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Po sovietiniu kevalu POGRINDIS JUDA r"ri"’"~lr Amerikos sp;"‘""s mi,,tTU,”>s
Netikę palyginimai

„švyturio“ žurnalo komentatorius Alek
na jaučiasi suradęs puikų propagandinį 
palyginimą. Štai, sako, tuo pat metu, kai 
Ukrainos Kijeve vyko lietuvių literatūros 
dienos, Jungtinių Valstybių Birminghame 
demonstravo negrai. Vadinas, Sov. Sąjun
goje vyksta ramus kūrybinis gyvenimas, o 
Amerikoje žmonės dar vis grumiasi už sa
vo teises.

Jeigu mes nežinotume, kad palyginimas 
yra visiškai netinkamas, tai pripažintume, 
kad Alekna tiesą sako. Amerikoje iš tiesų 
vyksta nemalonus trynimasis tarp baltųjų 
ir negrų. Tačiau mes labai gerai žinome, 
kad iš Bulgarijos afrikiečiai studentai 
bėgte išbėgo su didžiausiu triukšmu, kai 
valdžia ten pradėjo rodyti savo rasistinę 
politiką ir laisvajam pasauliui neįprastai 
varžydama laisvę. Vakarų kraštų žydai 
siunčia nepaliaujamus protestus dėl savo 
tautiečių persekiojimo Sov. Sąjungoje. 
Nebepakeldami žiauraus režimo, buvo 
juk sukilę net Sibiro stovyklose laikomieji 
vergai.

O Amerikos įstatymai gina ir negro tei
ses, jeigu prieš jas kėsinasi baltieji. Ten 
sutvarkomi net ir gubernatoriai, jei jie 
pradeda sauvaliauti ir neleidžia negrui de
monstruoti. Ką gi prieš tas laisves reiškia 
rusiškai, ukrainietiškai ir lietuviškai Ki
jeve skaitomieji eilėraščiai?

Pagaliau juk ir tie eilėraščiai, kaip mes 
visi puikiai žinome, yra parašomi pagal 
partijos sudarytąsias politines literatūros 
teorijas.

Ne, ačiū už tokią gerovę.

Kai Sauliukas išjoja prieš 
kapitalistus...

Lietuvoje kadaise ėjo „Šaltinio“ savait
raštis, o šalia jo vaikams „Šaltinėlis“. Da
bar vaikams leidžiamas „Pionierius“. Ta
čiau, matyt, jis nemėgstamas ir neskaito
mas. O Lietuvos bolševikai labai nori pri
eiti prie vaikų ir būtinai jau iš pat ma
žens jiems plauti smegenis. Jie todėl ir 
ieško patogiausių būdų prieiti prie vaikų.

Kadangi iliustruotasis „Švyturio“ žur
nalas yra populiarus, tai, žiūrėkite, jis įsi
vedė jau ir vaikams skyrių — „švyturėlį“. 
Paskaitys žurnalą suaugusieji, gal paduos 
paskaityti ir vaikui, kai ras jam skirtąjį 
skyrelį.

O ko gi tas vaikas susilauks iš to sky
relio?

Jeigu spręsti iš „Švyturio“ Nr. 10 vai
kams išspausdintosios medžiagos, tai nela
bai ko susilauks. Pasakėlė, trejetas nela
bai raštingų eilėraštukų ir propagandinis 
pasakojimiūkštis. Tame pasakojimiūkšty- 
je Vyt. Misevičius pristato mažiesiems 
skaitytojams mamą, kuri mažajam Sauliu
ku! nušviečia buržuazinio pasaulio netei
sybes. Vaikas, žinoma, vaiku ir lieka. Jei
gu mama pasakė, tai jis sėda ant savo me
dinio žirgo, prisijuosia kardą ir išjoja vai
kų ginti nuo kapitalistų.

Na, žinote, ir vaikų literatūra! Nežinia, 
ar čia paskaičius reikia juoktis iš tokio 
vaikiško susipropagandinimo, ar verkti 
dėl likimo vaikų, kurie jau verčiami joti 
mušti kapitalistų.

Sovietinis „teisingumas“
Birželio 4 d. vilniškė „Tiesa“ išsispaus

dino S. Laurinaičio straipsnį, kuriame puo 
lami užsieniuose leidžiamieji lietuvių laik 
raščiai, kam jie gina Lietuvoje sovietų su
šaudytuosius buvusius batalionų karius 
ir tuos jų, kurie gyvena užsieniuose ir ku
rių sovietai negali pagauti ir sušaudyti.

Iš tiesų kodėl gi tie laikraščiai gina 
juos?

Todėl, kad netiki, jog tie žmonės būtų 
buvę kuo nors kalti. Nei užsieniuose lei
džiamieji laikraščiai, nei sovietai neturė
jo tų žmonių nusikaltimą įrodančių duo
menų. Tačiau žmonės buvo suimti ir su
šaudyti.

Kad jie formaliai galėtų būti sušaudyti, 
užteko atgabenti į teismą keletą kitų jau 
kalėjime laikomų ir pakankamai {terori
zuotų asmenų.

Toks teisingumas nėra teisingumas, ir 
prieš jį reikia rėkti visomis išgalėmis.

Eiliniai komunistai
Gegužės 31 d. vilniškėje „Tiesoje“ iš

spausdintas vedamasis „Kaimo komunistų 
rūpestis“, kuriame reikalaujama, kad ko
munistai pasitemptų. Kai kur, sako, jie iš 
tiesų tempiasi — nuo ryto iki vakaro dras 
kosi laukuose, o laisvu laiku dar verčiasi 
agitacija. ,

Ką gi, mums negaila jų jėgų, tegu dras
kosi, tegu plėšosi. Tačiau mes visiškai 
suprantame tuos kolchozuose eiliniais dar
bininkais plušančius komunistus, kurie 
nesiskubina persidirbti. Gera komunis- 

I tams kolchozų pirmininkams, gal dar ir 
| brigadininkams: jie gauna didesnius atly-

SUDADŽYKITE SUTRŪNIJUSĮ ŠIOS VALSTYBĖS KALĖJIMĄ

(Elta) Vakarus pasiekė Sovietų Sąjun
goje rotatorium atspausdintas ir plačiai pa 
sklidęs nelegalus leidinys „Phoenix“. At
sidūręs Fed. Vokietijoj, tas leidinys Frank 
furte veikiančios rusų emigrantų leidyklos 
„Posev“ buvo ištisai perspausdintas (jo iš 
viso 140 psl.). Dabar sovietinio jaunimo 
balsas jau prieinamas Vakarų skaityto
jams. ir jie kelia, klausimą: kam atstovau
ja „Phoenix“ ir kt. panašių leidinių auto
riai, kokių jie siekia tikslų?

Vakarų spauda, pvz., plačiai žinomas 
Hamburgo „Die Zeit“ savaitraštis, čia pa
stebi, kad viena aišku — Sovietijos gyvai 
protaujančios inteligentijos tarpe yra įsi
vyravęs nerimas. Visi buvę Chruščiovo 
puolimai, nukreipti prieš menininkus, ra
šytojus nebuvo tuščias išmislas — suakme 
nėjęs dvasinis gyvenimas Sovietijoje jau 
buvo atsipalaidavęs po Stalino mirties 
(1953 m.), o po 1956 m. įvykusio šio kru
vinojo diktatoriaus nuvainikavimo (Chruš 
čiovui pasmerkus) jaunajai kartai atsivė
ręs naujas pasaulis: partija jai daugiau ne 
bereiškė kažin ko neklaidinga, nepalie
čiama. Poetai, kiti kūrėjai pareiškė savo 
abejojimus. Pro socialinio realizmo varž
tus prasiveržė, iš dalies delsdami, iš dalies 
ir drąsiai, visa eilė kūrėjų: Dudincevas, 
Kirsanovas, Nekrasovas, Paustovskis, Pas
ternakas, Jašinas, Jevtušenko ir daugelis 
kitų.

Sovietijos universitetuose ir kitose aukš 
tosiose mokyklose susiorganizavo nelega
lios grupės ir būreliai. Maskvoje ir Lenin
grade pasirodė lapeliai, kuriuose buvo 
smerkiamas sovietų elgesys Vengrijoje, iš 
įvairių aukšt. mokyklų buvo pašalinta 
2.000 studentų. Rūgimas, nors ir pogrindy
je, vyko toliau. Iš tų pašalintųjų ir iš kitų 
grupių susiorganizavo įvairių leidinių re
dakciniai kolektyvai, ir savo leidiniuose 
jie bandė kalbėti naujosios Rusijos vardu.

Daugiausia tų nelegalių leidinių pasiro
dė Maskvoje ar Leningrade — jų tiražas

siekė tarp keliolikos ir kelių šimtų egzemp 
liorių. Pati juos puolusi partija yra pami
nėjusi ir kai kuriuos tos spaudos pavadi
nimus, pvz., „Fygos lapelis“, „Laisvoji 
mintis“, „Kultūra“, „Tribūna“ ir „Erezi
ja“. Prieš „Phoenixo“ pasirodymą dar bu
vo išleisti šio pradininkai „Syntax“ ir „Bu- 
merang“. Pirmąjį leido Aleksandras Gins- 
burgas, po penkių numerių policija leidinį 
uždarė, o leidėją dvejiems metams uždarė 
j kalėjimą. „Bumerang“, Vladimiro Osipo- 
vo leidžiamo, išėjo trys numeriai — ir čia 
įsikišo valdžia. Iš tų leidinių „pelenų“ 
1961 m. iškilo naujasis — „Phoenix“, vir
tęs pačiu svarbiausiu rusų inteligentijos 
rezistencinės spaudos dokumentu. Jo pasi
rodė penki numeriai, o šalia jo dar minė
tini du leidiniai „Spirale“ ir „Cocktail“.

„Phoenixo“ redaktoriai nėra žinomi, o 
iš autorių, leidinyje paskelbusių savo kūri
nius, savo pavardę buvo pasirašę tik Cha- 
barovas ir jau miręs Pasternakas. „Kom- 
somolskaja Pravda“, esą, dešifravusi tik 
vieną autorių, N. Nor., tai vienas iš pa
šalintųjų studentų, ir jo tikroji pavardė V. 
Nossov.

Jei autoriai ir nežinomi, tačiau viena aiš 
ku — visi autoriai, išskyrus Pasternaką, 
yra jaunosios kartos žmonės. Nei partija, 
nei valdžia nėra jiems autoritetas, jie — 
prieš totalitarinę valstybęs sampratą. 
„Phoenixo“ atstovai žmonijai norį naujos 
santvarkos, o ji privalanti remtis meile, 
tiesa ir laisve. Tiems autoriams švyturiais- 
kelrodžiais esą Majakovskis, Pasternakas, 
Jeseninas ir Blokas, dar .ir simbolistai.

Jaunieji kūrėjai savo leidiniuose numa
to atėjančią katastrofą, kuri turėsianti at
nešti atsinaujinimą, „mus išlaisvinti nuo 
slegiančio karščio“. Jie ieško naujo pasau
lio, jie nusivylę dabartimi, ir jų pasipikti
nimas sovietine sistema geriausiai išreiš
kiamas vieno eilėraščio žodžiais: „...sudau 
žykite suttūnijusį šios valstybės kalėji
mą!“

Du komunistiniai didieji

P SeplųnioS DIENOS ~~|

Vakarų spauda nemaža dėmesio skiria 
dabar prasidėjusiems sovietų ir kiniečių 
komunistų pasitarimams. Turėdamas gal
voje Kinijos komunistų partijos puolamą
jį laišką sovietų partijos centro komitetui, 
amerikiečių „The New York Times“ rašo:

„Šituo savo rašymu Pekingas aiškiai per 
žengė ribą. Dabar jau nebėra ko laukti, 
kad būtų susitarta ir pasiekta vienybės su 
Chruščiovo valdomąja Sov. Sąjunga. Kas 
jau beatsitiktų tarp tų viena kitai priešin
gų pajėgų, šiuo bent metu Maskva ir Pe
kingas yra įsivėlę į mirtiną politinį tarpu
savio karą. Nelaukti šitų apkartusių san
tykių padariniai pasirodė praeitą mėnesį, 
kai per keletą dienų viena po kitos „Prav
da“ ir „Izvestijos“ išsispausdino Amerikos 
univeresitete pasakytosios prez. Kenne- 
džio kalbos pilną tekstą, tačiau kiniečių 
laiško nesiteikė duoti nei santraukos, nei 
ištiso“.

Vokiečių „Die Welt“ rašo:
„Nuo šiandien visi komunistai dėl savo 

vienybės kreipia susirūpinimo kupinus 
žvilgsnius į Maskvą. Ten vyksta grumty
nės tarp kiniečių ir sovietų ne tik dėl iki 
šiol juos jungusių pasaulinės revoliucijos 
dogmų patvirtinimo ar pakeitimų. Reika
las eina greičiau dėl valdymo ir vadovavi
mo komunizmui. Vakarai yra šio jaudinan 
čio įvykio liudininkai, nes tiek Pekingas, 
tiek Maskva savo nesusipratimus kelia jau 
nebe slaptai, bet visus ginčus išnešė vie
šai į gatvę. Tačiau būtų politinė klaida 
laukti, kad dabar į Maskvą savo ginčą per- 
metusios kuri nors šių dviejų pusių galė
tų atsisakyti antrosios ir susitaikyti su ne
komunistiniu pasauliu. Sovietai ir kinie
čiai ginčijasi tik dėl metodų,' kurie jiems 
padėtų nuversti Vakarų visuomenės san
tvarkas! Sovietai tiki, kad laikas dirba jų 
naudai ir verčia juos būti kantriais; kinie
čiai nori paskubėti“.

Britų „The Guardian“ rašo:
„Bendras įspūdis susidaro toks, kad vis

kas baigsis vieni kitų iškeikimais. Tai 
reikštų naują mūsiškės istorijos laikotar
pį. Tačiau tai nereiškia, kad po to išsisky
rimo kiniečių-sovietų santykiai būtų blo
gesni negu dabar. Juk jei subyra namai, 
nors jau ir seniai nebegyvenami, vis tiek

pasigirsta trenksmas. Kiekvienam komu
nistui teks apsispręsti dėl savo lojalumo, 
kiekvienai komunistų partijai apspręsti 
savo siekimus, o vyriausybėms savo poli
tiką“.

