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GYVENIMAS SUNKUS IR MIESTE^
GO RB. PER MĖNESĮ UŽDIRBDAMAS LIETUVOJE DAUG NEĮSIGYSI

Atlyginimo vidurkis Lietuvoje 50-70 rb.— 
Šaldytuvo, skalbiamos mašinos tenka 
laukti 2 metus — Lietuvoje trūksta geres
nių vaistų, už juos tenka mokėti

(Elta) Praėjusią vasarą iš Lietuvos at
vykę ELTOS atstovui pateikė būdingų 
duomenų apie šių metų buitinį gyvenimą 
didesniuose Lietuvos miestuose. Tie atvy
kėliai, besikurią Fed. Vokietijoje, nemaža 
dėmesio skirią Vakaruose atsidūrusių lie
tuvių bendruomenei, kultūrinei, spaudos 
veiklai, buvo paklausti apie kainas. JAV- 
se, žymia dalimi ir Vak. Europoje šaldytu
vai — jau nebe naujiena, ir kiekvienas 
gyventojas yra pajėgus tuos kasdieninio 
vartojimo reikmenis įsigyti. Juos gali 
pirkti tą pačią dieną krautuvėje. O kaip 
Lietuvoje, pvz., 30-40.000 gyventojų 
mieste?

— Taip, ir mes galėjome įsigyti tas 
skalbimo mašinas, daugiausia Rygoje ar 
Tūloje pagamintas. Bet... užsakius, tenka 
laukti bent pora metų. O jų kainos siekia 
tarp 60-90 nauj. rublių. Panašiai ilgai ten
ka laukti ir norintiems įsigyti šaldytuvus. 
Mažos talpos šaldytuvai kaštuoja 65 rb., o 
didesnės — tarp 150-310 rb. Už „Ventos“ 
dulkėms siurblį tekdavo mokėti po 45 rb. 
Atlyginimai — žemi. Iš Lietuvos atvyku
sių duomenimis, darbininkų atlyginimai 
yra gana žemi. Atlyginimo vidurkis siek
tų 50-70 rb. mėn. Tačiau esama darbinin
kų. gaunančių žymiai žemesnį atlygini
mą. Pvz., darbininkės, dirbančios valyto
jomis bei atliekančios kitus darbus, per 
mėn. uždirba apie 30 rb. O kitų kategori
jų atlyginimai fabrikuose yra tokie: vidu
tinės įmonės direktoriaus atlyginimas — 
apie 120 rb. mėn., kasininko — apie 60 rb.,

NESULAIKOMA BANGA
Laisvės banga išsiliejo per mūsų žemę. 

Kas mėnesį buvusios kolonijinės tautos 
atgauna nepriklausomybę ir laisvę. Že
mės veidas nuo to laiko, kai mes emigra
vome, iki šiol smarkiai pasikeitė ir toliau 
nuolat keičiasi. Buvusios kolonijos tampa 
laisvomis valstybėmis. Buvusios imperia
listinės valstybės yra priverstos pripažin
ti kitų tautų laisvės apsisprendimo teisę. 
Pagalvokime tik apie Anglijos imperiją, 

„ apie Belgiją, Olandiją. Dar geresnis pa
vyzdys Prancūzija. Alžyraš atgavo laisvę 
ne dėl to, kad prancūzai būtų buvę gera
širdžiai, bet dėl to, kad Prancūzijos vy
riausybė sugebėjo teisingai įvertinti da
bartinę pasaulio padėtį ir suprasti gyveni 
mo realybę. Noras ir teisė kiekvienai tau
tai pačiai spręsti savo likimą nuskambėjo 
per visą pasaulį. Technikai pasiekus šian
dieninį lygį (o ji pasiekė tą aukštą lygį 
mums emigracijoje esant), laisvės bangos 
niekas nebegali sulaikyti. Tos laisvės ban 
gos nebesugebės sulaikyti ir reakcionieriš 
klausia Maskvos valdžia.

Vienintelė tauta, pasiryžusi ir toliau ki 
tas tautas laikyti savo vergijoje, yra rusų 
sovietiškoji valdžia. Nepamirškime ,kad 
pusė vadinamosios Sovietų Sąjungos gy
ventojų yra ne rusai, o jų yra apie 100 
milijonų. Iš penkiolikos sovietinių respub 
likų tik viena tėra rusiška. Rytų ir vidu
rio Europoje yra vėl apie šimtas milijonų 
gyventojų, kurie neša rusų jungą. Mask
vos valdovai jaučia, kad jų imperija šian
dien nebeatitinka dabartinės pasaulio dva 
sios. Jie žino, kad karo atveju, vis tiek, 
kaip jis pasibaigtų, milijonai vergų pakils 
ir savo kankintojus nušluos nuo žemės 
veido. Maskvos valdovai bijo karo, nes jie 
per gerai žino, kad tai reikštų jiems galą. 
Jie bijo ir nenori karo, kaip ir visa žmo
nija, bet jie bijo karo pirmoje eilėje ne 
dėl baisių atominių bombų, ne dėl miestų 
sunaikinimo ir didžiausių nuostolių visai 
žmonijai, bet dėl vergų keršto.

Neapykanta ir keršto jausmas yra pa
veldimi. Gruzija yra jau 165 metai rusų 
•vergijoje. Socialinis ir ekonominis gyveni 
mas, valdytojams reikalaujant, be jokių 
sąlygų prisitaikė. Rusiškoj vergijoj išau
go jau šeštoji karta, bet neapykanta ir 
kerštas pavergėjams liko ir perduodamas 
iš kartos į kartą.

Gruzinus paminėjau tik kaip pavyzdį, o 
tokių pavergtųjų Sovietijoje yra šimtas 
milijonų, štai dėl ko rusai bijo karo, štai 
priežastis, dėl ko Kremliaus valdovai sten 
giasi visomis priemonėmis galimai ilgiau 
išlaikyti esamąją padėtį.

Nikita Chruščiovas labai mėgsta ki
tiems prikišti, kad jų politika nereali. 
Jeigu Kremliaus valdovai šiandien suge
bėtų realiai įvertinti savo imperijos ir vi
so pasaulio padėtį, jie nebevarytų 19 am
žiaus imperialistinės ir kolonizacinės po
litikos. Jeigu jie sugebėtų realistiškai gal 

| voti, nieko nelaukdami pradėtų palaips- 
L niui savo imperijoje pavergtoms tautoms 

inžinieriaus fabrike — nuo 90 ligi 150 rb., 
normuotojų — apie 80 rb.

Šaukia mitingą — darbininkai kelia 
triukšmą. Kai buvo pakeltos kainos pieno 
ir mėsos gaminiams, tai skaudžiai atsilie
pė į dirbančiųjų ir bendrąją ūkio būklę. 
Atvykę pasakoja: kai įmonėje viename iš 
respublikinių miestų buvo numatytas mi
tingas, tai darbininkai pakėlė didžiulį 
triukšmą ir išvijo atvykusius partinius 
darbuotojus. Kai atlyginimai žemi ir kai
nos pakeltos, įdomu, kiek tenka mokėti už 
maisto produktus ir kitus kasdienio nau
dojimo reikmenis. Taigi, praėj. vasarą 
Lietuvoje buvo mokėta: už vieną kg (du 
svaru) sviesto: 3,5-3,7 rb., pieno litras: 
26 kap., kg šviežios kiaulienos su kaulu — 
2 rb., kg. rūkytos šoninės — 2,6 rb.. kg. 
kumpio 2,2 rb., kg. geros dešros — nuo 
2,8 ligi 5 rb., kg. prasčiausios kepeninės, 
vadinamo salcesono prieš kainų pakėlimą 
buvo 40 kap., o pakėlus — 80 kap.

Vyr. eilutė — trijų mėn. atlyginimas
Dar ryškesnės kainos ir žymiai aukštes 

nės už Vakaruose esamas už drabužius 
ar avalynę. Praėj. vasarą Lietuvoje už ge 
ros rūšies vyr. eilutę (kostiumą) teko mo
kėti nuo 150 ligi 200 rb. Paltas, veliūrinės 
„Baltika“ medžiagos — 220 rb., megztu
kas su rankovėmis, vilnonis — 27 rb., vil
nonis megztukas be rankovių — 17,5 rb. 
Taigi, jei mėnesinį Lietuvos gyventojo — 
darbininko ar žemesnio valdininko atly
ginimą skaityti vidurkiu 60 rb. (70 rb. jau 
laikoma neblogu atlyginimu), tai išeitų, 
kad už vyr. eilutę tenka sumokėti trijų 
mėnesių atlyginimas, p už paltą dar dau
giau. Avalynės kainos: batų vid. rūšies 
pora — nuo 20 ligi 35 rb., batai guminiais 

grąžinti atimtąją laisvę. Tai būtų vienin
telis kelias pačiai rusų tautai išvengti ka 
tastrofos. Vergų darbu rusai gali sukaup
ti didžiausius turtus, gali apskristi žemę, 
mėnulį ir žvaigždes. Laisvės aido, skren
dančio aplink žemę, jie tačiau jokia tech
nika nesulaikys. Prancūzija paaukojo Al
žyre per 130 metų atliktąjį darbą ir inves 
tacijas, paaukojo milijoną prancūzų, ta
čiau, matydami gyvenimo realybę, atliko 
šį žygį, tuo įgalindami savo tautą taikiai 
gyventi ir dirbti kūrybinį darbą laisvųjų 
pasaulio tautų bendruomenėje.

Maskvos valdovai tokie yra užkietėję 
reakcionieriai, kad net tikisi, jog laisvės 
banga nepasieks jų imperijos pavergtųjų. 
Tačiau vis dėlto reikia tikėti ir viltis, kad 
jie, kol dar nevėlu, pasidarys realesni ir 
supras, jog taika ir bendradarbiavimas 
su kitomis laisvomis tautomis ir pačiai ru 
sų tautai būtų daug naudingesnis. Paverg 
tųjų tautų laisyės troškimą ilgiau paneig
ti reiškia galvas sukišus į smėlį laukti 
katastrofos.

Mes, lietuviai, įpratę su savo kaimynais 
taikiai gyventi, nelinkime jokiai tautai 
nelaimės. Laisvės ir ramybės linkime vi
soms tautoms, bet laisvės reikalaujame ir 
patys. Juo greičiau Maskva šį mūsų norą 
ir mūsų teisę supras, juo laimingesnė bus 
ji pati. Europos, kaip ir visos pasaulio, 
tautos nesulaikomai žengia j laisvę. 
Mums, emigracijos lietuviams, turi būti 
taip pat aišku, kad jokia geležinė uždan
ga šios laisvės bangos nebegali sulaikyti.

(AK)

ALĖ RŪTA — „DIRVOS“ KONKURSO
LAIMĖTOJA

Iš Amerikos gauta trumpa žinia, kad 
„Dirvos“ skelbtąjį romano konkursą 
(1000 dolerių) laimėjo Alė Rūta.

SERGA LIETUVIAI RAŠYTOJAI
KALIFORNIJOJE

Los Angeles lietuviai gedi netekę dvie
jų savo kolonijos kultūrininkų: rašytojo 
ir režiseriaus Gasparo Veličkos ir didžio 
kultūrininko prof. Mykolo Biržiškos.

Ką tik gavome žinią iš Los Angeles, 
Calif., kad tenai serga du lietuviai rašy
tojai: poetas Kleopas Jurgelionis (Kalėdų 
Kaukė), gyvenantis Riverside, Calif. Ser
ga ir rašytojas laureatas Jurgis Gliaudą, 
artimas „Europos Lietuvio“ bendradar
bis, gyvenantis Los Angeles, Calf. Keletą 
dienų pagulėjęs namuose, neseniai per
vežtas į ligoninę. Esą kažkas netvarkoje 
su kraujo apytaka.

— Spalio 1 d. sukako 62 m., kai Winsto 
nas Churchillis buvo išrinktas į parla
mentą. 

padais: 14-16 rb., darbiniai batai gum. 
padais (sunešiojami kartais per porą sa
vaičių) — 9.5 rb., kaliošų pora — 2,6 rb. 
O kaip su mokesčiais, socialiniu aprūpi
nsimu? Dirbantieji mieste moka pajamų 
mokesčius — jie siekia 6-10 proc. atlygini
mo. Mokesčių dydis įvairuoja, ir jis nusta 
tomas pagal gaunamojo atlyginimo sumą. 
Jei dirbantysis gauna atlyginimo mažiau 
kaip 51 rb., mokesčiai neatskaitomi. Taip 
pat mokesčio dydis priklauso nuo vaikų 
skaičiaus.

