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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Ar ne jie patys bus nužudę?
1938 m. Kaune kažkas nužudė jauną 

komunistę Adelę Šiaučiūnaitę. Ji jau nuo 
17 savo amžiaus metų buvusi komsomole, 
o paskui priimta į partiją. Kelis kartus 
buvusi suimta ir kalėjime sėdėjusi. Net 
buvo nusiųsta į Maskvą ir ten išėjo apmo
kymą. Kas gi ją nužudė?

Minint jos gimimo 50 m. sukaktį, dabar 
tvirtinama, kad ji buvusi nužudyta Lietu
vos policijos.

Bet anuomet Lietuvos kriminalinė poli
cija buvo paskelbusi, kad bus išmokėta 
1000 litų atlyginimo tam, kas padės išaiš
kinti žmogžudį. Tačiau ir dabar rašoma, 
kad anuomet ir laikraščiai kėlę visokius 
spėliojimus. Iš tikro ne tik laikraščiai ra
šė, bet ir gandai plačiai sklido, kad tą jau
ną komunistę nužudę patys komunistai. 
Ji dirbusi ne tik komunistams, bet ir poli
cijai, bent toks įtarimas buvęs. Kadangi 
Šiaučiūnaitę turėjusi gerus ryšius su be
sislapstančia partijos vadovybe, tai ji ga
lėjusi visus išduoti.

Istorijos mokslų kandidatė A. Gaigalai
tė dabar meta šešėlį policijai. Policija la
bai norėjusi sutvarkyti Šiaučiūnaitę, bet 
neturėjusi jos kaltei įrodyti jokių apčiuo
piamų duomenų. Tai paėmusi ir nužu
džiusi. Ar toks aiškinimas gali būti pati
kimas?

Nemaža Lietuvos komunistų tada sėdė
jo kalėjimuose. Bet buvo juk ir laisvų, 
nors policija žinojo, kad jie yra komunis
tai. Tačiau nė vieno jų net ir nebandė nu
žudyti. Tai kodėl policijai būtinai reikėjo 
žudyti Šiaučiūnaitę?

Nerasdami tam pateisinti argumentų, 
mes ir vėl grįžtame prie anų gandų, kurie 
kaltę vertė patiems komunistams.

Revoliucija ir jos kūrėjų likimas
Paremdamas Leningrado darbininkų pa

siūlymą rašytojams sukurti epopėją apie 
sovietinės liaudies žygdarbius, sovietinis 
Lietuvos rašytojas Antanas Jonynas „Li
teratūra ir menas“ savaitraštyje jau ir 
planuoja, kaip čia ir kas tuo reikalu Lie
tuvoje būtų darytina. Be kita ko, savo 
straipsnyje jis rašo: „Mes, pavyzdžiui, sa
vo literatūroje dar nepamatėme revoliuci
jos ir pilietinio karo didvyrių Putnos ir 
Uborevičiaus“.

Mintis, žinoma, įdomi. Tie abu vyrai 
smarkiai pasitarnavo sovietinei revoliuci
jai ir jos sukurtajam režimui įsistiprinti. 
Bėda tik, kad jie žuvo ne už revoliuciją. 
Partijos sekretorius Stalinas įsakė juos 
nuteisti ir sušaudyti. Ar patogu gi būtų 
dabar į tą epopėją įrašyti jų vardus? Ar 
neišeis, kad revoliucija ryja ne tik savo 
priešus, bet ir savo vaikus ar tėvus? O tai 
jau būtų kaltinimas revoliucijai.

Lietuviški gaminiai ir rusiški 
įrašai

Bet kuriam kraštui malonu, kai jo ga
miniai patenka į tarptautines parodas ir 
susilaukia pripažinimo ir įvertinimo. Tuo 
džiaugiasi prieš savo skaitytojus ir „Kom
jaunimo tiesa“. Ji išvardija visą eilę šie
met ruošiamų tokių parodų ir tuos gami
nius, kurie į jas bus gabenami iš Lietuvos.

Gražu, žinoma, labai gražu, kai skaitai 
tokias žinias ir nežinai tikrosios padėties. 
Būtų gražu, jei tie svetur vežamieji ga
miniai turėtų užrašus, kad jie yra iš Lie
tuvos. Deja, jie tose parodose eina Sov. 
Sąjungos vardu, nors „Komjaunimo tiesa“ 
šito ir nepasako. O to laikraščio skaityto
jai juk į parodas nenuvažiuoja pasižiūrėti 
ir tikrosios padėties nežino.

Be reikalo stebisi
Lietuviškoje sovietinėje spaudoje skai

tome apie šlovę, kurios pasiekė Leonardas 
Šarmaitis. Jis ėjo prekybos mokyklos ir 
universalinės parduotuvės direktorių pa
reigas.

„Komjaunimo tiesos“ bendradarbis tvir 
tina, kad jis pagaliau ėmęs ir suklupęs. 
Matyt, žmogui prabangiau gyventi neuž
teko to atlyginimo, kurį jis gaudavo už 
dvi direktorystes. Tai jis valstybinėje 
parduotuvėje kai kurias retesnes prekes, 
kaip nailoną, pats pradėjęs pardavinėti 
privačiai, matyt, pelną įsidėdamas kiše
nėn. Kažkas parašė į laikraštį, ir žmogui 
teko atsisveikinti su direktorystėmis, nes 
sovietuose juk neigiamai laikraštyje ap
rašytas žmogus būna jau lyg ir teismo 
nuteistas.

Bet dabar laikraštis stebisi, kaip čia 
atsitiko, kad tas iš direktorių pašalintasis 
pasidarė Rietavo kooperatyvo pirmininku. 
Stebisi, bet netvirtina, kad čia būtų kokia 
nors praeities „atgyvena“, kaip paprastai 
priimta. Išeitų, kad tokie reiškiniai yra 
jau tikri sovietinio gyvenimo perliukai. 
Būk tik ištikimas partijos sūnus, o visa 
kita bus tau duota.

NEDERLIUS IR PROPAGANDA
(Elta) Šių metų kovo mėn. Sovietijoje 

džiūgauta sukakus dešimtmečiui nuo vad. 
plėšinių žemių suarimo. Sovietų S-gos par 
tija ir vyriausybė paskelbė specialų krei- 
pimąsį (plg. „Tiesą“, Nr. 59, kovo 10 d.). 
Tai laikoma „istoriniu žygiu“, esą, visi pa
rėmę N. Chruščiovo idėją įsavinti plėši
nius rytinėse Sovietijos srityse. Jau pir
maisiais naujų žemių įsavinimo metais į 
tuos rajonus (Kazachstanas, Sibiras, Ura
las. Pavolgis ir Tol. Rytai) buvo išvykę 
350.000 „jaunųjų patriotų“ (tūkstančiai 
jaunimo ir iš Lietuvos). Pasigirta, kad 
tuos plėšinius suarus buvusi padidinta 
grūdų gamyba ir per 10 metų tuose rajo
nuose papildomai gauta 8 milijardai 600 
milijonų pūdų prekinių grūdų (140 milijo
nai 180 tūkst. tonų).

Dabar siekiama, kad tose srityse esą 
sovchozai ir kolchozai „užtikrintų gausius 
grūdinių kultūrų derlius“, daugiau gamin
tų gyvulininkystės produktų...

Tai tik gražūs žodžiai ir plika propa
ganda. Tikrovės vaizdas visai kitoks. Tas
so apžvalgininkas I. Artimovas Vilniaus 
Eltos pateiktame straipsnyje („Tiesa“, Nr. 
53, kovo 3d.) buvo nurodęs, kad „pirma
sis plėšinių įsavinimo laikotarpis buvo su
sijęs su nemažais sunkumais. Juk žmonės 
atėjo į negyvenamą stepę. Čia jiems tuo 
pačiu metu reikėjo arti žemę ir statyti na
mus, gamybinius pastatus, kultūros židi
nius, tiesti kelius“. Kitoje vietoje propa
gandininkas pažymėjo, kad plėšininė žem
dirbystė ypatinga tuo, jog šiuose rajonuo
se maža kritulių, dažnai siaučia sausros ir 
sausvėjai. Be to, žiemos vėjai nupūsto 
nuo laukų sniegą, jeigu laukai išarti įpras 
tiniais verstuviniais plūgais... Praėjusiais 
metais tame krašte buvo neregėta sausra 
ir tropinė kaitra“. O Maskvos „Pravda“ 
buvo nurodžiusi, kad tuose rajonuose gam 
ta žmonėms buvo negailestinga.

Nors N. Chruščiovas savo paskutinėje 
kalboje (vasario 28 d.) ir teigė, kad „vien 
tik iš prekinių grūdų valstybė ne tik pa
dengė visus įdėjimus į plėšinių ūkį, bet 
dar gavo per 9 metus apie 3 milijardus rb. 
grynų pajamų“ („Tiesa“, Nr. 58, kovo 8 
d.), tačiau visas eksperimentas vis tiek 
labai nuostolingas, nes į tas plėšinių že
mes teko nukreipti labai daug darbo jėgos 
iš europinių Sovietijos sričių ir dėl to dė
mesio plėšiniams smarkiai mažėjo grūdų 
kultūrų sėjamieji plotai neplėšinių srity
se. Pačių sovietų duomenimis (plg. „Na- 
rodnoje choziaistvo SSSR v 1961 godu“, 
325 psl.) Rusijos Federacijos 11 rajonų 
sėjamosios žemės plotas grūdinėms kultū
roms iš 7,5 milijonų hektarų 1953 m. nu

P SefiįųnioS DIENOS ~į
DAR APIE 4.000 RUSŲ KUBOJE

Amerikiečių apskaičiavimu, Kuboj šiuo 
metu dar yra apie 4.000 sovietų karių.

Raketų krizės metu buvo apie 22.000.

RINKIMAI RUDENĮ
D. Britanijoje buvo laukiama parlamen

to rinkimų apie birželio mėn.
Vyriausybė paskelbė, kad rinkimai ati

dedami į rudenį — spalio mėn.

SUSLOVAS PRIEŠ MAO
, Pravda“ išsispausdino Suslovo kalbą, 

kurią jis yra pasakęs jau vasario mėnesį 
ir kurioje puolami kiniečių komunistų va
dai už nusižengimus prieš tarptautinį ko
munizmą. Kiniečiai esą kalti dėl ideologi
nių nukrypimų ir skaldomosios veiklos.

Kiniečių komunistų vadai norį įpiršti 
komunistams Mao Tsetungo kultą. Mao, 
kaip Suslovas sako, „kaip kadaise Stali
nas, turėtų sėdėti lyg koks dievas virš visų 
marksistinių - leninistinių partijų“.

BRITANIJOS SAVIVALDYBIŲ 
RINKIMAI

Rinkimuose į Didžiojo Londono tarybą 
darbiečiai pravedė 64 atstovus, o konservą 
toriai 36.

Liberalai ir komunistai nepravedė nė 
vieno atstovo.

Provincijoje savivaldybių tarybose dar
biečiai taip pat daug kur laimėjo ir per
ėmė iš konservatorių kontrolę.

NESUSIPRATIMAS SU
KARINIAIS ATSTOVAIS

Sovietai uždraudė 4-iems amerikiečių 
ambasados kariniams atstovams ir britų 
kariniam atstovui išvykti iš Maskvos 90 
dienų.

Jie pakaltinti važinėjimu arti karinės 
zonos ir fotografavimu karinių įrengimų.

Amerikiečiai pasiryžę pritaikyti suvar
žymus sovietų atstovams. 

smuko iki 2 milijonų ha 1961 m. Panaši 
padėtis, sovietinius šaltinius sekant, buvo 
ir kitose respublikose, pvz., Moldavijoje, 
Gruzijoje, Latvijoje ir kt. Per skubiai pa
darytas sprendimas siekti javų gamybos 
plėšininėse žemėse ir tuo pačiu metu ap
leidus tradicines javų auginimo sritis, pa
čių sovietinių šaltinių teigimu, jiems at
nešė ir kitus nuostolius — netekta milijo
nų tonų žiemkenčių kviečių.

Jau niekas Vakaruose neabejoja, kad 
tas „plėšinių įsavinimas“ reikia laikyti 
didžiulio masto nesėkme. Pvz.„ žinomasis 
sovietinių reikalų žinovas Isaac Deut- 
scher (plg. šveicarų „Weltwoche“ kovo 
6 d.) pažymėjo, kad plėšinių rajonus buvo 
palietusios stiprios smėlio pūgos — jos 
priminė audras, prieš 30 metų siautusias 
vakarinėse JAV srityse, kuriose pirmojo 
karo metu buvo didžiuliai kviečių laukai. 
Pagal Isaac Deutscher tuose sovietiniuo
se rajonuose per ateinančius metus nega
lima laukti žymesnio grūdinių kultūrų 
derliaus, nes, siekiant atitaisyti audrų pa
darytus nuostolius, teks panaudoti milži
niškus trąšų kiekius.

