsiplėtė ir nukry
po nuo pirminės temos. Nuo lygaus pasi
dalijimo darbais šeimoje pereita prie la
biausiai rūpimo klausimo: pasilikti mote
riai namuose ar eiti dirbti? Esmėje gin
čas liečia žmogaus arba tiesios moters tei 
sės. Savaime susidarė trys frontai, šeimi 
ninkės kovojo žodžiais už savo teisę pasi
likti namie, nors vargiai kas nori paneig
ti joms tą teisę. Tuo tarpu profesiją turin 
čiųjų moterų nuosaikusis sparnas pabrė
žė kiekvienos moters teisę pasirinkti, kas 
jai geriau patinka: dirbti ar namuose bū
ti. Garsiausi balsai pasigirdo kraštutinia
me sparne: kiekvieno pareiga savo darbu 
didinti tautos ūkio gėrybes, todėl niekas 
neturįs teisės nuo ryto iki vakaro tįsoti 
namuose, kai kiti, kvapo pritrukdami, bė
gioja, kad sukurtų visuomenės gerovę, 
kad išmaitintų ir aprengtų nieko nevei
kiančius nenaudėlius...

šalin moterį — išnaudotoją!
Pradėkime kraštutiniaisiais. Būdinga 

jų atstove galima laikyti Lundo studentę 
Gunne Bengtsson. Ištekėjusi, bevaikė, be
sidominti socialiniais klausimais. Kaip įsi 
vaizduoja ji naują, visiška lygybe pagrįs
tą visuomenę? Visi, vyrai ir moterys, dir
ba ne namuose. Vakaras laisvas: kas no
ri, nakčiai parsiveda vaiką iš bendrabu
čio namo; jei ne, palieka ten, kur dieną 
buvo. Kas nori, gamina - patys sau valgį; 
kas ne, eina valgyklom Tai esanti visiška 
demokratija, ne tik politinė, bet socialinė 
ir ūkinė, nes kiekvienas gauna uždarbį, 
niekas negyvena kito išlaikomas.

Kaip sukurti tokią visuomenę? Tegu 
valstybė pastato daugybę vaikų bendra
bučių ir darželių. Bet svarbiausia padary
ti galą šeimininkių dykaduoniavimui. 
Profesiją turinčiųjų moterų kraštutinis 
sparnas yra labai blogos nuomonės apie 
šeimininkes. Jos nieko neveikiančios, nuo 
pat vaikystės tik ir tegalvojančios, kaip 
pasigauti vyrą, jį pavergti, iš jo uždarbio 
gyventi, kai joms pačioms moderniais 
laikais — su dulkių siurbliais ir šaldytu 
maistu — nebesą ko namuose nė veikti. 
Be to, dėl neveiklumo ir dykaduoniavimo 
menkėja proto galios, siaurėja akiračiai. 
Joms terūpi virtuvė, pažįstamų apkalbos, 
blogi romanai. Jokio susidomėjimo politi 
ka ar visuomenės reikalais. Tokiu būdu 
susidaranti savotiška analfabetų ir tam
suolių kasta, protiškai atsilikusi, pasenu
sių pažiūrų, priešinga visokiai pažangai 
ir padedanti savo abejingumu ir kvailu
mu išsilaikyti neteisybėms.

Kai dėl vaikų, tai šio sparno šalininkės 
nustatė, jog profesija besiverčiančiųjų

TAZAB & CO. LTD
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7, 

LIETUVIŲ SKYRIUS 
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE 

Didelis pasirinkimas prekių, specialia! 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 pasirinkimas grynos vilnos 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, 

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

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

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.
kainoraščiai.

RAŠO ELBA ČEGINSKIENĖ 
fZZVWVWA/VWWWZZZTWZv 

moterų valkai esą žymiai gabesni, negu 
tie, kurių motinos sėdinčios namuose. Pa
gal naująją tvarką, čia vaikai, esą, visiš
kai nenukentėtų, nes šeimos gyvenimo 
pilnybė ir šventumas — tik mitas. Be to, 
ne visada jie ir pageidautini. Todėl naujo 
ji visuomenė pasirūpinsianti ir atitinka
momis priemonėmis.

šalin moters išnaudojimą!
Nuosaikiajame sparne moteris-šeimi- 

ninkė nėra visiškai pasmerkta, nevadina
ma dykaduone. Priešingai, daugiau kalba 
ma apie tai, kad ji išnaudojama ir esanti 
liūdnoj padėty.

Didžiausia blogybė, šių kritikų akimis, 
yra ta, jog moterims tenka gimdyti vai
kus, o iš to kylanti jų sunki būklė. Čia 
nemėginama neigti nei motinos meilės 
jausmo, nei to, kad bent ikimokyklinio 
amžiaus vaikams reikalinga šeimos aplin 
ka. Todėl ir motina turinti pasilikti na
muose, bent dalį dienos. Tik čia, girdi, ir 
prasidedanti neteisybė. Pasilikusi namuo
se be asmeninių pajamų, ji tampa ūkiš
kai priklausoma nuo vyro, verge, neturin 
čia teisės pakelti balso, bet privalančia 
pavyzdingai elgtis ir viską iškęsti, kad 
gautų lėšų, kurių reikia šeimai išlaikyti. 
Šalia tokio didelio pažeminimo tenka pa
tirti ir kitokią žalą. Namų ruošos supan
čiota moteris neturinti jokios galimybės 
puoselėti savo asmens kultūros. Mecha
niškuose, protinės įtampos nereikalaujan 
čiuose judesiuose pamažu merdėja proto 
galios. Užmirštama ir tai, kas anksčiau 
buvo išmokta. Tai aiški neteisybė.

Kokia išeitis? Vargšė moteris-šeiminin- 
kė turi išeiti iš namų kalėjimo, turėti pa
jamų, o taip pat ir teisę verstis kuo kitu, 
o ne virimu ar skalbimu. Vienu žodžiu, 
jeigu kraštutinės nuomonės šalininkės 
neabejotinai vadovaujasi savotišku ko
munistinės visuomenės idealu, tai nuosai
kusis sparnas nori išsilaikyti liberalinės 
ideologijos rėmuose. Tatai paaiškina tą 
reikšmę, kuri čia skiriama pinigui.