Ieškodamas priežasčių, kodėl tas skili
mas įvyko, laikraštis rašo:

„Sovietų Sąjunga pasidarė viena „pasi
turinčiųjų“ valstybių. Jai pasisekė jau su
kurti pramonę, ir ji nenori jau rizikuoti 
nei tuo kapitalu, kurį yra sukaupusi savo 
veržlia užsienio politika, nei tais savo ne
protingais socialiniais bandymais namie. 
O Kinija tebėra vienas tų didžiųjų „netur
tingųjų“ kraštų. Jos valdovai pripažįsta, 
kad ji tebėra „neturtinga ir tuštaujanti“; 
jie nesutiktų sakyti, kad nėra nieko dau
giau ko prarasti, kaip tik pančius, bet už
tat gali pasaulį sau laimėti“.

NAUJI SIŪLYMAI — VAKARŲ 
SKALDYMAS

Artėjant Maskvos pasitarimams dėl ga
limybių uždrausti atominius bandymus, 
britų „The Observer“ rašo:

„šįkart Chruščiovas nebemini tos sąly
gos (dėl požeminių bandymų moratoriu
mo), bet užuominas daro dėl kitos — pa
sirašyti tarp NATO ir Varšuvos pakto 
kraštų nepuolimo sutartį. Britanijai ir 
J.A.Valstybėms tai gali sudaryti labai ne
patogią padėtį. Prez. de Gaulle'iui nerūpi, 
kad būtų uždrausti bandymai, ir jis tą ne
puolimo sutartį gali laikyti nereikalinga 
nuolaida Rusijai Europos sąskaiton. Dr. 
Adenaueris bus priešingas tokiai sutar
čiai, jei pasirodys, kad ji teikia didesnį 
tarptautinį pripažinimą Rytų Vokietijai, o 
sovietams tai ir būtų vienas motyvų siūlyti 
ją. Chruščiovas gali galvoti, kad jei tokios 
sutarties ir nepavyktų pasirašyti, tai jis 
tuo siūlymu vis tiek pridarytų daug są
myšio Vakarų sąjungoje“.

„The Sunday Times“ rašo:
„Sunkumo čia esama to, kad tarp abiejų 

blokų sudarytoji nepuolimo sutartis, jeigu 
pagal ją netektų pripažinti Rytų Vokieti
jos, jau formaliai ir pastoviai įteisintų Vo
kietijos ir visos Europos dabartinį su
skaldymą“.

POPIEŽIUS POVILAS VI
Naujuoju popiežium išrinktas Milano 

arkivyskupas kardinolas Giovanni Battis
ta Montihi. Jis pasirinko Povilo VI vardą. 
Jis išrinktas buvo penktąjį ar šeštąjį kartą 
balsuojant į antrąją dieną, dėl to rinkimai 
buvo vieni trumpiausiųjų.

Naujasis popiežius buvo pats pirmasis 
tarp spėjamųjų kandidatų, kaip liberaliau 
sias.

Gimęs jis yra 1897 m. rugsėjo 23 d. Con- 
cesio, netoli Brescios, šiaurinėje Italijoje. 
Tėvas buvo Lombardijos bankininkas ir 
katalikiškų laikraščių žurnalistas, net 3 
kartus išrinktas į parlamentą (abu tėvai 
mirė 1933 m.). Jis turi du brolius, kurių 
vienas yra krikščionių demokratų partijos 
narys parlamente.

Jis jau yra pasisakęs už Jono XXIII po
litiką ir tęs visuotinį bažnyčios susirinki
mą.

SOVIETŲ KOSMONAUTAI
Sovietų kosmonaute Tereškova nusilei

do apskriejusi žemę 49 kartus (nuskridusi 
išviso daugiau kaip 1.240.000 mylių).

Bykovskis apskrido 82 kartus per 4 die
nas 23 vai. ir 54 min. (2.175.000 mylių).

Abu nusileido Kazachstane, netoli Kara 
gandos (iš ten buvo pakilę).

PREZ. KENNEDŽIO KELIONĖ
Prez. Kennedys aplankė Vokietiją ir Ber 

lyną, Airiją, Britaniją ir Italiją. Visur bu
vo entuziastiškai sutiktas ir su vyriausy
bių galvomis turėjo pasitarimų.

Aplankė taip pat naująjį popiežių.

KINIEČIAI PASITARIMUOSE
Į Maskvą atvažiavo komunistinės Kini

jos delegacija tartis dėl ideologinių skir
tumų.

Sovietų komunistų partija jau yra nu
tarusi pasitarimuose laikytis dabartinės 
savo politikos.

NAUJA IZRAELIO VYRIAUSYBĖ
Atsistatydinus Ben-Gurionui, naują Iz

raelio vyriausybę sudarė Levis Eškolis.
Daugumas ministerių į naująją vyriausy 

bę įėjo iš senosios.

ginimus, jiems yra prasmės smarkiau pa
dirbėti ir dar kitus paraginti. O tie eiliniai, 
aišku, įstojo į partiją siekdami geresnio 
gyvenimo.

O jei partija nepasirūpina duoti jiems 
turto ir pertekliaus, tai ir jie yra tokie 
pat eiliniai, su visais eiliniais skurdžiais 
rikiuojasi ir nenorom veža savo kolchozi
nį jungą.

ŠNIPAI
Švedai suėmė savo 56 m. amžiaus pulki

ninką Wennerstroemą, kuris jau apie 15 
metų šnipinėjo sovietams, gaudamas iš jų 
10.000 dolerių kas metai. Pradėjęs dirbti 
sovietams 1941 m., kai buvo švedų karo 
atašė Maskvoje. Paskui dirbo Švedijos at
stovybėje JAV-se ir savo krašte, turėjo di
delį pasitikėjimą ir visur prieidavo. Ameri
kiečių buvo net apdovanotas garbės ženk
lu už ypatingus atsižymėjimus.

Amerikiečiai šiuo metu suėmė bent 4 
sovietų šnipus (2 dirbo J. Tautose ir dėl to 
turėjo būti paleisti).

Britanijoje naujas nesusipratimas iškilo, 
kai paaiškėjo, kad pas sovietus pabėgo 
Philbys, kuris kadaise įspėjo kitus šnipus, 
dabar jau seniai gyvenančius Maskvoje. 
Spėjama, kad ir jį bus kas nors įspėjęs iš 
dabar atsakingose vietose tebedirbančių 
pareigūnų.

NAUJAS MINISTERIS
Į atsistatydinusio Profumo vietą D. Bri

tanijos karo ministerių paskirtas Godbe- 
ras.

CHRUŠČIOVAS ĮSPĖJO RUMUNUS
Kai Chruščiovas buvo atvažiavęs į Ry

tų Berlyną, ta proga buvo su juo susitikę 
ir visi satelitinių kraštų komunistų vadai. 
Nedalyvavo tik Rumunijos Georgiu-Dej.

Kadangi vien tik Rumunijoje buvo iš
spausdintas Kinijos komunistų puolama
sis laiškas sovietų komunistų partijai, tai 
matyti, kad tas kraštas flirtuoja su abiem 
susiginčijusiomis pusėmis. Dėl to Chruš
čiovas įspėjo Rumuniją, kad ji neperženg
tų ribos.

GYVENA JŪROJE
Jūrų tyrinėtojas Cousteau su 10 bendra 

darbių jau išgyveno Raudonojoje jūroje 
po vandeniu daugiau kaip 3 savaites ir ruo 
šiasi dar gyventi bent mėnesį. Jie turi po 
vandeniu bazę, iš kurios nardo atlikdami 
tyrinėjimo darbus.

PAlSAUlYJ;
— Stockholme, Švedijos sostinėje, jau 4 

asmenys mirė raupais.
— Chicagoje gimė ketvertukas.
— Varšuvoje nuteisti kalėti 25 vieno res 

torano darbuotojai, kurie, uždarbiavo nu- 
sukinėdami valgį.

— Lenkijoje suimta 10 asmenų, kurie 36 
kapinėse apdraskė 267 kapus, nuardydami 
ir parduodami marmurinius antkapius.

SPEKULIACIJA NAMAIS
NESISTATYDINK NAMO, NES

(Elta) Marijampolėje (dabar— Kapsu
ko mieste) gyvenąs Pr. Vainikonis, meni
nės dirbtuvės brigadininkas, pasiryžo, pa
sitaręs su žmona, statydintis namą ir pa
noro ieškotis pigesnių būdų — gauti vals
tybės paskolą. Tačiau savo laiške „Tiesai“ 
(110 nr.) jis klausia: norėčiau įsikurti sa
vame name, bet bijau, kad mane apkal
tins nesąžiningumu, privačiasavininkišku- 
mu. Toji baimė kankina daugelį gyventojų
— busimųjų namų savininkų Lietuvoje. 
Nenuostabu, kad laikraštis tuo reikalu pa
skelbė Kapsuko vykd. komiteto pirm, laiš
ką - paaiškinimus.

Žinoma, pirmiausia norima pasigirti di
deliais laimėjimais. Aiškinama, kad žmo
nės, kad ir toje buv. Marijampolėje, gyve
na gerai, pasiturinčiai, nes... statosi na
mukus. Esą, per pastaruosius septynerius 
metus tame mieste jau atsiradusios 102 
naujos gatvės. Miesto gyventojai (matyti, 
nuo bolševikmečio įsigalėjimo pradžios, 
1944 m.) pasistatę daugiau kaip 1.200 gyv. 
namų. Vienintelis matas dabar Lietuvoje 
įsigyti namą, tai, esą, geras žmogaus už
darbis ir sutaupęs.

Didžiausias rūpestis, ir jį spaudoje par
tija dažnai kelia, tai kova su tais, kurie, 
mažai uždirbdami, statydinasi namus, „dvi 
aukštes pilaites“, dar turi nuosavą maši
ną — „Moskvičių“, o namuose gyvenimą 
saldina televizijos aparatu ar... akordeo
nu. Kapsuko miesto vykd. komitetas daž
nai gaunąs žmonių reikalavimus (tiksliau
— skundus) demaskuoti parazitus — nau
jų namų savininkus. Tokie „niekadėjai, 
machinatoriai“ verčiami komitete aiškin
tis, įrodyti keliolikos metų pajamas, o jei 
jų trūksta įrodyti namo statybos išlai
doms, toks namo savininkas jau nebetenka 
turto, o „Tiesoje“ jis apšaukiamas parazi
tu. Viešai skelbiamas grasinimas: kova su 
tokiais pajamų neįrodžiusiais namų savi
ninkais bus tęsiama tol, kol panašių tur
tuolių nė kvapo nebeliks.

Lietuvoje vis dažniau pradedama kovoti 
prieš dažnėjančią spekuliaciją namais. Pa 
teikti tokie pavyzdžiai: malūno darbinin
kas Kapsuko mieste nusipirko namą už 
1.000 rb„ o paskui jį pardavė už 4.000 rb. 
ir pirko kitą namą už 5.000 rb. Krovėjo 
žmona, niekur nedirbanti, nupirko už 950 
rb. pusę namo, o pardavė už 3.000, ir... 
kieme jau atsirado naujas „Moskvičius“

BŪSI APŠAUKTAS PARAZITU

ar „Pobieda“. Jei tokie spekuliacijos reiš
kiniai (o jie juk režimo, sunkių gyvenimo 
sąlygų padarinys) kelia nerimą ar pyktį, 
tai daugiausia susirūpinta Lietuvoje vis 
plintančiomis kalbomis, ar, kaip jas vadi
na, šmeižtais. O jie labai būdingi: atsar
giai su namuko statyba, nes tave apšauks 
parazitu, privačiasavininkiškumo gerbė
ju, dar ir lėšų grobstytoju, pagaliau pagar
sins ir „Tiesoje“ ir... galutinai pribaigs.

PASVEIKINO POPIEŽIŲ

Lietuvos diplomatijos šefas S. Lozoraitis 
ir Lietuvos ministeris prie Šv. Sosto S. 
Girdvainis pasiuntė telegramą Jo Švente
nybės valstybės sekretoriui Kardinolui A. 
G. Cicognani, prašydami pateikti jų sveiki 
nimus naujai išrinktajam Popiežiui Povi
lui VI.

Lietuvos ministeris prie Šv. Sosto S. 
Girdvainis kartu su kitais diplomatinių mi 
sijų šefais buvo priimtas Jo Šventenybės 
Popiežiaus Povilo VI bendroje iškilmingo
je audiencijoje. Audiencijos metu, priim
damas min. Girdvainio sveikinimus, Šven
tasis Tėvas teikėsi labai maloniai prisimin 
ti savo dažnus kontaktus su S. Girdvainiu, 
kuriuos jis praeityje, daugelio metų bėgy
je, turėjo, būdamas Valstybės Sekretoria
to antrosios sekcijos vedėju.

ALG. ŽIŪRAITIS LONDONE

Jaunas, bet jau gerai pasižymėjęs diri
gentas Algis žiūraitis šiuo metu yra atvy
kęs su Maskvos Bolšoj baletu kelių savai
čių gastrolėms į Londoną. Vėliau lankysis 
provincijoje.

— Atvirlaiškis, kuris Nordhausene, Thu 
eringijoje, buvo pašto dėžutėn įmestas 
prieš ketverius su puse metų, dabar tik pa 
siekė gavėją Annahuettėje, Cottbuse, ir ga 
vėjai turėjo sumokėti pabaudą, nes atvir
laiškio pašto ženklas jau nebegaliojo.

— V. Vokietijoje taip pat didžiulis šni
pinėjimo skandalas — bus teisiamas Dr. 
Felfė, kuris 10 metų išdavinėjo NATO pa
slaptis ir uždirbo už jas per 20.000 svarų 
(„Der Spiegei“ dar parašė, kad jis jau ka
lėjime būdamas palaikęs puikius ryšius su 
savo viršininkais iš sovietų špionažo).
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AUSTRALIJOS LIET. METRAŠTIS
Jau senokai Australijos lietuviai išleido 

savo metrašti, net su 1961 metų data. Ta
čiau, kol iš tokių tolybių pasiekia čia mus 
Europoje, turi praeiti laiko. Be to, aišku, 
spausdinimas buvo kiek daugiau užvilkin
tas, negu išspausdintieji metai rodo. Jis 
buvo smarkiai užvilkintas, ir tuo nėra ko 
stebėtis. Metraštis tiesiog milžiniško dy
džio — 292 puslapiai didžiulio žurnalinio 
formato (normalios knygos puslapių būtų 
bent 4 kartus daugiau). Kol tiek medžia
gos paverčiama knyga, turi praeiti daug 
laiko.