Jau žinoma, kad kai Sovietijoje lankėsi 
JAV žemės. ūkio ministras Freeman, nei 
jam, nei jo palydovams neleido aplankyti 
minėtų plėšinių žemes katastrofos palies
tųjų sričių. Žinoma, sovietai numano, kad 
jiems tenka atlikti daug darbų ir ypač pa
šalinti dėl drėgmės trūkumo atsiradusius 
nuostolius. Juk ir partijos žodyje pažymė
ta, jog „plėšinių rajonuose šiais metais pa 
sirūpinta, kad nestigtų drėgmės“. Čia ky
la klausimas, ar sovietai pajėgs atlikti žy
gius, kuriuos amerikiečai maždaug prieš 
30 metų atliko savo pačių iniciatyva?

Chruščiovas, pamėgęs milžiniško masto 
užmojus bei sumanymus, seka amerikie
čių pėdomis. Jau minėtam Freemanui jis 
buvo pasigyręs numatytais didelio masto 
melioracijos darbais.

Jei Sovietijoje buvo blogas grūdų der
lius ir jei nuolat kaltinamos netikusios 
oro, klimatinės sąlygos, tai, Vakarų stebė
tojų nuomone, dėl sovietus palietusių ūkio 
sunkumų netenka kaltinti vien klimato ar 
tai, kad sovietinis kolchozininkas reiškia 
pasyvų pasipriešinimą režimui.

Pagal oficialius duomenis žemdirbys 
JAV-se šiuo metu žemės ūkio gaminių pa
rūpina sau ir dar 25 amerikiečiams, tuo 
tarpu Sovietijos kolchozininkas tegali ap
tarnauti save ir 3,5 kitus Sovietijos gyven 
tojus. Sovietų ūkyje dirbančiųjų tarpe 
esama 60 proc. moterų, ir joms tenka at
likti pačius sunkiausius darbus. Ameriko
je moterų žemės ūkyje nuošimtis nedidės-

GENEROLAS Į PREZIDENTUS

Generolas Branco, buvęs kariuomenės 
štabo viršininkas ir vyriausias organizato
rius dabartinio sukilimo, kuris nuvertė 
prez. Goulartą, išrinktas provizoriniu Bra
zilijos prezidentu.

NESUSIPRATIMAS DĖL PRINCESĖS
Olandijoje vėl užvirė triukšmas, kai už 

Ispanijos princo pasiryžusi ištekėti prin
cesė Irena atsisakė lydėti savo tėvus ir 
vyresniąją seserį, kurie važiuoja valstybi 
nio vizito į Meksiką.

Ji išvažiavo į Paryžių.
Bet pasirodo, kad ir jos sužadėtinis bu

vo kviestas lydėti Olandijos karališkąją 
šeimą į Meksiką, tačiau atsisakė. Meksi
koje yra įsikūrusių daug pabėgėlių iš kraš 
to ispanų respublikonų ir net egzilinė vy
riausybė, ir Meksika nepripažįsta nei Fran 
ko nei Ispanijos monarchistų pretenzijų.

GOULARTAS NEPASIDUOSIĄS
Karinio sukilimo metu pabėgęs iš krašto 

buvęs Brazilijos prez. Goulartas pasiryžęs 
nenurimti. Jis tebesąs teisėtas prezidentas.

Priemonių kovai jis surasiąs.

RŪKYMAS IR ŠIRDIES LIGOS

Vykdydami plataus masto tyrimus, ame 
rikiečių gydytojai priėjo išvados, kad rū
kymas yra priežastis ne tik vėžio, bet ir 
širdies ligų.

Amerikos Vėžio Draugija tyrė milijoną 
savanorių ir priėjo išvados, kad 40-64 m. 
amžiaus vyrų mirtingumas širdies ligomis 
1.64 kartus didesnis tų, kurie rūkydami už 
sitraukia, ir 2.33 kartus didesnis tų, kurie 
smarkiai užsitraukia, negu nerūkančiųjų.

ATSISAKĖ TITULŲ IR ŽYMENIU
Buvęs Britanijos min. pirmininkas Mac- 

millanas atsisakė jam pasiūlytosios lordys 
tės ir žymeniu.

nis kaip penktadalis. Pagaliau Sovietijoje 
žemės ūkyje 1959 m. dirbo 48,3 mil. gy
ventojų, o JAV-se 7,4 mil. Išskyrus med
vilnę, Sovietijoje vieno ha derlius per pu
sę mažesnis už amerikietiškąjį, o Sovieti
joje esant triskart didesniam sėjamosios 
žemės plotui, ten gaunama tik 50 proc. 
daugiau kviečių kaip JAV-se.

Jei Sovietijoje skatinama pramonė, tai 
žemės ūkio sąskaiton. Joje nepavyko tiek 
pakelti pramonės, kad pakankamai aprū
pintų gyventojus jų reikalaujamomis kas
dienio vartojimo reikmėmis bei maistu.

Jei sovietai pasiryžtų pakelti savo ga
mybą, jiems tektų išleisti milžiniškas dau 
gelio milijardų dolerių sumas. Tai patik
rintų žemės ūkio sumoderninimą, mecha- 
nizavimą, chemijos, trąšų pramonės išplė-

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Brazilija - nelaimingas 
ligonis

Padedami gubarnatorių, kariuomenės va 
dai suruošė sukilimą ir nuvertė Brazilijos 
prez. Goularto vyriausybę. Amerikiečių 
„N.Y. Herald Tribūne“ dėl to rašo:

„Sprogimas, kuris sukrėtė Braziliją, bu
vo neišvengiamas, nes prezidentas Goular
tas buvo pasirinkęs tokią kryptį, kuri er
zino Romos katalikų Bažnyčią, viduririiuo- 
sius ir dešiniuosius gyventojų sluoksnius 
ir pagaliau kariuomenę. Braziliečiai gali 
tik linkėti pasisekimo prezidento pareigas 
perėmusiam parlamento pirmininkui Ra- 
nieriui Mazziliui. Vėl bus galimybių suda
ryti nuosaikiai demokratinei vyriausybei, 
kuri rūpintųsi visų tautos sluoksnių reika 
lais, o ne vien tik dalies“.

Kaip nelaimę Goularto valdymą aptaria 
ir amerikiečių „The New York Times“, 
kuris rašo:

„Prez. Goulartas yra rausvas socialistas. 
Jo priešai dar negali įrodyti, kad jis kraš
tą būtų perdavęs komunistams, bet jie ga 
Ii įrodyti, kad jis Brazilijoje sukėlė sąmy
šį. Brazilijoje tarp mažumos turčių ir gau 
sybės skurdžių viešpatauja didelis tryni
masis, kuris pasidarė nebepakeliamas, kai 
kraštas pradėjo milžiniškais žingsniais 
bristi infliacijon ir galutinai susmuko jo 
ūkinis gyvenimas. Brazilija yra beviltiš
kas ligonis. Dabartinė kova parodys, kas 
pasinaudos tuo nelaimingu ligoniu. Lai
mėjusiems ilgai teks rūpintis, kol jie ūkiš 
kai ir politiškai pakels kraštą“.

Šveicarų „La Suisse“ kaip tik atkreipia 
dėmesį, kas kaltas, kad Brazilijoje neįma 
noma įvykdyti reformų, šis laikraštis ra
šo:

„Iš tiesų tos ūkinės ir socialinės refor
mos, kurias Goulartas ryžosi vykdyti, nie
kuo nesiskiria nuo tų, kurių laukiama iš 
norinčio pažangos siekti krašto. Tų refor
mų vykdymas buvo įtrauktas į „Pažangos 
sąjungos“ programą ir turėjo būti remia
mas dėsniu: padėk pats sau, ir doleris tau 
padės“. Tas reformas vykdant, būtinai rei 
kia įvesti visiškai kitokią mokesčių siste
mą, kaip teveik ir visuose Lotynų Ameri 
kos kraštuose. O jau dešimt metų, kai pri
vilegijuotųjų rankose esanti armija užker 
ta kelią visiems bandymams vykdyti so
cialines reformas. Per tą dešimt metų vis 
labiau gilėja praraja tarp nedidelės didžių 
jų savininkų grupės ir didžiosios masės ne 
turtingųjų“.

PADĖTIS BE IŠEITIES
Aptardamas dabartinę kiniečių ir sovie

tų komunistų ginčo padėtį, italų „Corriere 
della Serą“ rašo:

„Vyrauja nuomonė, kad sovietai, ginčy-

Lenkai apie lietuvių-lenkų ryšius

(E) Londono lenkai keliomis progomis 
(laikr. „Dziennik Polski“) rašė apie Lon
done įsteigtą A. Mickevičiaus vardo lenkų- 
lietuvių draugiją ir vasario 22 d- bendro
mis pastangomis suorganizuotą 1863 m. 
sukilimo minėjimą. Dienraštyje „Dziennik 
Polski“ (nr. 45, vasario 21) paskelbtas 
skaitytojos S. Niekrašienės laiškas — ji 
d-jai linki sėkmės. Minėtame vakare iš 
lenkų pusės kalbėjo K. Okulicz (jis, gimęs 
1890 m. Panevėžio apskr., buvo Želigovs
kio bendradarbiu ir nuo 1926 m. Vilniuje 
pilsudskininkų dienraščio „Kurjer Wilens- 
ki“ red.), iš lietuvių raš. F. Neveravičius 
ir iš gudų — kun L. Horoško. Pirmasis 
tik lietuvių ir lenkų pastangomis sureng
tas vakaras įvyko 1960 m. Londone — iš
kilmingai paminėta Žalgirio sukaktis. 
„Dz. Polski“ informuoja, kad A. Mickevi
čiaus vardo d-jos steigėjais buvo po 8 len
kus ir lietuvius. Lenkai sakosi esą kilę iš 
buv. D. Lietuvos Kunigaikštijos žemių.

timą bei melioracijos darbų įvykdymą. 
Prez. Johnsono (anksčiau ir prez. Kenne- 
džio) patarėjas Walt W. Rostow yra įsiti-
kinęs, ,kad, kaip nepavyko plėšininių že
mių eksperimentas, nepavyks Chruščiovui 
ir jo planai su chemijos pramone ir melio
racija. Sovietijoje reikalingos gilesnės re
formos. Būtų reikalingi nauji vadovai, ku
rie sugebėtų pakeisti ligšiolinę sovietinio 
ūkio sistemą ir sužadintų dirbančiuosiuo
se suinteresuotumą ir iniciatyvą.

Maskvoje nuteisti lietuviai

(E) Vokiečių dpa spaudos agentūros 
kovo 17 d. pranešimu, Maskvos teismo 
sprendimu šeši lietuviai nuteisti 15 m. ir 
septyni 10 metų kalėjimo bausmėmis. Jie 
buvo kaltinami bendradarbiavę su vokie
čių okupacinėmis įstaigomis.

damiesi su kiniečiais, yra gana nejudrūs. 
Pirmiausia — jie tik ginasi, o ginče, kaip 
ir kare, tas laimi, kuris puola. Antra — ki 
niečiai išstūmė juos iš kairiojo sparno. 
Kai sovietai turi reikalo su Vakarų spau
da, tai jie būna puolimo padėtyje. I visus 
vakariečių argumentus jie atsako: „Remia 
mės neturtingųjų teise“. O dabar kiniečiai 
pabrėžia: „Mes esame gynėjai proletaria
to, kurį jūs išdavėte“.

Švedų „Svenska Dagbladet“ rašo:
„Jeigu įvyktų galutinis lūžis, Maskva bū 

tų dar stipri — rusai savo pusėje dar gale 
tų turėti 60 pasaulio komunistų partijų iš 
80. Tačiau ar tokios aiškios daugumos pasi 
sakymas prieš Kiniją ir formali sąjunga 
su Maskva kuo nors užpildo tą prarają, 
kuri susidarė pasaulinio komunizmo fron
te ir tarp Sov. Sąjungos ir Kinijos?“

BELGIJOS GYDYTOJŲ ATSAKOMYBĖ
Dėl Belgijos gydytojų streiko britų „Dai 

ly Herald“ rašo:
„Kai gydytojas, nepatenkintas vyriausy 

be, apleidžia savo pacientus, tai prasideda 
jau biaurus negerbimas žmogaus, net nebe 
kalbant apie profesinę etiką. Gal. ir žiau
riai skamba sakymas, kad streikuojantieji 
Be'gijos gydytojai žmonių gyvybes panau
doja kaip užstatą savo ginče. Jie paaukoja 
savo pacientus kovai, kuria jie stengiasi 
panaikinti sveikatos reikalus tvarkantį 
įstatymą. Gydytojai gali turėti nusistaty
mą dėl valstybės vykdomųjų planų. Jie tu 
ri teisę protestuoti ir bandyti demokratinė 
mis priemonėmis pakeisti ar panaikinti nu 
matytąjį planą. Tačiau su Belgijos gydyto 
jais bėda yra ta, kad jie nebejaučia atsa
komybės“.