Taip, gydymas Lietuvoje nemokamas, 
ligoninių esama, bet... nuolat jose vietų 
trūkstą. Dažnu atveju ligonys suguldomi 
koridoriuose. Vienas būdingas ir jau nebe 
pirmi metai pastebimas reiškinys tai — 
geresnių vaistų trūkumas. Kai kurie vais
tai brangūs, o daugelio visai negalima 
gauti. Tad, kol vaistų siuntimas iš užsie
nių, ypač iš JAV, nebuvo suvaržytas, Lie
tuvos gyventojai labai džiaugėsi. Dar bū
dinga: už geresnius vaistus, įvairias injek 
cijas ir pan. ligoninėse atsidūrusiems ten
ka čia pat sumokėti. Tokiais atvejais būti 
na į ligoninę vežtis pinigų, o jei aplanko 
artimieji, jų pareiga aprūpinti vaistais, 
lakstyti į vaistines.

Nors vizitai pas gydytoją ar šio apsilan 
kymas pas ligonį namuose nekaštuoja, 
tai apsirūpinimas vaistais dažnu atveju 
sudaro rūpesčių. Dar reikia pastebėti, 
kad Lietuvoje moterims draudžiama gim
dyti namuose. Esą, pristatyta kiek mote
rų gimdymo namų. Prieš gimdymą 58 d. 
ir tiek pat po gimdymo moterys gali pasi
traukti iš darbo ir gauna atlyginimą. Vie 
nerius metus iš darbo pasitraukusi gim
dyvė nenustoja vad. darbo stažo, vėliau 
gali grįžti į tą pačią darbovietę.

Susišaudymai Čekoslovakijoje
(E) Čekoslovakų spaudos žiniomis (jas 

pakartojo ir vak. Vokietijos radijai, spau
da) pastaruoju metu Moravijos daly įvy
ko policijos susišaudymų su „banditais“. 
Šie atlikę visą eilę sabotažo veiksmų, nu
kreiptų prieš pramonės įrengimus, kolcho 
žus, priešlėktuvinę apsaugą ir kt. Susidū
rimuose buvę ir užmuštų.

Registruojamos visos valtys
(E) Kaip aiškėja iš Kauno vykdomojo 

komiteto sprendimo, visos valtys (kad ir 
nemotorinės) turi būti pristatytos „apžiū 
rai“ ir registruojamos.

PASAULY
— Ispanijos draugijos gėrimui skatinti 

garbės pirmininku išrinktas 87 m. am
žiaus senis, kuris savo gyvenime būsiąs 
išgėręs apie 53.200 litrus vyno ir 11.400 
litrų degtinės.

— Viena didžiųjų Britanijos šoferiavi- 
mo mokyklų nutarė netiesiogiai įsijungti 
į Europos Ekonominę Bendruomenę, ap
mokydama busimuosius sunkvežimių šo
ferius važinėti ta pačia puse, kaip tai da
roma Europos žemyne.

— Nuo vasario mėn. Indija išprašė 182 
kiniečius, kaip nepageidaujamus svetim
šalius (o jų yra apie 11.000).

— Amerikietis Otis McCarteris porą va 
landų griovė 711 Nort Cahuena Way na
mus, nors reikėjo nugriauti namą 711 
North Lininau Way Kalifornijoje, Los 
Angeles mieste, Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. ,

— Belgų policija paieško šoferio, kuris 
Antverpene girtas buvo pakliuvęs išsipa
girioti, rytą jam buvo grąžinti automobi
lio raktai, ir jis išvažiavo, o pasirodo, kad 
jis važinėja vogtu automobiliu ir keturių 
gretimų miestų policija paieškojo už stam 
bias vagystes.

— Už triukšmavimą girtame stovyje 
nubausta 3 svarais anglė pasiteisino, kad 
paskutinį kartą dabar .ji pasigėrusį švęs
dama 250 kartą, kai pakliūna už girta
vimą.

— Vakarų Vokietijoje 4 proc. 16-79 m. 
amžiaus žmonių nė karto nėra buvę kine 
ir apie trečdalis visų krašto gyventojų 
paskutinį kartą yra buvę prieš metus.

— 1960 m. V. Vokietijoje buvo pavogta 
120.000 automobilių, o po to iki šiol maž
daug toks pat kiekis.

— Naujesniais duomenimis Ispanijoje 
dėl potvynių žuvo 441, sužeistų 253, din
gusių 370.

—■ Australija praeitais metais sunaudo 
jo arti 400 tonų aspirino ir 220 tonų phena 
cetino.

— Molotovas gyvenąs Maskvoje ir ra
šąs atsiminimus.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Kubos reikalas
Dėl sovietų pastangų Įsistiprinti Kubo

je britų „The Observer“ rašo:
„Abiems, Rusijai ir Amerikai, Kuba 

yra sugyvenimo egzaminas. Jei amerikie
čiai tiki, kad sugyventi galima, tai jie 
privalo būti pasiruošę susitaikyti su tuo 
ir Vakarų pusrutulyje lygiai taip pat. 
kaip ir likusioje pasaulio dalyje. O jei p. 
Chruščiovas tiki tuo — o jis dažnai šitaip 
sako, — tai jis privalo būti atsargus ir be 
reikalo neprovokuoti Jungtinių Valstybių. 
Jei Chruščiovas yra išmintingas, tai jis 
apsiribos ekonomine parama Kubai ir at- 
ąisakys savo sumanymo statydintis žvejy
bos bazę“.

Britų „The Guardian“ rašo:
„Jungtinės Valstybės negali nieko dau

giau padaryti sukliudyti Rusijai kari
niams reikalams panaudoti Kubą, negu 
praeityje Rusija yra padariusi sukliudyti 
Amerikai savo bazėms panaudoti Pakista
ną, Turkiją ir Vakarų Europą. Penkiolika 
metų rusai kaltino Ameriką už tas Rusi
ją apsupančias bazes ir naudojosi visomis 
priemonėmis išstumti amerikiečiams iš tų 
bazių. Maža naudos rusai teturėjo grasin
dami ir naudodami ekonominį spaudimą. 
Tik gerų kaimynų politika gali paveikti 
rusus nenaudoti Kubos kariniams reika
lams. Kaip pasipriešinimas daug veiks
mingesnė ir įspūdingesnė priemonė gali 
būti Lotynų Amerikos Pažangos Sąjungos 
veikla, o ne ekonominiai varžymai. Tai 
bent gali sukliudyti ligai plisti iš Kubos 
tolyn“.

JIE KENKIA AMERIKAI
Rašydamas apie rasinius nesusiprati

mus Mississippės valstijoje, „The New
York Times“ nurodo:

„Jie kenkia Jungtinių Valstybių vardui 
Afrikos ir Azijos kylančių kraštų akyse. 
Jie kliudo mūsų pastangoms, neleidžia 
šiam pusrutuliui solidariai susilydyti 
prieš sovietų akiplėšišką stiprinimąsi Ku
boje. Jie teikia džiaugsmo laisvės prie
šams iš anapus geležinės uždangos. Ta
čiau iš tikro ši problema yra vien tik mū
sų. Tai mūsų gėda, ir atsakomybė pašalin 
ti jai krinta taip pat mums“.

Britų „The Guardian“ rašo:
„Administracija gali tiktai tikėtis, kad 

laikas apramins karštuolius. Ji žino, kad 

f SefdųnioS
NEPREKIAUS SU KUBA

Jungtinės Valstybės įspėjo Britaniją, 
kad bus pritaikytos bausmės toms laivi
ninkystės bendrovėms, kurių laivai pre
kiaus su Kuba.

Buvo suvažiavę į konferenciją taip pat 
visų Amerikos kraštų užsienių reikalų mi 
nisteriai, ir jie kreipiasi į visus laisvuo
sius kraštus, siūlydami nebepristatinėti 
prekių Kubai.

PRANCŪZIJA BE VYRIAUSYBĖS
Prez. de Gaulle'is pagrasino atsistaty

dinti, jei nebus priimtas jo pasiūlymas, 
kad jo įpėdinis būtų renkamas visuotiniu 
balsavimu ir kad būtų pakeista konsti
tucija.

O parlamentas po to nuvertė vyriausy
bę. Bus renkamas naujas parlamentas.

ASTRONAUTO SCHIRROS KELIONĖ
Amerikiečių naujasis astronautas Wal- 

teris Sshirra (Šira) paleistas į erdvę sėk
mingai, apskrido žemę 6 kartus ir tą ke
lionę atliko per 9 vai. ir 13 min. ir .nusilei 
do tik per 9000 jardų nuo numatytosios 
vietos.

z
AREŠTUOTAS GENEROLAS

Oksforde, Mississippės valstijoje, Jung 
tinėse Valstybėse, areštuotas buvęs gene
rolas Walkeris.

Jis kaltinamas ruošęs sukilimą, pasinau 
dodamas antinegriškomis riaušėmis.

Gen. Walkeris buvo atleistas iš kariuo
menės už pastangas įpiršti savo vadovau
jamiems kariams kraštutinės dešinės pa
žiūras.

SIBIRE GERIAUSIA!
Izvestijų duomenimis, sovietų moksli

ninkai išaiškino, kad tirpdyto sniego van
deniu girdomos vištos daugiau kiaušinių 
dedančios. 2000 tokių vištų per mėnesį su- 
dėjusios 11.474 kiaušinius, o paprastu van 
deniu — tik 7.775. Tokiame vandenyje 
maišytą maistą gavusieji paršai priaugi
ną po pusantro svaro svorio kasdien, o su 
paprastu vandeniu — mažiau kaip sva
rą...

didžioji dauguma amerikiečių pastangas 
sukti į tikrąją lygybę laiko teisingomis ir 
būtinomis. Ji taip pat žino, kad ta ilgoji 
(riaušių) naktis pridarė Amerikos Vardui 
rimtos žalos: daugelis žmonių į šį reikalą 
žiūrės, kad štai žuvo žmonės dėl to, jog 
buvo norima sukliudyti juodajam paskai
toje atsisėsti šalia baltojo. Tvirtas federa
linės vyriausybės laikymasis yra geriau
sias įrodymas, kad žudikai ir riaušininkai 
yra ne grėsmė ateičiai, o atgyventos lie
kanos“.
BREŽNIOVAS SUKOMPROMITAVO 
TITĄ

Vokiečių „Die Welt“ Brežniovo viešėji
mą Jugoslavijoje vertina šitaip:

„Brežniovas Jugoslavijoje visiškai ne
atsižvelgė į savo šeimininko reikalus ir 
svetur būdamas ginčijosi su trečia šalim, 
kas nepriimtina valstybinio vizito metu. 
Ko Brežniovas tuo siekė, tai aišku: jis no
rėjo Titą sukompromituoti prieš Vakarus 
ir susigrąžinti jį į komunistinių kraštų 
šeimos prieglobstį, jei jis pats dar negrįž
ta. Tie keisti įvykiai valstybinio vizito 
metų laikytini pačiais kraštutiniausiais. 
O viešas pareiškimas dėl sovietų-jugosla- 
vų pasitarimų rodo, kad buvo aptarti tarp 
tautinės politikos krizę keliantieji daly
kai, aišku, tie, kurie rūpi sovietams. Tuo 
pačiu ir Vokietijos klausimas. Tik šiek 
tiek teįmanoma apčiuopti, kad jugoslavai 
pasipriešino sovietams, o tai rodo tas ne
aiškus prasitarimas, kad Titas pareiškė 
norą, jog Rytai ir Vakarai privalėtų iš
spręsti Berlyno klausimą prieš rašantis 
atskirą (taikos) sutartį“.

ĮSTATYMAS YRA NELIEČIAMAS
Gindamas respubliką nuo prez. de Gau- 

lle'io pastangų pakeisti konstituciją ir su
teikti busimajam prezidentui daugiau tei
sių, parlamentas nuvertė vyriausybę. O 
dėl konstitucijos keitimo pačių prancūzų 
„L'Aurore“ rašo:

„Įstatymas yra neliečiamas, o jis nelei
džia vyriausybei tautos balsavimu refor
muoti konstituciją, aplenkiant rinktąją 
krašto atstovybę. O už įstatymų ribų ne
bėra respublikos. Todėl prieš įtarimą ke
liančius pasiūlymus bus kovojama, pir
miausia parlamente. Parlamento atstovai 
jokiu būdu nesutiks su tokia tvarka“.

DIENOS ~į
PRADĖJO IR BAIGS KAIP VERGĖ

Tassas paskelbė, kad 110 m. amžiaus 
sulaukė uzbekistanietė Tuchta Mirzajeva, 
kuri kaip vergė 10 m. amžiaus pradėjo 
dirbti medvilnės plantacijoje.

Dabar ji yra Babkento kaimo kolcho- 
zininkė.

13.000 PABĖGO
Nuo to laiko, kai maždaug prieš 14 mė

nesių buvo nutiesta siena, iš Rytų Vokieti 
jos pasisekė pabėgti 13.000 asmenų. Taigi 
vidutiniškas vienos dienos skaičius yra 
daugiau kaip 30.

Bent 29 buvo prie sienos nužudyti. Apie 
tuzinas buvo sužeistų. Daugiau kaip 
18.000 vaikų neleidžiama išvykti į V. Vo
kietiją pas tėvus, daugiau kaip 2.400 žmo 
nų neleidžiama išvažiuoti pas savo vyrus.

BREŽNIOVO LANKYMOSI VAISIAI
Brežniovui atvažiavus į Jugoslaviją, bu 

vo pasirašytas 65 mil. svarų vertės preky
binis susitarimas.