Aišku, kad šitiek medžiagos perskaityti 
taip pat užima daug laiko. Bet tokia di
džiąja dalimi apžvalginė medžiaga ir skai
toma ne iš karto. Tai brangus mūsų sve
tur gyvenimo istorinis dokūmentas, nu- 
šviečiąs lietuvių gyvenimą viename žemy
ne, net ir pačiame tolimiausiame nuo gim
tojo krašto.

Be abejo, šio metraščio skaitytojui pir
miausiai nulinksta galva prieš tuos, kurie 
užsimojo šitokį darbą padaryti — surinkti 
medžiagą, jai paruošti susitelkti didžiuli 
būr| bendradarbių ir imtis rizikos leisti. 
Metrašti išleido Australijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto Valdyba. Redakcini 
sunkų darbą pasiėmė Julius Vėteikis. Tie
sa, pirmasis užsimojimas atlikti toki darbą 
buvo J. Kalakausko-Kalakonio, bet jis ne
tikėtai mirė. Tai po jo Vėteikis turėjo 
telktis kitus ir padaryti, kas jau užsimota. 
Pradėjus spausdinti, jis taip pat dėl pasi
keitusių sąlygų nebepajėgė visko tesėti ir 
perdavė kitiems.

Tačiau apskritai darbas išėjo didelis ir 
tuo savo didumu ir surinktosios medžia
gos gausumu stebinantis. Tai yra Australi
jos lietuvių ligšiolinio gyvenimo istorija ir 
įvairių jos lietuviškų kolonijų darbų apra
šymas.

Iš šalies žiūrint, mums, žinoma, klaidin
gas atrodo pats net šios didžiosios knygos 
pavadinimas metraščiu. Jeigu Australijos 
lietuviai kasmet tokias knygas leis, tai jie 
pritrūks joms ir medžiagos. Tai yra istori
ja, o jeigu norite — apžvalginė knyga, ko
kios negalės būti nuolat leidžiamos. Met
raščiu pavadinti ar net iš dalies paversti 
bus, tur būt, paskatinęs noras duoti šioje 
knygoje pasireikšti ne tik dailininkams, 
kurių darbų reprodukcijų išspausdinta, 
bet ir visiems pripažintiems ir nepripažin
tiems poetams ir prozaikams (o patys ge
riausieji jų, sakysim, Pulgis Andriušis, čia 
vis tiek ne visi atstovaujami, nes, matyt, 
jie ir patys suprato, kad tas metraštis iš 
tikrųjų yra ne metraštis, o kaip sakėme, 
šauni Australijos lietuvių gyvenimo istori
ja ir darbų apžvalga).

Tačiau tas noras apjungti visus rašan

čius eiles ir prozos dalykus, be abejo, ne
sumažina knygos vertės. Tiek tik, kad pa
storina pačią knygą.

O tame metraštyje, šalia šen ir ten su 
savo biografijomis ir darbais pristatomų
jų dailininkų, prozaikų ir poetų, duodama 
begalybė duomenų iš lietuvių gyvenimo. 
Jurgis Reisgys duoda gražią ir plačią isto
rinę apžvalgą, kaip čia kūrėsi lietuviai jau 
nuo seniausių laikų. Keletas kitų autorių 
rašo apie savo kelionę į Australiją ir kūri
mąsi joje. Toliau aptariama Lietuvių 
Bendruomenės, Lietuvių Kultūros Fondo 
veikla, Australijos lietuvių spauda ir kiti 
visiems lietuviams bendri sambūriai ir 
sąjūdžiai — skautai, „Šviesa", studentai, 
teisininkai, katalikai, miškininkai, Tautos 
Fondas, Katalikų Federacija, kūrėjai-sa- 
vanoriai, katalikų religinis aptarnavimas 
ir t.t. Po tų plačių bendrybių, kurios bai
giamos įvairių kolonijų sporto veiklos ap
rašymu, pereinama į atskiras kolonijas.

Australijos lietuvių gyvenimas, be abe
jo, plačiausiai reiškiasi keliuose didžiuo
siuose krašto miestuose. Ten daugiausia 
lietuvių susibūrę, ten vyksta ir šakota 
veikla. Tačiau, žiūrėkite, plačiai atparia- 
mas ne tik Adelaidės, Melbourne ir Syd-

Strazdelis gyvenęs kaip baudžiauninkas

(E) Birželio 12 d. Lietuvoje buvo mini
mos kun. Strazdelio 200-sios gimimo meti
nės. Kiek anksčiau, birželio 7 d., per Vil
niaus radiją pasakota apie vargingą poeto 
gyvenimą, jis vis turėjęs konfliktus su „re
akcine dvasine vyriausybe“, dvarininkais 
ir biurokratais. Buvęs dvasininkų perse
kiojamas, tačiau pagal rastuosius doku
mentus, teigia radijas, patirta, kad Straz
delis norėjęs pildyti savo pareigas, kaip 
pridera geram kunigui.

Rastas Strazdelio turto rejestras. Jis at
rodė taip: du nameliai, sodelis su 2,5 ha 
žemės, viskas supuvę, suirę, statyta dau
giau kaip prieš 40 metų, vienas senas bė
ras arklys, karvė, sena ruda kiaulė su tri
mis paršiukais, trys vištos, antis, du seni 
kibirai, du duonkubiliai, girnos ir dar kai 
kurie menkniekiai. Radijo klausytojams, 
matyt, įtaigota: štai koks likimas laukia 
žmogaus, kurį „persekioja“, apleidžia dva
sinė vyriausybė.

Kauno restoranuose, šokių salėse klestinti 
chaltūra

(E) Kauno miesto kultūros skyriui va
dovauja L. Morozovas. Jis, drauge su mies 
to klubų tarybos pirm. V. Jankevičium 
„Tiesoje" paskelbtame str. (110 nr. geg. 
12 d.) smarkiai kritikavo muzikinį auklė

nėjaus lietuvių gyvenimas, bet dar ir 
Bankstouno, Brisbanės, Geelongo, New- 
castelio, Pertho kolonijos, tegu ir ne taip 
plačiai, kaip tos didžiosios.

Aptariant atskiras kolonijas, pristato
ma savaitgalio mokyklų, scenos mėgėjų, 
teatro studijų, chorų, tautinių šokių gru
pių, švietimo tarybų, studentų organiza
cijų ir kitokių sambūrių veikimas. Toms 
kolonijoms skirtuose skyriuose atskirai 
pristatomi ir kurioje nors srityje iškilę ir 
pasireiškę lietuviai.

Leidinys gausiai iliustruotas veidais ir 
vaizdais ir dailininkų darbais. Tai taip 
pat reikšminga medžiaga.

Kas labiausiai metasi į akis, tai to di
džiojo Australijos lietuvių gyvenimo žiny
no neparankus formatas. Didelės knygos 
forma jau būtų buvusi kur kas paran
kesnė.

O dėl išspausdintosios apžvalgos medžią 
gos Australijos lietuviai turi kuo pasidi
džiuoti. Žinome, kad Australijoje nemaža 
lietuvių, tačiau įvairios veiklos aprašy
muose mirga gausybė jų pavardžių. Vadi
nas, jie gyvi ir verti įamžinti šitokioje 
knygoje, o knyga verta jų.

K. Abr.

jimą Kauno restoranuose, klubuose ir šo
kių salėse .Šiuo metu Kaune esą daugiau 
kaip 30 estradinių orketsrų ir įvairių dža- 
zų. Nusiskųsta, kad šiuo metu beveik nie
kas nekontroliuoja šių orkestrų darbo, nes 
jie faktiškai niekam nepriklausą. Morozo
vas su Jankevičium pripažįsta: Kaune su
daromos visos sąlygos klestėti chaltūrai, 
muzikantai pereidinėja iš vieno restorano 
ar klubo į kitą, kur daugiau moka. Dejuo
jama: jau ne kartą pasitarimuose, spaudo
je buvo kalbėta, kad Valst. konservatorija 
ir muzikos technikumai Lietuvoje vis dar 
išleidžia silpnai paruoštus muzikos specia
listus.

PASINAUDOKIME PROGA
Kas nori įsigyti gražiai išleistas ir įdo

mias turiniu knygas, turėtų paskubėti už
sisakyti Amerikos LSS Literatūros Fondo 
leidinius, nuo dabar parduodamus Euro
pos skaitytojams specialiai sumažintomis 
kainomis:

S. Kairys — LIETUVA BUDO — 20 šil.
K. Bielinis — DIENOJ ANT — 21 šil.
K. Bielinis—PENKTIEJI METAI—21 š.
K. Bielinis — TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUNGA —12 š. 
H. Tautvaišienė — TAUTŲ KAPINY
NAS SIBIRO TUNDROJE — 7 šil.
Užsakymus siųsti: „Darbininkų Balsas“, 

2, Ladbroke Gardens, London, W.ll.
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RiivtfciXigX
LAIMĖS RECEPTAS

Kas nenori būti laimingas? Laimės ieš
kotojai keliauja per vandenynus, išvaikšto 
skersai išilgai žemynus, išlaipioja kalnus 
ir klonius. Jų pilna miestuose, jų užtiksi 
ir kaimuose. Vieni skuba sušilę, suprakai
tavę; kiti sustoję gėrisi, manydami suradę 
laimės akimirką. Visi jie gerai žino laimės 
receptą: „Daug pinigų ir maža rūpesčių! 
Naudokis viskuo, kas tau teikia malonu
mo! Visokių moralės dėsnių paisymas ir 
pamokymų klausymas tik varžo laimės išsi 
liejimą!“ — Bet ar taip iš tiesų yra?

Šv. Petras pirmame savo laiške irgi kal
ba apie žmogaus laimę. Jis irgi duoda tos 
laimės receptą. Bet receptas čia vis kitaip 
skamba: „Nes kas nori mylėti gyvenimą ir 
gerų dienų matyti, tegul sulaiko savo lie
žuvį nuo pikto ir tegul jo lūpos nekalba 
vyliaus; tegul jis nusigręžia nuo pikto ir 
tegul daro gera, teieško ramybės ir tegul 
ją seka“ (1 Petr 3,10-11). Tai žodžiai, pa
imti iš 34-sios Dovydo psalmės, Dievo 
įkvėptos išminties ir ilgos gyvenimo prak
tikos žodžiai.

Daug kas galvoja: „Tik apgaule ir intri
gomis galima prasimušti per gyvenimą“ 
Bet tai tegalioja, kol yra tokių, kurie lei
džiasi apgaudinėjami, ir kol yra tokių, ku
rie nepajėgūs atsispirti intrigoms. Vargas 
tada, kai ir kiti sau prisitaiko panašų re
ceptą. Nėra vilties matyti gerų dienų, kai 
aplinkui tik nepasitikėjimas, tik apgaulė, 
tik savanaudiškumas, tik viso ko netikru
mas. Visai kitaip, kur laikomasi šv. Petro 
duotų nurodymų: kur sulaikomas liežuvis 
nuo pikto, kur vengiama vyliaus, kur sten
giamasi visiems daryti gera.

Piktoji dvasia dažnai bruka akimirkos 
pasitenkinimą kaip vienintelę laimę. Da
bar arba niekuomet! Šitai arba nieko! Ne
svarbu, kad praėjus akimirkai liks sieloje 
gili žaizda ar gal net griuvėsiai, kad sąži
nė nuolat prikaišios ,kad žmogus neras 
vidaus ramybės. Nerami sąžinė negali ma
tyti gerų dienų. Tik kas ieško ramybės, ras 
laimę. Ramybės reikia ieškoti, beieškant 
kartais pavargti, šio to išsižadėti. Juk ra
mybė yra Dievo dovana, kurią gali gauti 
tik tas, kuris yra pasiruošęs ją priimti.

Svarbiausias ir veiksmingiausias laimės 
laidas yra pats Dievas, kaip sakoma tame 
pačiame šv. Petro laiške: „Viešpaties akys 
ant teisiųjų ir jo ausys klausosi jų maldų, 
bet Viešpaties veidas prieš darančius pik
ta“. Jei Dievas, kurs mato visus žmogaus 

veiksmus, švelniu ir meiliu žvilgsniu lydi 
jo gyvenimą, toks žmogus gali jaustis lai
mingas. Dievą rūstinant, negalima tikėtis 
išgyventi gerų dienų, nes, kas nori džiaug
tis gyvenimu, negali paniekinti gyvenimo 
Davėjo, ir kas rimtai ieško laimės, nesi
jaus ją pilnai suradęs, kol nepasieks visos 
laimės šaltinio.
Roma T. Paulius

PAMALDOS
NOTTINGHAM — liepos 14 d., 12.15 v,
BRADFORD — liepos 21 d., 12.30 v.
ROCHDALE — liepos 28 d„ 11.30 v.

Vaikai gimdomi tik ligoninėse

(E) Ryšium su Sovietijoje birželio 1 d. 
minėtąja tarptautine vaikų gynimo diena. 
Lietuvoje, kaip įprasta, girtasi didžiule 
pažanga ir ta proga priminta tamsieji, vad. 
buržuaziniai laikai. Apie vaikų globos rei
kalus rašydama, doc. L. Steponaitienė 
(„Tiesa“ 127 nr. birž. 1) informuoja, kad 
šiuo metu vaikų gydytojų-pediatrų Lietu
voje esama 524 (1939 m. buvę 50). Numa
tomas įsteigti motinos ir vaiko apsaugos 
institutas — jis turėsiąs reikšmę mirtingu
mui mažinti ir vaikų sveikatos apsaugai 
tobulinti. Steponaitienė, buvusi komjau
nuolė, medicinos mokslus išėjusi Permėje, 
priminė, kad dabar visos moterys Lietuvo
je gimdo ligoninėse.

PIGU IR GERAI

Andriušis ir Radzevičius — Blezdingėlės 
prie Torrenso — Liet. įsikūrimas Austra
lijoje — 0.8.0.