Agitacinė bolševikų literatūra su
34 mil. egz.

(E) Pasikalbėjime su „Tiesa“ (Nr. 52, 
kovo 1 d.) Min. Tarybos Va’.st. spaudos 
komiteto pirm. F. Bieliauskas pasakojo 
apie Sovietijoje ir Lietuvoje leidžiamas 
knygas, jų tiražus. Esą, Sovietų S-je kny
gos leidžiamos 138 kalbomis. Per sovieti
nės okupacijos metus (1940-1963, išskyrus 
tris nacių okupacijos metus), pagal Bie
liauską, vad. visuomeninės-politinės lite
ratūros (tiksliau — grynai agitacinio, bol
ševikinio turinio) Lietuvoje išleista 3.416 
knygų net 33.998.000 egz. tiražu. Markso, 
Engelso, Lenino veikalai leidžiami kelio
mis laidomis, o „didžiausiu lietuvių tautos 
kultūros laimėjimu“ Bieliausko laikoma 
tai, kad V. Lenino raštų pasirodę 38 to
mai. Rūpestį daugiau komunistinti krašto 
gyventojus (bet ne jų susidomėjimą to ko
munizmo „statyba“) įrodo tai, kad kom. 
partijos programa, N. Chruščiovo praneši
mai ir kita „istorinio“ 22—jo partijos su
važiavimo medžiaga Lietuvoje išleista 600 
tūkst. egz. tiražu.

Naujas lenkų „šeimų Įstatymas“
(E) Pagal vasario mėn. pabaigoje Len

kijoje priimtus įstatymus, po dvejus me
tus vykusių diskusijų gyventojų tarpe da
bar nustatytas naujas vedybinis amžius: 
vyram leidžiama vesti sukakus 21 m. amž. 
(ligšiolinė riba — 18 m.), o moterims tuok 
tis sukakus 18 m. amž. Susitarę tuoktis, 
paskelbę sutuoktuves, privalo ligi sutuok
tuvių laukti vieną mėnesį. Apsunkintos 
skyrybos, be to, įstatymas dar numatė pa
jamų ir nuosavybės padalinimą tarp abie
jų sutuoktinių.

1
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LEONARDO ANDRIEKAUS POEZIJA
LAŠELIS ASTRONAUTO ŽVILGSNIU

(Tęsinys iš pr. numerio)

Bet tie būties reiškiniai, kurie žadina 
L Andriekui džiaugsmą ar liūdesį, nepa- 
siglemžia poeto tiek, kad jis už jų nebeieš
kotų nieko daugiau — jų prasmės, jų sąsi- 
jos su tobulesne būtim ir jos centru — 
Dievu. Antai, džiaugdamasis pajūrio vai
kais, kurie didele rimtimi veiduose stato 
smėlio pilis, poetas žino, kad vaikai negal
voja nei apie statomųjų pilių gyventojus, 
nei apie jūrų žuvis bei nuostabias salas, 
o tai jam primena suaugusius žmones, 
kurie elgiasi panašiai į pajūrio vaikus. 
Jie didele rimtybe taip pat kuria įvairius 
planus ir stato įvairias „pilis“ ant smėlio, 
nepagalvoję apie jų prasmę ir neprisiminę

„Apie laimingą salą,
Kurioj nėra gimimo nei mirties —
Kur jau vidurnaktis
Vadinamas vidudieniu,
Ir pilnatis
Vadinamas saule“.

Šitokiomis ar panašiomis užuominomis L. 
Andriekus neretai skaitytoją nuo kasdie
nių reiškinių nuveda į transcendentinę 
būtį ir Dievą. Jį jis mini ne pamokslinin- 
kaudamas ar graudendamas, bet tik nuro
dydamas, kartais pats maldingai stebėda
masis ir medituodamas apie nuostabųjį 
radinį, kuris jo tikėjimui buvo žinomas, 
net kas kartą kitaip atrandamas. Šitokiu 
būdu dauguma L. Andriekaus eilėraščių 
yra tapę poetinėmis meditacijomis apie 
transcendentinę būtį ir Dievą, nors jų gro
žiui pajusti reikia būti susipažinusiam su 
Evangelija, krikščioniškąja ir lietuviškąja 
kultūra. Tai reikia turėti galvoj, nes 
„Naktigonės" poeto būties teigimas ir jo 
teocentrizmas nėra koks nors neapibrėž
tas monizmas, kokį dažniausiai sutinkame 
J. Baltrušaičio eilėraščiuose. L. Andrie
kaus teocentrizmas yra neabejotinai krikš 
čioniškas arba aiškiai kristocentriškas.

Nors L. Andriekus labai atsargus, — 
Dievo vardo niekada nemini lengvabūdiš
kai, — tačiau savo kristocentrizmą atsklei 
džia viename gražiausių savo eilėraščių, 
„Džiaugsmo laše“, kur Kristus stovi viso 
kO centre. To pajusti gal negalės tas skai
tytojas, kuris nebus supratęs aštuonių 
Kristaus palaiminimų nuo kalno. O juose 
glūdi Kristaus palikta didžioji paguoda ir

Šatrijos ragana

VIKTUTĖ
APYSAKA

. (»)

Pradėjau juoktis. Neapsakomai keista 
man pasirodė girdėti tokias nuomones iš to
kio jauno ir gražaus vaikino. Jis irgi juokės.

— Toks jau esu, ką padarysi! Man rodos, 
jei kada ką mylėčiau, labai sunku man būtų 
matyti tą mylimą asmenį šokant. Neduok Die
ve, koks tai turi būti jausmas matant, kaip 
kiekvienas imas ją ir apkabinęs glaudžia prie 
širdies! Gali už šimto kalnų pabėgti tai pa
matęs!

Pirmą sykį girdėjau tokią nuomonę apie 
šokius. Negalėjo ji man iš galvos išeiti, ir turiu 
pripažinti jai daug, daug tiesos. Aš pati nieka
dos tokio jausmo nesu turėjusi, bet apie kitus 
to pasakyti negaliu. Neilgai tebuvome ant le
do. Atėjo žmogus ir išvežė daktarą prie ligo
nio, o ir man buvo laikas važiuoti į banką. 
Daug buvo žmonių, sugrįžome vėlokai, žiūriu, 
už stalo sėdi Stanislovėlis, rinkdamas žirnius. 
Smalsus jis labai, nori žinoti; ką skaitau vaka
rais mergaitėms, ir prašė Alenutę, ar negalėtų 
ir jis ateiti į kambarį rinkti žirnių. Perskai
čiau vieną apysakėlę, labai atsidėjęs klausė.

Pamokos su juo gerai eina: jau bent kiek 
pramoko traukti plunksną per popierį. Juokai 
ima žiūrint, su kokiu atsidėjimu ir atsargumu 
laiko jis plunksną savo sustyrusioje rankoje.

Gruodžio 6 d., sekmadienis
Iš bažnyčios atvažiavo Onytė su p. Juozu. 

Onytė labai pasipuošusi, ką tik turėjo gra
žiausio, ištraukė. Juokėmės iš jos lig soties. 
P. Juozas paklausė mane, ar numanau, dėl ko
kios priežasties Onytė taip pasipuošė. Atsa
kiau, kad numanyti nesunku. Nuo antros va
landos jau pradėjo ji laukti, o mes erzinome, 
kad jos laukiamasis išvažiavęs toli ir neatei
siąs. Bet likimas nebuvo jai toks negailestin
gas: daktaras atėjo.

Gerą širdį turi ta Onytė, bet kvaila varg
šė, o jos pažiūros — neduok Dieve! Pamatė 
šiandien mano kambaryje lietuviškas knygas 
ir sako mamai:

— Tamsta neleisk Viktutė! užsiimti su 
tomis lietuviškomis knygomis! Prisirinko krū
vą ir džiaugias! Pamatysi tamsta, iš to gal bū
ti negerai: pasodins į kalėjimą — ir gana! Aš, 
būdama tamstos vietoje, tuojau sudeginčiau 
visas tas knygas. Ne tik save, bet ir savo šei
myną gali į nelaimę įstumti*

— Aš neturiu tokių baisių norų, — atsa
kė mama šypsodamasi. — Priešingai, džiau
giuos, kad mano duktė mokos savo senovės 
kalbos.

— Ką čia gelbės prieš vėją pūsti? — sakė 
Onytė. — Juk vis tiek lietuvių karalystės ne
bus, jėgų neturime, nuo amžių lenkiškai kal
bame ir kalbėsime. Kam dėl tokių niekų galvą 
sau laužyti! Ir kas pasidarė tai Viktutei? Vis 
tai to p. Jono darbas; pats litvomanas ir jai 
galvą apsuko... Ir ką čia gelbės prieš vėją pūs
ti, ar ne tiesa?

— Taip, taip! — atsakė daktaras, bet 
pastebėjau, kad jo akys žibtelėjo.

— Neduok Dieve, kokie nuobodūs žmonės 
tie litvomanai! Kas žin kas jiems galvoje; 
vaikščioja, kaip baidyklės: apdriskę, apžėlę, 
fe! Ne jau, daktare, dažnai čia būvodamas, 
atpratink Viktutę nuo tos manijos, meldžia
masis!

— Labai gailiuos negalėsiąs išpildyti to 
tamstos paliepimo, — atsakė daktaras, — nes 
— horribile dietų — pats esu iš to tamstos ne
kenčiamųjų „litvomanų“ būrio. Be to, būda
mas gydytojas, turiu pastebėti, kad manija 
yra tai liga, kurioje žmogus vaizduojąs nebū
tus daiktus, o kadangi tamstos čia gimę iš bo
čių prabočių grynų lietuvių, vaizduojatės esą 
lenkais, tai, rodos, tamstos sergate ta manija, 
ne mes, mylėdami savo tėvynę ir kalbą.

— Taip? Neatrodai tamsta litvomanas, 
ne! Nebent nuo plaukų kiek esi panašus.

Nusijuokėme visi dėl to panašumo, o ji 
toliau malė:

— Rašo knygas, duoda skaityti, o kas iš 
to? Kokie čia dar mūsų žmonės? Skaityti iš 
savo maldaknygių nemoka, o jiems kny
gas rašo!

— Nežinau, ar kas yra gimęs išlavintas. 
Ir tamsta, buvo laikas, kad nežinojai raidžių. 
Gyvendama sodžiuje, galėtumei nors vieną 
vaiką per metus išmokyti skaityti — štai ir 
būtų jau mažiau nemokančių.

Sunku su ja diskutuoti, nes logikos neturi 
nė už skatiką. Nusibodo jai greitai ta kalba, 
ilgai negali ji apie vieną daiktą kalbėti; ir, 
tiesą pasakius, visas tas klausimas terūpi jai 
tiek, kiek man Kinų klausimas, jei ne ma
žiau dar.

Daktaras žemai nukrito jos akyse.
— Litvomanas, gana jau to vieno žodžio, 

— sako. — Neturėsi žmogus iš jo džiaugsmo, 
nėra ko laukti. Dievas žino, kokiais dalykais 
užsiėmę, kas jiems galvoje... galima mirti iš 
nuobodumo jų draugystėje! Ir dar toks pien
burnis!

Mat, per jaunas jai į vyrus.

Gruodžio 7 d., pirmadienis.
Nesiliauju dėkojusi Dievui, kad davė man 

tokius tėvus. Dauguma mūsų dvarininkų ne
kenčia „litvomanų“ ir yra labai priešingi lie
tuvių judėjimui. O mano tėveliai kad nors žo
dį pasakytų prieš jį. Mama gerai supranta to 
atbudimo visą naudą ir svarbumą, pripažįsta 
jam teises ir visur rodo savo palankumą. Tė
tušis neutralus: ne tik nekalba, kaip kiti, blo
gai apie lietuvių patriotus, bet turi jiems sim
patijos. Ir man negina skaityti balsiai, nei lai
kyt knygų, nei mokytis lietuviškai, tik bijo, 
kad nepakliūčiau į rusų nagus. Dėl to, radęs 
kame kokią knygelę, neša tuojau pas save ir 
slepia taip, kad niekados nerasi, žinau jau tą 
paprotį ir laikau visus savo turtus atsargiai 
savo kambaryje. Vakar sakės daktaras buvęs 
pas Kasperienę. Ji turi džiovą, bet jau nebe
jauna; gali dar gyventi, tik reikia kaip nors 
palaikyti jėgas. Tur būt jie pasakė, kad siun
čiu pietus, nes daktaras pagyrė, kad gerai pa
dariau pamąsčius apie tai, tie pietūs esąs vi
sas jos pasigavimas. Nusiunčiau jam ir antrą 
pacientę: vasarą viena moteriškė, šukuodama 
vilnas, įkišo ranką į mašiną. Daktaro nebuvo, 
mama gydė ją, ir ranka užgijo, bet ji negalėjo 
pirštų pajudinti. Mamos nuomone, reikėjo 
ranką elektrizuoti, bet moteriškė neturėjo iš 
ko eiti kur toliau pas gydytoją. Atvažiavus 
mūsų daktarui, nedrįso be pinigų. Pagaliau aš 
matydama, kad nieko iš to nebus, pavadinau 
ją, parašiau raštelį daktarui, prašydama ap
žiūrėti vargingą moterį, ir nusiunčiau ją. Bu
vo ji šiandien pas mane. Kasdien vaikščioja 
pas daktarą, ir jis elektrizuoja jai ranką: 
pirštai jau pradeda judėti. Moterėlė laiminga, 
neranda žodžių daktarui išgirti.