Tegyvuoja laisvalaikis!
Pačios šeimininkės šiame ginče apla

mai pasirodė labai nedrąsios, tarsi patvir 
tindamos kritikos teigimą, jog, belaisty- 
damos gėles, praradusios kartu ir sugebė 
jimą pasiginčyti ne vien dėl smulkmenų. 
Tačiau reikia pripažinti, jog puolimas 
prieš jas vedamas iš visų pusių ir tai to
kiais argumentais, kurie tiesiog atspindi 
bendrą švedų filosofiją, būtent, reikalą 
nuolat dirbti, didinti tautos ūkio gėrybes, 
vystytis, daryti pažangą, turėti savo „hob 
by“ ir pan. Ir pačios šeimininkės susitai
ko su tokiomis mintimis, kuriomis jas 
maitina jų savaitiniai žurnalai.

Todėl ir jų atsakymai labai smulkūs, 
neesminiai. Būdinga, jog patį reikšmin
giausią argumentą šioje byloje iškėlė vy
ras, kažkoks mažai žinomas Stockholmo 
profesorius. O jis pasakė, kad jam tiesiog 
nesuprantama, kodėl mūsų laikais, sie
kiant visiško pramonės suautomatinimo 
ir trumpinant darbo laiką įmonėse bei 
įstaigose, moterys turėtų spirtis prieš 
srovę ir save dar labiau apkrauti. Juk jei 
norima visiems padidinti laisvalaikius, 
tai kodėl puolamos šeimininkės, kurios 
laikomos toliausia šia kryptimi pažen
gusiomis?

Strindbergo ir Ibseno palikimas
Istoriškai žvelgiant, moterų klausimą 

Švedijoj dar šio amžiaus pradžioje labiau 
šiai pajudino du rašytojai — Strindber
gas ir Ibsenas. Pirmasis, smarkaus tem
peramento ir nuolat nesugyvenęs su žmo
nomis, savo veikaluose tulžingai puolė 
profesiją turinčias ir nepriklausomas 
moteris už jų nepaklusnumą vyrams ir 

nesugebėjimus virtuvėje. Kadangi Strind 
bergo kūriniai įeina į privalomą mokyk
los kursą, tai lengva įsivaizduoti, kaip 
visa karta ėmė neapkęsti šio rašytojo 
moters idealo. Juo labiau, kad kitas pri
valomas autorius — Ibsenas — „Noroje“ 
nupiešė kitokį moters vaizdą. Nora paliko 
malonų, turtingą ir tvarkingą vyrą, val
kus vien dėl to, kad ji nebuvo laikoma 
savarankiška, protinga, bet tik paprasta 
moterim. ,

Moters klausimą toliau tebediskutuoja 
radijas, televizija, spauda, vieši susirin
kimai. Netrūksta ir staigmenų. Stockhol
mo aukštųjų — technikos ir prekybos — 
mokyklų studentai taip pat vieną vakarą 
diskutavo. Buvo laukta, jog ateities tech- 
nokratijos elitas pasirodys labai moder
nus. Pasirodė priešingai: dauguma pasi
sakė už labai konservatyvų moters vaid
mens apibrėžimą pagal seną vokiečių for
mulę: „Kirche, Kueche und Kinderstube“ 
(Bažnyčia, virtuvė ir vaikų kambarys).

(ELI)

Kelia Napoleono laikų mūšius
(E) Birželio antrojoje pusėje sukakus 

150 metų, kaip Napoleono vadovaujama 
prancūzų kariuomenė peržengė Nemuną 
ties Kaunu, tą sukaktį paraginta minėti 
visoje Sovietijoje. Ta proga Karo muzie
juje Maskvoje Įręngta 1812 m. įvykiams 
paminėti paroda, kurioje esama ir doku
mentinės medžiagos, liečiančios istori
nius įvykius Lietuvoje. Pagal Vilniaus ra 
diją, sukurtas žemėlapis iliustruoja pir
muosius mūšius su Napoleono kariuome
ne ties Kaunu ir Vilniumi. Pavaizduotas 
ir prancūzų atsitraukimas.

Pasitarimas interjero klausimais
(E) Birželio 20 d. Vilniuje baigėsi tris 

dienas trukęs visos Sovietų S-gos pasita
rimas interjero klausimais. Apie 250 ar
chitektų, dailininkų, vitražistų, keramikų 
ir baldinlnkų iš įvairių respublikų, mies 
tų svarstė klausimą, kaip sutvarkyti gyve 
namųjų ir visuomeninių pastatų aplinką, 
kurioje žmogus gyvena, dirba, ilsisi. Pasi 
tarimo dalyviai buvo supažindinti su ge
riausiais Vilniaus ir Kauno visuomeninių 
pastatų ir gyvenamųjų kvartalų statybi
niais interjerais. Buvo apibendrinti įvai
rių respublikų pasiekimai, priimta reko
mendacija.

Zdrastvuite, dorogije tavarišči
(E) Vilniaus turistinėje bazėje priglau

džiami turistai iš visos Sovietijos kampų. 
Toje bazėje paruošiami turistams marš
rutai, pvz., 147 „visasąjunginis maršru
tas“ prasideda Ignalinoje, toliau turistai 
vyksta į Trakus, Birštoną ir kelionę bai
gia Vilniuje. Turistų bazėje išgirstami 
pasikalbėjimai atrodo šitaip:

— Zdrastvuite, dorogije tavarišči, a vy 
at kuda?

— My iz Charkovą.
Tokių turistų, atvykusių iš įvairių So

vietijos vietų, skaičius nuolat auga.

TAURAS VISADA TAURUS
TAUTIEČIAI,

jeigu jums iki šiol jau pa
sitarnaudavo TAURAS, tai jūs žinote, 
kad visada būna pasitarnaujama greit, 
sąžiningai ir siunčiamos tik geros prekės. 

Kviečiame išbandyti visus tuos, kurie 
iki šiol dar nėra naudojęsi mūsų patar
navimu.

Geriausios vilnonės medžiagos paltams, 
kostiumams, suknelėms; nailonai, kapro- 
nas, šilkas ir kitokios dirbtinės medžia
gos; patalynės dalykai; avalynė, oda; vai
kų apranga ir apskritai visa, kas tik gali
ma siųsti.