Be to, marš. Titas su žmona pakviesti ir 
sutiko gruodžio mėn. atvažiuoti į Rusiją 
atostogų.

Bulgarijos delegacija taip pat atskubė
jo į Jugoslaviją aptarti ekonominio bend 
radarbiavimo.

NAUJOS GYDYKLOS
PABAISKO MIESTELIO -PURVO VO

NIOS, esančios gatvėse, kaip žmonės sa
ko, turėtų didelį gydomąjį poveikį. Tik 
jose reikėtų išmaudyti tuos, nuo kurių 
priklauso tvarka gatvėse.

KURŠĖNŲ PURVO VONIOS — sezoni
nės. Jos atsiranda išraustose miesto gat
vėse po kiekvieno lietučio. Vietiniai gy
ventojai vieningai pritaria Pabaisko gy
ventojų pasiūlymui: jų gydomąją galią 
privalo išmėginti ir miesto vadovai.

IR KAUNE YRA! Apie didžiules purvo 
vonias M. Melnikaitės gatvėje mums pra
nešė tėvai tų mokinių, kurie kasdien pri
versti savo kojomis pajusti šį malonumą. 
Gydomojo purvo jie savo batuose parne
ša ir j mokyklą, ir į namus.
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BR. RAILOS PUBLICISTIKA
Mūsų lietuviškoje spaudoje svetimuose 

kraštuose Broniui Railai tenka išskirtinė 
vieta. Ne visoj spaudoj."o tik tam tikroj 
jos dalyj B. Raila bendradarbiauja. Ta
čiau labai dažnai, vienur parašęs, jis suju 
dina daugumą laikraščių ar net visus 
juos. Tai toli gražu nereiškia, kad visi at
siliepiantieji su juo sutiktų, sveikintų ar 
laimintų jo keliamąsias mintis ar 'būtų 
patenkinti jo dėstymo tonu. Priešingai, 
jam dažnai priekaištaujama, jis baramas, 
juo reiškiamas nepasitenkinimas, kai tuo 
tarpu kiti rašantieji retai kada tesusilau
kia -tokios visuotinės audros ant savo gal
vos. Taip yra dėl to, kad jis nemėgsta 
vaikčioti ant pirštų. Piršdamas kurią 
nors minti, jis panaudoja visas priemones 
ruošdamas jai kelią. Kriokuodamas jis 
neatlaidžiai puota. O jau ką jis gerbia, 
brangina ar myli, kiekviena proga gražiu 
žodžiu minės, kartos savo prisiminimus ir 
visokia lyriška meile apgaubs. Dėl to jis 
mėgstamas ir nekenčiamas, tačiau, tur 
būt, neklysime sakydami, kad visų skaito
mas. Be abejo, tie, kurie būna nepatenkin 
ti B. Railos raštais, neprisipažins, kad ir 
jie godžiai perskaito.

Nemaža per tuos gyvenimo svetur me
tus prirašęs, B. Raila ryžosi pagaliau su
rinkti bent dali savo periodikoje išmėty
tųjų straipsnių į knygas. Sakome: tik da
li. nes tai. ką jis yra prirašęs, sudarytų 
gana daug tomų.

Iki šiol yra pasirodę jau du tomai. 
Ankstyvesnysis. „Tamsiausia prieš auš
rą“, buvo skirtas beveik išimtinai mūsų 
„vidaus politikos“ klausimams nagrinėti. 
Antras didžiulis tomas Iš paskendusio pa
saulio pasirodė 1962 metais (436 pusla
piai, išleido Čikagoje Srovė).

Šis taip pat skirtas politiniams daly
kams, bet apima daug įvairesnę temų ska 
lę. Jei aname tome buvo kalbama vis apie 
diplomatiją, VLIKą, Rezistencinę Santar
vę, tai čia bent ne visi dalykai skiriami 
anoms jau šiandien mirusioms ir atgyven
toms temoms. Čia turime tokią plačią ir 
B. Railos plačiai įvairiuose lietuviškuose

laikraščiuose keltąją temą — lietuviškąjį 
liberalizmą, kildinantį save iš Vihco Ku
dirkos. Antra tematinė naujiena — didžiu 
lė buvusio kariuomenės vado gen. S. Raš
tikio atsiminimų kritika. '

Kai iškyla reikalas atskiromis knygo
mis išleisti jau periodikoje spausdintuo
sius straipsnius, visada susiduriame su 
problema, ko tuo siekiama ir kas pasiekta. 
Rašytojai, ktirių raštai būna jau ėję laik
raščių atkarpose, be abejo, kartais pagal
voja, tur būt, kad jų darbai bus skaitomi 
ne tik šiandien, bet ir rytoj. Vadinas į jų 
galvojimą kažkur įsiterpia trupinėlis am
žinybės. Jie gi ir rašo ne tiek senstančius 
dalykus, kaip žurnalistai, kurie gyvena su 
šia diena. Kas šiandien aktualu, rūpi, įdo
mu, net kelia aistras ir ginčus, rytoj gali 
būti užmiršta ir nebeįdomu. O jeigu nebe 
įdomu, nebeaktualu, nebegyva, tai pats 
vyriausias motyvas visa tai dar pakartoti, 
kad nesunyktų kartu su laikraščiu, gali 
būti noras daugiau įamžinti, kas buvo ap
tarinėjama. duoti istorijai medžiagos. Jei 
didžiųjų kraštų žurnalistai kartoja savo 
straipsnius knygomis, tai jų reikalas, ži
noma, kitas. Jei jų straipsnius periodiko
je skaitė milijonai, tai knygomis paleistus 
dar gali paskaityti kitas milijonas. O kur 
gi tu Dievulėli mano, mūsų net ir geriau
sio žurnalisto raštams surasi jau ir tą pir 
mąjį milijoną skaitytojų! Antra, didžiųjų 
kraštų žurnalistai kitomis temomis gyvi. 
JelįTi prancūzas ar vokietis duos seriją 
straipsnių apie Europos Bendrąją Rinką, 
tai šitokia tema domina ir dar ateityje 
domins ne porą milijonų, bet ištisas tau
tas. O mūsų mažybėje, kai į krūvą suren
kam! ir storu tomu paverčiami tegu aist
ringi ir ugningi straipsniai apie diplomat! 
ją ir VLIKą, vis tiek po kiek laiko imi su 
užuojauta galvoti, kaip be reikalo buvo 
sunaudųta gausybė energijos tokio pajė
gaus vyro, koks yra B. Raila. Net ir isto
rija pasidairiusi galės įžiūrėt! čia vien 
mūsų likimo tragediją. Vyras, kurio ta
lentas, išsimokslinimas, apsiskaitymas, 
orientavimasis galėtų leisti jam kalnus

versti, yra šiandien priverstas aukoti savo 
neišsenkamus energijos išteklius pasitaš- 
kyti po paprasčiausią klaną, kurį pridarė 
vadinamoji tremtis ir kuriame dar niekas 
nepaskendo ir nepaskęs. Tiek tik, kad aist 
ringai buvo apsitaškyta, purvo dar matyti 
ir šiandien, nors daugumas mūsų tautie
čių, žiūrėdami iš šalies, be tokio vadovo, 
kaip B. Railos straipsnių rinkiniai, nebe 
kažin kaip jau ir orientuojasi,dėl ko čia 
viskas kilo ir kas būtų atsitikę, jei nebūtų 
kilę. Atrodo, kad vargu kas nors būtų at
sitikę iš viso.

O kalbant dėl to, kiek B. Railos publicis 
tika pasitarnaus istorijai, man neišeina iš 
galvos nepriklausomybės laikai, kada bu
vo pasirodžiusios kelios publicistų kny
gos. Be Penkaičio, turėjome dar Vaižgan
tą ir Smetoną. Tie rinkiniai tikrai gyvai 
atspindėjo dar prieš pirmąjį pasaulinį ka 
rą lietuviams rūpėjusius ir jų judintus 
dalykus. Ką Vaižgantas yra pavaizdavęs 
savo „Pragiedruliuose“, tą Smetona yra 
kėlęs savo straipsniuose (sakysim, žemės 
klausimu). Tie reikalai buvo realūs ir, 
sakytumėm, dideli. Deja, ne Raila, tur 
būt, kaltas, kad jo raštuose keliamieji 
klausimai daug smulkesni už amžinybę. 
Tokius klausimus jam kėlė gyvenimas. 
Dėl to, man, pavyzdžiui, labai gaila, kad 
Raila pirmiausiai pasistengė tomais pa
leisti į žmones šu „vidaus politika“ susi
jusius savo raštus, o ne tuos, kuriuose ke
liami daug patvaresni dalykai. Jis įvairio 
mis progomis yra rašęs ir dėl kultūros-li- 
teratūros dalykų, be to, yra davęs kiek sa
vo atsiminimų. O anie straipsniai gali ir 
likti taip dūlėti, kai visuomenei jie ir šian 
dien dar būtų labai įdomūs, aktualūs ir 
nepasentų. Pravartus ir vertingesni jie 
būtų ir istorijai.

Tačiau, kaip minėjome, šis antrasis jo 
raštų tomas yra daug margesnis temati
ka negu pirmasis ir daug pranašesnis už 
aną. Kai Raila lietuviškąjį liberalizmą 
susieja su Kudirka, tai ir nenorom imi 
galvoti, kad tai vertas judinti klausimas, 
o ypač Railai, kuris patį save laiko libera

lu. Jeigu tas liberalizmas išlaikė gyvas 
nuo Kūdirkos laikų iki šiol, tai jis, matyt, 
dar ir toliau laikysis, rūpės, dėl jo bus 
kalbama, jį teks studijuoti ir vertinti, 
svarstyti, ką tuo klausimu yra parašęs 
Raila šalia kitų liberalų. Jeigu mes kada 
nors prisiminsime nepriklausomybės lai
kus ir savo buvusią kariuomenę, tai, pa
skaitę buvusio jos vado atsiminimų kny
gas. iš B. Railos plačios kritikos pasipildy 
Sime savo žinias ir tuo būdu surasime tik
resnę teisybę ar medžiagos pasvarstyti.

Erudicija, aistra, palinkimas plačiai, iš
samiai gvildenti klausimus, sugebėjimas 
rasti vis argumentų ginčui vesti, nekas
dieninis vaizdingas stilius yra tos ypaty
bės, kurios jo straipsnius leidžia skaityti 
net ir tuomet, kai kurio nors kito laikraš
tininko šitaip išleistą tomą skubėtumėm 
padėti į šalį, turėdami galvoje, kad ten iš
spausdintųjų straipsnių temos yra jau nu
skendusiojo praeityje pasaulio dalykai. Jį 
dar skaitome ir gėrimės šmaikščiu žodžiu, 
aštriu argumentu, jo drąsa ir smulkmeniš 
ku dėstomojo dalyko žinojimu. Jeigu skai 
tant mūsų nebepatraukia temos, tai di
džiulė Br. Railos talento jėga priverčia 
net ir perskaičius jau periodikoje skaity
tuosius dalykus dar vis sklaidyti knygos 
puslapiuose ir iš naujo žavėtis.

K. Abr.
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XI.

Čia Mauša Rudbarzdis, pravėręs duris, 
Jarmulką nuvožęs, maldavo karštai: 
„Šviesiausias poneli! Juk kaina nukris; 
Aš moku brangiau, kaip man gyvą matai!’ 
— „Ta atilsio man nebeduos kirmėlė 
Šiandieną“, lyg pykdamas Goštautas tarė. 
Bet džiaugės: graži-jo teliukų veislė 
Žydeliui akis iš kaktos net išvarė.
„Be reikalo, Mauša, neaušink burnos. 
Kaip vien kakariku, taip vien kakariku 
Dainuodams. Sakiau, ir nebus atmainos: 
Jei nori derėtis, eik pirkti gvazdikų“ 
(Jau buvo besakąs: keliauk prie mužikų). 
Rods, Mauša žinojo jau Goštauto būdą, 
Ne kart nuo jo pirkdamas gyvulį, grūdą; 
Bet žydo nuo amžių jau toks papratimas: 
Ilgiau paderės — bus laimesnis pirkimas. 
Kai Goštautas, perprašęs savo svečius. 
Išėjo užbaigti derybas su žydu, 
Jauniesiems, dar vingius padaręs kelius. 
Lyg papūtė oras sveikesnis į vidų... 
Susėdę arčiau net juokauti pradėjo;
O Jonas ir Juozas, Jadvygai priminę 
Nebaigus jai skambint, labai malonėjo 

%Išgirsti bent užbaigą jos galutinę.

Tik, rodos, per sapną krūtinė siūbavo.
Gal žodį be reikalo- davė Rainys 
Dainuoti!.. Bet davė ir jo nemainys! 
Giliai atsiduso, lyg oro plačiau 
Norėdams pasemti iš sžvo krūtinės;
Ir žodžiai paplūdo kas kartą graudžiau, 
Tarytumei kanklės skambėjo auksinės:

„Iš aukšto švietė jaunam keleiviui 
žvaigždė ant dangaus
Ir rodė kelią į giedrią šalį
Ramumo brangaus.
Bet netikėtai užtemdė dangų

Plačiai debesis!..
Ir suklaidino keleivį jauną

Giria ir naktis!..