(Bus daugiau)

RAŠO DR. J. GRINIUS

viltis krikščionims. L. Andriekui jie yra 
tas didysis džiaugsmo lašas, dėl kurio pas
kutiniojo teismo dieną įlinįjs slėnis, „tas 
žalias Dievo delnas“, ir iškils nauja kalva,

„Kurios nebus dar lietęs kojom
Nė vienas gyvis.
Kalvos viršūnėj stosis Kristus 
Su ilga pašukine tunika, 
Vienplaukis, basas...
Jis pažiūrės liūdnai į lygumas
Ir pasakys:
Palaiminti nuliūdusieji“.
Tiesa, Kristaus antrasis atėjimas čia 

poeto yra pavaizduotas neįprastai — be 
šiurpulingo iškilmingumo, apie kurį kalba 
Evangelija. Kristus čia neparodytas kara
liškai, bet teapsivilkęs grubia tunika, ba
sas, koks jis tikriausiai buvo, skelbdamas 
savo palaiminimus nuo kalvos Palestinoj. 
Jis čia nieko nesmerkia, tik liūdi tų, ku
rie nenorėjo jo pažinti, arba nuo jo atsi
skyrė, nes juos dar tebemyli ir jų tebesi- 
gaili. Ir savo ištikimiesiems jis tepasako 
tik du žodžius, tuos pačius, kuriuos kadai
se buvo ištaręs pamoksle nuo kalno. Bet 
šitie žodžiai yra esminiai: „palaiminti nu
liūdusieji“. Tiesa, krikščionio liūdesys nė
ra beviltiškas, bet vis dėlto liūdesys dėl 
savo žmogiškų ydų bei silpnybių, dėl nuo
dėmių, dėl savo artimųjų ir kitokių žmo
nių klaidų. Todėl krikščioniui negali būti 
didesnio džiaugsmo, kaip žinoti, kad Išga
nytojas šitokį liūdesį laimina, nes jis yra 
tobulumo ir šventumo ilgesys. Šitokio liū
desingo ilgesio-yra apstu ir L. Andriekaus 
lyrikoj.

„Naktigonės“ poetas kartais nuliūsta, 
kad ta žmonių bendruomenė, kurioj jam 
tenka gyventi, atrodo dažnai pasiklydusi, 
nes užmiršusi vardą tos tolimos jūros sa
los, kuri vadinasi transcendentine būtimi, 
o yra daug tokių, „Kurie nesiklausia, ko
dėl čia gema, kenčia, miršta“ („Gimimas 
ir mirtis“). L. Andriekus taip pat liūdi 
dėl savo tautiečių, su kuriais kartais ne
beįmanoma susikalbėti („Pokalbis“). Po
etas liūdi ir dėl tėvynės Lietuvos. Tik jos 
prisiminimus jis darniai įaudžia į bendruo 

sius būties reiškinius („Akmuo“, „Saulė
tekis“).

Visame eilėraščių rinkiny jis nė karto 
neištaria lietuvio vardo, bet, suminėda
mas su Lietuva susijusius reiškinius, kaip 
Baltijos pakrantę, Baltijos gintarą, kapi
nes kalnely, pasaką apie našlaitę, ieškan
čią brolių, jis mintimis dažnai nukrypsta 
į, Lietuvą arba duoda suprasti, kad jam 
lietuviai yra brangesni už kitus. Todėl jo 
vienas didelių troškimų yra svajonė būti 
palaidotam kapinėse ant kalnelio, nuo kur 
matyti septynių šventovių bokštai ir gir
dėti septyni varpai. Todėl savo ilgesį tė
vynei jis išreiškia baigiamuoju prašymu:

„Užkelkit, topoliai,
Kalnelin mano kaulus“ („Kalnelis“).
Begalvojant apie Lietuvą, L. Andriekui 

nemažai liūdesio teikia ten gyvenančių 
tautiečių paklydimas iki tokio laipsnio, 
kad su daugeliu nebegalima susikalbėti 
dėl pasidavimo svetimiesiems ir atsisaky
mo krikščionių paveldėtos religijos, nes:

„O kaip skaudu
Gimtuos laikuos paklysti
Ir nebepažint
Vaikystėj išmintų takų“. („Angelas“). 

Tautiečių pasiklydimus poetui primena ir 
pasaka apie devynius brolius ir jų seserį 
Elenutę:

„Skaudu, kad broliai pasiklysta, 
Su ragana linksmai puotauja — 
Nebepažįsta jau sesers“. („Našlaitė“). 
Nors „Naktigonės“ rinkiny nėra tiek 

daug lietuviškos simbolikos kaip „Saulėje 
kryžiuose“, tačiau jos yra pakankamai, 
kad poeto būties liudijimuose būtų jaučia
ma ir lietuviškos tikrovės dalis. Tarp Lie
tuvos prisiminimų ir lietuviškų rūpesčių 
yra ir komunistų siautėjimas, tas puotavi
mas su ragana, užmiršus seserį ir nuėjus 
su Kaino vaikais taip toli, kad net lakštin
gala tapo Kaino dukterim, nes „lakštinga
la giedojo žmogžudžiui“ („Kaino vaikai“).

Bet ar „Kaino vaikų“ skaitytojas gali 
suprasti poeto užuominas ir net lakštinga
los simbolį, jei jis nežinos, kad Salomėjos 
Nėries vienas eilėraščių rinkinys buvo pa
vadintas „Lakštingala negali nečiulbėti“, 
arba jei jis bus pamiršęs, kad poetė-lakš- 
tingala buvo parašiusi poemą žmogžudžiui 
Stalinui? Žinant tai, suprantama, kodėl 
poetas sako: „gana jau veidmainiauti, ga

na meluoti“, nes Salomėja Nėris ir kiti 
uolūs komunistų talkininkai užsitarnauja 
Kaino vaikų vardą. Bet L. Andriekus savo 
eilėrašty nemini nei komunistų, nei jiems 
talkininkavusios poetės. Tuo jis nori iš
vengti aktualumo ir ryšio su publicistika, 
kad pasiliktų apskritai žmogiškoj plotmėj, 
o Kaino vaikų simbolį būtų galima pritai
kyti įvairiems brolžudžiams (dvasiniams, 
religiniams, moraliniams). Bet ar šitoks 
per didelis simbolių apibendrinimas nau
dingas poezijai, nes tai veda į tokių abs
trakcijų rūkus, kuriuose sunku suvokti 
eilėraščio prasmę ir besistengiančiam ge
ros valios skaitytojui? Ar tai nėra berei
kalingas pasidavimas laiko madai, kuri 
nevieną poetą nuveda į ašaras?

Tiesa, kad L. Andriekaus kai kuriuos 
didelius apibendrinimus ir abstrakčius 
simbolius galima pateisinti poeto diskre
tiškumu ir pomėgiu prabilti užuominomis; 
tačiau atrodo, kad ir laiko mada yra už
metusi savo pragaištingą šešėlį. Man at
rodo, kad tokios įtakos pavyzdžiu gali būti 
„Šypsnio“ eilėraštis. Nenorėdamas plėstis, 
negaliu čia jo nagrinėti. Bet vis dėlto ne
galima nepasakyti, kad „saulės pasiilgę 
pašlaičių kiparisai po trečiojo nokturno“ 
yra knyginė abstrakcija. Kam nežinoma 
(pvz., kaip man) trečiojo nokturno reikš
mė, tam visas poetinis vaizdas tampa su
žalotas, nes „nebeįkandamas“. Tada ir jo 
ryšio su kitais vaizdais nebegalima atspė
ti. O tokių vietelių, kur vaizdų niuansai 
per daug subtilūs arba kur sąsijos tarp jų 
yra labai tolimos („lakštingala giedojo 
žmogžudžiui, kai kiekviena pušelė verkė“, 
„Viena akimirka man būtų virtus amži
nybe, lyg tam numirėliui, kuris palaidotas 
išbudo...“, „šypsokis ir tuomet, kai kipa
risai pašlaitėse gimimo naktį keiks“), pa
sitaiko ne viename „Šypsny“.

Tik čia pat reikia pasakyti, kad labai 
tolimų nebesuvokiamų asociacijų ir kny
ginių simbolių L. Andriekaus poezijoj nė
ra daug. Poetas, tur būt, žino, kad ato- 
traukos (abstrakcijos) neveda prie būties, 
bet nuo jos tolina, o knyginių simbolių 
sugestyvinė galia dažniausiai yra silpnes
nė negu tikrovinių. Be to, knyginiai sim
boliai ir atotraukos nesiderina su pagrin
diniu L. Andriekaus tikslu — liudyti teo
centrinę būtį. Poetas daug geriau savo 
tikslą pasiekia, nevengdamas konkrečių, 
visiems gerai pažįstamų smulkmenų. An* 
tai, jo „Nakvynės“ eilėrašty tėra tik trys 
daugumos matyti vaizdeliai — nuogas 
medis žiemos pabaigoj, jame apgriuvę 
paukščių lizdai ir tie patys čiulbantieji liz

dai pavasarį. Bet iš šitų paprastų konkre
tybių poetui yra pavykę sukurti šedevriu- 
ką, bylojantį apie žmogiškos būties didelį 
suskurdimą. Ir kiti eLėraščiai, kaip „Ak
muo“, „Elgeta“, „Nendrė“, „žaizda“, „Kal
nelis“, kur poetas savo įvaizdžius atremia 
į nesusigalvotas konkretybes, išeina trum-

(Nukelta į 3 psl.)

GERASIS GANYTOJAS
Tikro Jėzaus Kristaus paveikslo mes 

neturim. Jo laikų menininkai nenupiešė 
Jo portreto, ir Jo mokiniai-apaštalai neap
rašė Jo žmogiškojo veido bruožų, Jo ūgio 
ar išorinės Jo kūno išvaizdos.

Iš viso izraelitų tauta, kad išvengtų sta
bų garbinimo pavojaus, buvo nusistačiusi 
prieš paveikslus ir statulas. Taigi ir pir
mieji krikščionys pradžioje vengė garbin
ti Kristaus paveikslą ir nesistengė tiks
liau sužinoti, kokią išorinę išvaizdą Kris
tus kaip žmogus turėjo.

Ir svarbiausia: krikščionys daugiau dė
mesio kreipė į Kristaus dvasią, įi Jo moks
lą, į Jo dieviškąją prigimtį, ne tiek į Jo 
žmogiškąją išorę.

Dėl to ir pirmieji Kristaus paveikslai, 
kurie pasirodė antrame ir trečiame amžiu
je, tai Kristus kaip Gerasis Ganytojas: 
kaip piemuo, kurs neša avinėlį ant savo 
pečių. Romos katakombose dar yra išlikę 
daugiau kaip šimtas tokių piešinių; Gera
sis Ganytojas taip pat labai dažnai vaiz
duojamas reljefuose ant senų sarkofagų. 
Tuo simboliškai išreiškiama Kristaus mi
sija, Jo dvasia: išsaugoti amžinybei tuos, 
kuriuos Tėvas Jam patikėjo, ieškoti pa
klydusių, gelbėti pavojuje esančius. Kris
tus yra Gerasis Ganytojas, kurs duoda sa
vo gyvybę už savo ganomuosius. Jis pažįs
ta savuosius, Jis rūpinasi jais, Jis saugo 
ir gelbsti juos pavojuje. Jis daugiau negu 
koks nors žmogiškasis piemuo, kurs galų 
gale saugo ir gano savo kaimenę, kadangi 
turi naudos ir pelno iš jos. Kristus gi ne
turi ir neieško naudos: Jis rūpinasi savai
siais iš grynos meilės, norėdamas jiems 
gėrio ir laimės. —

Jau Senajame Testamente pranašai Vieš 
patį Dievą dažnai palygina su piemenim, 
besirūpinančiu savo ganomaisiais. Ješajas 
kalba apie Viešpatį, kurs, kaip piemuo, 
gano savo bandą, nešdamas avinėlius ant 
savo rankų (Ješ. 40,11). Jeremijas sako, 
kad Dievas, kurs išsklaidė Izraelį, vėl su
rinks jį ir saugos jį, kaip piemuo savo ban 
dą (Jer. 31,10). O pranašo Ezekielio lūpo
mis Dievas pažada: „Aš gelbėsiu savo ban 
dą; aš darysiu teismą tarp avies ir avies. 
Aš pažadinsiu joms vieną ganytoją, kurs 
turės jas ganyti, savo tarną Dovydą“ (Ez. 
34,22 s.).