Kojinės ir rankinės siuvimo mašinos 
(Singer, Pfaff. Alfa); švediški ir vokiški 
akordeonai; elektros reikmenys, radijo 
aparatai; laikrodžiai (Cyma, Avia ir kitų 
firmų).

Be kita ko, dabar galima siųsti 
jau pavartotos pramoninės pre
kėse laikrodžiai, siuvamosios ma
šinos, radijai, type-recorderiai ir 
kt.), bet tik geram stovyje, nes 
muitas imamas kaip ir už naujus.

Kas nori siųsti gatavai pasiūtus geros 
medžiagos kostiumus, gali užsisakyti (pa
siuva per 3-4 savaites; pasiuvimas 8 
sv. 8 šik, o muitas 3 sv. 4 šil. 1 penas).

Parašykite, kainoraščių paprašykite, 
klauskite, teiraukitės, lyginkite, darykitės 
išvadas.

Visada jums pasitarnauti pasiruošęs

TAURAS
(A. BRIEDIS)

88, GOLDSMITH AVENUE, 
LONDON, W.3.

■ Telefonas: ACO 9471

SKAUTYBĖS KELIŲ

Ten, anoje pusėje kelio, Lietuvių Sody
bos žemės gabalas yra iškilęs aukštyn ir 
apaugęs daugiausia ąžuolais. Ta vieta 
man primena prie Kražių pagal Kražan
tės upę esančią labai panašią kalvą, ap
augusią ąžuolais ir vadinamą „Medžio
kalniu“.

šis Lietuvių Sodybos Medžiokalnis šį
met užvaldomas Anglijos skautiškojo 
jaunimo, kuris susirenka j savo 13-tąją 
vasaros stovyklą. Medžiokalnis pajus lie
tuviško jaunimo gyvybę. _

Dažnai girdime, kad veikia skautai, bet 
labai maža težinome, kokia yra jų orga
nizacinė tvarka čia, Anglijoj. Visi Angli
jos skautai yra apjungti į Anglijos Skau
tų Rajoną, kuriam vadovauja skautinin
kas Jaras Alkis. Berniukams yra skautų 
vietininkija, vadovaujama ps. Broniaus 
Zinkaus. Mergaičių Rajonui vadovauja 
ps. G. Zinkienė. Skautų ir skaučių viene
tai yra Bradforde, Coventry, Derby, Mari 
chesteryje, Stoke-on-Trent ir korespon- 
dencinės skiltys, šiuose visuose vienetuo 
se dalyvauja 100 aktyvių skautų ir skau
čių, neskaitant tų, kurie yra buvę skau
tais, bet dabar nedalyvauja darbe. Tai la 
bai gražus jaunimo būrys, kuris yra pasi 
ryžęs augti ir lavintis, kad būtų naudin
gas, pagal savo skautišką šūkį, Dievui, 
Tėvynei ir Artimui.

Mes paprastai nešiojamės mintį, kad 
skautais gali būti tik vaikai, o paaugu
siems skautauti jau netinka. Lyg ir gėda 
būtų vaikščioti trumpomis kelnėmis, 
mazgyti mazgus. Lyg ir atrodytų, kad pa
augęs jaunuolis, būdamas skautu, ver
čiamas vaiku. Čia kaip tik labai klysta
ma, ir štai kodėl. Reikia prisiminti, kad 
kiekvieno skauto širdyje skamba šūkis: 
Dievui, Tėvynei ir Artimui, šiems trims 
labai reikšmingiems žodžiams Įgyvendin
ti savyje reikia daug darbo. Būti naudin
gam Dievui reikia gerai pažinti savo ti
kybą ir ją praktikuoti. Būti naudingu

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

Oi nelaimi, ką ai matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėtai mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

GERMINAS VEIKLUSIS

I. ĮŽANGA. Karjeros pradžia. (Veteri
narijos technikas Vytas Germinas, busi
masis Skaudvilės rajono pažiba, su tuš
čiu studentišku lagaminu ir pilna galva 
sumanymų nuleidžia inkarą „Pažangos“ 
kolūkyje. Naujasis zootechnikas: „Gyvu
lininkystę vystysiu moksliškais pagrin
dais!“

II. DĖSTYMAS. Germinas veiklusis. 
(Pokalbis paties su savimi apie iškovotą 
garbę, gyvenimo prasmę ir naujo rublio 
skambėjimą. Gilių apmąstymų rezultatai: 
„Autoritetas autoritetu, bet prie atlygini 
mo atliekamas rublis nekenktų...?).“

1. Veršiai — pirmoji pagunda. (Šiaulių 
prekybos technikumo saviveiklininkų 
koncertas kolūkyje. Pirmininkas nori su
ruošti jiems bajoriškus pietus, šiam rei
kalui skiriama 240 rb. Zootechnikas, au
kodamasis visuomenės labui, apsiima tą 
puotą organizuoti. Iš kolūkio fermos 
dingsta trys veršiai. Pinigai po 24 rublius 
už kiekvieną „per klaidą“ atsiduria ap
sukriojo organizatoriaus kišenėje. Šių ir 
dar vieno, panašiu būdu paimto iš ganyk 
los, veršelių vietoje laigo ką tik gimę, net 
neužpajamuoti. Karališkų pietų organiza
torius šypsosi. Ir kad nors šuo sulotų!..)

2. Bekonai — antroji pagunda. (Apeti
tas atsiranda bevalgant. Kolūkietis J. Žu
kauskas bekoną augina kolūkiui. V. Ger
minas jį pristato i gyvulių supirkimo 
punktą. 113 rb ir 20 kap — vėl zootechni
ko piniginėn. „Kas mano — kolūkio, o 
kas kolūkio — mano!..“ Dar 48 fermoje 
neužpajamuoti bekonai laukia progos eiti 
į mirties ešafotą veikliojo zootechniko 
naudai...).

3. Karvė — trečioji ir paskutinė pagun
da. (Rago Nr. 192. Paslaptingas raguoto
sios dingimas. Kas žino, kur ji šiandien 
ganosi, kiek duoda pieno ir kiek Germi
nas veiklusis už ją įsidėjo šlamančiųjų?).

Perskaitę šį feljetono planą, mes susi
ginčijome. Vienas sakome: spausdinti ne
verta, jeigu ilgapirštį Germiną numato
ma ir taip nubausti. Kitas teigiame prie
šingai, kol prieiname bendros išvados.