Kaip jaunas sapnas skaisčios malonės,
Dievaitė šitai,
Pamojus ranka, keleivį veda
Kur švinta rytai!
Antai jau rausta aušros padangės...

Bet liūdna jaunam:
Apleis keleivį graži dievaitė, 

Teks eiti vienam!..“

XIV.

XII.

Jadvyga visaip išsisukti mėgino;
Bet Glinskis ir Juozas taip meldė širdingai! 
Ji sakėsi skambinti ant pianino
Tiktai tesimokanti, gal ir klaidingai. 
Kitiems nepapratūs atdengti jausmų, 
Ji žino: skaudu ir nelengva jai bus 
Tą draugą prašnekinti tarp svetimų, 
Kuriam patikėjo slapčiausius sapnus. 
Bet veltui Jadvyga išsikalbinėjo!..
Kai jau įvairiausias spragas išmėgino, 
Kai Juozas patsai padainuot prižadėjo. 
Ant galo jau sėdosi prie pianino.
Užgavo akordus. Jų vienas už kito 
Skardžiai nuskambėjo tolyn, kaip gandai!.. 
Nutilo!.. Jai akys kaip žvaigždės nušvito; 
Ant baltojo veido nuraudo skruostai.
Dabar lyg atplaukę balsai iš dangaus. 
Kaip verkiančios vilnys, siūbavo ir pynės. 
Tai diegė į širdį iš skausmo gilaus. 
Tai monais vaidinos skaisčiausios gražybės. 
Tai nešė ramumą, kaip girios tėvynės! 
Chopino nokturnai! kiek - slepiat gilybės! 
O, veltui nuo jūsų širdis kada gynės!

Jadvygai ir žodžiai ir tonų balsai 
Patiko; net akys iš džiaugsmo žibėjo; 
Tiktai užganėdintas Juozas patsai ' 
Nebuvo: jam stygos per jautrios skambėjo! 
Ir, permainęs balsą jausmingai malonų, 
Rimtai uždainavo baritono tonu-.

„Nors, žinau, rūpestingos čia ant žemės kelionės 
Niekados neapšviesi, viltis!
Bet gi aš nemaldausiu, kaip didžiausios malonės, 
Kad man Viešpats užmerktų akis!

. Apsiverkti nemoku, pasiskųst negaliu: 
Nesupras žmonės mano skundos!
Ir nueisiu pro šalį su tuo skausmu giliu. 
Kurs be žodžio paliks visados“.

Čia Juozui širdis taip pradėjo tvaksėti. 
Kad balsas ant karto nutrūko, suklydęs. 
Dar buvo iš naujo mėginęs pradėti 
Neužbaigtą giesmę, bet priešais išvydęs 
Jadvygą, jos ašarų pilnas akis. 
Nutilo, tarytum sugautas vagis!

XV.

XIII.

Dar ausyse gaudžia, neskamba balsai! 
Nutilo!.. Neplojo Jadvygai nieks bravo, 
Tik angelas pralėkė, rodos, patsai!

Pabaigęs derybas, jau Goštautas buvo 
Linksmesnis: nuo žydo atlupo šimtinę! 
Nemaž jų į Krokuvos iždą pakliuvo. 
Ir toji, jis tiki, nebus paskutinė.
Nors tiek, kaip bevaikis Baduonių Kmita. 
Jisai akademijai duoti negali,

Alb. Morkaus kūryba Lietuvoje

(E) JAV gyvenančio Alb. Morkaus ap
sakymai paskelbti ne tik „Tiesoje“, bet 
„švyturyje“ ir „Pergalės“ žurnale (9 nr.). 
„Švyturio“ 17 n-ry A. Morkaus apsakymo 
„Krautuvininkas Tomas“ įžangoje raš. A. 
Venclova pristatė Lietuvoje ligi šiol ne
pažįstamą, bet „talentingą rašytoją“ nuro 
dydamas. kad jam. Venclovai, rašytojas 
atsiuntęs apsakymų pluoštą. „Pergalė“ at 
spausdino 43 puslapių A. Morkaus satyri
nę apysaką „Pabėgėlė“, kurioje jis, anot 
redakcijos, parodąs „visišką Lietuvos va
duotojų degradaciją“. Veiksmas vyksta 
Paryžiuje ir JAV. Apysakoje minimas 
„komitetas“ su jo nariais: prezidentu Leo 
nardu Mumučiu, sekretorium Pijum 
Karklaičiu ir iždininku Mykolu Dardyla.

Šią savaitę Vatikane prasideda visuoti
nasis Bažnyčios susirinkimas. Iš visų kon 
tinentų, išskyrus kraštus, kur siaučia ko
munistinis Antikristas, vyskupai jau yra 
atvykę Romon, arba keliauja jos link. 
Labai jau akivaizdžiai pasitvirtina dažnai 
naudojamasis posakis, kad „visi keliai ve 
da į Romą“. Miestas, pašventintas apašta 
lų kunigaikščio šv. Petro gyvenimu' ir mir 
timi, atveria savo vartus visuotinosios 
Bažnyčios kunigaikščiams ir apčiuopia
mai parodo, kad jis tebėra Bažnyčios 
centras ir širdis. Į vieną vietą susirinku
siųjų visos Bažnyčios ganytojų malda pri
pildys milžiniškosios šv. Petro bazilikos 
skliautus, ir, šv. Dvasiai vadovaujant, 
gims nutarimai, kurie teiks džiaugsmo ti
kintiesiems, kaip anie palaimingieji žo
džiai pirmojo visuotinojo Bažnyčios susi
rinkimo Jeruzalėje teikė paguodos Anti-' 
jokijos krikščionims (plg. Apd. 15,28.31), 

Kristus neįsteigė atskirų Bažnyčios pro 
vincijų, vyskupijų ar nesuskaitomos dau
gybės parapijų ir kitokių vienetų, o pri
žadėjo ir pastatė vieną Bažnyčią ant nesu
griaunamos uolos ir jai suteikė dangaus 
karalystės raktus (plg. Mato 16,18-19), 
Kuriame pasaulio krašte kas begyventų 
ir kokiai Bažnyčios provincijai ar parapi
jinei bendruomenei bepriklausytų, priva
lo savyje išugdyti ir nešioti aiškią visuo
tinosios Bažnyčios sąmonę. Visi organiza
ciniai Bažnyčios vienetai ir padaliniai tė
ra tik tiek verti, kiek jie pajėgia tapti ne- . 
dalomomis visuotinosios Bažnyčios kūno 
ląstelėmis. Bažnyčia yra gyvas organiz
mas, neturintis savyje jokio nereikalingo 
sąnario, jokios beprasmiškoj funkcijos. 
Savaime suprantama, kad Bažnyčia, būda 
ma dieviška institucija ir sudaryta iš že
mėje gyvenančių žmonių, laikų tėkmėje

Bet tautišką mokslą sušelpt kai kada 
Ii- jis neužmiršta, jam nešdamas dalį. 
„Čia mūsų mokyklose žūva dvasia! 
Vaikai nepažįsta tėvų praeities! 
Ir žingsnis už žingsnio, visų akyse, 
Užlieja verpetai maskolių vilnies! 
Vienoj tik dar Krokuvoj aukuras senas 
Šventų palikimų lig šiolei kūrenas!..“ 
Netaip nusiminę vaikai aimanavo;
Bet Goštautui veltui užginčyt mėgino: 
Jis vien tiktai galvą skurdžiai belingavo: 
„Pas mūsų tiktai kaip ištautint težino! 
Todėl ir Motiejų į Krokuvą leis, 
Kad, mokslą ten baigęs, pažintų tą kraštą, 
Kursai nuo Jogailos, kultūros keliais, 
Mums nešė brolystę ir laisvę ir raštą'

XVI.

Svečiai išvažiavo. Jadvyga ilgai 
Jų tarškantį briką akelėm's lydėjo. 
Tarytum ko trūko! Lyg dygūs nagai, 
Krūtinę surėmę, gilyn vis skaudėjo! 
„Bet argi tai kunigu Juozas jau bus!“ 
Nuliūdusi klausė Jadvyga savęs: 
„Tur galvą nemenką, ir moksle gabus, 
O mokslas su galva aukštai jį išves. 
Taip jautrią tur širdį, o žmonės, žinai, 
Be meilės jam karštą atšaldins krūtinę; 
Atvės idealai, gražiausi sapnai, 
Žmonių melagystę iš anksto pažinę. 
Jo alpstančią širdį ji žadint mokėtų, 
Jam būtų gaivinančia ryto rasa, 
Kaip angelas sargas karštai jį mylėtų, 
Jo siekiams aukštiems atsidavus visa! 
Ir vienas ant kito saldžiai pasirėmę, 
Bežengtų sau bendrą kelionę greta; 
Iš meilės šaltinio sau galią pasėmę, 
Nelenktų pečių po sunkiausia našta!“

XVII.

Tarytum iš miego pabudus ant galo, 
Pati net pabūgusi savo sapnų, 
Jadvyga mėgino, užsėdus prie stalo. 
Bemegzti, bet kliudė per daug atmainų! 
Nesisekė darbas. O mintys vis bėgo 
Kas kartą tos pačios, lyg tyčia kankino!.. 
Atsiminė: Juozui daugiausia pamėgo 
Nokturnas nuo „cis-mol“! Ir jau pianino 
Akordus paėmus, iš naujo pradėjo 
Kartoti Chopino nokturną gražiausią; 
Balsai vėl žavėdami supos, skambėjo 
Ir skelbė raminantį skausmą .švenčiausią, 
Kurs neturi žodžių, tik balsas stygų 
Jį neša į dangų nuo žemės vargų. 
„Kodėl tai, Jadvyne, tau šitas patiko 
Nokturnas,“ atsiliepė tėvas ant galo: 
„Ar negut Rainys tuos garus tau paliko? 
Ne veltui dukrelei ir veidas nubalo! 
Girdėjau: ir Rainiui nokturnas chopinis 
Patiko, tačiau neužmiršk niekados: 
Kad tarpas tarp jo ir tavęs begalinis!.. 
Ir jį išvaryk iš siaurutės galvos!“ 
Motiejus, juokaudamas, buvo prataręs, 
„Kad žmonės vis lygūs: Adomo veislė! 
Neturto užlopiama esant skyle!..“ 
Bet Goštautas rūstas, plačiai atidaręs 
Akis, lyg jam žodžio pritrūko gerklėj. 
Nuėjo sau gulti, labąnakt netaręs.

(Bus daugiau)

yra įgavusi tam tikrus organizacinius rė
mus. Tačiau tie rėmai nėra atsiradę tam, 
kad Bažnyčios narius vieną nuo kito skir
tų, o tam. kad juos „ visais keliais vestų į 
vieną tikslą, jungtų į vieną Dievo vaikų 
bendruomenę.

Bažnyčios ganytojų susirinkimo išvaka 
rėse viso pasaulio tikintieji negali liktis 
abejingais stebėtojais, o tu.i tapti gyvais 
ir suinteresuotais to susirinkimo daly
viais. Visų akys turi būti nukreiptos į Va
tikaną, visų širdys turi plakti vieningu 
savitarpio meilės ir pagarbos pulsu, visų 
malda privalo susijungti toje pačioje šv. 
Dvasioje. Jeigu kada nors buvo reikalin
ga malda už visuotinąją Bažnyčią ir už 
jos ganytojus, tai ji ypač reikalinga šio
mis dienomis.

Lietuvių tauta istorijos eigoje sudarė 
mažą, bet visuomet gyvą ir jautrią visuo
tinosios Bažnyčios ląstelę. Šiandien Lie
tuvos Bažnyčios provincija priklauso prie 
tų Bažnyčios padalinių, kuriems pavesta 
kentėti ir tylėti. Vatikano susirinkime for 
maliai ji bus labai menkai atstovaujama. 
Dalyvaus tik vienas Lietuvos Bažnyčios 
provincijos vyskupas, o ir tas pats atvyks 
ne iš Lietuvos. Tačiau Lietuvos Bažnyčios 
įnašas bus nepaprastai didelis ir gilus 
mistiškąja prasme. Lietuvos kankiniai 
vyskupai papildys eiles tų didžiųjų Bažny 
čios šulų, kurie prasidėjo su pirmuoju 
kankiniu šv. Steponu, kuriais tapo visi 
apaštalai ir kurie, kaip gyvo kraujo ta
kas, žymi Katalikų Bažnyčios istoriją iki 
šių dienų. Visi tie, kurie susilaukė Moky
tojo likimo. Jie yra laidas Bažnyčioje, 
kad „pragaro vartai jos nenugalės“ (Ma
to 16.18).