Tas pažadėtasis ganytojas ir yra Kris
tus, Dovydo sūnus pagal savo žmogiškąją 
prigimtį. Ir tą žmogiškąją prigimtį Kris
tus priėmė, kad daugiau parodytų savo 
meilę, kad būtų pačiu Geruoju Ganytoju, 
kad galėtų savo gyvybę duoti už savo ga
nomuosius. Tai pats aukščiausias meilės, 
pasiaukojimo ir kilnumo idealas.

Visiems gerai žinoma, kad tas Gerojo 
Ganytojo paveikslas pritaikomas ir žmo
nių tarpusavio santykiuose.

Dažnai sakoma, kad gerais ganytojais 
turi būti tėvai, mokytojai, kunigai: rūpin
tis tais, kuriuos Viešpats ir žnjonių ben
druomenė jiems patikėjo. Ne dėl savo nau 
dos, bet iš meilės. Pažinti savuosius ir 
ginti juos pavojuj — nebėgti, kai pasiro
dys vilkas. Samdinys bėga ir galvoja tik, 
kaip gelbėti savo kailį; tikrasis gi ganyto
jas galvoja ne apie save, bet apie savuo
sius.

Bet ne tik tėvai ir mokytojai: kiekvie
nas, kurs neša šią ar kitą atsakomybę 
žmonių bendruomenėj, yra ir ganytojas.

Jau net autobuso šoferis ar lėktuvo pi
lotas gali būti geras ganytojas ar blogas.

Jau net paprastas prekiautojas ar tar
nautojas gali būti geras ganytojas ar blo
gas, kurs rūpinasi tik savo nauda, o ne 
bendruomenės gerove.

Juo labiau miestų valdytojai, parla
mentų nariai, vyriausybių pareigūnai, 
valstybių galvos turėtų būti perimti Gero
jo Ganytojo dvasia.

O mūsų laikais žurnalistai, laikraščių 
redaktoriai, rašytojai, knygų leidėjai, fil
mų režisoriai, radijo direktoriai: jų balsą 
daug kas girdi, jie turi didelę įtaką pasau
ly, jie neša didelę atsakomybę. Geri gany
tojai, ar mažiau geri, ar visai negeri!

Ne tik didieji: ir mažieji ganytojai gali 
būti geri ar blogi: ir tie, kurių balsą ne 
tūkstančiai ir milijonai girdi, o tik du ar 
trys artimieji. Visur, kur tik yra žmonių 
bendruomenė, kur tik susitinka keli žmo
nės — ten gali pasireikšti ir Gerojo Gany
tojo dvasia.

Tai ir yra žmogaus prigimties vertė ir. 
jos kilnumas: ir žmogus gali būti geru ga
nytoju, kaip tikrasis Ganytojas — Kris
tus.

Kunigas Vincas

Liet, pamaldos 4 psl.
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Dar A. Smetonai tebegyvenant Ranke- 
strasse, K. Škirpa ir jo duktė M. Valušie- 
nė buvo nuvykę j JAV ambasadą. Tuomet 
pats ambasadorius buvo išvykęs ir jį pa
vadavo charge d'affaires Mr. Alexander 
Comstock Kirk, labai simpatingas, malo
nus ir paslaugus žmogus. Nušvietus jam 
sunkią A. Smetonos būklę, jis tuoj pradė
jo rūpintis vizų reikalu, susisiekė su Wa- 
shingtonu ir padrąsino, kad netrukus ga
lįs būti teigiamas atsakymas. Nurodė, jog 
pirmiausia reikia kreiptis į JAV konsula
tą ir ten atlikti reikalingus formalumus, 
susietus su leidimu įvažiuoti. Atsisveikin
damas Mr. A.C. Kivk K. Škirpą, A. Sme
tonos dukterį ir jos vyrą pakvietė dejeu
ner, mūsiškai sakant, pietų. Pietaujant 
pas Mr. A.C. Kirk, plačiai buvo išsikalbėta 
Lietuvos reikalais, nušviečiant pastaruo
sius jos įvykius, sužlugdžiusius nepriklau
somybę. Sugrįžę Valušiai A. Smetonai pa
sakojo, kad A.C. Kirk tamsiomis spalvo
mis piešęs Europos ateitį, kalbėjęs apie 
baisų sukretą, raginęs skubėti kelionėn, 
nes kitų metų pavasarį galį įvykti netikė
tų dalykų ir užkirsti kelią į Ameriką.

JAV ambasadoje patyrus tiek daug 
žmoniškumo ir užuojautos, A. Smetona ta
po ramesnis, nes turint JAV vizą, leng
viau bus galima gauti ir kitų kraštų vizas. 
Reikalas buvo labai skubus: A. Smetona 
varu buvo verčiamas iš Vokietijos ko grei
čiau dingti. Naujasis palydovas jam ir A. 
Valučiui įsakė eiti fotografuodintis ir po 
to su fotografijomis tuojau vykti į Šveica
rijos konsulatą gautų formuliarų užpil
dyti.

— Šveicarija, kiek esu girdėjęs, galinti 
duoti tik tranzito vizą, — nustebęs atsakė 
A. Smetona. — Vadinasi, pirmiau reikia 
gauti viza iš JAV atstovybės. Be to, juk 
Šveicarijos konsulatas nieko savitai neda
ro. Taigi mums reikia kreiptis pirma į 
Šveicarijos pasiuntinybę, o ne į konsulatą.

— Tamsta neprivalai galvos sukti. Mū
sų padaryta visa, kas reikia, —• šiurkščiai 
atkirto palydovas. — Rytoj prašau Tams
tą ir pik. Valušį eiti drauge su manim fo
tografuodintis ir Šveicarijos konsulatan.

Tai pasakęs, pareikalavo iš pik. Valušio 
paso, kurį šis atidavė. Ta proga A. Sme
tona paklausė:

— Ar, iš Vokietijos važiuojant, mūsų 
diplomatiniai pasai bus grąžinti.

— O kam jums diplomatiniai pasai? — 
atrėžė palydovas. — Jūs nesate kokie dip
lomatai.

— Bet turėti diplomatinį pasą nevisuo- 
met reiškia būti diplomatu, — pastebėjo 
A. Smetona.

A. Smetona, norėdamas išsiaiškinti su- 
sidarusią pinklią būklę, telefonu išsikvie
tė K. Škirpą, kuris atvyko vakare, ir jam 
išpasakojo visą kebelį. Jiedviem besikal
bant pensiono valgomajame, kuris drauge 
buvo ir svečių kambarys, įsėlino ir paly
dovas iš virtuvės, kur jis dažniausiai sėdė
davo, sekdamas, kas pas A. Smetoną atei-

L. ANDRIEKAUS POEZIJA
- \

(Atke'ta iš 2 psl.)
pi, įtaigios galios kūrinėliai, kurie atveria 
perspektyvą į teocentrinę būtį.

Žvelgdamas į konkrečius tikrovės reiš
kinius brolišku žvilgsniu, juos jungdamas 
su savo sielos giliaisiais atodūsiais, L. 
Andriekus tampa teocentrinės būties mei
lingas liudytojas. Jis — ne pranašas, ne 
šauklys, bet originalus liudytojas, retas 
šiais laikais. Dievo ir jo kūrybos liudyto
jas, kurį lengvai gali užkrėsti absurdo 
triukšmingi ir išdidūs legionieriai. Jų iš
vemti piktžodžiavimai prieš gyvenimą, vi
są būtį ir Dievą gali laikinai sukelti sen
saciją, bet jie nepajėgūs ilgėliau patenkin
ti sielos, kuri net absurdiškuose kliedėji
muose pasiilgsta kažin ko teigiamo ir pras 
mingo. To kaip tik nemažai „Naktigonės“ 
eilėraščiuose, autentiškai pergyventuose 
originaliais simboliais ir sąsijomis.

Tiesa, L. Andriekaus meilingas nustebi
mas ties būties mįslėmis, kurios susibėga 
į Dievą, aiškiai matyti „Atvirose mariose“ 
ir „Saulėje kryžiuose“. Tik „Naktigonės“ 
poezija už „Saulę kryžiuose“ atrodo lyg 
pranašesnė tuo, kad poetas paskiausiame 
rinkiny mažiau paiso sistemos, kuri užuo
minomis ir simboliais atremtą lyriką pri
slegia. Tuo tarpu čia poetas ties būties 
reiškiniais ir mįslėmis susimąsto, lyg kuk
lus laukų vyturėlis, netikėtai pamatęs 
saulę. Be to, „Naktigonės“ rinkiny poetas 
atrodo glaustesnis. Jo meilingas nustebi
mas, santūrus liūdesys bei susimąstymas 
čia — dažniausiai trumpas — tik kelioli
kos neilgų eilučių, — nes poetas čia ge
riau yra apvaldęs vadinamąją baltąją 
(nerimuotą) eilėdarą, kuri „Saulės kry
žiuose“ rinkiny nekartą sugundė poetą 
kūrinėlius ištęsti. „Naktigonės“ poezija 
verta atidaus ir jautraus skaitytojo.

Leonardas Andriekus, NAKTIGONĖ, 
lyrika, Brooklynas, 1963 m., 112 psl., ilius
travo Telesforas Valius, išleido Tėvai 
Pranciškonai, kaina nepažymėta. 

na, ir kontroliuodamas prieš virtuvę esan
tį telefoną. K. Škirpa atsėlinusiam palydo
vui priminė tą patį, ką jam ir A. Smetona 
buvo sakęs. Be to, dar pabrėžė, kad tai tu
ri daryti suinteresuoti asmens, o ne vo
kiečių valdininkai: pašalinių žmonių kiši
masis galįs net pasunkinti vizą gauti.

— Ir kaip gi atrodo prezidentą varu va
ryti į konsulatą, — baigė savo pastabas 
K. Škirpa.

— Tamsta nesikišk į mano reikalą! — 
piktai atšovė palydovas. — Kaip man įsa
kyta, taip ir darau. Smetona turi manęs, 
o ne Tamstos klausyti.

Tokia palydovo akižara K. Škirpą įžei
dė, ir jis tuoj pat paskambino savo gerai 
pažįstamam generolui, nacionalistui, Ges
tapo skyriaus, sekančio diplomatus, virši
ninkui. Su juo visą šį nemalonų įvykį iš
siaiškinęs, pranešė, kad generolas esąs ne
patenkintas tokiu valdininko elgesiu ir 
pažadėjęs jj sutvarkyti.

— Atkuto mūsų viltis, laukėme, ką ge
nerolas pasakys per p. Škirpą, — rašo A. 
Smetona. — Laukėme visą rytojaus dieną 
ir jokio atsakymo nesulaukėme. Tai nėra 
geras ženklas mūsų bylai. Palydovas tą 
dieną piktai skersavo į mus ir labai daž
nai barškino telefonu, kalbėdamasis daug 
ką žymėjo.

Kadangi fotografijos vis tiek bus reika
lingos, tai kitą dieną, apie 11 vai. ryto, A. 
Smetona ir A. Valušis, palydovo lydimi, 
nuėjo fotografuodintis. Iš čia palydovas 
buvo pasakęs, kad. reiksią eiti į Šveicari
jos konsulatą. Bet tą pačią dieną 11 vai. 
ryto A. Valušis buvo susitaręs pasimatyti 
su JAV konsulu. Nusifotografuodinęs, jis 
ruošėsi eiti į sutartą pasimatymą. Įsiutęs 
palydovas, kad jo neklausoma, pastojo 
jam kelią, užrakino duris ir po kišenę grai 
kės ginklo. Iš tokio žmogaus visko galint 
laukti, A. Smetona patarė A. Valušiui ne
beiti. Fotografės, pamėčiusios tokį nejau
kų reginį, išsigando ir išmetė negatyvus, 
kurie sudužo, ir teko iš naujo fotografuo
dintis. Viena fotografė, pastebėjusi A. Va- 
lušį sunkokai vokiškai kalbant, pasiūlė 
jam kalbėti prancūziškai. Tai palydovui 
vėl pasirodė įtartina, ir jis įspėjo, kad ga
lima esą apseiti ir be prancūzų kalbos.

— Kada bus gatavos fotografijos? — 
paklausė palydovas.

— Tik rytojaus dieną, — atsakė foto
grafė.