Tegu žino visuomenė! Tai bus įspėji
mas kitiems panašiems, kad vis tiek ožys 
liepto galą prieina. Bus pamoka ir to
kiems vadovams, kaip skaudviliškis „Pa
žangos* kolūkio pirmininkas A. Sungaila, 
kurie nekontroliuoja specialistų darbo.

A. škerpetka, V. Ginkus
„šluota“, 1962 m. Nr, U 

savo Tėvynei reikia labai daug lavintis, 
kad pažintum savo krašto geografiją, is
toriją, savo kalbą ir pilietines teises. Vi
sam tam siekti irgi reikia darbo! Paga
liau būti naudingu savo artimui reiškia 
būti pasiryžusiam patarnauti artimui ne
laimės atveju, čia skautui reikalinga ži
noti ne tik tuos gal kam ir juokingais at
rodančius mazgus, bet ir pirmąją pagal
bą. Taigi tuos tris skautiško šūkio žo
džius Įgyventi savyje, savo organizacijo
je nėra vaikiška ir ne taip lengva. Taigi 
skautybė pradedama vilkiukais ir paukš
tytėmis. Skautai suauga ir tampa jau vy
resniaisiais skautais — Vyčiais. Skautas 
turi lavintis daug ir labai daug!

O jei mes visi, šiuo metu gyvenantieji 
šioje neteisybių apgaubtoje žemėje, tap
tume skautais, tad kam čia būtų dar rei
kalinga kariuomenė, policija ir visokios 
geležinės uždangos, kurios pareikalauja 
tiek daug prakaltu uždirbto pinigo! Tai 
tikrai nevaikiški dalykai įvyktų žemės 
pavlršuje.

Sodybos Apuokas

DĖL MINĖJIMO PULKŲ

Jau nebe pirmi metai, kai Londone ren 
giamas 9 Pėstininkų Lietuvos Kunigaikš
čio Pulko minėjimas.

Manyčiau, kad daugiausia ir žuvusių 
karių buvo 1-mojo pėstininkų pulko, nes 
jis pirmasis tvėrėsi, pirmasis stojo kau
tis. Norint kiekvienam pulkui atskirai 
rengti minėjimus, išeitų tų minėjimų 
net 12.

Bet, greičiausia, būtų čia gyvenančių 
buvusių karių ir iš kitų pulkų. Ar jau 
tikrai tokių nėra mūsų tarpe? O kadangi 
Lietuvai ir lietuviams visi pulkai buvo ly 
gūs, minint Kariuomenės dieną, dėl at
skirų pulkų minėjimo tektų pagalvoti, 
kaip išspręsti, kad būtų prisimenamas ne 
tik vienas pulkas. J. Liobė

10-to Pėstininkų Marijampolės pulko 
karys

ĮŽEIDINĖJIMAS RAŠTU
Žengdamas į keltuvą, jungiantį miesto 

centrą su Žaliakalniu, perskaitai pirmą 
užrašą:

„DURIS DARINĖTI DRAUDŽIAMA“
Prasmukęs pro šią draustinę zoną, pa

tenki į dar vieno užrašo spąstus: 
„VALDYMO ĮRENGIMUS KELEIVIAMS 
JUDINTI DRAUDŽIAMA“

Nusisukęs nuo šio draudimo, užšoki ant 
dar įžūlesnio:

„RŪKYTI IR SPIAUDYTI DRAUDŽIA
MA“.

Pagalvoji: o kodėl gi daugiau nieko ne
draudžiama? Parašytų, kad vagone nega
lima baltinių džiauti, malkų skaldyti, bul
vių skusti, futbolo žaisti — žinotų žmo
nės, ir būtų tvarka. Jeigu jau rašyti ant 
sienų — tai rašyti!

R. Kliučinskas
Visuomeninio Spaudos universiteto 

klausytojas 
Kaunas

„Šluota“, 1962 m. Nr. 6

Rusai žvejoja Lenio ežere
(E) Meškeriotojai Lietuvoje jau pradė

ję sezoną, tačiau, kaip gegužės 19 d. pra
nešė Vilniaus radijas, jų derlius ne taip 
lengvai pasiekiamas. Stambiausias laimi 
kis atitekęs... rusams Petrovui ir Varla- 
kovui —jie Lenio ežere, netoli Panevėžio, 
ištraukę didelę lydeką. Ji buvusi 13 kg 
svorio ir, kaip spėjama, 30 m. amž. Kitų 
žvejų (greičiausia, lietuvių...) laimikiai 
nepasižymėję tokiu svoriu — didžiausia 
lydeka svėrusi 4 kg. Didelių lydekų, dau
giau kaip 20 kg svorio, pasitaiko sugauti 
Kuršių mariose. Pvz., 1953 m. ties Juod
krante buvo sugauta 35 kg lydeka, o 1959 
m. ten buvo išvilkta lydeka svėrusi 37 kg. 
Esą, istorijoje yra žinoma, kad Lietuvoje 
pagauta lydeka yra siekusi 5,5 m. ilgio.

Varšuvos operetė Vilniuje
(E) Birželio 25 d. į Lietuvą su gastrolė

mis buvo atvykusi 150 žmonių Varšuvos 
operetės teatro grupė, pirmą kartą viešin
ti Sovietų S-je, jos okupuotuose kraštuo
se. Menininkai buvo iškilmingai sutikti, 
ir vis pabrėžta Lenkijos ir Sovietų S-gos 
tautų draugystė. Vilniaus operos-baleto 
teatre svečiai parodė tris spektaklius. Ša
lia K. Milloekerio operetės „Studentas el
geta“ ir Offenbacho „Paryžiaus gyveni
mas“, dar pastatyta lenko Swiętochovs- 
kio operetė „Garlaivis Undinė“ (Panna 
wodna), vaizduojanti Amerikoje gyvenu
sios milionierės — lenkės nuotykius su
grįžus į Lenkiją. Du spektakliai surengti 
ir Kauno sporto halėje.
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LONDONAS
KAS SPAUSDINAMA?

Nidos spaustuvė šiuo metu baigė spaus 
dinti Nidos Knygų Klubo nariams skirtą
ją P. Orintaitės romano „Daubiškės inte
ligentų“ I tomą. Jis bus tuoj siunčiamas 
į knygrišyklą.