Petruitis — Kaip jie mus sušaudė—0.4.0.
Damijonaitis — Aritmetikos uždaviny- 

nas — 0.2.6.
V. Pietaris — Lapės pasaka — 0.2.6.
Vysk. Valančius — Vaikų knygelė — 

0.5.0.
V. Žemkalnis — Kudirkos Sąjūdis — 

0.2.6.
Lietuvos Valstybės Konstitucijos —0.2.6.
P. Jatulis — Po tūkstančiais kaukių — 

0.2.6.
Swett Marden — Džiaukis gyvenimu — 

0.2.6.
Radzevičiūtė — Žemelė šventoji —0.4.0.
J. Jankus — Po raganos kirviu — 0.4.0.
F. Mauriac — Gyvačių lizdas — 0.9.0.
V. Biržiška — Vysk. Valančiaus biogra

fijos bruožai — 0.7.0.
K. Barėnas —Giedra visad grįžta—0.5.0.
B. Daubaras — Mėlyna suknelė —0.3.0.
Prašau pasirinkti. Rašyti: Dainora, 14, 

Priory Rd., Kew-Surrey.
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Persispausdiname naudodamiesi leidėjų — ALSS LF — maloniu sutikimu.

Tautu kapinynas
Sibiro tundroje

■■■■■■ H. TAUTVAIŠIENĖ
(15)

Maisto korteles išdalydavo visiems kas 
mėnuo: dirbantiems, nedirbantiems ir vai
kams. Duonos kortelėje buvo nustatyta 
kiekvienai dienai duonos norma — leista 
pirkti normos talonu, be kurio niekas ne
galėjo nusipirkti duonos. Kortelę atėmus, 
jos savininkas būdavo pasmerktas mirti 
badu, nes negalėdavo pirkti ir kitų produk 
tų, kurie būdavo pažymėti kituose tos pa
čios kortelės talonuose, nurodant leistiną 
pirkimo normą mėnesiui.

Eiliniai darbininkai turėjo teisę pirktis: 
duonos 600 g (1,5 svaro) vasaros ir 500 g 
žiemos metui kasdien. Kainos: juoda ru
ginė duona — 2 rubliai kilogramas, o balta 
— 3 rub. 50 kap.

Kitų produktų mėnesinės normos buvo 
tokios: 800 g cukraus — 12 rub. kg; 700 g 
sviesto — 33 rub. kg, arba tiek pat tirpyto 
sviesto — 36 rub. kg; 250 g arbatžolių — 
10 rub.; 100 g tabako lapų galėjo papildo
mai pirkti pajėgesni ir darbštesni darbi
ninkai.

Eilinių darbininkų, ėmusių tirpytą svies 
tą ir baltą duoną, įskaitant 250 g arbatžo
lių, mėnesinė norma kaštavo 107 rubliai 
80 kap. Ėmusių juodą duoną ir netirpytą 
sviestą — 78 rubliai 70 kap.

O už tuos mėnesius; kai už ilgesnį darbo 
laiką leisdavo darbininkams pirktis pi
gios žuvies (1 kg mėnesiui už 10 rub.), 
maisto išlaidų susidarydavo 117 rub. 80 
kap., antruoju atveju — 88 rub. 80 kap.

Vaikams buvo tokios normos:
400 g duonos kasdien, mėn. kaštavo 24 
rub.; 300 g cukraus 3.60 rub.; 300 g sviesto 
9.90 rub.; 150 g džiovintų vynuogių 3 rub.; 
350 g konservuotos mėsos (27 rub. kg) 8.10 
rub.; 2 skardinukės pieno 12 rub.

Vaiko daviniui išpirkti reikėjo 60 rub. 
60 kapeikų mėnesiui.

Nedirbančiojo normos: 400 g duonos die 

nai; 500 g cukraus ir 400 g sviesto mėne
siui, kaštavo 43 rub. 20 kap. šios normos 
buvo tokios menkos, kad jomis gyvybės 
niekas neišlaikydavo.

Iš šių duomenų aišku, kad dirbančiai 
motinai su vienu vaiku visai maisto nor
mai išpirkti reikėjo uždirbti 138 rub. 90 
kap. mėnesiui. Tokios sumos eilinis darbi- 
ninkas-vergas niekada, net ir prie labai 
skubių darbų (jų beveik nebūdavo) neuž
sidirbdavo. Prisimenant privalomus nuo 
uždarbių iki 25 proc. atskaitymus sovietų 
valdžios naudai ir nedarbingas dėl blogų 
orų neapmokamas dienas, vergų atlygini
mai ir šimto rublių mėnesiui nesudaryda
vo. Tad nenuostabu, kodėl tremtinių iš tė
vynės atsivežtas geresnis daiktelis greit 
atsidūrė sovietų valdžios pareigūnų medi
nėse dėžėse (čemodanuose) ir kodėl gau
sesnės šeimos badu išmirė.

Amerikiečiai, siųsdami bolševikams pa
galbą, tarp puikiai įpakuotų maisto daly
kų, buvo {ritinę statines su pašvinkusiais 
kelių dešimčių metų senumo lašiniais ir 
dešromis. Veiklusis Trofimovsko prekybos 
direktorius (rybtorgdirektor) Movrin, pa
sinaudodamas dideliu dirbantiesiems mais 
to trūkumu, tuos pašvinkusius lašinius, 
kaip jau minėjau, išleido į rinką „komer
cinėmis kainomis“ po 80 rub. kg. Jei kas 
dar turėjo rublių, šią prekę pirko, nors šių 
produktų ir išvirtų negalima buvo valgyti.

Žvejai-jakutai labai mėgo arbatžolių ar
batą ir tabaką. Kai pirmuosius du mėne
sius mes tų dalykų buvome gavę, jakutai 
mainais mums atnešdavo iš paviršiaus ap
draskytos žuvies ir truputį cukraus, nors 
patys maisto buvo labai reikalingi. Šie 
mainai mums padėjo išlaikyti gyvybę. 
Oficialios žvejybos metu, taip pat ir po 
jos būdavo draudžiama žuvį gaudyti; bet, 
žvejybos sezonui praėjus, jakutai dažnai 
kasinėdavo prie savo jurtų sniegą, ieškoda 
mi ten jų paslėptos žuvies.

Žmonės, pas kuriuos dar buvo užsilikęs 
koks nors daiktelis, vaikštinėdavo palei 
sovietų vietinės valdininkijos duris, siūly
dami keisti į maistą geresnį nors ir pa
tiems reikalingą daiktelį, pavyzdžiui, kad 
ir medžiagos gabalėlį. Nors šie daiktai, ve 
žant iš Lietuvos, buvo paskubomis įsidėti 
ir sudarė brangų gimtojo krašto prisimini
mą, buvo kiekvienam labai brangūs, bet 
jie patekdavo į pavergėjų rankas už duo
nos kąsnį ar už reikalingą pinigą.

Iš šių pavyzdžių matyti, kad uždirbto pi
nigo net maistui nepakakdavo. Tokie buvo 
tie mūsų uždarbiai.

Aprangos ir avalynės trūkumas buvo 
pasibaisėtinas. Atvykusiems į šį kraštą 
pagrindinis darbas buvo prie statybų. Tro
fimovsko administracija tuojau išrinko 
stipresniuosius lietuvius žvejybai ir pa
siuntė juos toliau už Trofimovsko ribų. 
Žvejyba buvo pagrindinis tikslas ir užda
vinys. Žvejybai pasiųstieji gavo: vatinuką 
(fufaiką), vata pamuštas kelnes, kepurę 
ir pirštines. Bet kas turėjo savo apsiaustą 
ir nuosavą ausinę kepurę, tokie aprangos 
negavo.

Avalynę sudarė: stirnų odos batai iki 
kelių arba iš neišdirbtos odos siūdyti ba
tai. Šio apavo padai buvo taip pat iš neiš
dirbtos minkštos odos. Žvejybai tokie ba
tai netiko: jie praleisdavo vandenį, ir ko
jos visuomet būdavo šlapios. Tik žiemos 
metui ši avalynė dėl jos erdvumo būdavo 
patogi kojoms nuo šalčio apsaugoti, apvy- 
niojant jas storokai autais, jei kas turė
davo, arba prikemšant tuos tariamuosius 
batus samanų. Tačiau šio apavo amžius 
buvo gana trumpas — tokie batai neišlai
kydavo nė vienerių metų jiems nustatyto 
laiko, kuriam juos duodavo; net geriems 
žvejams anksčiau jų termino neleisdavo 
įsigyti avalynės. Už šios rūšies apavą rei
kėjo mokėti po 50-60 rublių.

Ilgus Amerikos gamybos guminius žve
jybai tinkamus batus atsiuntė po dvejų 
metų, bet juos tuojau išgrobstė viršinin
kai, nors raštinėse jie po vandenį nebrai
dydavo. Nedaug tų batų buvo skirta netoli 
centro žvejojusiems žvejams, o į Sagila- 
chą juos atsiuntė tik ketvirtaisiais metais.

Dirbantieji prie statybų (moterys, se
nesnio amžiaus vyrai ir paaugliai) nei ap
rangos, nei avalynės negaudavo. Būtiniau
sių daiktų negaudavo ir žuvies sudoroto- 
jai. Nusimanantiems statybos darbuose bu 
vo leidžiama įsigyti vatinukus arba vata 

pamuštas kelnes. Ir vaikai nei avalynės, 
nei aprangos negaudavo. Skalbinių nei 
sau, nei lovoms-narams taip pat neduoda
vo; apie tokią prabangą niekas čia nė ne
pagalvodavo.

Gerokai vėliau pasižymėję žvejai-vyrai 
artelėje gaudavo nusipirkti Amerikoje ga
mintos grubios vilnonės medžiagos po 3-4 
metrus, o moterims tos pačios medžiagos 
leisdavo pirktis tik po du metrus.

Kitokius darbus dirbantiems buvo leista 
nusipirkti po kelis metrus haki medžia
gos. šitomis medžiagomis apsiūdavome sa
vus sudėvėtus, bet dar tebesilaikančius 
drabužius; tai tiktai tokia iš tos medžia
gos būdavo nauda.

Neprisimenu, kad kas nors darbui būti
niausių drabužių būtų gavęs tiek, kiek jų 
reikėjo. Paaugliai būdavo blogiausioje ir 
tikrai be išeities padėtyje. Jiems pritaiky
davo mirusiųjų paliktus drabužius. Kad 
išsaugotume nuo susidėvėjimo autus, iš 
senų tinklų virvagalių pindavome vyžas.

Trejiems mūsų vargo metams praslin
kus buvo leista nusipirkti vatinukus, bet 
tuo laiku ne visi turėjo pinigo. Kas pini
gų neturėjo, tenkinosi sudėvėtais skudu
rais. Kartą po 4 metų buvo leista pirktis 
keletas metrų flanelės, kurios vertę atskai 
tinėdavo dalimis iš uždarbio. Bepinigiai 
šia privilegija negalėdavo pasinaudoti; pi
nigus jie taupė duonai. Išdirbusi penke
rius metus Trofimovsko valstybinėje įmo
nėje, tik vieną kartą gavau pirkti žiemos 
metui tinkamos avalynės vieną porą, nors 
žiema čia tęsdavosi 9 mėnesius kasmet.

Už viską mes čia mokėdavome grynais 
pinigais. Neabejoju, kad sovietų valdžia 
paslėptu būdu atskaitinėdavo nuomą už 
tas patalpas, kuriose dėl šalčio, bado, ne
švaros ir minimaliausių patogumų nebu
vimo išmirdavo šimtai žmonių per keletą 
mėnesių.

1946 metais daugelį nutremtųjų iš neap
sakomo ir neįsivaizduojamo vargo išgelbė
jo giminių iš Lietuvos siunčiami siunti
nukai.

Šio rašinio tekste nepaminėtos yra dar 
mano prisimintinos Sibiro stovyklose
mirusių tremtinių (vergų) sekančios 

pavardės:
1 Apanavičius, Algirdas, studentas, 

sušalo.
2. Apanavičius, mokytojas.
3. Barniškienė. mokytojo žmona.

4. Baltokas, mokytojas (jo sūnus už die
noraščio rašymą Jakutske pasmerktas 
5 metams kalėti).

5. Bronevičius, karys iš Panevėžio.
6. Buišas, mokytojas iš Žagarės.
7. Čaplikas, jaunuolis iš Panevėžio.
8. Daniliauskas, gimnazijos direktorius 

iš Marijampolės ir
9. Daniliauskienė, jo žmona.

10. Dundulis, ūkininkas iš Joniškio ir du
jo vaikai-berniukai.

11. Dundulytė.
12. Dovydaitis, paštininkas.
13. Dzikienė, ūkininkė.
14. Dzikutė, amatininke.
15. Giedrikas, jaunuolis, teisėjo šeimos.
16. Guzevičius, mokytojas iš Marijampo

lės.
17. Garbšys, mokytojas ir 2 jo vaikai.
18. Grinkevičius, banko tarnautojas iš

Kauno.
19. Gelleris, prekybininkas.
20. Gibavičius, ūkininkas, Utenos aps.
21. Krištonas, visuomenininkas.
22. Kazlauskas, kooperatininkas, sušalo.
23. Kazlauskienė ir jos mergaitė.
24. Kacienė, prekybininkė.
25. Lukoševičius, tarnautojas iš Šiaulių ir
26. Lukoševičienė, jo žmona.
27. Maknys, siuvėjas iš Marijampolės.
28. Micevičius, karys .
29. Martinaitis, mokytojas iš Joniškio vis.
30. Matulionis iš Marijampolės.
31. Misiūnas, mokytojas.
32. Naglius, gydytojas iš Prienų.
33. Paulauskas, tarnautojas iš Šiaulių.
34. Paulauskas, jo vaikas.
35. Puodžius, mokytojas.
36. Stepanovas, dvasiškis.
37. Saulevičius, mokytojas.
38. Sakalauskas, paštininkas iš Kauno.
39. Stanišauskis, buvęs Kėdainių kultūr- 

technikų mokyklos direktorius, minis- 
teris ir Dotnuvos Ž. Ūkio Akad. prof.