— Turi būti po valandos!
— Tai pasakęs, parodė savo, kaip val

dininko ženklelį, visiems vokiečiams pa
žįstamą ir pagarbos teikiantį jo turėtojui, 
— rašo A. Smetona. — Ką darys vargšės! 
Pasižadėjo, ir, ne abejas retušuotas, pa
darė ligi dvyliktos. Po to varomės Šveica
rijos konsulatan. Ten mus labai manda
giai sutiko. Nusakėme, kas reikia, ir pasi
rašėme mudviejų užpildytus formuliarus. 
Palydovas parodė ten kam reikia ir mu
dviejų pasus, paaiškinęs, kad mudu su 
pulkininku greičiau norėtuva patekti Švei
carijon, o jis vien tarpininkaująs vizos 
reikalu. Paklaustas pavardės, viršininkui 
pasisakė (ir, rodos, pasirašė) esąs Vatzkys 
(o gal Vaškys). Tai pastebėjo pik. Valu
šis. Pasirodė, mūsų neklysta: jo būta lie
tuviškos kilmės, tik, rodos, nemokėta lie
tuviškai. Tarnautojai žvilgsniais reiškė 
mums užuojautos. Tur būt, suprato, kaip 
tikrai esama. Palydovas buvo tiek rūpes
tingas, kad, mudviem įėjus į šalutinį vir
šininko kambarį, į kurį durys betgi buvo 
neuždarytos, ir pats pridurmais šalia mū
sų atsirado. Gal būt, bijojo, kad neįsileis- 
tume su viršininku kokion įtariamon kal
bom..? Atsisveikinome, padėkoję šveica
rams už pastangą, ir išėjome.

Grįždami namo, A. Smetona su A. Va- 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Pragyvenimas nuolat brangsta, 
todėl pilnai išnaudok savo sutau
pąs, investuodamas jas į

BALTIC STORES 
and 

INVESTMENTS Co., 
(Z. Juras)

421, Hackney Rd., London, E.2, 
England, Tel. SHO 8734.

11, London Lane, Bromley, Kent, 
England, Tel. RAV 2592.

Tik čia Tavo kapitalas greičiau
siai augs, nešdamas aukščiausią 
dividendą!

Investuojant 1-2 metams, mo
kamas 5 proc. dividendas, o inves
tuojant 2-3 metams mokamas 5i.

Už investavimus 5 metams ir il
giau mokame

7 PROC.
Taupyti galima per kiekvieną 

Anglijos, Škotijos ir Vali jos banką.
Tarpininkaujame palikimus su

tvarkyti.
Visi investavimai yra pilnai ap

drausti ir garantuoti nejudomuoju 
turtu.

lušiu aplankė saviškius, Tebegyvenančius 
senajame pensione, netoli foto studijos. 
M. Valušienė, sužinojus iš savo vyro apie 
nelemtąjį įvykį foto studijoje, pradėjo pa
lydovui priekaištauti, tokį jo elgesį pava
dindama dumm. Gerai ištrinkusi storžievį 
palydovą koridoriuje, ji sujaudinta atėjo 
į kambarį, kuriame buvo A. Smetona. 
Įkandin ją atsekė įtūžęs ir nebesusivaldąs 
palydovas.

— Tamstos duktė mane, Vokietijos val
dininką, einant pareigas, išvadino kvailiu. 
Už tokį užgavimą teks atsakyti, — šaukė 
iš pykčio pamėlęs palydovas.

A. Smetonai buvo nemalonu, ir palydo
vui pasakė, kad jo duktė negerai pada
rius, duodama valios pasireikšti pykčiui 
užgauliais žodžiais, ir už tai žadėjo ją pa
barti. Sugrįžus namo, palydovas buvo dar 
neatlyžęs ir, pensiono šeimininkei bei A. 
Smetonos atėjusiam aplankyti L. Dymšai 
girdint, vis tebekreitėjo:

— Tamstos duktė išvadino mane kvai
liu. Tamsta už ją turi atsakyti!

— Suaugęs žmogus pats už save atsako, 
— nebeiškentęs atšovė A. Smetona.

— Ne, Tamsta šeimos galva, tai ir pri
valai už jos narius atsakyti. Jei dar mane 
įžeistų, tai kitaip atsiliepčiau. Aš turiu 
teisę jus visus ir kiekvieną skyrium ein- 
sperren, uždaryti. Šie sind Auslaender... 
Šie werden in Deutschland nur geduldet 
(Jūs esate svetimšaliai... Jūs esate Vokie
tijoje tik pakenčiami). Būkite atsargūs... 
Tai, mat, išauklėti ir išmokslinti žmonės 
esą, o mandagiai elgtis nemoka.

Praėjo kelios dienos, o greito, blitz- 
schell, kaip tikėjos palydovas, atsakymo 
iš Šveicarijos konsulato nesulaukta. Jis 
nekantraudamas dažnai skambino į kon
sulatą, tačiau nieko gero nepešė. Atlikus 
formalumus konsulate, ir pačiam A. Sme
tonai rūpėjo paskubinti vizas gauti. Tam 
tikslui K. Škirpa su M. Valušiene nuvyko 
į Šveicarijos pasiuntinybę, ir pasiuntinys, 
juodu labai mandagiai priėmęs, pažadėjo 
tuojau kreiptis į Berną, kur sprendžiami 
svetimšalių įvažiavimo reikalai.

(Bus daugiau)

KALENDORIAI
KALENDORIŲ „ĮVAIRENYBĖS“

PRIEŠ 200 METŲ
Kalendoriai, leistieji Lietuvoje ir Len

kijoje prieš porą šimtmečių, nepasižymė
davo pagarba skaitytojui. Leidėjai, patys 
dažnai būdami nemokšos, spausdino ka
lendoriuose visokiausias pranašystes, oro 
spėjimus ištisiems metams ir prašmatnias 
chalturinio pobūdžio žinutes neva iš viso 
pasaulio. Štai, pavyzdžiui, kokias informa
cijas rasime Krokuvoje išleistame kalen
doriuje 1754 metams:

„Kinijos jūroje yra žuvis, kuri vasarą 
virsta geltonos spalvos paukščiu ir laksto 
ore su kitais paukščiais, o rudenį parlekia 
jūron ir vėl tampa žuvimi“.

„Škotijoje krosnys kūrenamos ne mal
komis, o akmenimis, nes tuose akmenyse 
yra riebumo“.

„Amerikoje, Madagaskaro saloje (1), 
yra tokių stiprių ir didelių paukščių, ku
rie, pakėlę dramblį į orą ir sudaužę į že
mę, sudrasko jį į skutus ir sulesa. Tokio 
paukščio vienas sparnas yra 16 žingsnių 
ilgio...“

Kalendorius surimtinti padėjo Vilniaus 
astronomai M. Počebutas ir J. Sniadeckis, 
neigdami astrologines pranašystes, moks
liškai aiškindami dangaus reiškinius ir 
duodami rimtesnę astronominę kroniką. 
Pirmų lietuviškųjų kalendorių leidėjas L. 
Ivinskis, nors ir laikėsi tradicinių senų 
kalendorių ypatybių, panaudojo juos 
mokslo žinioms skleisti. Pavyzdžiui, kai 
metai buvo astrologijoje laikomi „Mėnu
lio globoje“, Ivinskis dėjo mokslines ži
nias apie Mėnulį. Atėjus „Saulės me
tams“, Ivinskis spausdino anuometines 
mokslininkų pažiūras į Saulę. Šitaip 
Ivinskio kalendoriai, kad ir kukliu mastu, 
skleidė liaudyje Koperniko sistemos bei 
mokslinio pasaulėvaizdžio supratmą.

P. SI.

ARCHIMEDO PLANETARIUMAS
Romėnų oratorius ir rašytojas Ciceronas 

minėjo matęs nepaprastą įrenginį, kurį iš
radęs Archimedas, gyvenęs 285-212 m. pr. 
K. Archimedas įrengęs tuščiavidurę sferą, 
ant kurios Saulė, Mėnulis ir penkios pla
netos judėjusios įvairiais apsisukimo pe
riodais. Įrengimo nustebintas Ciceronas 
vėliau rašė, kaip su kiekvienu apsisukimu 
Mėnulis paskui Saulę iškildavęs virš Že
mės horizonto. Jis matęs ir Mėnulio užte
mimą, kada jis patekdavęs į žemės šešė
lio kūgį.

Praėjo beveik du tūkstančiai metų, kol 
planetariumas, tiesa, daug tobulesnis, vėl 
buvo išrastas. Bet prioritetas priklauso 
Archimedui.

ŠIEK TIEK APIE KVEPALUS

Dauguma moterų mėgsta kvepalus. Jos 
mėgsta jų viliojantį kvapą, ir dažnai gali
ma užtikti ant moters tualetinio staliuko 
įvairių rūšių gražių bonkučių bei flakonų 
su kvepalais.

Daugelis tų bonkučių apvyniotos oro 
nepraleidžiančia sintetine medžiaga. Nu
pirkus bonkutę, reikia visiškai pašalinti 
tą medžiagą, nes, jeigu nors mažas jos ga
balėlis pateks į bonkutę, tai kvepa ai grei
tai išgaruoja ir net gali sugesti.

Visi kvepalai labai jautrūs šviesai ir ši
lumai. Todėl nepirkite neužpakuotos bon- 
kutės, o namuose pastatykite vėsioje vie
toje ir kur saulė neužeina. Jau pradėta 
vartoti bonkutė paprastų kvepalų išbūna 
šviežia apie 2 mėnesius. Kvapas išsilaiko 
apie 3 valandas. Geri kvepalai nekeičia 
kvapo vartojant ir išsilaiko ilgai.

Priešpiet geriausia vartoti odekoloną, o 
ne kvepalus. Vakare galima naudotis vi
sokiais kvepalais, tik ne „saldžius“ oficia
liomis progomis.

Tuščią atdarą bonkutę nuo kvepalų ge
ra padėti tarp baltinių spintoje. Arba pa
mirkyti gabaliuką vatos kvepaluose ar 
taupumo sumetimais dar geriau — užla
šinti ant vatos ir įdėti į spintą. Tuo būdu 
baltiniai maloniai kvepės. Plaunant nai
loninius baltinukus, įlašinkite Į paskutinį 
vandenį kiek odekolono.

Jeigu esate dar labai jauna, tai varto
kite tiktai švelnaus ir malonaus kvapo 
kvepalus. Aštrūs, tvankūs kvepalai tinka 
tiktai po 30 metų.

Reikia atsargiai vartoti kvepalus, kai 
saulė kaitina, nes tai gali lengvai sukelti 
odos uždegimą. Užmirškite senus patari
mus teptis kvepalais apie ausis. Ten oda 
per riebi ir klastoja kvapą. Palieskite 
kvepalais smilkinius, smakrą, kaklą, pul
są, kenklę, vis ten, kur kraujas teka arti 
odos, ir neužmirškite pakrašty savo 
apatinuko. Savo garderobui duoti kvapą 
vartokite ir muilą, maudyklės druską, van 
denį plaukams ir kūno miltelius, bet to 
paties kvapo. Kai kambaryje labai prirū
kyta, tai papurkškite savo plaukus odeko
lonu ar plaukų vandeniu. Odekolono kva
pas išsilaiko daug ilgiau, jeigu jūs jj pa
vartosite dar ant drėgnos odos nusiprau
sus.

Kiekviena moteris gali rasti sau tinka
mus kvepalus. Galima pamėginti paieško
ti tinkamų kvepalų pagal savo žvaigždyną 
— horoskopą.

Moteris — ŠAULYS (gimusi tarp XI. 
23 — XII.21) mėgsta meną, nuotykius, di
dįjį pasaulį. Ji gerai jaučiasi ant arklio ir 
būdama šeimininke didelių namų prie jū
ros kranto. Jai reikia automobilio, vilos, 
vyno, brangenybių ir... gerbėjų. Ji mėgsta 
prabangą, brangius odos dirbinius ir pui
kiausius vaisius. Jos kvepalai turėtų tu
rėti savyje ąžuolo žievės. Jie sulaikys ją 
nuo neapgalvotų išlaidų, o kedro esencija 
ramina ir apsaugoja nuo žalos tokią aud
ringą, pilną energijos moterį.

Moteris — OŽYS (XII.22 — 1.20) yra 
paslaptinga, mėgsta grabaliotis paliktuose 
mūruose ir ieškoti paslapčių. Jos spalva 
yra juoda, ji mėgsta žiemos tamsumą. Ji 
domisi mažais griuvėsiais, kuriuos ji gali 
atstatyti, elgetą, kurį ji gali nuraminti, 
filosofą, su kuriuo ji gali pasiginčyti, ir 
mylimą vyrą, kuris kursto joje paslaptin
gas ugnis. Švelnūs pakalnutės (gludišio) 
kvepalai stabdo jos polinkius į ekstrava
ganciją. Rožės ir jazmino kvepalai rami
na ją.

Moteris — VANDENYS (1.21 — 11.18) 
yra žavėtino būdo, nelogiška, pilna prieš
taravimų ir visuomet linkusi j opoziciją. 
Čia tiktai ji buvo švelni kaip angelas, čia 
staiga vėl užsidega piktumu. Ji didžia
dvasė ir trokštanti laisvės. Vyras gali ją 
vesti, jeigu jis eina dar nemindžiotais ke
liais. Jai tinka lengvi kvepalai, ir ji mėgs
ta žalią šviesą ir mėlyną spalvą.