Laukia eilės per spausdinimo mašinas 
leidžiamas to paties romano jau surinktas 
II tomas.

Jau baigiamas ruošti Nidos sieninis 
kasdien nuplėšiamas kalendorius su pasi
skaitymais 1963 metams. Dalis jo jau su
rinkta. šįmet norima jį dar anksčiau iš
leisti, kad visi laiku gautų.

DAUGĖJA SVEČIŲ

Užėjus vasaros atostogų mėnesiams, 
Lietuvių Namuose Londone vis daugiau 
apsilanko lietuvių iš tolimesnių vietų. .

Protarpiais užsuka ar ir ilgiau pabūna 
pravažiuojantieji pro Londoną lietuviai 
iš J.Ą.V. ir kitų kraštų.

EKSKURSIJA SKAUTŲ STOVYKLON
Liet. Namų Klubas ir Parapija rug

piūčio 5; d., sekmadienį, ruošta ekskursiją 
į jaunimo-skautų stovyklą Lietuvių Spdy 
boję. Autobusas nuo Liet/ Bažnyčios pa
juda 8.30 vai., nuo Lietuvių Namų 9 vai. 
rytą.

Norintieji važiuoti prašomi nedelsiant 
užsirašyti Lietuvių Namuose asmeniškai 
(1 Ladbroke Gardens, W.11), arba tele
fonu PARk 2470, arba Klebonijoje tel. 
SHO 8735. arba pas S. Kasparą.

•O ________

WOLVERHAMPTONAS
MOKYKLA VĖL VEIKIA

Sporto Klubo iniciatyva gautos iš Švie 
timo Ministerijos gan geros patalpos — 
Springfield Rd., Springfield School, šeš
tadieniais po pietų nuo 3-čios valandos 
į mokyklą lankosi šie vaikučiai: Mečys 
Petras ir Mečytė Onutė, broliai Pitkevi- 
čiai, broliai Bondoniai, sesutės Budnikai
tės, Danutė Ivanauskaitė ir broliai Nava
kai. Labai gaila, kad tai yra tik pusė vai
kų, kurie turėtų lankyti. Nejaugi tėvai 
nesupranta, koks svarbus reikalas įsąmo 
ninti vaikučiams savo tautos meilę, da
bartinę tautos padėtį ir praeitį.

Mokykloj iki šiol mokytojauja V. Kel
mistraitis ir Janina Narbutienė. Kviečia
me ir kitus galinčius mokytojauti susi
siekti su V. Bandoniu arba V. Kelmis- 
traičiu.

Šiuo metu Viltis treniruosis krepšiniui 
lauko aikštėje. Visus norinčius kviečiame 
atsilankyti. Pradžia rugpiūčio 12 d., 3 
vai. po piet.

Dabar daugumas atostogauja. Iš Wol- 
verhamptono išemigravo į JAV L. Kuka- 
nauza su žmona. Ruošiasi išvykti ir V. 

-1W-

AR ŽINAI, KĄ D.ARAI?

Daugumas tų, kurie remia savuosius dovanų 
siuntiniais, dažnai siunčia tokius daiktus, kurie 
Lietuvoje nėra reikalingi. Tuo be reikalo tik sunaudoja 
savo sutaupąs, taip pat dar priedo sumokėdami muitą 
ir persiuntimo išlaidas.

Mes turime smulkių informacijų, kas Lietuvoje 
labiausiai reikalinga, ir mielai patariame kiekvienam 
siuntėjui, kas verta siųsti ir kaip tai reikia atlikti.

Tiems, kurie nori siųsti savo supirktąsias prekes, 
siūlome prieš perkant palyginti mūsų kalnas su 
krautuvių kainomis.

štai keletas pavyzdžių.
Nailoninės suknelėms medžiagos jardas mūsų parduodamas po 
6/11, krautuvėse po 9/-. Impilams vokiška medžiaga — 12/-, 
krautuvėse — 15/-. Geriausios rūšies medvilninė medžiaga —4/11, 
krautuvėse — 6/9. Vilnonės kostiumams ar paltams medžiagos 
jardas tikrai parduodamas ne mažiau kaip po 10/- pigiau negu 
krautuvėse. Batai, kurie krautuvėse kainuoja po 3 svarus, pas 
mus — 2 svarai 10 šilingi).

Anglijoje gyvenantieji tautiečiai, kurie nori 
nusipirkti ką nors sau vartoti, per mus gali gauti Urmo 
kainomis, taigi daug pigiau negu krautuvėse ir visokių 
prekių, kaip, pvz., radijo aparatų, televizijos aparatų, 
Įvairių baldų, kilimų, laikrodžių, elektrinių pečių, 
siuvamųjų mašinų, gatavų rūbų, kaldrų ir t.t.

Visais reikalais prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2 
Tel.: SHOreditch 8734

Gečas su ' šeima. Nežiūrint emigracijų, 
esama didelio noro įsigyti savo klubą, 
kuris aprūpintų visą kolonijos veiklą pa
talpomis. Dėl to rugpiūčio 12 d., 12 v., 
prašom rinktis visi į Molineux Kotelį, 
kur bus bandoma sudaryti planai klubui 
įsteigti. Negalintieji dalyvauti, prašomi 
raštu pasižadėti remti. Pasižadėjimus 
siųsti: V. Kelmistraitis, 3, Hart Rd., 
Wednesfield, Nr W-ton.

Berniukų krepšinio komandai pradžia 
jau padaryta. Atrodo, kad įeis Bondoniai, 
Petkevičiai, Mečys Petras ir vienas Na
vakų.

Kiek girdėti, kad mokinių skaičius 
smarkiai padidės po atostogų. Specialiai 
kviečiam tuos, kurie visai nemoka lietu
vių kalbos. Mokytojai pasirūpins mokyti.