40. Šnaras, ūkininkas.
41. Tautvaiša, savivaldybės tarnautojas iš

Žagarės.
42. Totoraitis, mokytojas iš Marijampolės.
43. Totoraitienė, jo žmona.
44. Varnas, amatininkas.
45. Varnienė, jo žmona.
46. V. Vanagas, studentas iš Panevėžio.
47. Žemaitis, karys.
48. Žukas iš Žagarės.

(Pabaiga)
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LENKIJA TARP ROMOS IR MASKVOS (2)

BAŽNYČIOS VARGAI
RAŠO Dr. JULIUS VIDZGIRIS (ELI)

Varšuvos kioskuose šiuo metu galima 
gauti ne tik prancūzų komunistų laikraš
tį L'HumanitJ, bet ir įtakingąjį Paryžiaus 
dienraštį Le Monde. Užsieniečius lankyto
jus stebina lenkų teisė laisvai kalbėti. Ai
tai jau reiškia, kad nebėra daugiau Stali
no laikų slaptosios policijos? Tie, kurie 
geriau pažįsta esamąją tikrovę, teigia, jog 
taip nėra. Pasikeitė tik jos metodai. Sa
koma, jog nuo 1956 m. spalio, kai Gomul
ka perėmė valdžią, slaptoji policija Lenki
joj pasidarė slaptesnė. Jos eilėse toliau pa
siliko visi praeityje pasižymėję sadistai. 
Kas to nežino? Visi kunigai mato, kaip 
smarkiai sekami ir tykojami, mėginant 
juos netyčiomis užklupti ar sukompromi
tuoti.
Gomulka apgaudinėja užsienį

Kartais valdžia sumažina spaudimą 
Bažnyčiai. Tai tik taktika, kurios reika
lauja užsienio propaganda, nes Lenkijos 
režimui visų pirma rūpi užsitikrinti para
mą doleriais. Krašto viduje niekas neabe
joja, jog taktinis atolydis nereiškia ma
žiausio pasikeitimo, kas liečia principinį 
komunistinio režimo nusistatymą Bažny
čios atžvilgiu.

Kurį laiką pabuvę nuošaliau, ,,kietieji“ 
lenkų komunistų vadai vėl sugrįžo val
džion. Kai kas vis dar tikisi, jog tolesnėje 
destalinizacijos eigoje jie turės būti iš
stumti, tačiau visa tai dar labai neaišku. 
Lenkų katalikai labai bijo, kad paviršuti
niški ženklai neapgautų Vakarų ir kad jie 
nepatikėtų tariamuoju režimo nuosai
kumu.

1961 m. rudenį Gomulka paskelbė pasi
kalbėjimą, duotą Le Monde ir perspausdin 
tą režimo organe Trybuna Ludu. „Tai už
sienio eksportui“, taip komentavo ten pa
reikštąsias mintis Lenkijos katalikai. 
Siekdamas palankaus atgarsio Prancūzi
joj, Gomulka įtaigojo, jog jo režimas se
kąs prancūzų laicistinės valstybės idealu. 
Ten pat kalbėjo apie klerikalizmą ir hie
rarchijos viduramžiškas pažiūras. Tačiau 
faktiškai tariamasis Bažnyčios ir valsty
bės atsiskyrimas labai vienašališkai vyk
domas. Valstybė vis labiau braunasi į Baž 
nyčios reikalus. Prie valdžios kišimosi, 
plėšikavimo ir lupikavimo Bažnyčiai lie
ka tik pridėti Amen.
Plėšikiški mokesčiai

1959 m. vasario 25 d. Varšuvos finansų 
ministerija išleido potvarkį, kurio raidiš
kas pritaikymas būtų Lenkijos Kat. Baž
nyčios mirtis. Hierarchija tuojau protesta
vo ir nurodė, jog tas potvarkis prieštarau
ja konstitucijai ir tiems susitarimams, 
kurie buvo padaryti 1951 metais ir vėliau 
1956 m. gruodyje. Tais susitarimais reži
mas savo ruožtu įsipareigojo Bažnyčią 
traktuoti kaip visuomeninę organizaciją. 
Tuo tarpu 1959 m. potvarkiu ji buvo pri
lyginta privačioms įmonėms.

Apdėti- Bažnyčią ir jos tarnus nepake
liamais mokesčiais — tokia yra naujoji 
sunaikinimo taktika, kuri vykdoma plačia 
apimtim. Nors ateistinė spauda nuolat gi
riasi, kad masės tolsta nuo tikėjimo, ta
čiau režimo finansų ministerija regimai 
tuo netiki, visus katalikus parapijos ribo
se laiko praktikuojančiais ir atitinkamai 
pagal jų skaičių apdeda parapijos kunigą 
mokesčiais.

Pavyzdžiui, tokioj Poznanės vaivadijoj, 
Leszno parapijoj, valdžia priskaičiuoja 
28.000 gyventojų. Pagal tai nustatoma, jog 
kunigas per metus surenkąs 70.000 zlotų, 
todėl iš jo pareikalaujama sumokėti 27. 
720 zlotų pelno mokesčio. Jeigu prie kuni
go namo dar yra daržas, tai už namą ir 
daržą mokami atskiri mokesčiai.

Tiesa, pavienius kunigus valdžia labai 
nevienodai mokesčiais apkrauna: vienus 
labiau, kitus mažiau. Mokesčiai, kaip 
apskritai manoma, sumažinami už nuolai
das kituose dalykuose. Tik nedaug kunigų 
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Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama 
Grynos vilnos medžiagų žaketai 
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šveicariškos kašmiro
„Babuški“.

Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai.
Hohner akordeonai.

Nauji puikiai iliustruoti lietuviški
Visas susirašinėjimas vykdomas

betgi leidžiasi sugundomi. Kunigų apkro
vimas mokesčiais veikia tikinčiuosius, ku
rie žino, kad pusę jų sudėtųjų aukų pasi
ims valdžia.

Ir kokių tų mokesčių nėra! Viena semi
narija vien tik už valgomąją salę turi mo
kėti 340.000 zlotų, žinoma, kad tiek su
mokėti nebuvo iš ko. Tada finansų minis
terija užblokavo vyskupijos leidinių eina
mąją sąskaitą ir konfiskavo 200.000 zlotų. 
Kitur vien tik už parapijos salę reikalau
jama mokėti 3.400 zlotų per mėnesį.

Ypač negailestingai mokesčiais varžomi 
religinės labdaros darbai. Vienas kunigas 
gavo 50.000 zlotų pabaudos už tai, kad bu
vo suorganizavęs virtuvę vargšams. Ko
munistai labdaros sritį laiko išimtinai val
džios reikalu ir draudžia Bažnyčiai jon 
kištis. Tačiau kunigai moka susirasti pa
dėjėjų pačių vargšų tarpe. Kai tik pasklin 
da žinia, jog kunigas nuteistas už tariamą 
jį nusižengimą įstatymams ir jo turtas 
konfiskuotas, tuojau jam imama rinkti pi
nigus. Tatai savaime vyksta ir kartais pri
verčia valdžią susilaikyti.

Daug sunkiau verčiasi vienuolynai, ku
rių padėtis blogesnė negu klebonijų, kurių 
ginti, kai tik reikia, tuojau renkasi para
pijiečiai. Neperseniausiai vienoje vietovė
je iš vienuolių buvo atimtos patalpos. Vie
nintelė laisva vieta, kur jie dar galėjo per
nakvoti, buvo zakristijos spintos.
Cenzūros letena

Kiekvienas laikraštininkas, katalikas ar 
ne, vienodai priklauso nuo bevardžių cen
zorių, kurie sėdi Varšuvoj. Kiekvieną 
kartą reikia jiems įteikti leidinio 5 atspau
das ir neramiai laukti. Visi žino, jog apie 
kai kuriuos dalykus ne tik rašyti, bet net 
užsiminti šiukštu. Tą patį leidinį pakarto
jant, jau reikia naujo cenzūros leidimo.

Seminarijų bibliotekos kratomos, ieš
kant draudžiamų knygų. Nėra jokio tiky
bos vadovėlio, pritaikyto vidurinėms mo
kykloms. Net rotatoriniams spaudiniams 
reikalinga iš anksto gauti cenzūros leidi
mą. Leidimo spausdinti dažnai neduodama 
dėl popieriaus tariamojo trūkumo, tačiau 
popieriaus niekad nepritrūksta įvairiau
siam ateistiniam šlamštui. Tikybos moky
tojams tenka diktuoti vaikams santraukas, 
bet tatai atima didelę dalį brangaus pamo
kų laiko. Be to, rankraščiai dažnai už
draudžiami.

Jeigu pamėginama iš užsienio siųsti re
liginę literatūrą, mišiolus, brevijorius ir 
pan., tai visa tai sulaikoma muitinėse. Po- 
piežus Jonas XXIII buvo pasiuntęs Lenki
jon 50.000 egz. šventraščio. Režimas visa 
tai konfiskavo ir pranešė, jog to gero Len
kijoj užtenka.
„Roma arba mirtis!“

Bet koks dvasinio gyvenimo židinys, bet 
koks kunigiškojo uolumo pasireiškimas, 
apaštalavimo ar katalikiškosios akcijos 
mėginimai yra griežtai ir be pasigailėjimo 
nuslopinami. Lenkų katalikai yra įsitikinę, 
jog tik vidaus ir užsienio viešoji nuomonė 
režimą sulaiko nuo tokios antireliginės po
litikos, kuri vykdoma kituose komunistų 
valdomuose kraštuose. Konfesijų skirtu
mai ir nebuvimas vienybės tarp Episkopa
to, kunigų ir liaudies dažnai palengvina 
komunistams religijos persekiojimą. Len
kų katalikai didžiuojasi savo vieningumu.

Jeigu kitiems, sako jie, Roma tėra tik 
krikščionybės centras, tai mums — galu
tinės pergalės laidas. Kalbėdamas Varšu
vos katedroj, Lenkijos primas kard. Višins 
kis yra pasakęs, jog Popiežiaus autoritetas 
šiais laikais įgauna ypatingą reikšmę ir 
šviečia kaip vilties ženklas šiame vargo 
pasaulyje, kuris griauna savo vakarykš
čius stabus.

Todėl sakoma, jog ištikimybė' Bažnyčiai 
— ne dvasios prabanga, bet išlikimo są
lyga. „Roma ar mirtis!“ — tas šūkis popu
liarus dabarties Lenkijoj.

grynos vilnos
; kostiumams,

kainoraščiai, 
lietuviškai.

Amerikos dykumose
Žmonės jau seniai yra patyrę, kad be 

vandens niekur negalima gyventi. Ta tiesa 
labai ryški įvažiavus Amerikos dykumos- 
na, kur nėra vandens. Didžiuliai žemės 
plotai ten tęsiasi tūkstančius mylių be jo
kios gyvybės. Kur jau ijvestas dirbtinis že
mės drėkinimas, ten jau pradeda žmonės 
kurtis, žaliuoja dirvos ir ganomi galvijai. 
Ir javai tokiose vietose auga daug geriau, 
nes ten jie gauna daugiau saulės ir šilimos 
negu normaliuose laukuose. Mojavęs (Mo- 
havės) dykumoje yra didelis žemės plotas, 
kuriame auginamos datulės. Jos auga tik 
ant vienos rūšies palmių, nors palmių esa
ma apie 300 rūšių. Tie medžiai susodinti 
tvarkingomis eilėmis giliame smėlyje. Ei
lių tarpuose išraustos vagos, ir tomis va
gomis sruvena vanduo, drėkindamas pal
mių šaknis. Tai yra vadinamoji irigacija.

Datulės auga didelėmis kekėmis, kurios 
išauga iš palmės lapo tarpo ir jos liemens. 
Kekės sveria nuo 20 iki 30 svarų ir iki 200 
ir 300 svarų ant vieno medžio. Kad saulė 
kekių per daug neišdžiovintų, jos apriša- 
mos rudo popieriaus krepšiais.

Dykumos jau prasideda Oregono valsti
jos vidury, ir iš čia jos tęsiasi į pietus, ap- 
imdamos beveik visą Nevadą, Utah, didelę 
dalį Arizonos, New Meksikos, Rytų ir Pie
tų Kaliforniją ir siekia Meksikos gilumom

MIRTIES KLONIS
Kalifornijoj, Mojavęs dykumoj, yra 

Death Valley (Mirties klonis), kur vasaros 
metu karščiai siekia 140 laipsnių F. Saky
sim, jau rugsėjo pabaigoj ir tai paūksmėj 
dar buvo 115 laipsnių. Nuo labai įkaitusio 
smėlio ištižo mašinos dvi padangos. Ir su
sprogusių padangų ten primėtyta daug 
abiemis kelio pusėmis.

Mirties Klonis yra pati karščiausia vieta 
Mojavęs dykumoje. Tai paeina nuo to, kad 
jis yra labai žemai, o aplinkui riogso dide
li kalnai. Pavyzdžiui, Whitney kalno vir
šūnė siekia 14.490 pėdų aukščiau jūros ly
gio, o Mirties Klonis guli 276 pėdas že
miau jūros paviršiaus. Tai yra kadaise 
buvusio druskingo ežero dugnas, kuris tu
ri 150 mylių ilgio ir 10-12 mylių pločio. 
Jame nėra jokios augmenijos. Žemės pavir 
šium baltuoja tik druskos ir borakso klo
dai. Oras labai karštas ir sausas, rasos nie 
kur nebūna; kai pakyla dulkių ir smėlio 
sūkuriai, tai užtemdo saulę, ir nematyti nė 
kur važiuoti. Tada tik apsisupk kokiu 
audeklu, kaip daro arabai savo dykumose, 
ir lauk, kol oras nurims.

Mirties vardą tačiau šis klonis įgijo ne 
dėl to, kad jame nėra jokios gyvybės, bet 
dėl to, kad ten žuvo dėl karščių ir van
dens stokos viena aukso ieškotojų ekspe
dicija. Be vandens, mat, negalima gyventi.

SUAKMENĖJĘS MIŠKAS
Nors Amerikos dykumų ruožas neturi 

aiškiai matomų savo sienų, tačiau atski

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos,

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

A. Vienažindys

KLEKSAS

Susirinkimas vyko aukštu lygiu. Nuo 
griausmingo direktoriaus balso drebėjo Sa
lės langai. Klausantieji raudo ir balo. Jei 
kai kurių širdyje dar ir ruseno mažytė pa
guodos kibirkštėlė, tai ją baigė gesinti kil
nių direktoriaus žodžių srautas.