Moteris — ŽUVYS (11.19 — IIL20) su
daro įspūdį tikro angelo, kuris basas eina 
šypsodamasis per degančias anglis. Bet 
daugiausia ji yra energinga šeimininkė ir 
labai gera artistė. Ji nieko nesupranta 
technikoje. Nieko nėra, ką ji tikrai mylė
tų. Ji bijo to, kas trukdo jos ramybę. Kva 
pai iriso ir jazmino daro ją palankią savo 
mylimajam, o pačulio ir muskuso (mo- 
šus) kvapas žadina joje įsimylėjimo švel
numą.

Moteris — AVINAS (III.23. — IV.20) 

yra drąsi. Ji gali atidarinėti uždarytas du
ris, uždirbti daug pinigų ir išleisti juos 
pilnomis rankomis. Ji mielai puošiasi 
raudonais žėrinčiais rubinais. Bet kar
tais jai užeina savotiškas nusivylimas. 
Tada jai reikia ypatingų kvepalų. Eglių 
spyglių gaivinantis kvapas ją ramina. 
Stipriai kvepiančių rožių ekstraktas daro 
ją atsargesnę, o gardenijos švelnus saldu
mas stiprina jos grožį.

Moteris — BULIUS (IV.21 — V.20) yra 
grožio simbolis. Ji mielai puošiasi sma
ragdais, o savo aplinkumą puošia alyvų, 
bijūnų bei glicinijų puokštėmis. Ji links
ma, mėgsta meną, viską, kas lengva, ir 
saldumynus. Ji nelabai mėgsta išeidinėti. 
Ji visuomet labai rūpinasi savo sveikata 
ir nešioja šiltą aprangą. Ji turi vartoti 
jazminų kvepalus, kurie pabrėš jos žavin
gumą. Oranžai ir bergamotai teikia jai 
pasiryžimo, o gardenija ištvermingumo.

Moteris — DVYNYS (V.21 — VI.20) tu
ri didžiausių gabumų. Ji kaip katė vikriai 
laikosi ant kojų. Net sunkiausioje padėty
je ji suranda išeitį. Ji labai jautri ir sun
kiai suprantama. Ji lengvai išleidžia pini
gus. Ji greitai užsigauna ir mėgsta suda
rinėti tūkstančius planų, tačiau iš jų tik
tai labai retai kas išeina. Tuberožės kve
palai koncentruoja jos pastabumą ir iš
ryškina norus. Myra ir sandalo medis 
stiprina jos valią ir daro ją diplomatiš- 
kesne.

Moteris — VĖŽYS (VI.21 — VII.22) la
bai jautri ir sentimentali, nepastovi, bet 
švelni. Nors atsargiai, bet visuomet ji gali 
vikriai išsisukti iš vyro vadovybės. Bet ją 
galima privilioti su j adė ar opalo brange
nybėmis, gražiais sidabriniais išdirbiniais, 
gyva kačiuke ar elegantiškais veidro
džiais. Orchidėjos kvepalai žadina jos fan
taziją. Jazminas daro ją palankesnę, o ro
žė žadina norą laimingiems nuotykiams.

Moteris — LIŪTAS (VII.23 — VIII.23) 
— tai pilis, pilna brangių dalykų. Jos ap
linka žemėje arba mėnulyje. Princų ir ba
jorų pagarba jai daro jos elgesį kaip povo. 
Ji yra karštai aistringa ir didžiadvasė iki 
išlaidumo. Ji parūpina vyrui dovanų retą 
tropikų paukštį ar krepšį su retais vaisiais. 
Reikia stabdyti jos nesaikumą gėlių kve
palais. Šypras gali apriboti jos norus, o 
samanomis apaugusio medžio žievės eks
traktai gali jai grąžinti sielos pusiausvyrą, 
kuri dažnai nėra kaip reikiant.

Moteris — MERGELĖ (VIII.24 — IX. 
23) gali susilaukti pastabos, kad ji per 
daug laiko praleidžia beskaičiuodama šva
riausias baltinių krūvas savo tvarkingiau
siose spintose arba kad neišleidžia iš ran
kų pieštuko ir namų apyvokos knygos. Ji 
gyva ir greita ir mėgsta užleistus sodus. 
Karts nuo karto ją užpuola abejojimai, 
tai šiuo atveju rožių, hiacintų ir jazminų 
kvepalai pašalina nemalonias,mintis ir 
grąžina pasitikėjimą savimi.

Moteris — SVARSTYKLĖ (IX.24 — X. 
23) mėgsta saldumynus, romansus ir dan
gaus mėlynumą. Jai reikia daug švelnu
mo. Ji mėgsta gyvenimą ir muziką, bet 
daugiausia už viską — meilę. Lašiukas 
kartaus migdolo aliejaus kvepaluose gali 
pagilinti jos jausmus. Truputis mandarino 
kvapo ją pralinksmina, o pakalnutės pa
gražina jos gyvenimą, apie kurį ji poetiš
kai svajoja, bet visai praktiškai ir pato
giai tvarko.

Moteris — SKORPIONAS ( X.24 — XI. 
22) stipriai laikytina, nes ji gali nueiti 
paskui kareivius ar net piratus. Ji valgo 
daug pipirų ir mėsos, o jos temperamentą 
galima lyginti su tik ką iš vienuolyno pa
bėgusia ispane. Ji turi labai stiprią svei
katą. Tiktai labai švelnus rožių kvapas 
kvepaluose gali ją nuraminti. Šviežių 
obuolių kvapas gaivina ją, o orchidėja nu
veja dažnas abejones.

V. Čekauskienė

„IŠ DANGAUS KRINTANTIS VANDUO“
1935 m. virš pietrytinės Venesuelos kal

nų nedideliu lėktuvu suko ratą avantiū
ristas ir aukso ieškotojas Džimis Endže- 
las. Jis bandė miškuose surasti kokią nors 
versmę, turtingą auksingo smėlio.

Jis nerado aukso, bet užtat padarė ne
mažą geografinį atradimą: surado pasakiš 
kai gražų krioklį, krintantį nuo Aujan 
Tepinji (Velnio kalno) plokščiakalnės. At
radėjo garbei krioklys buvo pavadintas 
Endželo vardu. Ir dabar ant Velnio kalno 
viršūnės tebestovi Džimio lėktuvas. End- 
želui pavyko sėkmingai nusileisti raito
toje vietovėje, bet paskui lėktuvas įklim
po dumble. Pakilti aukso ieškotojas nega
lėjo. Taip ir liko stovėti tas savotiškas pa
minklas negyvenamuose Gvijanos kalny
no kalnuose.

Iki praėjusių metų Endželo krioklys bu
vo laikomas aukščiausiu Žemėje — pagal 
kuriuos duomenis jo aukštis 980 m. Bet 
1962 m. du venesueliečiai, skrisdami lėk
tuvu nuo Kauro versmių į Karakasą, pa
keliui neįžengiamose giriose pamatė kriok 
lį, krintantį iš pusantro kilometro aukštu
mos! Indėnai, gyveną šioje vietovėje, pa
sakoja apie „vandenį, krintantį iš dan
gaus“. Pagal indėnų legendas kalnas Me- 
sefa de la Pava, iš kurio krinta krioklys, 
gyvenamas paslaptingų būtybių, kurių si
luetus galima matyti jo viršūnėje šviesio
mis mėnesienos naktimis.

Dabar atliekami tikslūs krioklio-milži- 
no matavimai.
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LONDONAS
PASKUTINĖ DIENA

„Šaltinio“ ekskursijai rugpiūčio 16-23 
dienomis j Paryžių, Liurdą, Lisieux ir ki
tur užsirašyti paskutinė data yra balan
džio 20. Adresas: 21, The Oval, Hackney 
Rd., London, E.2.

VELYKMETIS
Didžioji dauguma tautiečių uoliai pasi

naudojo rekolekcijomis, kurias Lietuvių 
bažnyčioje gražiai pravedė svečias iš Ro
mos kun. dr. Vytautas Kaziūnas, Vatikano 
radijo liet, skyriaus vedėjas. Jis išsamiai 
susipažino su liet, kolonija, Londono įžy
mybėmis ir balandžio 2 d. aplankė Lietu
vių Sodybą, kur pravedė trumpą dvasinį 
susitelkimą. Balandžio 5 d. grįžo tęsti dar
bo Romoje ir Vatikane.

PIRMOJI KOMUNIJA
Lietuviškoji Pirma Komunija ir šiemet 

bus savoje bažnyčioje. Vaikus reikia užre
gistruoti.

MOTERŲ INVAZIJA LIET. NAMUOSE
Praeitą sekmadieni, balandžio 12 d., Lie

tuvių Namus buvo užvaldžiusios Londono 
lietuvės moterys, susirinkusios aptarti Dai 
navos šalpos draugijos reikalų. Dalyvavo 
gausus būrelis moterų.

Dainavos draugija susilaukė naujos na
rės: Sirutytė, mokytoja, įsijungė į daina- 
viečių sambūrį.

Susirinkimui pirmininkavo B. Dauno- 
rienė.

PADĖKA UŽ DARBŠTUMĄ
Balandžio 18 d., šeštadienį, Sporto ir So

cialinio Klubo patalpose, 345 A Victoria 
Park Road, London, E.9, buvusiam Klubo 
sekretoriui I. Dailidei už penkių metų tar
nybą ruošiama Padėkos vakarienė. Pra
džia 8 vai. vakaro.

Vakarienės mokestis: vyrams — 1 sva
ras, moterims — 10 šil.

Užsiregistruoti pas V. Puidokienę, 44 
Blythe St., London, E.2, arba pas dabarti
nį Sporto ir Socialinio Klubo sekretorių S. 
Starolį,

Rengėjai

LONDONO LIETUVIŲ SPORTO IR 
SOCIALINIO KLUBO METINIS 

SUSIRINKIMAS
Klubo susirinkimas įvyko kovo 21 d. 

Susirinkimą atidarė V. Lagunavičius, pa
siūlydamas prezidiuman P. Mašalaitį pir
mininku, o sekretoriauti Z. Jurą.

Klubo sekretorius Ignas Dailidė padarė 
pranešimą iš klubo finansinės veiklos. Per 
metus, kurie pasibaigė gruodžio 31 d., klu
bas turėjo pajamų 4374 svarus, o išlaidų 
4257 svarus. Be to, pranešė, kad susirinki
mo dieną klubas banke atliekamų pinigų 
turėjo 900 svarų.

Revizijos komisijos vardu Z. Juras smul 
kiau patikslino kai kurias angliškos fir
mos atstovybės grafas.

Diskusijų metu S. Kasparas priminė, 
kad klubo sekretorius savo pranešime ty
čia ar netyčia užmiršo klubo kultūrinę 
veiklą, kuri jam vadovaujant buvo gana 
graži. Neskaitant šokių, klube vyko V. Si
dzikausko pranešimas Londono lietuviams, 
ir klubo sekretorius surengė jam jaukų 
priėmimą. Vėliau atvyko iš Nottinghamo 
jaunimo grupė pasirodyti londoniečiams, 
buvo artistai iš Jungtinių Amerikos Vals
tybių ir visa eilė kitų darbų bei parengi
mų, kuriuos klubo sekretorius parėmė sa
vo darbu bei pinigais, gaudamas klubo 
vadovybės pritarimą. Jis atliko savo pa
reigas puikiai, kiek jam sąlygos leido. S. 
Kasparas klubo narių vardu pareiškė di
delę padėką buvusiam sekretoriui.

Baigiantis diskusijoms, iškelta tai, kad 
klubas apmokėjo „Šaltinio“ išleistosios 
Laimučio Švalkaus dramos „Kovojančios 
Lietuvos“ spausdinimo išlaidas. Labai gra
žus reiškinys, kad klubas, baigdamas iš
bristi iš skolų, rikiuojasi į kultūrinius ba
rus.
-^.Klubo pirmininkas V. Lagunavičius pra
nešė, kad pagal naujus įstatus reikės rink
ti didesnį komitetą, ir kartu padėkojo bu
vusiam komitetui už nuoširdų bendradar
biavimą, o nariams už gausų lankymąsi 
savo klube.

Klubo vadovybėn išrinkti: J. Babilius — 
pirmininku, J. Čemis — vicepirmininku, 
J. Damidavičius perrinktas kasininku. Re
vizijos komisija: Z. Juras, J. Šemeta, J. 
Parulis. Klubo komitetas; A. Aleksandra
vičienė, A. Dėmenis, S. Kasparas, K. Lagu
navičius, V. Lagunavičius, B. Namajuškie-

nė, E. Senkuvienė, V. Šalčiūnas, S. Puido
kas, J. Vikanis.