V. Kelmistraitis

DERBY
PAMINĖTI DARIUS IR GIRĖNAS

Po kiek ilgesnės pertraukos DBLS 
S-gos Derby Skyrius ir vėl pakrutėjo, 
liepos 21 d. buvo surengtas kuklus Da
riaus ir Girėno minėjimas. I šį minėjimą 
atsilankė didesnė pusė vietos lietuvių. 
Susirinko visi, kurie jaučiasi lietuviais ir 
kuriems Lietuva bei jos didvyrių pager
bimas yra pirmaeilis reikalas. Reikia tik 
pasidžiaugti, kad tiek dar esama gerų ir 
susipratusių lietuvių. Skyriaus Klubo pa
talpos buvo beveik pilnos. Susirinkusius 
dar jaukiau nuteikė graži lietuviška mu
zika, kurios užteko visam vakarui.

Sk. prm-kas, . atidarydamas ir praves- 
damas šį kuklų minėjimą, nupasakojo 
mūsų tautos didvyrių Dariaus ir Girėno 
drąsų ir tragišką žygį Lietuvon, ko jie 
tuo savo žygiu siekė ir ko mes turėtumėm 
iš jų mokytis. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu, kuris gražiai ir stipriai veržėsi iš 
lietuviškų krūtinių.

Dar ilgai susirinkusieji paskui nesi- 
skirstė. Buvo rasta bendros kalbos, pasi
šnekučiuota. Nedažnai čia tautiečiai taip 
gražiai ir gausiai susieina, todėl nenuo
stabu, kad visiems labai viskas patiko. 
Buvo pasisakymų, kad panašūs parengi
mai būtų dažniau. Manoma, kad rude
niop Skyrius surengs didesnį pasirodymą.

J. Levinskas

NOTTINGHAMAS
R. PAULIOKONIO LAIDOTUVĖS

R. Pauliukonio laidotuvės įvyks šešta
dienį, rugpiūčio 4 d.„ 9.30 vai. ryto, 
Northern Cemetry, Bulwell, Nottingham.

O. Petravičius

PADĖKA
■ Nuoširdžią padėką reiškiame visiems 
padėjusiems palydėti į amžino poilsio vie
tą mūsų brangią mamytę

a. a. Oną Bacevičienę.
Dėkojame kun. A. Pucei už paskutinį 

patarnavimą, visiems draugams, pažįsta
miems ir organizacijoms už vainikus ir 
gėles.

Vilma, Onutė ir Romas

VOKIETIJA kIAn
■ -■ s'' " > *į i*

FLB VOKIETIJOS KRAŠTO TARYBA

Į Krašto Tarybą pagal balsų daugumą 
išrinkti:

Rugienius Izidorius (934 balsai), šar
ka Vaclovas (880 balsų), Llubinas Bro
nius (855 balsai), Bernatonis Alfonsas 
(814 balsų), Keleris Adolfas (791 balsas), 
Aviža Jonas (788 balsai), Valiūnas Jonas 
(661 balsas), Stankaitis Jonas (644 bal
sai), Skėrys Fricas-Jonas (595 balsai), 
Grinius Jonas (593 balsai), Venckus Juo
zas (589 balsai), Mariūnas Aleksandras 
(572 balsai), Boehm-Krutulytė Ona (568 
balsai), Lenertas Vilius (526 balsai), 
Norkaltis Jonas (522 balsai).

Kandidatais lieka:
Kriščiūnas Juozas, Ralšys Vladas, Pet

raitis Jonas, Musteikis Mečys, Simonaitis 
Erdmonas.

GIMNAZIJOS MOKINIAI VASAROJA
NORVEGIJOJ

Norvegų Krikščioniškų Jaunų Vyrų 
Sąjungos (CVJM/YMCA) sekretorius 
Nils Seim ir šiais metais pasikvietė 5 ber
niukus iš lietuvių Vasario 16 Gimnazijos 
vasaroti į Strandheimą (Narsnes apie 30 
km nuo Oslo miesto, prie fjordo). Jau aš
tunti metai, kai toj tarptautinėj stovyk
loj lietuviukai praleidžia 5 savaites savo 
vasaros atostogų Norvegijoje.

Skėrio tarpininkavimu ir jo dėka nuo 
1955 m. jau 90 mokinių buvo Norvegijoje. 
Iš jų dar 26 lanko šią mokyklą. Šiais me
tais mažiausias skaičius pateko į Norve
giją. 1959 metais buvo 19, 1960 metais 15 
berniukų.

Nils Seim yra didelis lietuvių tautos 
draugas ir jau daug kartų labai palankiai 
atsiliepė apie mūsų gimnaziją ir jos ber
niukus norvegų spaudoje. Gimnazijoj ge
rai išauklėti berniukai iki šiol stovykloje 
paliko labai gerą įspūdį savo kuklumu, 
klusnumu, mandagumu, paslaugimu ir 
darbštumu.

Per 12 metų per Strandheimo stovyklą 
jau praėjo daugiau kaip 2000 pabėgėlių 
berniukų iš įvairiausių kraštų. 800 mažes
nių berniukų buvo parūpintos vietos nor
vegų šeimose. Nils Seim visus su meile 
priima ir priglaudžia. Jo gyvenimo užduo 
ti yra sušelpti vargšus pabėgėlių ir emi
grantų vaikus. Paskutiniais metais jis ga 
na didelį skaičių vaikų pasiėmė net iš Ita 
lijos. šiais metais stovyklauja 10 tauty
bių vaikai. Galėdami pakankamai spor
tuoti, darydami tolimas iškylas po Norve 
giją ir laiveliais bei motorlaiviais po gra
žius Norvegijos fjordus, jaunuoliai ne tik 
atsigauna ir sustiprėja, bet parsiveža gra 
žiausių įspūdžių, kurie liks jiems visam 
amžiui.

Beveik kas vakarą yra laužai. Ten pasi
rodo mūsų berniukai su lietuviškomis 
dainomis ir reprezentuoja mūsų tautos 
dainas. Tarp kitų vėliavų aikštėje plevė
suoja ir lietuvių tautos trispalvė.

Fr. Sk.

PAIEŠKOJIMAI

Mardosaitė (ar Mordosaitė) Monika, 
gimusi 1923 (ar 1925) m. sausio 10 d., 
pati ar žinantieji apie ją, prašom parašy
ti „Europos Lietuvio“ Administracijai.

DRUNGILAS Adomas^ JARNUTAS 
Juozas ir SUILKAITIS P., kilę iš Telšių 
apskr., patys ar žinantieji apie juos pra
šom rašyti: A. Anužis, 658 Foleshill Rd„ 
Coventry, England.