— Mes visi privalome atidaryti savo 
širdis moraliniam komunizmo statytojų ko 
deksui! Ant mūsų sąžinės negali būti jo
kios dėmelės, jokio klekso! Aš nepakęsiu, 
jei mano vadovaujamo] bazėje atsiras 
koks nors neišprusėlis, kuris... kuris...

Čia direktorius kilstelėjo nuo popierių 
akis ir net nustėro. Priešais jį sėdėjo pre
kių žinovė K. Šidlauskaitė ir merkė jam 
akį!

Direktorius suglumo, užsikirto. Koks 
velnias? Kaip ji drįsta? Juk jis jos virši
ninkas! O, be to... vedęs!..

— Kuris... kuris... — mėgino tęsti di
rektorius ir vėl žvilgtelėjo į Šidlauskaitę. O 
ši merkė jam akį ir gana.

Visiškai suglumęs direktorius pastebėjo, 
kad ne viena Šidlauskaitė merkia akį. To
lėliau sėdėjo sandėlininkas B. Katilius ir 
taip pat merkė akį; tik ne jam, o sandėli
ninkei G. Petkūnienei. Ši savo ruožtu 
mirksėjo vyriausiajam buhalteriui A. Alek 
nai, o Alekna — Šidlauskaitei.

— Na, kas ten dabar? — pagaliau sune
rimo direktorius.

Užuot atsakiusi, Šidlauskaitė vėl mirk
telėjo.

— Hm... tai yra... Skelbiu pertrauką!— 
išmikčiojo direktorius ir, priėjęs prie Šid
lauskaitės, paklausė: — Na? Ko nori?

— Yra! — pašnibždom atsakė ji.
— Kas yra?
— Vagonas... Tik ką atėjo iš Klaipė

dos... Reikia greit.,. 

ros ir įvairios jų sritys pavadintos ypatin
gais vardais: Utah valstijos — dykuma pa
vadinta Great Salt Lake Desert vardu, pie
tų Kalifornijos rytai — Colorado Desert, 
kiek šiauriau — Mojave Desert, o Arizo
nos dykuma — Painted Desert ir tt.

Painted Desert lietuviškai turėtų reikšti 
dažytą dykumą. O iš tikro ten nuobodūs 
pilki tyrai, kuriuose tik kur-ne-kur stūkso 
spygliuotas kaktusas. Tačiau ten yra su
akmenėjęs miškas — petrified forest.

Jo istorija tokia. Seniai, seniai, kai dar 
dvikojo žmogaus žemės paviršiuje nebuvo, 
ten augo didžiulės girios. Tada žemės plu
ta dar buvo plona ir nepastovi. Ji, dar se
niau buvusi karšta ir skysta, bešaldama 
traukėsi ir rangėsi. Vietomis iškildavo kai 
nai, o vietomis įdubdavo kloniai. Pasitai
kė, kad įdubo ir ta vieta, kur tada augo 
girios. Į tą klonį sugarmėjo jūros vanduo 
ir apsėmė visą girią, kol jūros vanduo ga
lėjo tik siekti. Ilgus amžius tas apsemta
sis miškas gulėjo jūros dugne. Pilnas drus 
kos jūros vanduo įsisunkė medžiuosna ir 
pavertė juos akmenimis. Upės prinešė jū
ron smėlio ir apdengė suakmenėjusius me
džius aukščiau viršūnių. Per milijonus me 
tų jūros dugnas vėl iškilo ir virto sausu
ma. Vėjas ir lietus nuplovė ir nužarstė 
smėlį, ir tas miškas vėl atsidūrė žemės pa
viršiuje, tik jau ne toks, koks buvo. Dabar 
jis buvo suakmenėjęs ir sutrupėjęs, nes, 
žemės plutai besilankstant ir jūros vil
nims bebanguojant, medžiai negalėjo toms 
didžiulėms jėgoms atsispirti ir likti nesu
laužyti.

Ta vieta važiuojant, abiemis kelio pusė
mis matyti to suakmenėjusio miško lieka
nos — sulaužyti liemenys ir kitokie gaba
lai. Tos liekanos abiemis kelio pusėmis ap
tvertos spygliuotų vielų tvora, kad suve
nyrų mėgėjai liekanų neišvežiotų.

Suakmenėjęs medis yra toks kietas ir 
sunkus, kaip titnagas. Jei kirsi jį skiltuvu 
— sužaibuos kibirkštys.

KAIP ATSIRANDA DYKUMOS?
Amerikos dykumų priežastis aiškinama 

taip: Kalifornijos vakaruose, jau Ramiojo 
vandenyno pakraščiu, tęsiasi ilga aukštų 
kalnų virtinė. Toliau nuo pakraščio eina ki 
ta tokių kalnų siena. Pirmųjų kalnų virti
nė sulaiko iš vandenyno einančią drėgmę. 
Kai drėgnas oras pasiekia kalnus, jis kyla 
jau aukštyn. Kalnų viršūnėse jis tiek at
vėsta, kad vandens garai sutirštėja ir 
virsta lietumi, kuris kalnų platumose ir iš
sieikvoja. 1955 metų vasarą užu kalnų, sa
koma, nebuvę nė lašo lietaus. Išdžiuvo vi
sų upių vagos. Taigi tie kalnai ir laikoma 
svarbiausia dykumų priežastimi.

Bet Arizonos observatorijos vedėjas pro
fesorius Lowel sako, kad esama ir kitokių 
dykumoms susidaryti priežasčių. Jis tvirti
na, kad visa mūsiškė planeta (žemė)

kurios aiškios ir be aiškinimų)
Direktorius atsargiai apsidairė, paskui 

mirktelėjo Šidlauskaitei. Pastaroji tyliai 
išsprūdo pro duris. Paskui ją išsekė visi, 
kurie mirksėjo paskaitos metu.

Po kelių dienų Klaipėdos žuvų konservų 
fabriko vadovai baisiai nustebo, skaityda
mi Šiaulių žuvies produktų realizavimo ba 
zės direktoriaus A. Budrio pasirašytą rėk 
lamaciją, kad, atidarius gautą vagoną, ras
tas 35 dėžių žuvų konservų trūkumas be
veik 1000 rb. sumoje...

— Labas, — pasakė sekantį rytą nepa
žįstamas vyriokas, pasirodęs bazės konto
roje. — Aš iš Klaipėdos. Nagi, rodykite, 
kur ir ko jums trūksta? Kur geležinkelio 
komercinis aktas? Kur liudininkai?

Bazės vadovas mikt-mikt:
— Komercinis aktas stoty, nuvežtas pa

sirašyti... o trūksta 35 dėžių...
Ir landumas gi to atstovo iš Klaipėdos— 

tik įėjo į sandėlį, apsidairė ir sako:
— Jeigu nemokat — tai nevokit! Antai 

ant stelažų į vieną krūvą sukrovėt po dvy
lika dėžių, o už stelažų —po trylika... Krū 
vos vienodos, o dėžių skaičius nevienodas. 
Manėte, kad apgausit?

Nusigando bazės mirksėtojai, nutverti 
už rankos. O jeigu už tai į cypę pasodins, 
duona vandenėliu pavaišins? Šoko atsipra
šinėti. Naują priėmimo aktą surašė: kad 
nieko netrūksta,"kad viskas gerai. O kad 
klaipėdietis nerūstautų — ant stalo butelį 
konjako stuktelėjo, pačių gardžiausių kon
servų dėžutę prarėžė. Išgėrė atstovas, už
kando ir išvažiavo. Kas jam? Trūkumas iš 
aiškintas, nuostolių nebebus. O čia — žino 
kitės!

O Šiaulių žuvies produktų realizavimo 
bazės direktorius vėl graudena susirinku
sius savo darbuotojus:

— Kad man visi būtumėt sąžiningi! Kad 
nė vienas nė šapelio nedrįstumėt paglemž 
ti! Kad...

J. Mickevičius
Bazės sienlaikraščio redaktorius

L. Karolėnas
(Mūsų koresp.)

Šiauliai
(„Šluota“, 1963 m. Nr. 4)

Iš „Amerikos Įdomybių“ 
parinko K. Jonelynas

džiūsta. Kad nebūtų abejonių, jis ima liu
dytojais mūsų žemės palydovą Mėnulį ir 
kaimyną Marsą. Mes žinom, — jis sako, — 
kad Mėnulis yra susidaręs iš tokios pat 
medžiagos kaip ir Žemė. Gal ir tokiomis są 
lygomis, taigi ir jis turėjo turėti atitinka
mą kiekį vandens. Ir šiandien mes dar 
matome jo paviršiuje tamsias vietas, kur 
būta jūrų ir upių, bet vandens jau nėra. 
Kur jis dingo? — Dalis jo susigėrė mėnu
lio vidun, o kita dalis išgaravo erdvėn.

Tą patį procesą jis tvirtina esant ir Mar
so planetoj. Kadangi Marsas yra didelis 
kūnas ir turi stipresnę traukos jėgą, tai jis 
dar nėra viso savo vandens praradęs, nors 
daug jo jau yra netekęs. Apie pusiaujį, 
kur būta jo vandenynų, telikę tik drėgni 
kloniai, kur žaliuoja augmenija. Vandens 
esama tik apie Marso ašigalius. Aišku, jis 
sako, Marsas džiūsta.

Jo tvirtinimu, džiūsta ir mūsų Žemė. Ši
tai rodanti Kaspijos jūra, kurią geografai 
yra linkę tik ežeru vadinti dėl to, kad ji 
yra uždara, niekur su vandenynu nesusi
siekianti. Jos vandens paviršius šiandien 
stovįs daug žemiau. Juodosios jūros pavir
šiaus lygio. O juk turėjo būti laikas, kada 
tos abi jūros turėjo turėti vienodą lygį.

Amerikoje šiandien turime Mirties Klo
nį, kur seniau yra buvęs 150 mylių ilgio 
ežeras. Utah valstijoj didelis Druskos eže
ras (Salt Lake) irgi aiškiai senka. Afrikoj 
turim Sacharos dykumą, Azijoj Gobi tyrus 
ir Arabijos tyrus. Džiūsta Palestina, džiūs
ta Australija ir kiti sausažemio plotai, 
džiūsta dėl to ir visa mūsų žemė, nes jos 
paviršiuje mažėja vandens ištekliai. Van
dens mažėjimo priežastys jam atrodo tos 
pačios, kaip Mėnulyje ir Marse, jis susige
ria į planetos vidurį ir išsieikvoja į erdvę. 
Jis net pranašauja liūdną mūsų žemelei 
ateitį, kai ilgainiui tyrų joje bus vis dau
giau ir daugiau, kol galop ji visai išdžius 
ir liks negyva planeta, kaip dabar mėnulis.

ŠUO SURADO APARATĄ

Staugiantis šuo išdavė vieno amerikie
čio diplomato bute buvusį klausomąjį apa
ratą. Saugumo valdininkas tyrė Amerikos 
karo atašės butą kažkuriame krašte. Jis 
susidomėjo tuo, kad diplomato šuo vis stau 
gia ir vaitoja. Atrodė, lyg šuo jaučia kaž
kokį skausmą ir kovoja su kažkokiu ne
matomu priešu, nulindęs į kambario kam
pą. Besižvalgydamas valdininkas pastebė
jo, kad vienoje vietoje judintas grindų 
parketas. Nuodugniai ištyręs tą vietą, jis 
surado siųstuvą, kuris užrašydavo visus ta 
me kambaryje vykusius pasikalbėjimus ir 
siųsdavo juos tiems, kurie tuo domėjosi. 
Aparatą įjungdavo ir išjungdavo signalas, 
turėjęs per aukštą toną, kad žmogaus au
sis jį galėtų išgirsti. Bet tas signalas truk
dė šuniui ir, matyt, sudarė jam net skaus
mus. J.Č,

ŠUO-DUJININKAS

Štai jau šešeri metai, kai aviganis šuo 
Kės tarnauja Utrechto miesto dujų kompa
nijai. Savo uosle šuo nustato... kur prasi
veržia dujos.

Neseniai viena Danijos dujų kompanija 
paprašė olandų „paskolinti“ šunį-dujinin- 
ką. Trijų savaičių bėgyje Kės atrado 200 
dujų nutekėjimo atvejų, ir beveik du kar
tus viršijo šiuolaikinių elektroninių detek 
torių efektingumą.

Bandymas danų dujų kompanijoms pasi 
rodė tiek įtikinamas, kad dabar jie ruošia
si ateityje plačiai pasinaudoti keturkojų 
paslaugomis.

Kviečiame pasinaudoti mūsų 
Taupymo ir Investavimo Skyriaus 

patarnavimu.
Jūsų su taupos duos didžiausią 
pelną, jei jas investuosite į

BALTIC SAVINGS 
& 

INVESTMENTS Co.,
421, Hackney Rd., London, E.2. 

Tel. SHO 8734.
Taupyti galima per kiekvieną 
Anglijos, Škotijos ir Vali jos 

bankus.
Grynas metinis procentas 

mokamas 6%, 
kas yra lygu, įskaičius nuošimčio 

mokestį, 9%. 
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus.
Smulkesnių informacijų reikalu rašyti:

Z. Juras,
421, Hackney Rd., London, E.2, England.
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LONDONAS
DARIAUS IR GIRĖNO 

TRANSATLANTINIS SKRIDIMAS 
šiais metais sukanka 30 metų nuo Da

riaus ir Girėno transatlantinio skridimo.
Londono DBLS I Skyrius rengiasi šį 

skridimą paminėti liepos 13 d-, šeštadieni, 
Londono Liet. Sporto ir Socialinio Klubo 
patalpose (345 A, Victoria Park Road) 
7.30 vai. vakaro.

Skyriaus Valdyba

LIETUVIAI AKTORIAI Iš AMERIKOS
New Yorko lietuvių aktorių grupė, vyks

tanti su gastrolėmis i Europą, rugpiūčio 
16-18 dienomis žada sustoti Anglijoje ir pa 
rodyti savo „šiupinį“ Londono ir provinci
jos lietuviams.

LAUKIAMA AUKŲ LAPŲ
DBLS Valdyba buvo Išsiuntinėjusi sky

riams aukų lapus, prašydama parinkti au
kų skautų stovyklai.