Kun. Bronius Liubinas

vai

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — spalio 14 d., 12.15 
ECCLES — spalio 14 d., 12.15 vai. 
BRADFORD — spalio 21 d., 12.30 vai. 
ROCHDALE — spalio 28 d., 11.30 vai.

Lietuviai nuima derlių Kazachstane
(E) Rugsėjo 14 d. iš Karagandos plėši- 

ninių žemių į Lietuvą sugrįžo 30 talkinta 
kų. Tai Paberžės, Kėdainių raj„ žemės 
ūkio mechanizavimo mokyklos auklėti
niai. Jie buvo išgabenti į Kazachstaną, 
Norilsko rajono sovchozą, nuimti javų 
derlių ir paruošti žemės pavasario sėjai 
(tuo metu, kai Lietuvoje derlius dėl oro ir 
kt. priežasčių buvo nuimtas pavėluotai — 
E.). Vilniaus radijas painformavo, ka< 
Kazachstano laukuose dar dirba 220 Lie 
tuvos žemės ūkio mechanizavimo mokyk 
lų auklėtinių. Jų Lietuvoje laukiama ant 
roję spalio pusėje.

Vokiečių kacetai ir Kuba
(E) Rugsėjo 16 d. Šiaulių gyventojams 

apie pergyvenimus Dachau, Stutthofo ka- 
cetuose pasakojo Leiba Icakas. Ta proga 
susirinkusieji, pagal partijos nurodymą, 
turėjo pasmerkti amerikiečius — „impe
rialistus, globojančius tautų atmatas ir 
bandančius pradėti agresiją prieš Kubą“.
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Lietuvos gamta
Dar, rodos, vasara. Dar daug žmonių 

atostogauja ir stengiasi negalvoti apie ru
denį. Bet ruduo jau čia, nes paukščiai se
niai pradėjo traukti iš Lietuvos. Kaip at
simename, Lietuvos soduose ir parkuose 
jau rugpiūčio mėn. nutildavo vienas kitas 
paukštukas-g.tesmininkąs. Dingdavo, lyg 
naktį, ir baigta.

Kasdien apie 1500 km sukaria nuo auš
ros iki sutemos skraidydamas čiurlys 
(sparis, svyrulis), begaudydamas vabz
džius. Jie medžioja skardžiai krykdami, 
beveik žaibo greitumu skriedami aplink 
namus ir bokštus miestuose. Kai kur čiur 
liūs vadina kregždėmis, bet jie nėra kregž 
dės. Čiurliai artimi kolibriui, mažučiam 
Amerikos paukšteliui. Kadaise jie daryda 
vosi lizdus akmeninėse uolose, bet pasku
tiniojo šimtmečio bėgyje vis dažniau ėmė 
traukti į didmiesčius. Mūro pastatai duo
da jiems geresnes sąlygas lizdams sta
tytis.

Beveik kiekvienas mūsų pažįsta šitą 
tamsiai juodą paukštį piautuvo formos 
sparnais ir garsiai skardžiu riksmu, kuris

E KREGŽDĖMS. — SUDIE VASARAI!

ir soduose neįprastas spalvingas paukštis 
— dingsta.

Apie gandrų gyvenimą mes žinome dau 
giau. Malonu gandrus stebėti sodybose, 
kai jie ruošia lizdus, jų šeimyninį gyveni
mą ir kai jie išdidžiai „kalena“ snapais, 
kaip lizdų apačioje daugelis žvirblių įsi- 
ruošia sau lizdukus ir čirška diena iš 
dienos.

Kai kas galvoja ,kad Vokietijoje išnykę 
gandrai arba visiškai maža jų telikę. Taip 
dar nėra. 1934 metais Vokietijoje buvo 
30.000 porų gandrų, iš jų 16.600 Rytprū
siuose. 1958 metais jų sumažėjo net per 
pusę. Nors gandrams Vokietijoje taikoma 
speciali apsauga, bet žmonės nenoromis 
kliudo jiems prirezgiodami vielų, nusau
sindami pievas, kurios reikalingos gand
rams maistui, ir kt. Gražu stebėti ir gand 
rus, kai jie ruošiasi išlėkti. Vasarai dar 
nepasibaigus, gandrai vis dažniau renka
si pievose-ir daro pratimus lekioti. O vie
ną dieną — rugpiūčio pabaigoje — prati
mai išvirsta į rimtą reikalą, ir jie visi iš
lekia į tolimą kelionę — J Afriką. Jie le

kia aplink Viduržemio jūrą, nes nemėgsta 
atviros jūros. Jų kelionė iš Lietuvos iki 
Kaplando yra apie 11.000 kilometrų ir pil 
na visokių pavojų: nepalankūs vėjai, ku
rie gali nunešti į atvirą jūrą, karščio ban 
gos, smėlio audros, krušos, sausra ir vi
sokios gamtos katastrofos. Be to, negrai 
Afrikoje mėgsta šaudyti gandrus.

Rugsėjo mėnuo yra vyriausias laikas 
paukščiams išlėkti. Šiaurės jūros pakraš
tyje tada susirenka tūkstančių tūkstan
čiai tilvikų, bekasų ir slankų. Per Lietuvą 
ir ypač per Rozitę keliauja kikilių grupės, 
o ant telefono, elektros laidų sutupia vis 
didesni kregždžių būriai. Šitie kregždžių 
perlų vėriniai ant laidų rodo, kad tikrai 
ruduo atėjo. Kada nekada rugsėjo mėn. 
žmogus išgirsta dar jų čiulbėjimą, bet at
eina tokia diena, kada jos pasikelia nuo 
laidų, susimeta į būrius ir išlekia į tropi
kų Afriką.

Sudie, kregžde, sudie, vasara!

J. čekauskas

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

net gatvės triukšmą prarėkia. Bet tiktai 
atidžiam stebėtojui aišku, kad šis paukš
tis staiga liepo mėn. gale dingdavo iš 
Lietuvos. Maža kas pagalvoja, kodėl šis 
paukštis palikdavo mus dar vasarą, kada 
tiek daug vabzdžių ir tiesiog perteklius 
maisto, čiurlys — svetur žiemojąs paukš
tis, kuris balandžio mėn. pasirodo pas 
mus ten, kur peri, ir kuris mus palieka 
jau paskutinėmis liepos mėn. dienomis. 
Tiktai tris mėnesius jis būna pas mus. 
Kitus devynis mėnesius praleidžia už sa
vo tėvynės ribų. Kai Europos laukuose 
ūžia kuliamoji mašina, čiurlys skraido ir 
medžioja jau Konge. Kai pas mus dega 
kalėdinės žvakutės — jis būna pietų Af
rikoje.

Taigi ne alkis ir ne šaltis verčia čiurlius 
ir kitus išlekiančius paukščius taip anksti 
palikti mus. Tai kas gi iš tikrųjų?

Paukščius tvarko hormoniškas rit
mas, kuris nustato, kada paukštis turi iš
lėkti ir kada vėl grįžti. Dienos, šviesa ir 
jos ilgumas turi čia tiktai mygtuko vaid
menį. Mes galim tik pasakyti, kad tasai 
paukštį tvarkąs „laikrodis“ eina paukščio 
viduje, ir jis tinkamu laiku suskamba. 
Kada, kuriais praeities amžiais šitie „laik 
rodžiai“ buvo „įtaisyti“ — mes galim tik
tai spėlioti. O šiaip mums leista tik stebė
ti, kaip šitas pilnas stebuklų ir neišspren
džiamų uždavinių ritmas apima visą že
mės rutulį ir daro labai gilų įspūdį 
žmogui.

Gegutė, pavyzdžiui, ta svetimnaudė, ku 
ri deda kiaušinius į kitų paukščių lizdus, 
jau nuo rugpiūčio mėn. vidurio pas mus 
nebekukuoja. Seni ir jauni gegužiai išle
kia į Afriką. Išlekia jie naktimis. Taip 
pat jauni gegužiukai, kurie dar niekuomet 
nebūna atHkę šios kelionės, taip pat pa
traukia į savo žiemos buveinę pietų Afri
koje.

Kaip jie randa kelią be „kompaso ir nu
rodymų“? I tai sunku tiksliai atsakyti. 
Mes dabar žinome, kad paukščiai, kurie 
lekia dienos metu, gali orientuotis ne tik 
pagal krašto vaizdus, bet dar ir pagal sau 
lės padėtį. O paukščiai, kurie lekia nakti
mis, orientuojasi net pagal žvaigždes. Sun 
ku tuo patikėti, bet kito paaiškinimo kol 
kas nėra. Yra daug paukščių, kurie lekia 
naktimis. Tarp tokių žinomi rūstagė 
(švikšta), lapuočių medžių dainininkai 
strazdai. Pajėgesnieji paukščiai, kaip lau
kinės žąsys, gervės, lekia dienomis ir 
naktimis.

Kai per Sekmines mūsų miškai jau bū
na sužaliavę, tai mus pradeda džiuginti, ir 
linksminti vėlai namo grįžtantieji. Tokia 
yra volungė. Tai slapukas, retai matomas 
gražus, geltonai žalsvas paukštis. Jis pina 
ir kabina savo menišką lizdą medžiuose, 
kaip lopšelį. Juo toliau eina vasara, juo 
rečiau mes jį girdime, ir antrojoje rugpiū 
čio mėn. pusėje jis — toks mūsų miškuose

POTVYNIAI IR ATOSLŪGIAI
Jūrų potvyniai ir atoslūgiai yra didžiu

lės aplink Žemę skriejančios bangos. Jų ri
bų matyti negalima, nes jos yra nepapras
tai ilgos ir turi labai lėkštus šlaitus. Todėl 
jos atviroje jūroje ir nepastebimos. Jos ma
tomos tiktai pakrantėse.

Kai kur potvynių ir atoslūgių vandens 
lygio skirtumai pasiekia daugiau kaip 10 
m. Tai priklauso nuo Mėnulio, Saulės ir 
žemės tarpusavio padėties, vandenynų ir 
jūrų pasiskirstymo, vietos geografinio plo
čio, kranto linijos pobūdžio, gylio ir kt. Di
džiausi potvyniai būna atvirose vandenynų 
įlankose, sąsiauriuose, pakraštinėse jūro
se, tose vietose, kurias lengvai pasiekia 
vandenyninė potvynių banga. Kanadoje, 
Atlanto pakraštyje, yra ilga ir siaura Fan- 
di įlanka. Joje potvynio metu vanduo pa
kyla 18 m. Sovietų Sąjungoje didžiausi 
potvyniai būna Ochotsko jūros pakraščiuo
se — Penžinos įlankoje vanduo pakyla 
12,8 m. Gana žymiai vandens lygis svyruo 
ja ir Lamanše. Vakarinėse Pietų Amerikos 
ir Afrikos pakrantėse, kurios mažai raižy
tos, potvyniai būna maži — 1-2,5 m. 
Dar mažesni potvyniai uždarose pakrašti
nėse jūrose. Pavyzdžiui, pastebėti potvy
nius ir atoslūgius Baltijos jūroje nepapras 
tai sunku, nes potvyninė Atlanto banga į 
ją beveik negali patekti. O pačioje Baltijos 
jūroje dėl jos mažumo Saulės ir Mėnulio 
trauka žymesnių lygio kitimų taip pat ne
gali sukelti.

Jau seniai žmonės, pastebėję potvynių 
periodiškumą, naudojasi jais. Pavyzdžiui, 
į Baltąją jūrą įtekančios Kuloj upės pa
krančių gyventojai, upei potvynio metu 
ėmus tekėti aukštupio link, nuplukdo tuš
čias valtis į aukštupį, ten jas prikrauna 
šieno, kuris su atoslūgio banga vėliau nu- 
plukdomas į upės žiotis ir net toliau.

Jūrų potvynius ir atoslūgius sukelia Mė
nulio ir Saulės trauka. Nors Saulės masė 
27 milijonus kartų didesnė už Mėnulio 
masę, bet ji yra taip toli nuo Žemės, kad 
jos sukeliami potvyniai tesudaro 2 penkt. 
Mėnulio sukeliamų potvynių. Jaunaties ir 
pilnaties, vadinamųjų sizigijų, metu. Mė
nulis. Saulė ir Žemė atsiduria veik vieno
je tiesioje linijoje. Tada Mėnulio ir Saulės 
sukelti potvyniai sutampa, ir todėl jie bū
na didžiausi. Tuo tarpu priešpilnio ir del
čios, vadinamųjų kvadratūrų, metu Saulės 
ir Mėnulio kryptis sudaro statų kampą ir 
Mėnulio sukeltas potvynis sutampa su Sau 
lės sukeltu atoslūgiu. Todėl kvadratūriniai 
potvyniai ir atoslūgiai būna mažiausi. Si- 
zigijinių ir kvadratinių potvynių jėgos san 
tykiuoja kaip 8:3.