Klubo sekretorius turi būti klubo komi
teto kviečiamas asmuo, tai jis ir bus pa
kviestas, kada komitetas susirinks posė
džio.

Einamuosiuose reikaluose buvo diskutuo 
jama, kaip užmegzti ir palaikyti ryšius su 
Manchestėrio, Bradfordo ir kitais klubais. 
Visų buvo vieningos nuomonės, kad rei
kėtų vieni kitus aplankyti, surengiant 
ekskursijas.

Dabar klube yra įmontuota garsintuvų 
sistema, kuri apjungia abi sales. Prie klu
bo yra susiorganizavęs jaunimo klubas, 
kuris rengia savaitgaliais šokius, net atro
do, kad jaunimas imsis vaidinimp pasta
tyti.

MARGUČIŲ BALIUS
Katalikių Moterų Šventos Onos Draugi

jos tradicinis Margučių balius praėjo su 
didžiausiu pasisekimu. Žmonių atsilankė 
tiek daug, kad parapijos viršutinė salė vos 
galėjo sutalpinti.

Margučių konkurso dalyviai turėjo už
leisti savo vietas priaugančiam jaunimui, 
todėl ir premijas gavo: I — Virginija Čer- 
niutė, II — Marytė Baublytė.

MANCHESTERIS
JAMBOREE FILMOS IR PARODA

Jaunimui pasijudinus, neatsilieka ir 
skautai. Balandžio 18 d., 6.30 vai. (punk
tualiai), Manchesterio socialiniam Klube 
jie rengia Jamboree's filmų bei spalvotų 
paveikslų vakarą. Kartu galima bus pa
matyti atvežtų suvenirų parodą.

Kviečiame visus, senus ir jaunus, iš toli 
ir arti atsilankyti. Po programos galima 
bus pasišokti. Gros linksma kapela.

Rengia Jamboree's dalyviai.

DERBY
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas lietuviams evangelikams lai
kysiu balandžio 19 d., 14.30 vai., Derbyje, 
St. Mary's Chapel (St. Mary's ir Sowter 
Rd. sankryžoje).

Kun. Aldonis Putcė

NOTTINGHAMAS

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
WOLVERHAMPTON — balandžio 19 d., 

11 vai. Išpažintys nuo 10.30 vai.
GLOUCESTER — balandžio 25 d., 12 vai.
STROUD — balandžio 26 d„ 12 vai.

■M ::::::::::

Mieli tautiečiai,
Nepraleiskite progos pasiųsti tiesiai iš mūsų sandėlių 

Londone šį puikiai įpokuotą aukščiausios rūšies maisto 
siuntinį, kuris pradžiugins kiekvieną jo gavėją Lietuvoj:

M-13
2 sv. sviesto, 2 sv. kiaul. taukų, 2 sv. lašinių, 2 sv. ryžių, 
Yz sv. arbatos, >/2 sv. kakavos, Į4 sv. pipirų ir lauro lapų, 
1 sv. cukraus, 1 sv. razinkų, 1 dėž. Nescafe, 1 sv. saldai

nių ir 6 sv. kvietinių miltų, tik už 
£10.0.0 su pasiuntimo išlaidomis ir sov. muitu.

Taip pat turime sudarę ribotą kiekį siuntinių labai 
vertingų angliškų medžiagų.

V-3
Trys atkarpos po 3V2 jardo kostiuminių, grynos vilnos, 
sunkių, labai stiprių, mėlynų, pilkų ir rudų medžiagų su 
įrašais All Wool Made In England. Viso 10 y2 jardų, tik už 

£17.0.0 su pasiuntimu ir muitu.
Specialiai merginoms ir moterims turime ribotą kiekį 
išimtinai puikaus, labai sunkaus nepermatomo satino 

hylono labai gražių raštų.
N-4

Keturios atkarpos keturioms suknelėms šios išimtinai 
puikios medžiagos tik už 

£15.0.0 su pasiuntimu ir muitu.
Kombinuotą siuntinį, sudarytą iš aukščiau nurodytų 

siuntinių V-3 ir N-4 (3 kostiumai ir 4 suknelės), 
pasiunčiame už £29.0.0, 

tokiu būdu jūs sutaupote £3.0.0.
Reikalaukite mūsų pavyzdžių. Patarnaujame tiksliai, 
skubiai ir garantuotai. Maisto siuntinius siunčiame ir 

40 svarų. Duodame geras išsimokė j imo lengvatas.

BALTIC STORES LTD.
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ABN MINĖJIMAS NOTTINGHAME
Balandžio 19 d., sekmadienį, 5 vai. vak., 

Ukraniečių Klubo salėje įvyks Antibolše- 
vikinio Tautų Bloko (ABN) 20 metų gy
vavimo sukaktis.

Visi kviečiami dalyvauti viešame posė
dyje ir po to — tarptautiniame koncerte.

Programą atliks: baltgudžiai, estai, lat
viai, lietuviai ir ukrainiečiai.

ABN organizacija jungia visas komunis
tų pavergtąsias tautas, ir lietuviai joje ak 
tyviai dalyvauja.

Ši politinė organizacija kovoja už visų 
pavergtųjų tautų laisvę, todėl prašome vi
sus, kurie dar neužmiršo, kad yra tremti
niai, ir kuriems dar rūpi savo tėvynės 
laisvė, atsilankyti į šį minėjimą.

Lietuvių atstovai ABN Nott. Komitete

RAJONO ŠVENTĖ
Balandžio 25 d. Nottinghamo skaučių 

„Šiluvos“ D-vė ruošia iškilmingą šv. Jur
gio šventę Nottinghame, Ukrainiečių salė
je, 30 Bentick Rd. Pradžia 6 vai. vak.

Programoje:
Iškilmingoji sueiga, 
meninė dalis, 
bendri šokiai, kuriems gros 
garsi ukrainiečių kapela.

Kviečiame visus nottinghamiečius ir ki
tų kolonijų tautiečius ir jaunimą gausiai 
dalyvauti.

Rengėjai

SKAUČIŲ BALIUS
Birželio 6 d. Ukrainiečių salėje, 30 Ben

tick Rd., Nottingham, Rajono vyresniosios 
skautės ruošia JAUNIMO VAKARĄ.

Pradžia 7 vai.
Mergaitės rengiasi balinėm suknelėm, 

vyrai tamsiais kostiumais. Šokiams gros 
puiki E. Lukšaičio kapela. Kviečiame 
visus!

Rengėjos

REKOLEKCIJOS
Kviesdamas visus tikinčiuosius gausiai 

dalyvauti mūsų metinėse rekolekcijose, 
kurias ves Mons. Kl. Razminas iš Romos, 
skelbiu šią tvarką:

BRADFORD — balandžio 18 d„ 11 vai. 
Mišios; 4.30 p.p. išpažintis ir konferenci
ja; balandžio 19 d. — 12.30 v.

LEEDS — balandžio 19 d., sekmadienį 
(ne ketvirtadienį) 3.30 v. p.p., Holy Rosa
ry bažn.

HALIFAX — balandžio 21 d., antradie
nį, 7 v.v., St. Columba bažn.

HUDDERSFIELD — balandžio 23 d., 
ketvirtadienį, 7 v.v., St. Joseph's bažn.

ROCHDALE — balandžio 25 d., šešta
dienį, 12 v.

MANCHESTER — balandžio 25 d„ 5 v. 
p.p., St. Chad's bažn. — konferencija ir iš
pažintis; balandžio 26 d., 10.30 v. pamal
dos Notre Dame Seselių vienuolyne.

Kun. J. Kuzmickis

PAIEŠKOJIMAI
ŠEŠETAS Zigmas, kilęs iš Panevėžio, 

prašo pažįstamus atsiliepti šiuo adresu: 
šešetas Zigmas, Centre Hospitalier, Pul. 
115-38, Montfermeil (S.O.), France.

PAIEŠKOMA KOMPANIJONĖ
Aš, lietuvė, paieškau lietuvės moters, 

kuri norėtų baigti savo amžių dalydamasi 
vargais ramiai gyvendama su manim. Tu
riu namuką, pilnai apstatytą baldais. No
rint gauti darbo, galima gauti virtuvėj 
kartu su manim.

Rašyti: Mrs. Vincė Urbonas, 33 Provi
dence Rd., Bromsgrove, Worcs., England.
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(Z. JURAS)
421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2.

(Tel. SHO 8734)
&

SKYRIAI: 121, Middleton Rd,, Manchester,8.
7042 So. Talman Ave. Chicago, Ill, 60629, USA.
124 Park St. Sudbury, Ontario, Canada.
61 N. Windemerele Ave., Port Arthur, Ontario,

Canada.

LIET. SODYBA
REIKALINGI TARNAUTOJAI

Lietuvių Sodybai tuojau reikalingi virė
jo padėjėjas(a) ir virtuvės darbininkas.

Galėtų būti ir vyras su žmona. Dėl sąly
gų rašyti vedėjui — Headley Park, Bor- 
don, Hants.

Vokietijoje gyvenąs 43 m. amžiaus lie
tuvis katalikas, turįs savo butą ir geras 
nuolatines pajamas, ieško lietuvaitės lie
tuviškai šeimai sukurti.

Rašyti „Europos Lietuvio“ Administra
cijai.
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MAISTO SIUNTINIAI

KVIETINIŲ MILTŲ £8. 4.2

Hl!!

40 sv CUKRAUS

RYŽIŲ

£9.18.4

£9.18.4 :::::

20 svarų įvairių rūšių grikių ir daug kitokių

maisto siuntinių į Lietuvą pasiunčia

TAZAB& Co.Lt d
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7

Tel. FRI 3175
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 MOTERYS KVIEČIA

DAINAVOS šalpos Draugijos 

ruošiamas

PAVASARIO
| BALIUS
įvyks balandžio 25 d., šeštadienį, 

Lietuvių Namuose,
1 Ladbroke Gdns., London, W.11.
Baliaus pradžia 7 vai. vakaro, 
šokiams gros geras orkestras.

Ypatinga gausybė puikių 
užkandžių.

Visas baliaus pelnas skiriamas 
lietuvių šalpos reikalams.

Staliukus galima užsakyti telefonu 
PARk 2470.

GGGGGGGGGGGGGGG

PASAULYJ
— Kinijos „Liaudies dienraštis“ išvadi

no „idioto svajone“ Vokietijos kanclerio 
Dr. Erhardo pasisakymą, kad rytinė zona 
turėtų būti prijungta prie vakarinės.

— 64 Alžyro karininkai išsiųsti mokytis 
į Sov. Sąjungą.

— Iš Eifelio bokšto nukrito 52 m. am
žiaus paryžietis draudimo agentas, ir da
bar bokštas per 75 metus ant savo sąžinės 
turi jau 329 savižudžius.

— Lee Oswaldo motina pašalino nuo by 
los advokatą Marką Lanę, kuris buvo pa
siryžęs įrodyti, kad ne jos sūnus nužudė 
prez. Kennedį.

— Pastarosiomis dienomis rytų Pakista
ne cholera mirė daugiau kaip 100 žmonių.

— Į šiaurę nuo Romos kai kuriuose kai 
muose vilkai sudraskė avių ir veršiukų.

— Regensburge, V. Vokietijoje, 7 mėne
sius kalėjimo gavo Fritzas Meieris, kuris 
užeigos savininką žydą išvadino „žydiška 
kiaule“.

— Viktorijos valstija Australijoje nori 
Britanijoje užverbuoti 100 policininkų sa
vo policijai sustiprinti.

— Balandžio 8 d. du rusų lėktuvai at
gabeno į Paryžių 13 tonų aukso, kurio ver
tė daugiau kaip 5 mil. svarų.

— American International Pictures ben 
drove Hollywoode nutarė, kad jos statomo 
se filmose nė vienas nerūkys.

— Liverpoolyje, Britanijoje, suimtas ir 
nuteistas pataisos kalėjiman 15 m. am
žiaus berniukas, kuris jau 196 kartus buvo 
įsilaužęs į svetimus namus ir iš viso daik
tais ir pinigais padaręs žmonėms nuosto
lių už 2.194 svarus.

— 18 m. amžiaus jaunuolis iš R. Vokie
tijos buvo pabėgęs į V. Vokietiją, paskui 
grįžo, pasiėmė motiną, brolį ir seserį ir vėl 
pabėgo pro spygliuotų vielų sienoje prasi- 
ardytą spragą.

— V. Vokietijos keliuose praeitais me
tais žuvo daugiau kaip 14.000 ir sužeista 
400.000 žmonių.

— Skopje, Jugoslavijoje, po miestą su
griovusiojo žemės drebėjimo 1963 m. dar 
užregistruota 417 kitų drebėjimų.

GGGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON. W.11.

MAISTO SIUNTINIAI PERSIUNČIAMI 
TIESIOG IŠ DANIJOS.

GGGGGGGGGGGGGGG
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