Dabar skyriai labai prašomi iki liepos 
15 d. grąžinti tuos lapus kartu su surink
taisiais pinigais.

Jei kurie lapai būtų nepanaudoti, juos 
taip pat prašom grąžinti.

NOTTINGHAMO JAUNIMO 
PASIRODYMAS

Liepos 6 d. vakare Londono Sporto ir So
cialinio Klubo salė prigūžėjo sausakimšai 
tautiečių. Visus traukė pasiklausyti ir pa
sižiūrėti, ką Nottingham© lietuviškasis 
jaunimėlis gali. Tokia naujiena, kokių reta 
Londone.

Vakarą pradėdamas žodį tarė PLB DB 
pirmininkas J. Alkis. O programoje grupė 
mergaičių sudainavo Plaukia Nemunėlis, 
Pasvarstyk, antela, Tėviškėle, šalta ir Sun 
ku gyventi. Tautinių šokių buvo progos pa
sižiūrėti bent 5: Kepurinės, Kalvelio, Blez
dingėlės, Suktinio ir Lenciūgėlio. Mažės-, 
nleji dar sudainavo Po aukštus kalnus ir 
Pasėjau kanapę ir sušoko Noriu miego. 
Daugiau individualiuose pasirodymuose ba 
lėto numerį sušoko J. Vainoriūtė, baleto 
numerį duetu C. Richardson ir J. Vaino
riūtė, duetu I. Stulgienė ir E. Vainorienė 
sudainavo Jai nerūpėjo ir Lietuva, brangi 
šalele, pianinu Schuberto valsą ir solo nu
merį paskambino N. Vainoriūtė.

Programa baigta daina Leiskit į tėvynę.
Šiai gerai paruoštai gražaus ir gražiais 

tautiniais drabužiais išsipuošusiai jauni
mėlio grupei vadovauja V. Gasperienė ir 
E. Vainorienė.

Po programos pasidžiaugdamas padėkos 
žodį tarė J. Alkis.

Vakarienės metu kalbomis pasikeitė 
DBLS Valdybos vicepirm. P. Mašalaitis ir 
Nottlnghamo atstovas K. Deveikis.

I šiaip labai gražų vakarą tam tikros ne
jaukios nuotaikos įnešė perėmę tvarkda
riai.

LIETUVIŲ SODYBA

SODYBOS BIČIULIAI
Pagal dabar veikiančius mūsų klubų 

įstatymus, visi DBLS nariai ir LN B-vės 
akcininkai skaitomi Lietuvių Namų klubo 
nariais. O šie savo ruožtu yra Sodybos klu 
bo garbės nariai. Jie turi tas pačias teises 
ir privilegijas, kaip tikrieji nariai, mokan 
tieji po vieną svarą nario mokesčio į me
tus, bet negali balsuoti ir būti renkami į 
valdomuosius organus.

Liet. Sodybos klubo valdyba yra pada
riusi nutarimą, kad tie garbės nariai, ku
rie Sodyboje yra stovyklavę 5 metus ar 
daugiau, pakeliami lįi tikruosius narius ir 
ateity vedinami Sodybos Klubo Bičiuliais. 
Jiems išduodamos nario knygutės, galio
jančios visam amžiui. Garbės nariai, kurie 
nėra atostogavę Sodyboje 5 metus, gali pa
sidaryti Bičiuliais, sumokėdami vienkarti
nį 5 sv. mokestį.

Pirmieji Bičiuliai, atostogavę praėjusią 
savaitę Sodyboje ir gavę Bičiulių nario 
pažymėjimus, yra T. Vidugiris, V. Kava
liauskas, B. Sagurskis, S. Nenortas, P. Ne- 
nortienė ir E. Charlton.

JONINIŲ LAUŽAS
Joninių laužas Sodyboje pradeda virsti 

tradicija. Šiais metais Jonų, jaunų ir vy
resnių, buvo visas penketukas. Tad ir lau
žas buvo didelis ir smagus.

Laužą sukrovė ir jam vadovavo S. Ne
nortas su savo jaunais padėjėjais. Jonų 
grupė organizavo dainas ir alutį. Ponios 
pasirodė su gražiais ąžuolų lapų vainikais. 
Toli miškais nuaidėjo lietuviškos dainos 
garsai, o laužo liepsnos nušvietė dangų, pri 
mindamos naktigones ir paparčio žiedus...

Kadangi Sodyboje tuo metu atostogavo 
nemaža Bičiulių ir gausus rochdaliečių bū 
rys, tai ir šiaip Įvairių pramogų netrūko. 
Žuvų pobūviai, įvairios sukaktys, vardinės 
ir gimtadieniai beveik kasdien davė pro
gos visiems sueiti draugėn, pamiršti kas
dienius rūpesčius, pabūti su savaisiais 
tarp savųjų. Nors oras ir nebuvo saulėtas, 
tačiau pirmoji lietuvių vasarotojų grupė 
skirstėsi šypsančiais veidais ir giedria nuo
taika, sakydami Sodybai ne sudiev, bet iki 
pasimatymo,

DAINININKAI SODYBOJE

Wimbledono (Londone) Operatic Socie
ty nariai birželio 28 d. suruošė autobusu 
išvyką į Sodybą. Dalyvavo apie 40 žmo
nių. Tai pirmoji organizuota anglų eks
kursija pas lietuvius.

Daugumas dalyvių puikūs dainininkai, 
iš kurių keletas dalyvauja BBC chore. Ta 
proga jie davė savo dainų neoficialų kon
certą Sodybos gyventojams ir vasaroto
jams. Choristams Sodyba patiko, ir jie pa
sižadėjo rugsėjo mėnesį dar gausiau apsi
lankyti.

MANCHESTERIS
MANČESTERIO LIET. SKAUTŲ - ČIŲ 

DVIGUBA ŠVENTĖ

Birželio 22 d. Manchesterio liet, skautai 
ir skautės iškilmingai paminėjo du svar
bius savo gyvenimo įvykius: pašventino 
neseniai įsigytąsias d-vių vėliavas ir at
šventė savo vienerių metų gyvavimo su
kaktį. Palankus oras sutraukė nemažai 
apylinkės lietuvių ir garbingų svečių, ku
rių tarpe buvo L.S.S-gos Anglijos Rajono 
Vadas sk. J. Alkis, Anglijos skaučių Sese
rijos Vadeivė ps. G. Zinkienė, Nottingha- 
mo Kor. D-vės draugininkas s.v.v. si. J. 
Maslauskas, Manch. liet, skautų-čių Dva
sios Vadas kun. V. Kamaitis, Manch. Liet. 
Soc. Klubo, Manch. Liet. V. S-gos „Ramo
vės" ir DBLS-gos Manch. skyriaus pirmi
ninkai bei kiti visuomenės darbuotojai.

Šventė pradėta iškilminga sueiga, kurios 
metu buvo pašventintos ir pakrikštytos 
d-vių vėliavos. Šventinimo apeigas atliko 
Dvasios Vadas kun. V. Kamaitis, o kūmais 
buvo pakviesti berniukų „Maironio“ d-vės 
vėliavai — p.p. Karnauskai, mergaičių 
„Živilės“ d-vės vėliavai — p.p. Pilkauskai. 
Kun. Kamaitis, linkėdamas Manch. skau- 
tams-tėms gyventi pagal savo vėliavų įra
šus bei įstatus, ypač kvietė laikytis artimo 
meilės ir geros nuotaikos dėsnių. Rajono 
Vadas sk. J. Alkis apibūdino vėliavų reikš 
mę organizacijai ir nurodė, kodėl jas rei
kia saugoti ir gerbti. Po to sk. J. Alkis vė
liavas įteikė draugovių draugininkams: 
mergaičių — vyr. sk. psi. I. Šneliutei ir 
berniukų — s.v.v. si. A. Jakimavičiui. To
liau sekė jaunių skaučių įžodis. Kaklary
šius užrišo ps. G. Zinkienė.

Meninę dalį atidarė d-kės vyr. sk. psl. 
I. Šneliutės vedama skautų-čių grupė, pa
dainuodama dainą ir pašokdama du tauti
nius šokius. Po trumpos pertraukos daly
vius nustebino labai gražus mažųjų skau
tų-čių scenos pasirodymas, pavadintas 
„Skautuko sapnu“. Skautuko susapnuotuo 
se karaliaus rūmuose jaunučių veikėjų iš
pildytos dainelės ir pašokti šokiai padarė 
tikrai gilų įspūdį. Žiūrovų akis ypač pa
traukė veikėjams parinkta spalvinga ap
ranga. Šį veikaliuką sukūrė ir jam pats 
režisavo sk. Tėvų K-to meno dalies vado
vas J. Verbickas (iš Eccles). Visus reika
lingus muzikos akompanimentus meninėje 
dalyje atliko T. Burokas (iš Bradfordo).

Pabaigoje d-kas s.v.v. si. A. Jakimavi
čius išreiškė nuoširdžią skautišką padėką 
visiems programos dalyviams ar prie jos 
išpildymo prisidėjusiems, o taip pat sk. 
Tėvų K-tui už gausią paramą šventę ruo
šiant. Padėkojęs už atsilankymą, pakvietė 
sugiedoti Tautos Himną.

Šventė baigta linksmąja dalimi — šo
kiais, žaidimais, loterija ir skrajojamuoju 
paštu. Nepaprastą džiaugsmą mažiesiems 
suteikė „balionų“ sprogdinimas. Šokiams 
griežė liet, orkestras, vedamas E. Laukio. 
Šios minėjimo dalies metu buvo surengta 
svečiams ir visiems skautams-tėms arba
tėlė. Ją rėmė sk. Tėvų K-tas, tačiau vy
riausia šeimininke buvo Verbickienė, taip 
pat sk. Tėvų K-to narė.

Tenka pasakyti ,kad Manch. liet, skau- 
tai-tės per savo trumpą vienerių metų gy
venimo laiką pasiekė labai gražių rezulta
tų — išaugo į stiprų organizuotą vienetą, 
įsigijo vėliavas ir sugebėjo suruošti plates 
nio masto pasisekusį viešą pasirodymą. 
Be abejonės, tai yra nuopelnai judrios vie 
tinės skautų-čių vadovybės ir energingo 
sk. Tėvų K-to pirmininko S. Karnausko. 
Tenka tik palinkėti, kad Manch. liet, skau- 
tai-tės dar labiau augtų ir tvirtėtų, o va
dovybė ir toliau nepailsdama dirbtų šį kil
nų darbą.

P.A.

MANCHESTERIO LIET. SKAUTAI - TĖS 
DĖKOJA

„Živilės“ ir „Maironio“ D-vių drauginin 
kai visų Manchesterio skautų-čių vardu 
reiškia nuoširdžią padėką visiems, kurie 
įgalino juos įvykdyti Vėliavų šventinimo 
ir vienerių metų gyvavimo sukakties mi
nėjimo šventę birželio 22 d. Manchestery- 
je, būtent: gerb. kun. V. Kamaičiui — pa
šventinusiam mūsų vėliavas ir palinkėju
siam mums gražios ateities, ponioms Pože- 
rienei, Karnauskienei ir Pilkauskienei, o 
taip pat ir sesei I. Šneliutei, kurios visos 
tiek daug laiko ir kruopštaus darbo įdėjo 
išsiuvinėdamos mūsų vėliavas, p. J. Ver
bickui — išpildžiusiam mūsų programą 
savo kūriniu „Skautuko sapnas“ ir tiek

daug darbo įdėjusiam jį scenai paruošiant, 
p. Verbickienei — už stropų arbatėlės pa
ruošimą, p. T. Burokui — už muzikos 
akompanimentus programoje, sesei K. 
šneliutei už programų atspausdinimą, 
p.p. Karnauskams ir p.p. Pilkauskams už 
sutikimą pabūti vėliavų šventinimo-krikš- 
to liudininkais, o ypatingą skautišką ačiū 
tariame Manch. Liet. sk. Tėvų K-tui už 
įgytas mums vėliavas ir visokeriopą pini
ginę paramą šventę ruošiant ir visoms- 
iems sesems ir broliams, išpildžiusiems 
programą ar prie jos paruošimo prisidėju
siems.

Brolišką ačiū sakome mūsų gerbiama
jam L.S.S-gos Anglijos Rajono Vadui s. J. 
Alkiui, Anglijos Seserijos Vadeivei s. G. 
Zinkienei ir ps. J. Maslauskui, kurie savo 
atsilankymu mus pagerbė, ir lietuvišką 
skautišką ačiū tariame visiems Manches
terio apylinkės lietuviams, mūsų minėji
me dalyvavusiems. VEDA: V. čekausklenė-Grlnkevlčiūtė

Vyr. sk. si. I. šneliutė
„Živilės“ D-vės draugininke

S. v. v. si. A. Jakimavičius 
„Maironio“ D-vės draugininkas

DARIAUS - GIRĖNO MINĖJIMAS
L.V.S. „Ramovės“ Manchesterio skyrius 

liepos 13 d., šeštadienį, 5 vai. vakare, 
Cheetham Town Hall salėje rengia

Dariaus - Girėno minėjimą.
Programa: R. Spalio paskaita, vyrų ir 

moterų choras, vadovaujamas T. Buroko, 
tautiniai šokiai ir kita.

Po programos bus šokiai grojant E. Lau
kio kapelai.

Veiks bufetas su išgėrimais ir užkan
džiais.

Prašomi dalyvauti visi, gyvenantieji to
li ar arti.

Skyriaus Valdyba

OPERUOJAMAS V. ŠLAITAS

Poetas Vladas šlaitas, gyv. Mancheste- 
ryje, liepos 19 d. turės atsigulti ligoninėn, 
kur jam bus padaryta operacija.

NORTHAMPTONAS
PO IŠKYLOS

Birželio 23 d. turėjome pavykusią išky
lą. Oras buvo pusėtinas, nes saulutė tar
pais švietė ir pro debesis. Bet mes turime 
išsirinkę prie medžių ir krūmų patogų kam 
pelį, kur buvo šilta iki 7 vai. vakaro.