Potvynių ir atoslūgių dydis ir laikas to
je pačioje vietoje po truputį keičiasi, nes

keičiasi Žemės, Mėnulio ir Saulės tarpusa
vio padėtis, atstumai tarp jų. Be to, Pasau
linį vandenyną skaldo žemynai, jūrų dug
nas ir krantai yra nevienodi, potvyninės 
bangos judėjimui aplink Žemę kliudo vidi
nė vandens trintis bei jo trintis į dugną ir 
1.1. Slinkdama iš vakarų į rytus aplink vi
są Žemę, potvyninė banga dėl šios trinties 
daugelyje vietų vėluoja ir nesutampa su 
Mėnulio aukščiausio pakilimo momentu. 
Šis vėlavimas nėra pastovus. Kiekviename 
uoste jis yra kitoks ir yra vadinamas pri
dėtiniu uosto laiku.

Iškyla klausimas, kodėl atsiranda dvi 
potvyninės bangos — iš traukiančiojo kū
no pusės ir iš priešingos pusės. Į Mėnulį 
atgręžtoje Žemės pusėje Mėnulis ištempia 
vandenį, nes čia jis vandenį traukia stip
riau, negu pačią Žemę. O kitoje Žemės pu
sėje vanduo, būdamas toliau nuo Mėnulio, 
yra silpniau traukiamas, negu Žemė. To
dėl ir vienoje, ir kitoje pusėje vanduo ta
rytum kiek atsitraukia nuo Žemės, ir įvyks 
ta potvynis.

1000 MYLIŲ SU 5 ŠILINGAIS

14 m. amžiaus berniukas iš Northampto 
no Anglijoje nukeliavo į Neapolį, taigi 
daugiau kaip 1000 mylių, turėdamas kiše
nėje tik 5 šilingus.

Tai jau devintas kartas, kai jis bėga iš 
namų. Tačiau pirmas kartas, kad jis taip 
toli nubėga. Jo svajonė — nuvažiuoti kur 
nors toli į svetimą kraštą ir ten dirbti 
sau. O dirbti jis norėtų žemės ūkyje. Ka
dangi važiuodamas jo parsivežti tėvas 
paskutinį kartą apvirto ir apdaužė savo 
automobilį, tai jis norėtų parvežti tėvui 
pinigų, kad šis galėtų sumokėti už re
montą.

Neapolyje jis pakliuvo stotyje policijai 
į rankas. O policija pristatė konsulatui. 
Iš ten lėktuvu grąžintas namo.

Tačiau kaip jis nukeliavo?
Iki Victorijos stoties Londone jį kažkas 

pavežėjo. Čia jis atsidūrė į Doverį einan
čiame traukinyje. Doveryje sutiko kitą 
tokį pat klajūną berniuką. Tai abu jie 
paprašė leisti pasižiūrėti, kaip į krovininį 
laivą pakraunami automobiliai. Paskui 
juos ten ir užmiršo, ir jie abu išlipo Ost- 
endėje. Iš Ostendės įsmuko į Briuselio 
traukinį. Bet traukiny policija pagavo jo 
draugą. Mūsų pabėgėlis vienas atvažiavo 
j Briuselį, iš ten vienas pasiekė Romą. 
Bet atrado, kad pavojingiausia buvo pa
siekti Romą, nes kelis kartus jį gaudė 
traukinio palydovas.

Romoje teko praleisti 45 minutes, kol 
nepastebėtas įslinko į Neapolio traukinį. 
O Neapoly išlipo, turėdamas kišenėje tik 
4 penus.. Kiti buvo pakeliui pravalgyti.

Mielas Redaktoriau,
labai gerbiu politikus. Ne visada tuos, ku
riems nepasiseka išlaikyti valdžios. Bet 
su maža išimtim visus tuos, kurie iškovo- 
ja kraštams nepriklausomybes. Nesijuok 
dėl to iš manęs. Tiesa, kad mes šiais lai
kais apie savo politikus esame susidarę 
nekokią nuomonę. Tačiau dėl to dažniau 
kalti ne tiek politikai, kiek mes patys, ku
rie, atsidūrę svetur, įsigijome ypač daug 
išminties. Mums atrodo, kad mes viską 
dar geriau padarytumėm, negu patys ge
riausi ir judriausi mūsų politikai, rašyto
jai, visuomenininkai, žurnalistai.

Dėl to politikams geriau būtų dirbti, jei 
mes nekaišiotumėm visur savo trigrašio, 
kuris tik svetur atsidūrus buvo išgražin
tas perdėtu išmanymu.

Tačiau, atiduodamas politikams pagar
bą, norėčiau vis dėlto porą žodžių tarti 
dėl tos srities, kuri rūpi ne vien tik poli
tikams.

Man čia rūpėtų tie terminologijos daly
kai, į kuriuos daugiausia teisės reiškia po 
litikai. Būtent, tie žodžiai, kuriais mes sa 
vo spaudoje aptariame daiktus ir reiški
nius okupuotoje Lietuvoje.

—0—
Diplomatijos šefas S. Lozoraitis aną

dien mūsų laikraštyje lyg-ir antspaudą už 
dėjo tai vartosenai, kuri iš dalies yra jau 
prigijusi. Tačiau tik iš dalies. Ligi šiol ra
šydavome ir Tarybų Lietuva, ir susovie- 
tintoji Lietuva, ir tarybinis laikraštis, ir 
sovietinės Lietuvos šioks ar kitoks minis- 
teris, ir Lietuvos aukščiausioji taryba, 
kolchozas ir kolūkis, sovchozas ir tarybi
nis ar sovietinis ūkis.

Aišku, toks įvairumas negerai. Tačiau 
S. Lozoraičio straipsnyje nurodomi ir mo 
tyvai, kodėl negerai. Sakoma, kad okupan 
tas nori mus pripratinti vartoti jo siūlo
muosius terminus ir tuo būdu priversti 
susigyventi su okupacija. Dėl to turi būti 
sakoma rašoma tik: Sov. Sąjunga, aukš
čiausiasis sovietas arba vadinamasis aukš 
čiausiasis sovietas, kolchozas, sovchozas. 
vadinamasis ministeris arba „ministe- 
ris“. Šituo būdu, sako, parodysime įstaigų 
svetimumą ir blogybinę reikšmę.

Pirmas dalykas — tai tų vadinamųjų 
rašymas.

Jeigu visokius vadinamuosius pradėsi
me rašyti, tai kartais be blogos valios ga
lime net ir juokingi atrodyti. Sakysim, 
toks sakinys: „Vadinamosios aukščiausio
sios tarybos vadinamasis pirmininkas Jus 
tas vadinamasis Paleckis yra vadinamo
sios komunistų partijos narys“. Negražiai 
atrodo, tiesa? Aš prirašiau čia vadinamąjį 
ir prie Paleckio pavardės. O padariau tai 
dėl to, kad neseniai esu skaitęs pakartoti 
nį tvirtinimą, jog Paleckis yra ne Palec
kis. Vadinas; tuo vadinamuoju jam būtų 
dar ir kaip asmeniui prisegama ana pa
geidaujamoji blogybinė reikšmė. Tačiau 
su šitais visais vadinamaisiais aš tikrai ne 
norėčiau rašyti. Man ir pačiam ir grioz
diška ir neestetiška atrodo. O kai pagalvo 
ju .kad mūsų laikraščiai Lietuvoje nepla
tinami, tai ir ta tariamoji blogybinė reikš 
mė kaip ir nebetenka reikšmės.

Pasakykite jūs, žmonės, man, ar britų 
spauda teikia kokią nors blogybinę pras
mę Izraelio parlamentui, jei jį vadina 
knessetu, arba jei to krašto kolchozus va
dina ne kolchozais ar kolūkiais, o kibbut- 
zimais? Nemanau. Tos institucijos Izraely 
je tikrai turi tokius vardus. Turi ir negal
voja, kad jie blogi.

Tai kuriuo būdu kolchozą galima nuže
minti, jei jį vadinsime kolchozu? O jau 
Sov. Sąjungos tai tikrai nenužeminsime, 
jei ją šitaip vadinsime. Kolchozas, sovcho 
zas, sovietas bus aplietuvinti rusiški žo
džiai, o Sov. Sąjunga — pusiau rusiška, 
pusiau vakarietiška. Jeigu neklystu, tai

grynai rusiškus žodžius aplietuvinę turė
tumėm sakyti ne Sov. Sąjunga, bet So- 
vietskas Sojuzas.

Man nepatinka ir nuolatinis kabučių 
vartojimas ar siūlymas jas vartoti. Ne
kaip juk atrodytų, jei pradėtumėm šitaip 
rašyti: Spalio revoliuciją minint, parado 
metu tribūnoje stovėjo partijos „pirmasis 
sekretorius“ Sniečkus, „švietimo minist
ras“ Gedvilas ir kiti „ministrai“. „Pirmo
jo sekretoriaus“, žinoma, niekas nesiūlo 
išskirti kabutėmis. Tačiau nebūtų nei tei
singa, nei logiška mažesnius įgrūsti kabu- 
tėsna, o patį vyriausiąjį palikti laisvą. 
Taigi pirmąjį sekretorių pirmiausiai rei
kėtų supančioti.

—0—
Nesakau, kad būtinai reikia varoti tuos 

terminus, kurie šiandien Lietuvoje yra nu 
kalti. Tačiau esu tos nuomonės, kad rei
kalui išspręsti dar kažko nauja reikėtų. 
Mano galva, pati geriausia išeitis būtų po 
litikams susitarti su kalbininkais. Jie yra 
kalbos dalykų specialistai, ir jų autorite
tas būtų lemiamas. Priims, paskelbs „Gim 
tojoje kalboje“, ir tada reikalas jau bus 
šventas, jokių ginčų nebepradėsime.

O kalbininkai dar ir šiandien dirba gra 
žų darbą. Dirba kaip ir politikai savo 
srityje.

Pora žodžių pro domo sua, kaip romė
nai sakydavo. Vadinas, savo asmeniškais 
reikalais.

Noriu labai atsiprašyti tuos, kurie ma
nęs nemėgsta, kad po ilgesnės pertraukos 
grįžtu. Taip pat noriu atsiprašyti ir savo 
draugus, kad buvau dingęs. Draugams, ži 
noma, reikėtų teikti pirmenybę atsipraši
nėjant. tačiau ir jūs patys žinote, kad vi
sokios nuolaidos būna daromos nedrau
gams. Tavo Jonas

JEI NORI PAPILNĖTI
Žmonėms, norintiems padidinti savo 

svorį, galima duoti gerą patarimą — pra
leisti žiemą Antarktikoje. Vienas Oslo ins 
titutas rūpestingai ištyrinėjo duomenis 
apie Antarktikos ekspedicijos dalyvių svo 
rį. Paaiškėjo, kad jie visi gerokai pasun
kėjo — pirmą žiemą vidutiniškai 7 kg, o 
antrą — 5,3 kg.

VEDA: V. čekauskienė-Grinkevičiūtė
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TAZAB & CO. LTD
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7, <

LIETUVIŲ SKYRIUS
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE

Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio 

paltai ir žaketai. Moteriškipamušalu, tikros odos 
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be pamušalo. Didelis 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems 

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

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

Hohner akordeonai, t 
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški 

Visas susirašinėjimas vykdomas

pasirinkimas grynos vilnos 
kostiumams,

kainoraščiai.
lietuviškai.

:::::

:::x

"iii

:::::
:::::

9

ŠALTAKRAUJĖ MOTERIS

MAŽOS TAISYKLĖS 
SULAUKUSIOMS 40

1. Atkreipkite dėmesį j tai, kad jau 
nebesate jauna mergaitė, todėl venkite 
per „jaunų“ ryškių suknelių. Tačiau ne- 
simeskite ir į kitą kraštutinumą — gyven 
ti mintimi, kad esate jau „per sena“.

2. Nedažykite savo plaukų šviesiai, nes 
tai visai nebetinka nebejaunai moteriai.

3. Budėkite ir neduokite užmigti savo 
dvasiniams, protiniams interesams. Skai
tykite laikraščius ir naujai išleistas kny
gas. Tuo jūs apsaugosite savo dvasines 
jėgas.

4. Nelaukite žiemos pradėti stiprinti

GRANITAS GIMSTA

LABORATORIJOSE

Mokslininkai nori sukurti sintetinį gra
nitą. 1955 m. jis buvo gautas iš vadinamo 
stiklo. Neseniai vokiečių mokslininkui 
Vinkleriui pavyko granitą gauti iš papras 
to molio, panaudojus 800 C temperatūrą ir 
2 tūkst. atmosferų slėgimą.

Sveiko žmogaus kūno temperatūra yra 
labai tiksliai reguliuojama. Jeigu išorinė 
temperatūra kyla, tai žmogus pradeda 
prakaituoti ir tuo būdu atšaldo savo kū-
ną. Kai oras šaltas, odos drebėjimas pade 
da konservuoti šilimą. Pasirodo, kad sme

savo kūnui. Plaukiokite, darykite visokią 
mankštą, kurią jums leidžia daktaras, bet 
saugokitės neperdėti.