VILLA LITUANIA
Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsisto 

kite naujai įrengtuose Liet. šv. Kazimiero 
Kolegijos svečių namuose:

VILLA LITUANIA
Piazza Asti 25/Via Casalmonferrato 33. 

Tel.: 78. 90. 33; 78. 00. 14. 
Roma — Italia.

Rasite jaukią aplinką, gerą maistą ir 
neperdėtą kainą.

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo lai
ko būtų susitarta iš anksto.

Kolegijos Vadovybė

PELNINGIAUSIAS TAUPYMO BUDAS
Jūsų sutaupos duos daugiausia pelno, 

jei jas investuosite į
BALTIC SAVINGS & INVESTMENTS Co 

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, 
ENGLAND

Tel. SHOredich 8734
Grynas metinis procentas mokamas 6%
Taupantiems kas savaitę mokama taip 

pat G %
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus. Smulkesnių informacijų reika
lu rašyti:

Z. Juras, 421, Hackney Rd., London, 
E.2., England.

ALPIU KALNUOSE
Šiemet yra didelis pasirinkimas lietu

viams tėvams, leidžiant savo vaikus atos
togų. Yra dvi vasaros vaikų stovyklos: 
viena Šveicarijoje, o antra Italijoje. Pir
mąją suorganizavo mokytoja Ona Kru- 
tulytė-Bohmanienė, o antrąją tėvai Sale
ziečiai.

ši narsi mokytoja suorganizavo tam 
tikslui lėšas, parūpino vietą, sušaukė vai
kus iš Duesseldorfo ir apylinkių ir liepos 
16 d. išvyko į Arosą, Touristen-Haus „Al- 
penrose“ 3 savaitėms atostogų. Kelionė 
ilga ir sunki. Lauke lyja, karts nuo karto 
net sužaibuoja. Bijomės visi lietaus ir 
šalčio kalnuose. Mėginam žvelgti pro lan 
gą, bet nieko pro aprasojusį langą nema
tyti. Ir taip iki Chur miestelio, kur turim 
persėsti į siaurąjį geležinkelį. Čia saulė 
gražiai šviečia, savo maloniu šypsniu nu
vargusius „keleivius“ maloniai nuteikia.

Greit sunešame savo daiktus į trauki
nuką ir stebime didingus Alpių kalnus, 
kurių viršūnės paskendusios debesyse, 
džiaugiamės gražia gamta ir visais plau
čiais traukiame gryną kalnų orą.

Traukinukas smarkiai lekia vingiuotu 
keliu ir narsto gausiais tuneliais. Vaikai 
linksmai klega. Tame traukinėlyje sėdi 
ir dvi vienuolės seselės tarp šveicarų kelei 
vių. Viena jų, daugiau kaip 60 metų am
žiaus, sako savo draugei: „Aš šitą kalbą 
labai gerai suprantu, bet nedrįstu kalbė
ti, nes per ilgus savo darbo metus Šveica
rijoje pamiršau“. Jaunesnioji atsako: 
„Sesele, užkalbink šiuos vaikučius“. Pa
drąsinta ji užkalbina mergaitę lietuviš
kai. 10 metų lietuvaitė nenori tiesiog ti
kėti, kad seselė galėtų lietuviškai kalbėti. 
Jos veidas nušvinta neišpasakytu 
džiaugsmu, ir jinai greit papasakoja sa
vo trumpo gyvenimo istoriją. O seselė pa
sisako, kad ji yra kilusi nuo Andrejavo 
Žemaitijoje, gyveno Kaune ir ten įstojo į 
vienuolyną 1923 metais, o paskiau, kaip 
vienuolė, darbavosi Panevėžyje ir 20 me
tų Šveicarijoje. Tą gražią istoriją išgirdo 
ir mok. Boehmienė, kuri pašaukė lietuvį 
kunigą ir jį supažindino su sesute. Tai 
buvo vienuolė sesuo Marija-Samuelė Ši- 
leikaitė, priklausanti šv. Kryžiaus Gai
lestingųjų seserų kongregacijai.

Įdomus faktas, kad seselė vyko su mū
sų jaunimu pirmą kartą į Arosą, kur ji
nai gavo paskyrimą naujoms pareigoms. 
Tas atsitiktinis susitikimas kaip seselei 
M. Samuelei, taip ir mūsų jaunimui bu
vo nepaprastai malonus. Stotyje atsisvei
kinome ir pasižadėjome vieni kitų nepa
miršti.

Arosa — žymus Šveicarijos kurortas ir 
žiemos sporto centras. Vien didžiuliai 
viešbučiai, vilos, moderniai įrengti na
mai turistams priimti. „Generolų“ uni
formomis viešbučių patarnautojai stotyje 
sudarė mums visiems savotišką įspūdį. 
Žiūrėjom į kalnus, namus, sporto įrengi
mus, krautuves, gėlynus, namus su gėlė
mis ir gatves. Visur buvo gražu ir įdomu. 
Tik kadangi buvome pavargę, tai skubė
jom į Turistų namus „Alpenrose“, kurie 
buvo mūsų kelionės tikslas. Daiktus su
dėję į vežimą, ėjome gerą pusvalandį 
pėsti. Pavalgę kritom į lovas ir užmigom 
giliu miegu. Kėlėm vakarienei nenorom, 
nes lova dar buvo maloni. Pavalgę ska
nią ir sočią vakarienę, gavę iš mokytojos

DR. JONAS GRINIUS IŠVYKO l 
AMERIKĄ

Liepos 19 d„ žmonos Alinos, bičiulių 
ir artimųjų palydėtas, Dr. Jonas Grinius 
iš Miuncheno, Vokietijoje, išvyko į JA 
Valstybes. Iš Miuncheno išvažiavo trau
kiniu pro Paryžių, kur sustoja vienai die
nai. Liepos 20 d. išvyksta laivu iš Pran
cūzijos uosto Le Havre ir Niujorką turė
tų pasiekti liepos 26 d.