Atvyko iš Ketteringo Bakaičiai, iš Co- 
ventrio 7 dūšios — Mineikiai, Paulavičiai, 
Balandis ir kiti. Iš mūsų kolonijos buvo 
Švalkai, Gineikiai, Linkevičiai, P. Jaškū- 
nas, Maciulevičiai, F. Tadauskas ir Baran- 
čiukas su vyresniuoju sūnum ir dukra. 
Dar buvo laukiama ir daugiau. Svarbiau
sia — dar du Jonai buvo paieškomi. Vie
nas jų keli mėnesiai gyvena naujame na
me, bet namas dar be numerio, todėl nebu
vo surastas, o kitas kaip tik vėl buvo pa
kepęs gyvenamąją vietą. Kai kas sako, 
kad tie Jonai žinojo, bet vienam buvo per 
toli, o kitam per arti. Tikimės kitais me
tais jų sulaukti.

Vaikučiai pabėgiojo, pažaidė sviediniais. 
Jie buvo pavaišinti limonadu ir ledais. 
Paskui atsirado ir didesniems limonado. 
Kai kas teiravosi, kokios firmos tas toks 
gardus limonadas.

Labai gerai pasitaikė, kaip tik Joninių 
išvakarėse. O tų Jonų buvo — Bakaitis Jo
nas, Gineikis Jonas, mažasis Švalkus Jonas 
ir mažasis Mineika Jonas. Tą dieną buvo 
Vandos vardo diena, tai Vanda Gineikienė 
pavaišino gardžiai paruošta juoda duona, 
o Bakaitienė savo gamybos saldžiomis ban 
dėlėmis.

Tas pasivaišinimas buvo malonus: gry
name ore, pavakario metu.

Kitais metais, reikia tikėtis, švęsime Jo
nines smarkiau. Joninių proga lietuviai su 
eina prisimindami savo gimtojo krašto tra 
dicijas. Dar negalime pamiršti, kaip bū
davo daug džiaugsmo savo laisvame kraš
te. Joninių metu degdavo laužai, būdavo 
šokama, dainos skambėdavo... O dabar, 
kai tik minutei primerkiame akis, štai ir 
matome savo gimtąją žemę, kuriai uždėta 
žiauri letena. Atmerkę akis, pažiūrėkime 
vėl j „Europos Lietuvį“, į jame spausdina
mą Tautų kapinyną Sibiro tundroje, kaip 
Markevičių 12 metų dukrelė tarp kitų iš
mėtytų lavonų buvo pamesta nuoga ant 
sniego. Kitą dieną jau buvo rastas jos kū
nelis žvėrių apgraužtas.

Šaukime visi, šaukime visomis kalbomis, 
šaukime, kad visas pasaulis išgirstų ir pa
dėtų tą žiauriąją leteną pašalinti iš mūsų 
gimtojo krašto.

Northampton© Skyriaus Valdyba

GERA PROGA

LIETUVIUI BATSIUVIUI

Labai gerą klijentūrą turinčiai avalynės 
dirbinių krautuvei ir moderniškai įrengtai 
dirbtuvei reikalingas daugiau ar mažiau 
prityręs lietuvis batsiuvis.

Galėtų būti kaip padėjėjas ar dalininkas.
Taip pat gera proga šią įmonę visai per

imti.
Kreiptis laišku ar asmeniškai:

A. Jablonskis,
419, Great Horton Rd., 

Bradford 7, Yorks.

AUKLĖJIMAS PRIE TELEVIZIJOS
17 vai. po pietų vyras ir sako žmonai: 

„Maryt, žiūrėk, Jurgis jau sėdi prie tele
vizijos! Kiti vaikai dabar žaidžia futbolą 
arba važinėja dviračiu, tik mūsų sūnelis 
turi čia tupėti ir spoksoti. Jurgi! užsuk tą 
televiziją! Maryt, kad man tokiu metu nie 
kuomet nebūtų įjungta televizija! Ką gi tu 
čia taip būtinai turi žiūrėti? Parodyk! Pa
lauk, Maryt, dar neišjunk! Jurgi, kas čia 
rodoma? „Lėlių teatras miške“? Tokie nie
kai! Geriau eitum futbolo žaisti arba dvi
račiu... Cha-cha-cha-cha. Neblogai. Neiš
junk, Maryte! Atnešk man geriau alaus. 
Cha-cha-cha.

Ka? Jau 18 vai.? Na, Maryte, žiūrėda
mas tokių niekų, Jurgis sėdi visą valandą. 
Jis gi jau per senas žiūrėti tokius lėlių 
vaidinimus. Gerai, kad aš irgi kartu pa
žiūrėjau. Bet dabar baigta. Maryte, išjunk 
televiziją! Jurgi, o tu dabar būk išmintin
gas. Nesėdėk čia. Pirmyn. Tempo! Paaa- 
lauk, Maryte! Kas čia dabar rodoma? 
Aha, šis tas naujo apie didžiulį teleskopą. 
Paskutinės nuotraukos iš mėnulio. Na, 
Maryte, tai gali ir Jurgis pažiūrėti. Čia 
šio to išmoks. Jurgi, pasuk aparatą, kad 
vaizdas būtų kiek šviesesnis.

19 vai. Turiu prisipažinti, kad neblogai 
buvo. Na, ką, Jurgi? Galėtum ką nors pra
mokti iš to. Bet dabar greit vakarieniauti 
ir į lovą, Jurgi. Padėk motinai. Gerai? Aš 
irgi tuojau ateisiu. Ak, taip — šiandien 
bus rodoma sportas? Na, žinoma, aš tai 
suprantu, Jurgi. Sportas. Maryte! U-u-u-u! 
Mes tuoj ateisim, tik truputį sporto pa
žiūrėsim. Juk šiandien svarbios rungtynės.

BRADFORD AS
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Liepos 20 d. (šeštadienį), 6 vai. v., šau
kiamas Vyties Klubo narių pusmetinis 

susirinkimas.
Bus Klubo Valdybos ir Revizijos Komi

sijos pranešimai ir svarstomi einamieji 
reikalai.

Vyties Klubo Vaidyba

LEICESTERIS
GRIAUTI NESISEKA

Negausūs Leicesterio lietuviai gražiai 
įsijungė į DBLS, išskyrus tik keletą. Šiuo 
metu skyrių sudaro 19 apsimokančių na
rių. Kažkam tai nepatiko, ir prasidėjo ra
šinėjimas grasinamųjų laiškų su įžeidinė
jimais. Pasitraukė Valdybos kasininkas 
Skorka. Bet Valdybos kandidatas Liutikas 
perėmė kasą. Valdyba, neatsižvelgdama į 
grasinimus, sušaukė birželio 30 d. susirin
kimą. Nariai, nepaveikti atkalbinėjimų ir 
įspėjimų, kad bus gatvėje sulaikyti, jei eis 
j susirinkimą, atvykę perrinko tą pačią 
valdybą ir sekantiems metams: pirm. — 
K. Pučinskas, sekr. — L. Perkovskienė ir 
kasin. — S. Liutikas. J. J.

PAIEŠKOJIMAI

KOLODŽIŪNAS Bronius Kazys, gimęs 
Kaune 1926 m. balandžio mėn., ir AR
LAUSKAS Kazimieras, gimęs Mosėdyje, 
Kretingos apskr., patys ar žinantieji apie 
juos prašom rašyti „Europos Lietuvio“ 
Administracijai.

PLIKAITIS Juozas, kilęs iš Liudvinavo 
valse., Marijampolės apskr., studijavęs me 
diciną Anglijoj, pats ar žinantieji apie jį 
prašom rašyti „Europos Lietuvio“ Admi
nistracijai.

(4) NARKEVIČIUS Stasys ir Elena 
NARKEVIČIENĖ - MEŠKAUSKAITĖ, gy
venę Vilniuj prieš išvykimą iš Lietuvos 
1945 m., prašomi parašyti Stasei Aleksan
dravičienei - Meškauskaitei, Sochaczewska 
8-5, Gdansk - Wrzeszcz, Poland.

PAIEŠKOMI ALFONSO SAVICKO 
GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI

Caerphilly, Glam., apylinkės anglies ka
syklose neseniai žuvo lietuvis Alfonsas Sa
vickas 47 m. amžiaus. Kiek žinoma, jis tu
rėjo Amerikoje ar Vokietijoje giminių ar 
draugų. Bet nežinomi jų adresai. Kadangi 
A. Savickas paliko šiek tiek turto, tai ve- 
lionies palikimui galutinai sutvarkyti rei
kalinga būtų susižinoti su giminėmis ir 
draugais. Tuo reikalu prašom rašyti šiuo 
adresu: M. Ryliškis. 106 Heol, Aneurin, Pe- 
nyrheol, Caerphilly, Glam., Gt. Britain.

20 vai. Tai buvo geras sportas! A, Jurgi? 
Bet dabar baigta — galas. Kas? šiandien 
bus rodoma vaidinimas „Tėvas — mūsų 
geriausia pažiba“? Na, gerai. Bet kad jau 
tikrai tai būtų paskutinis dalykas. Maryte, 
būk tokia maloni ir gera, atnešk mums 
čia vakarienę. Tai mes galėsim valgyti ir 
žiūrėti.

23 vai. Na, dabar išjungsime televiziją. 
Juk mes tikrai galim nežiūrėti, ką jie ry
toj rodys. Na, žinai, vėl nekokia progra
ma ir šiandien buvo. Jurgi, Jurgi! Jis už
migo! Kaip dažnai aš tau kartoju, Maryte, 
kad nuolatinis sėdėjimas prie televizijos 
ne Jurgiui. Tiek prisižiūrėjęs, visiškai su
simaišys. Kiti vaikai žaidžia futbolą ar 
dviračiu važinėja. O mūsų Jurgis? Tik sė
di ir spokso. Sakyk, kaip tu nori, Maryte, 
bet aš priešingas visam tam. Au-u-u-u! 
Kaip pavargau. Na. gerai — einam mie
goti.

KODĖL MOTERYS GYVENA ILGIAU 
UŽ VYRUS?

šis klausimas domina tyrinėtojus jau 
ilgą laiką. Norima nustatyti, nuo ko pri
klauso ilgesnis moterų amžius už vyrų: 
nuo biologinių priežasčių ar tik nuo skir
tingo gyvenimo būdo.

Yra žinoma, jog visame žemės rutulyje 
moterys gyvena ilgiau negu vyrai. Ameri
kos sociologai B. Vansas ir F. Medigenas 
siekė atsakyti į šį klausimą, teigdami, jog 
moterys turi geresnes visuomeninio gyve
nimo sąlygas: jos mažiau nukenčia nuo 
profesinių ligų, alkoholizmo, mažiau vai
kosi pinigų ir t.t. Tačiau faktai paneigė 
šiuos teiginius. Tirdami vienuolius, auto
riai nustatė, kad vienuolės gyvena apie de
šimt metų ilgiau už vienuolius, lygiai tiek 
pat, kiek ilgiau gyvena moterys JAV. O 
juk vienuolių vyrų ir moterų gyvenimo 
sąlygos yra praktiškai tos pačios. Daugelis 
duomenų patvirtino taip pat, kad ir pri
mityvių tautų moterų amžius nėra trum
pesnis negu vyrų, nors primityvių tautų 
moterys dažnai dirba kaip gyvuliai. Iš čia 
autoriai priėjo išvadą, kad ilgesnį moterų 
amžių tenka aiškinti biologinėmis ypaty
bėmis, o ne gyvenimo būdu. Tiriant gyvu
lius, paaiškėjo, jog patelės gyvena ilgiau 
negu patinėliai, kad jos yra atsparesnės 
ligoms. Fiziologai Rokšteinas ir Liberma- 
nas atliko bandymus su 8500 musėmis. Jie 
išaiškino, kad, praslinkus 30 dienų po išsi
vystymo, dar gyveno 50 proc. patelių, o 
patinėlių tik 5 proc. Pusė visų patinėlių 
žuvo jau prieš šešioliktąją gyvenimo die
ną. Patelės išgyveno net 63 dienas, tuo me
tu kai patinėliai tegalėjo pragyventi dau
giausia 54 dienas.

Statistika rodo, kad ir negyvų berniukų 
gimsta daugiau, negu mergaičių: kiekvie
nam 100 mergaičių pasaulyje gimsta apie 
106 berniukai. Tuo tarpu dar neišaiškinta, 
kodėl iš 200 ligų, dėl kurių daugiausia 
žmonės miršta, visos yra pavojingesnės 
vyrams. Pavyzdžiui, vyrai dažniau suser
ga kraujo apytakos ligomis ir daug dau
giau jų miršta nuo širdies ligų. Biologas 
Perlas apskaičiavo, kad iš 100 tūkst. gi
musių mergaičių 2291 pasiekia 90 metų 
amžių, o iš 100 tūkst. gimusių berniukų 
tik 1523.

Šiuolaikinis gyvenimo būdas ir higienos 
sąlygos įgalino prailginti žmogaus amžių 
(lyginant su šio šimtmečio pradžia) net 
20 metų. Tačiau dar nepavyko tiksliai iš
aiškinti, kodėl moterys pasiekia ilgesnio 
amžiaus. Reikia manyti, jog tai priklauso 
nuo biologinių priežasčių.

AUSTRALIJOS LIETUVIS KELIAUJA 
PO EUROPĄ

Birželinių įvykių ir kun. Dr. J. Avižos 
jubiliejaus minėjime Miunchene dalyvavo 
ir vienas lietuvis, atvykęs iš Australijos. 
Tai Jonas Vosylius iš Adelaidės. Birželio 
18 d. jis su žmona aplankė ir Gautingo sa
natorijoje besigydančius lietuvius ligo
nius, kiekvieną apdovanodamas pinigine 
dovanėle „ant alaus“.

J. Vosylius Australijoje turėjo pelningą 
darbą, gerai uždirbo ir praeitą rudenį at
vyko atostogų į Vokietiją. Čia žada pabūti 
apie dvejus metus. Iš Vokietijos yra pasi
ryžęs aplankyti daugelį Europos valstybių 
— Šveicariją, Austriją, Italiją, Ispaniją, 
Prancūziją, Švediją, Angliją ir kt. Kitų 
metų pavasarį žada vykti ir į Ameriką — 
JA Valstybes ir Kanadą — ir tik po to 
grįšiąs vėl į Australiją. Kur tik vyksta, J. 
Vosylius stengiasi surasti lietuvių ir su 
jais pabendrauti. ELI
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