5. Atkreipkite ypatingą dėmesį į savo 
svorį ir dietą. Žiūrėkite, kad svoris būtų
toks tiktai, kokio reikia. Juo žmogus vy
resnis, juo geriau jam sverti net kiek

NAUJO TIPO LEDLAUŽIS

Paprastas ledlaužis, prapjovęs foršteve
niu ledą arba sutrupinęs jį savo korpuso 
svoriu, ledo gabalus palieka vietoje, ir jie 
labai greit vėl sušąla.

JAV projektuojamas naujo tipo ledlau
žis. Jo priešakyje įtaisytas besisukantis 
velenas, ant kurio įtvirtintos didelės plie
ninės frezos. Supiausčius frezoms ledą, jo 
gabalai patenka į specialų laivo skyrių, 
kur jie susmulkinami. Po to galingi siurb
liai susmulkintus ledo gabaliukus išmeta 
toliau nuo praskinto leduose kelio,

genų dalis, vadinama „Hypothalamu“, vei 
kia kaip termostatas (temperatūros regu
liatorius) ir ji yra tokia jautri, jog rea
guoja į 0,15 C šilimos pasikeitimus. O šal 
takraujai gyviai neturi tokio reguliavimo 
aparato ir prisilaiko aplinkos tempera
tūros.

Oxfordo gydytojai užtiko 30 metų am
žiaus moterį, tokią pat šaltakrauję, kaip 
varlė. Jie nerado joje jokių šilimos regu
liavimo žymių, jos kūno temperatūra 
buvusi palaikoma tik drabužių ir aplin
kos. Jos kūnas reagavo į temperatūros pa 
sikeitimą lygiai taip pat, kaip amfibijos 
ar hypothalamo neturinčių žinduolių, — 
net deguonies pareikalavimas (kvėpuoti) 
keitėsi su temperatūra tokiu pat būdu, 
kaip tų gyvių. aVč

mažiau negu reikia.
6. Stenkitės niekuomet neskubėti. 

Turime tris priešus: per riebų gerą mais
tą. per maža kūniško judėjimo ir per di
delį skubėjimą.

7. Sukurkite sau kokį nors mėgiamiau
sią užsiėmimą — „hobby“. Jų yra daug, 
ir dėl to nereiškia, kad būtinai reikia 
rinkti pašto ženklus. Vėliau, kai paaugę 
vaikai paliks jūsų namus, turėsite malo
nų ir gražų užsiėmimą namuose.

8. Išlaikykite „savo jumorą. Linksmu
mas ir juokas yra pigiausia ir geriausia 
priemonė išlaikyti kuo ilgiau savo jau
numui.

9. Nepastebimai džiaukitės dėl jums pa 
sakytų komplimentų, bet neatsakykite į 
juos: „Ak, mano amžiuje..,“

3
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LIETUVIŠKOJI MOKYKLA
šeštsdieniais 2 vai. Parapijos salėje vėl 

ims veikti liet, mokykla. Manoma sudary
ti pradedančių ir pažengusių grupes. Tė
vai vaikus tuojau užrašo klebonijoje arba 
pas Tėvų Komiteto narius. Mokslo pra
džia spalio 20 d.

ROŽINIO MĖNUO
Per visą spali lietuvių bažnyčioje kiek

vieną vakarą 8 vai., o šeštadieniais ir sek
madieniais 7 vai. būna Rožinio pamaldos.

ŠIRDIES OPERACIJA
Spalio 3 d. Queen Elizabeth vaikų ligo

ninėje padaryta sunki širdies operacija 
A. S. Kasparų sūneliui Laimučiui.

D.B.L.B-NĖS VEIKLOS ŽINIOS
Parama Jaunimo Suvažiavimui

DBL Sąjungos rengtajam I Europos 
Jaunimo suvažiavimui paremti Krašto 
Valdyba paskirė DBL Sąjungos prašomuo 
sius 26 svarus.
Parama Britanijos Skautų Rajonui

Krašto Valdyba, Įvertindama Didžiosios 
Britanijos Skautų Rajono veiklą ir jo dir
bamąjį darbą jaunimo tarpe, paskyrė 20 
svarų skautiškai veiklai paremti.
Nauja Tautos Fonde, Atstovybė

Atsistatydinus Tautos Fondo atstovy
bei, Krašto Valdyba sudarė naują Tautos 
Fondo atstovybę: prel. kun. J. Gutauską, 
inž. J. Vilčinską, Z. Jurą, F. Senkuvienę 
ir S. Kasparą. 4

Laukiama jai Tautos Fondo Valdybos 
patvirtinimo.

—0—
Prelato Kun. J. Gutausko pagerbime da 

lyvavo Krašto valdybos vicepir. Z. Juras. 
Pagerbimas vyko Glasgove ir buvo ren
giamas visos Škotijos lietuvių.

BRADFORDAS
SUSIRINKIMAS

Spalio 13 d., 6 vai. vakare, Vyties klubo 
patalpose šaukiamas DBLS Bradfordo sky
riaus narių ir tai idėjai prijaučiančių susi
rinkimas. Susirinkime bus svarstomi aktu 
alūs šių dienų reikalai, renkamas atstovas 
į visuotiną s-gos suvažiavimą, renkama 
nauja skyriaus valdyba ir kita.

Visus kviečiame susirinkime dalyvauti.
DBLS Bradfordo Skyriaus Valdyba

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

PADĖKA
Londono Šv. Onos Moterų Draugijos 

Valdybai ir narėms susipažinimo proga 
už malonų priėmimą ir vaišes visų vardu 
širdingai dėkoju.

Nottinghamo Liet. Moterų Dr-jos 
pirmininkė

.fHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiin.

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 — 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
Vaičeliūnes — Tėvynės Sargyboje 1.2.0 
Motina ir Mokytoja — Popiežiaus Jono 

XXIII enciklika — 11 šil.

J. Švaistas — Žiobriai plaukia — roma
nas — 18.6 šil.

Plokštelės, periodika. Rašyti: Dainora, 
49, Thornton Ave, London, W. 4.
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Šiemetinėje Studijų Savaitėje Vokieti
joje antrąja pagrindine tema buvo pami
nėta Maironio 100 metų gimimo sukaktis. 
Jau visos savaitės laikotarpy kartkartė
mis buvo jaučiami Maironio minėjimo at
spalviai. pvz., giedant giesmę „Apsaugok, 
Aukščiausias“ ir panašiai. Bet tiesioginis 
Maironio minėjimas buvo pravestas savai 
tės pabaigoje.

Maironio poezijos vakaras
Minėjimo išvakarėse, rugp. 25 d. vaka

re (prieš linksmavakarį), stud. Teisutis 
Povilavičius skaitė gerai paruoštą refera
tą „Maironio lyrikos savybės“. Praneši
mas buvo gausiai pailiustruotas Maironio 
eilėraščių citatomis ar net ištisais eilėraš 
čiais.

Lietuviškų atlaidų nuotaika
Pagrindinė Maironio minėjimo diena — 

rugp. 26 d. —sekmadienis. Po prel. J. 
Balkūno pamaldų ir papusryčiavus, dar 
yra laisvo laiko iki paskaitos. Savaitės 
dalyviai vaikšto būreliais šalia Susitiki
mo Namų, šnekučiuojasi, sėdinėja vejoje, 
fotografuojasi. Giedras dangus, glostomai 
kaitina rudenėjanti saulė. Visos moterys 
apsirengusios tautiniais rūbais. Daug jau 
nimo (jis sudarė didesniąją dalį visų da
lyvių). Visa tai sudaro nuostabiai jaukią, 
lietuviškai šventišką nuotaiką, lyg per at
laidus Lietuvoje. Bet šiuo kartu juk taip 
pat turime savotiškus „atlaidus“ tautine 
prasme. Dalyviai jau visi susipažinę, 
bendrauja, lyg giminės suvažiavę į sve
čius per atlaidus, lyg seni bičiuliai.

Bet štai suskamba švelnus skambutis 
Alinos Grinienės rankose; jau laikas rink
tis į salę Maironio minėjimui. Minėjimą 
atidaro taip pat prof. A. Maceina, sukvies 
damas garbės prezidiumą, kurį sudaro 
prel J. Balkūnas, Tėv. A. Bernatonis — 
katalikų sielovada, kun. J. Stanaitis — 
evangelikų atstovas, kun. Br. Liubinas — 
Vokietijos Liet. Bendruomenės pirminin
kas, rašytojas R. Spalis — šios dienos 
pagrindinis paskaitininkas, Dr. J. Norkai 
tis — ateitininkų sendraugių pirminin
kas, T. Povilavičius — Stud. Sąjungos Vai 
dybos pirmininkas, R. Sakalauskaitė — 
Stud. Ateitininkų S-gos atstovė, Z. Balan 
dytė — skaučių atstovė, Br. čepulevičius 
— skautų atstovas ir prof. Z. Ivinskis — 
Europos LFB pirmininkas.

Minėjimas pradedamas giesme ■„Už
trauksim naują giesmę,- broliai“. Įvedamą 
jį žodį taria prof. Maceina ir pakviečia 
rašytoją R. Spalį paskaitai.

Taiutos skundas ir jos viltis Maironio 
kūryboje

Kai tauta sunkiausiai prispausta, aima
nuoja lyg mirties agonijoje, prabyla tau
tos šauklys, žadintojas, pranašas Mairo
nis — aiškina prelegentas. Tauta pabun
da. Atgauna savimi pasitikėjimą, sužadi
na viltį.

Pradžioje Maironis apdainuoja dar tik 
tuometinį laikotarpį, tautos būklę. Vėliau 
jau reikalauja laisvės be kompromiso — 
tai Maironio šūkis! Ir jis veda tautą ta 
linkme. Tačiau geras vadas neves tautos 
į kovą, jei matys, kad ta kova beviltiška. 
Maironis pergale tikėjo ir tautos neapvy
lė — išvedė ją į laisvę. O jo stipriausia at 
rama visą laiką buvo Dievas.

Maironis lieka tuo pačiu tautos šaukliu 
ir dabar, kai mūsų tauta išgyvena tam
siausias savo istorijos dienas. Ir šiandien 
tauta remiasi vėl Maironiu. Vėl Maironio 
poezija atlieka tuos pačius uždavinius, 
kaip ir kitados: žadina tautą, ją guodžia, 
stiprina ir palaiko viltį. Maironis mirė, 
tačiau jo epocha egzistuoja ir dabar, nes 
jo poezija tiek pat nukreipta ir prieš da
bartinį Lietuvos pavergėją. Maironis vėl 
tapo Lietuvai tuo pačiu vadu, kaip ir 
anuomet. Maironis mums yra tarsi Dan
gaus siųstas stovėti tautos sargyboje — 
taip supranta jį tauta pavergtame krašte, 
taip ir čia. Tik čia daugiau žvelgiama į 
Maironį praktiškai, o-Lietuvoje daugiau 
jausmiškai. __

šiomis mintimis R. Spalis savo rašyto- 
jiškai lakia vaizduote klausytojus tiesiog 
vedžioja po Maironio laikus ir apgaubia 
jo poezijos burtais.

Paskaitą baigus, visi dalyviai stovėda
mi sugiedojo „Kur bėga Šešupė, kur Ne
munas teka“.

PELNINGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS
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 6%
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus. Smulkesnių informacijų reika
lu rašyti:

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

WOLVERHAMPTONAS
SPORTO ŠVENTĖ WOLVERHAMPTONE

Labai gaila ir skaudu šios šventės orga 
nizatoriams, kad net prižadėjusios koman 
dos, kaip, pvz., Bradfordo „Šarūnas“, ne
atvyko.

„Viltis“ turėjo susirinkusiems žiūro
vams parodyti draugiškas rungtynes, žais 
darni jaunieji prieš senuosius. Jaunimas, 
kaip ir buvo tikėtasi, išėjo laimėtoju 
52:38.

Vakare salėje buvo pravesta oficialioji 
dalis.

Svečių atsilankė iš Coventrio ir Leming 
tono. Daugumas pareiškė nusivylimą Lon
dono lietuvių jaunimu, kuris net krepši
nio penketo negali sudaryti. Galima at
leisti Manchesteriui, kuris neteko beveik 
visų žaidėjų dėl emigracijos. O jų trene
ris ir kapitonas Stasys Aleknavičius yra 
ligoninėje, atsidūręs ten per nelaimingą 
atsitikimą. Jaunimas Manchestery dar 
per jaunas turnyrui. Bet tikėkime,, kad po 
keleto metų bus jau pasiruošęs krepšinio 
varžyboms.

Labai apsivilta Bradfordo ,,Šarūnu“, 
kuris vieną savaitę atsako, kad atvyksta, 
o prieš kelias dienas prieš turnyrą at
sisako.

Oficialioj da’yje pradžiai žodį tarė V. 
Kelmistraitis, nušviesdamas „Laisvės tau 
rėš“ istoriją. Pasveikino visus atsilankiu
sius ir pakvietė pasivaišinti nemokamais 
sumuštiniais. D. Narbutas. Skyriaus pir
mininkas. įteikė ,.Laisvės taurę" ir palin
kėjo viltiečiams. sėkmės ir ištvermės. Svei 
kino viltiečius ir sporto k'ubą Coventrio 
pirmininkas Dimša. Wolverhamptono 
bendruomenės narys ir sporto klubo gar
bės narys Vladas Narbutas labai gražiai 
apibūdina „Vilties“ klubo veiklą ir palin
ki sėkmės. Vakaras praėjo gražioje nuo
taikoje.