Dr. J. Grinius išvyko į Lietuvių kultū
ros kongresą JA Valstybėse, kviečiamas 
Kultūros Kongresui Ruošti Komiteto. 
Kartu Dr. Grinių kviečia ir JAV Lietu
vių Fronto Bičiuliai dalyvauti LF ruošia 
moję Studijų Savaitėje Kanadoje, kaip 
paskaitininką ir moderatorių. Taip pat 
yra pakviestas dalyvauti su paskaitomis 
ir JA Valst. ateitininkų sendraugių bei 
studentų ateitininkų studijų dienose.

Kaip pats yra pareiškęs, Dr. Grinius 
vyksta iš arčiau susipažinti su JA Valsty 
bių ir Kanados lietuvių kultūriniu gyve
nimu ir pats j tą kult, gyvenimą šį tą 
įnešti. Yra numatęs vykti su paskaitomis 
visur, kas tik jį kvies. Ypatingą dėmesį 
kreipsiąs į jaunimą. Dr. Grinius mano, 
kad tokio pobūdžio ryšių palaikymas bū
siąs naudingas abiejoms pusėms — Ame
rikai ir Europai. Todėl norėtų, kad ir iš 
JA Valstybių ir Kanados lietuviai kultū
rininkai atvyktų į Europą ne tik paeks- 
kursuoti, bet ir su paskaitomis. Tokios 
paskaitos esą būtų naudingos ypačiai 
Vasario 16 Gimnazijos jaunimui ir ki
tiems.

Dr. Grinius yra numatęs išbūti Ameri
koje apie 4-5 mėnesius. Linkime jam ge
riausios sėkmės! ELI 

25 m. amžiaus lietuvis nori susirašinėti 
vedybų tikslu su lietuvaitėmis. Rašyti:

Jonas Anutiš, 658 Foleshill Rd., Co
ventry, England.

visas informacijas ir nurodymus, sukal
bėjom maldą, prausėmės ir vėl grįžome Į 
lovas.

Atostogų tikslas: pailsėti, atsigauti fi
ziškai ir dvasiškai, išmokti draugiškumo, 
lietuviškų dainų, giesmių, patarlių, mįs
lių, susipažinti labiau su Lietuvos istori
ja ir lietuvių kultūra. Stovyklai vadovau 
ja mok. O. Boehmienė; jai talkininkauja 
kun. V. Šarka, A. Grinienė ir O. Vilčins- 
kienė. Jaunimas yra sveikas ir puikios 
nuotaikos. Sveiko jumoro ir žaidimams 
ūpo netrūksta. Maistas geras, sotus, pa
kankamas. Miego užtenka. Fizinių darbų 
nėra. Tvarka, švara ir susiklausymas pui 
kiausi. (V. Š.)

Sekite Voskresensko darbininkais
(E) Lietuvoje, kituose sovietų paverg

tuose kraštuose ir pačioje Sovietų Sąjun
goje dabar plačiai sklinda ligšiol nežino, 
mos vietovės — Voskresensko pavadini
mas. Ten esančio Kuibyševo vardo chemi
jos kombinato kolektyvas parodęs inicia
tyvą išvystyti įmonės socialistinį lenkty
niavimą, kad būtų viršijami žemės ūkiui 
skirtos gamybos planai. LKP ck tokios 
iniciatyvos pavyzdį skleisti Lietuvoje įpa
reigojo visas ministerijas, žinybas, parti
nes ir prof, sąjungų organizacijas. Taigi, 
jei Voskresenskas neatsilieka, kaip gi ga
li atsilikti Lietuvos įmonių darbininkai?

Neįvykdytas mėsos, pieno paruošų planas
(E) Lietuvos centrinės statistikos val

dyba liepos 3 d. suvedusi gyvulininkystės 
produktų paruošų pusmečio rezultatus, 
pranešė, kad kolchozai ir sovehozai per 
tą pusmetį įvykdė kiaušinių paruošų pla
ną. Nors kai kurių rajonų kolchozai su 
sovehozais mėsos paruošų planą įvykdė, 
tačiau, aplamai paėmus, mėsos paruošų 
planas neįvykdytas. Nors pieno valstybei 
buvo pristatyta 46.500 tonų daugiau, ne
gu pernai tuo pačiu laiku, tačiau pieno 
paruošų planas Lietuvoje įvykdytas 
tik 96%.

SLAPTOS DERYBOS?
Tvirtinama, kad vykstančios slaptos de 

rybos tarp amerikiečių ir sovietų. Jei bū
tų sutarta, sovietai atitrauktų kariuome
nę iš Vengrijos ir sutiktų nereikalauti, 
kad vietoj gen. sekretoriaus U Thanto J. 
Tautoms tvarkyti būtų skiriama troika. 
Sąlyga: iš J. Tautų visumos susirinkimo 
darbotvarkės turi būti išbrauktas Veng
rijos klausimas. Visumos -susirinkimw 
bus rugsėjo mėn.

U Thantas priėmė kvietimą apsilanky
ti Maskvoje ir Budapešte.

BRANGIAUSIA DOVANA —
LIETUVIŠKA KNYGA

Girnius — Tauta ir tautinė ištikimybė 
1.5.8.

Mačernis — Poezija — 1.13.0 (spalv. 
iliustracijos).

Raulinaitis — Aisčiai. Karinės istorijos 
šviesoje. 0.9.0.

Sruogienė 1— Lietuvos istorija 4.6.6.
Lietuvos žemėlapis 0.18.6.
Dievo Vaikas (vaikų maldakn. spalv. 

iliustr.) 0.14.0
Skipitis — Nepriklausomą Lietuvą sta

tant. 1.16.8
Grigaitytė — Veidu prie žemės. Nove

lės 0.14.8
Prunskis — Vyrai klystkeliuose. 1.2.0
Krupavičius — Kunigas Dievo ir žmo

nių tarnyboje. 2.11.0
Pranckūnas — Riedmenys rieda perga

lei. 0.18.6
Butkus — Vyrai Gedimino Kal

ne. 0.15.0
Maironis — Pavasario Balsai. 0.18.6 
Šeinius — Vyskupas ir velnias. 1.2.0 
Baronas — Vieniši Medžiai. 0.11.6 
Andriukaitytė — Jaunai Inteligen

tei. 0.9.6
Baronas — Užgesęs sniegas. 0.18.6
Vaičeliūnrs — Tėvynės Sargyboje 1.2.0 
Plokštelės, periodika. Rašyti: Dainora, 

49, Thornton Ave, London, W. 4.
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