Sporto Klubo Valdyba dėkoja visiems 
radusiems reikalo atsilankyti į šį susibū
rimą.

V. Kelmistraitis
W-T0N0 TĖVŲ DĖMESIUI

Kaip jau buvo skelbta, iš Švietimo Mi
nisterijos gautos puikios patalpos mokyk 
lai. Bet tik pusė galimųjų mokinių tesi
lanko.

Jei ateityje tėvai neras reikalo vaiku
čių į mokyklą atvesti ar atsiųsti, reikės 
vėl ieškoti mažesnių ir pigesnių patalpų.

Mokykla pradeda ruoštis Kalėdų eglu
tei. Iki šiol kai kurie jau padarė pažan
gą krepšinyje. Beveik yisi žengia į priekį 
rašyme ir lietuvių kalbos mokydamiesi. 
Moko juos Janina Narbutienė ir V. Kel
mistraitis.

STOKE-ON-TRENT
NAUJA VALDŽIA

Rugsėjo 22 d. šios apylinkės lietuviai 
susirinko naujos valdžios rinkti. Iki šiolei 
ėjęs pirminmko pareigas J. Rentelis atsi
statydino. Susirinko apie 26 dūšios. Nie
kas nenorėjo būti kandidatu į valdybos 
narius. Girdi, sunkios, keblios ir nedėkin
gos pareigos.

Galų gale už akių vienbalsiai išrinktas 
V. Andruškevičius. Kadangi niekas sa
vo noru nesutiko būti renkamu į valdybą, 
tai V. Andruškevičius pasirinko sau j 
Utlką VI. Karobą kaip sekretorių ir Pr. 
Vencaitį kasininku.

Valdyba vėliau nusprendė kviesti pata
riamuoju balsu, susirinkime irgi atsisakiu 
sį būti renkamu, P. Dudėną.

Nauja Valdyba yra numačiusi surengti 
iškylą į Blackpoolj, paminėti kariuomenės 
šventę, suruošti vaikams eglutę ir balių 
ir iškilmingai sutikti Naujuosius Metus.

Buvęs

DERBY
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Derliaus Šventės pamaldas su Šv. Ko
munija lietuviams evangelikams laikysiu 
spalio 14 d., 15 vai., Derbyje, St. Mary's 
Chapel (St. Mary's ir Sowter Rd. sankry
žoje). Kun. A. Putcė

GGGGGGGGGGGGGGG
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai.
Kreipkis tik tuojau pas Taurą, 
Ir neliks kišenėj kiaura.

TAURAS
' (A. Briedis)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
3. ST. DUNSTAN'S GARDENS

LONDON, W.3
ENGLAND

Tel. ACO 4374

Muzikinis vakaras Maironiui
Tą pačią dieną vakare buvo suruoštas 

Muzikos vakaras, skirtas Maironio poezi
jai. Jame dalyvavo ir vokiečių svečių bei 
kitų kitataučių. Dėl to muzikas V. Banai
tis savo pranešimą „Maironis lietuvių mu 
zikoje“ perteikė vokiečių kalba.

Prelegentas iškėlė Maironio poeziją, 
kaip nuostabiai muzikalią. Jo poezija dau 
geliui lietuvių muzikų tiesiog žadino kū
rybinius polėkius, ii- todėl jo poezijai pri
taikyta tiek daug muzikos kūrinių — 
giesmių ir dainų, kaip nė vieno kito poe
to. Prelegentas svetimuosius taip pat su-

VOKIETIJA
IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO 

VOKIETIJOJE

— Savanoris-kūrėjas ir ats. maj. J. Čer 
nius pagal savo projektą papuošė Vasario 
16 d. Gimnazijos aikštelę Vyčiu ir Gedimi 
no stulpais. Jam talkininkavo vyresniųjų 
klasių mokiniai. Gimn. dir. kun. L. Gro- 
nis apdovanojo maj. J. Černių ir moki
nius Kudirkos raštų rinktine.

— Š. m. rugsėjo 30 d. Vasario 16 d. 
Gimnazija atšventė Tautos šventę ir pa
minėjo Maironio 100 m. gimimo sukaktį. 
Paskaitą apie Maironį laikė žurnalistas ir 
literatūros kritikas mokytojas Stp. Vykin
tas. Maironio eilėraščių gražiai padekla
mavo R. Tamošaitytė, A. Vitkus, V. Gus
tainis ir Mečionis.

— Š. m. rugsėjo 17 d. Vasario 16 d. 
Gimnazijos tautinių šokių grupė, vado
vaujama bendrabučio ved. ir mokyt. E. 
Tamošaitienės ir kapeliono kun. J. Riau- 
būno, buvo išvykusi į Italiją, kur Bardi 
mieste buvo šventinamas lietuviškas kry
žius, pastatytas J. Ek. Tirnovo arkivysku 
pui ir Vatikano valstybės sekretoriui An
tonio Samore pagerbti. Pažymėtina, kad 
diplomatinę karjerą Ekscelencija pradėjo 
nepriklausomoje Lietuvoje.

Šias iškilmes gražiai aprašė L'Osser- 
vatore Romano, išsispausdindamas ir 
nuotrauką.

Vasario 16 d. Gimnazijos tautinių šokių 
grupė italams pademonstravo mūsų šokių 
grožį. Iškilmėse be kitų dalyvavo mim S. 
Lozoraitis su Ponia, Kolegijos Romoje 
rėkt. prel. L. Tulaba ir kt.
' —- Neseniai mirusio prof. M. Biržiškos 
asmuo ir jo darbai buvo Stp. Vykinto pa
minėti Vasario 16 d. Gimnazijos vyresnių 
jų klasių mokinių tarpe.

— S. Tautvaiša ruošiasi leisti evangeli
kų religinį laikraštėlį.

LIETUVIŲ ŠVENTĖ KAISERLAUTERNE
8593 LS kuopa ir Kaiserlauterno LB 

apylinkė bendromis jėgomis suruošė gra
žią šventę tiek programos, tiek dalyvių 
atžvilgiu. Buvo paminėta rugsėjo 8 d. ir 
Maironio 100 metų gimimo sukaktis. Dėl 
daugelio įvairių aplinkybių minėjimas 
buvo atkeltas į rugsėjo 22 d., šeštadienį. 
Tada į Bendro restorano didžiąją salę su
sirinko apie 200 lietuvių iš Kaiserlauter
no apylinkių, iš Saaro krašto ir net iš ki
tų tolimesnių vietovių. LB apylinkės val
dybos pirmininkui Petrui Labanauskui 
sunkiai susirgus, visa organizacinė našta 
atiteko 8593 LS kuopos, vadui kpt. J. Venc 
kui ir apylinkės valdybos nariui Vyt. 
Macui.

Kpt. J. Venckus pasveikino susirinku
siuosius, atskirai paminėdamas PLB Kraš 
to Valdybos vicepirmininką kun. Br. Liu- 
biną, Vasario 16 gimnazijos inspektorių 
Alf. Krivicką ir mokytoją Elizą Tamošai
tienę. Istorinio pobūdžio paskaitą laikė 
tos pačios kuopos narys Itn. Jurgis Bara- 
sas. Maironis buvo paminėtas kun. B. Liu 
bino žodžiu. Jo poezijos grožį labai su
prantamai ir gyvai parodė deklamatorė 
Eliza Gedikaitė-Tamošaitienė, artistiškai 
padeklamuodama 3 eilėraščius: Skaus
mas, Ant Keturių Kantonų ežero ir Ro
ma. Aktorė savo deklamavimo meną Kai- 
serlauterne rodė jau trečią kartą, visada 
pasirinkdama vis kitus eilėraščius ir kiek
vieną kartą iš naujo susilaukdama gyvo 
dalyvių reagavimo. Be jos, Maironio eilė
raščius dar deklamavo jos paruošti moks
leiviai Regina Tamošaitytė ir Algis Vit
kus. Meniškoji programos dalis nesiribo- 
jo vien deklamacijomis. Tos pačios moky
tojos E. Tamošaitienės paruošti Vasario 
16 gimnazijos moksleiviai sušoko eilę tau
tinių šokių. Grakščiai ir simpatingai pasi
rodė abu šokėjų rateliai: mažiukės mer
gaitės ir didieji. Neabejotina, kad po pa
vykusių iškylų Italijoje Kaiserlauterno 
salės sąlygos sudarė nelabai patrauklų įs
pūdį, tačiau, to nepaisant, šokėjai pasi
stengė žiūrovams sukelti pasigėrėjimo ir 
sukėlė visuotinį įvertinimą. Rengėjų ir 
susirinkusiųjų vardu padėkojo kpt. J. 
Venckus, poniai įteikdamas gėlių, o jauni 
mą apdovanodamas saldumynais ir kito
kiomis dovanėlėmis.

Po Tautos Himno visi dar pabuvojo ke
letą valandų savo tarpe, lietuviškoje nuo
taikoje. Išsiskirstant daugelis klausė, ka
da bus galima panašiai susitikti. 

pažindino aplamai su Maironio kūryba ir 
jo reikšme lietuvių tautai.

Tolimesnėj vakaro programoj R. Tamo
šaitytė padeklamavo Maironio „Pirmąją 
meilę“, o Pansytė vieną Maironio eilėraš
tį, išverstą į vokiečių kalbą. Solistė Pan- 
se-Simaniūkštytė jausmingai padainavo 
keletą Maironio dainų solo: „Kur bėga 
Šešupė“, „Kad širdį tau skausmas“, „Už
migo žemė“, „Ten, kur Nemunas banguo
ja“ ir kitas.

Šia programa buvo baigtas oficialus 
Maironio sukakties minėjimas.

M. Musteikis — (ELI)

GEOGRAFINĖS IŠDAIGOS
Amerikos miesto Detroito gyventojus 

apstulbino neseniai vietiniame laikraštyje 
atspausdintas meteorologinės tarnybos 
pranešimas: „Rojuje šiandien buvo šal
čiau, negu Pragare“.

Pasirodo, niekas nenorėjo pasijuokti iš 
skaitytojų. Iš tikrųjų, Mičigano valstijos 
Paradaiso (o tai reiškia „rojų“) miestely
je tą dieną buvo —20, o netoli Detroito 
esančioje Helo (tai reiškia „pragarą“) vie 
tovėje buvo užregistruota +5 tempera-. 
tūra.

VANDENS NEPRALEIDŽIANTIS
GLAISTAS

Viena anglų firma pradėjo gaminti origi 
nalų glaistą iš politetrafluoretileno. Glais
tas parduodamas siūlų arba juostelės pa
vidalu. Sintetinė medžiaga minkšta, jos 
trinties koeficientas mažas, ji neslysta. 
Apvyniojus tokia juostele sriegį, galima 
tiesiog ant jos užsukti veržlę, ir per sudūri 
mo vietą nęprasisunks nei vanduo, nei du
jos.

Politetrafluoretilenas taip užpildo tarp- 
sriegį, kad veržlė neužsikerta. Toks sujun
gimas neužrūdija, o veržlė palyginti leng
vai gali būti atsukta net po kelerių metų.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

JUOKTIS SVEIKA
VEDA Pr. Alšėnas

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

Netiesioginė išvada
Teisėjas: — Tamsta skundi savo kaimy

ną už tai, kad jis tamstą pavadino jau
čiu, ar taip?

Skundėjas: — Atrodo, kad taip.
Teisėjas: — Bet ar tikrai jis tamstą jau 

čiu pavadino?
Skundėjas: — Matote, jis aiškiai to ne

pasakė, bet jis mano dukrą palygino su 
telyčia...

Vyrų idealas
Esą, dauguma vyrų norėtų susirasti to

kias žmonas, kurios būtų gražios, išmin
tingos, pilnos tolerancijos ir mokėtų virti. 
Deja, įstatymai draudžia daugpatystę...

Paaiškinimas teisme
Kaltinamasis, pavogęs automobilį, aiški 

naši teisėjui:
— Užtikau tą automobilį prie kapinių 

ir maniau, jog savininkas jau yra miręs. 
Todėl paėmiau automobilį, kad jis nenu
eitų niekais...

Blcgos pasekmės
— Žmogeli, kodėl tu elgetauji?
— Todėl, kad noriu valgyti.
— Tai eik dirbti.
— Negaliu, nes kai aš dirbu, tai dar la

biau noriu valgyti...

Analfabetųpasikalbėjimas
Garsus rašytojas Ernest Hemingway, 

sėdėdamas vagono restorane, negalėjo iš
skaityti meniu, nes buvo pamiršęs pasiim 
ti akinius. Jis kreipėsi į jauną padavėją 
juoduką, prašydamas pasakyti jam, kas 
ten parašyta.

— Labai apgailestauju, — paaiškino 
padavėjas, — bet aš irgi esu analfa
betas...
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