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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Kai Justas Paleckis garbina savo 
viršininką

Atiduodamas savo duoklę Chruščiovo 
70 m. sukakčiai paminėti, Justas Paleckis 
taip pat parašė straipsnį ir išgyrė savo 
viršininką. Pagal Paleckio tvirtinimą išei
na, kad Chruščiovas viską žino ir išmano. 
Štai kaip jis apie tą didelį išmanymą ra
šo: „Nuo bulvių sodinimo ir avių kirpimo 
ligi sudėtingiausių kosmoso tyrinėjimo, 
meno ir tarptautinės politikos klausimų“.

Ar gali būti, kad kuris nors pasaulio 
mirtingasis šitaip daug nusimanytų? Neti
kime. Jeigu jis toks genijus, tai partija jau 
seniai galėjo nuversti Staliną ir jo vietoje 
šį gudruolį pastatyti. Bet kol Stalinas bu
vo gyvas, tai ir jį visi partiniai ir kartu 
Paleckis laikė taip pat didžiausiu genijum. 
Tik kai numirė, tai tada pradėta skelbti, 
kad tai būta ne genijaus, bet biauraus 
žmogžudžio.

Taigi ir dėl Chruščiovo visiškai galima 
patikėti, kad tam tikrų sričių specialistai 
jį painformuoja, o šis mužikas tik kartoja 
jų mintis ir yra garbinamas, kaip nepa
prastas genijus. Juk šitaip paprastai dik
tatūrose ir kuriamas asmenybės kultas.

Bedievybė tarp vaikų
M. Babeckienė „Komjaunimo tiesoje“ 

rašo, kaip puikiai Panevėžio antrojoje vi
durinėje mokykloje veikia ateistai. Kaip 
ten yra su vyresniaisiais, tai ji nutyli. Bet 
pasirodo, kad mažiukai pionieriai ir ateis
tinius vakarus rengia ir bedieviškas kny
gas platina.

Ar galėtų būti, kad jie patys savo inicia
tyva šitaip daro? Čia, tur būt, nė abejoti 
nėra ko. Kas jiems liepiama, tai tie vaiku
čiai ir daro. O vyresnieji, matyt, nebe to
kie jau klusnūs ir nebesireiškia ateizmo 
propagandoje net ir raginami. Jie supran
ta, kad tokiais rimtais dalykais gali žaisti 
tik vaikai.

Kaip iš visko matyti, Panevėžys nelabai 
paartais bedievybės apaštalams. Juk Ba- 
beckienė rašo, kad tik trys tėvai sutiko 
platinti pakvietimus, kai į mokyklą atva
žiavo bedievybės specialistas Ragauskas. 
Dėl to jo susitikimas su žmonėmis galėjo 
būti tik naudingas propagandiniu pažiū
riu, bet ne gausus. Vadinas, atvažiavo pro
pagandininkas ir rado suvarytų šiek tiek 
žmonių. O kad žmonių tikrai gausiai suei
tų, mes siūlytume pavesti pakvietimus 
platinti milicijai. Tada pasisekimas būtų 
dar tikresnis...

Skirtumai
1939 m. „Lietuvos Aide“ buvo išspaus

dintas skelbimas, kad vidurinę mokyklą 
baigusi mergina ieško pardavėjos, padavė
jos ar panašios vietos. Šiandien sovietinis 
„Švyturys“ iš ano skelbimo nori pasidary
ti šiek tiek propagandos. Žiūrėkite, kaip 
buvo anuomet!

Na, taip ir buvo, kad mergina ieškojo 
darbo. Mokslo ji buvo ne kažin kokio — 
tik vidurinės mokyklos. Jeigu anuomet jau 
būtų buvę kolchozai ir visokios prievartos 
priemonės, kaip dabar, tai, žinoma, ją bū
tų tenai tuojau nugrūdę. Deja, tada Lie
tuvoje žemės ūkis buvo privačiose ranko
se, išpūsta biurokratija nebuvo reikalinga, 
ir niekas nesinaudojo prievarta skirti šen 
ar ten žmones.

Okai dėl jaunų bedarbių, tai jų ir šian
dien Lietuvoje yra, jei kas ir varomas 
neina į kolchozus. Tik toks dar skirtumas, 
kad šiandien jau nebėra „Lietuvos Aido“ 
ir nė vienas jaunuolis nebegali per jį pa
siieškoti darbo.

Rusas ir ruselis
Jeigu Lietuvoje gyvena kuris nors la

biau pasireiškiąs rusas, tai jis, žinoma, 
turi būti minimas ir gerbiamas. Va, tuoj 
po karo rusiškoji sovietinė valdžia pradė
jo Vilniuje leisti „Sovietskaja Litva“ laik
raštį. Jo redaguoti atsiuntė ruselį Gelba- 
ką. Sakome: ruselį, nes tas Gelbakas buvo 
tada dar visiškai jaunas, dar nevisiškai 
suaugęs į rusą. Tik dabar jam sueina 50 
metų amžiaus. Bet visi sovietiniai net ir 
lietuviški laikraščiai Lietuvoje dabar 
spausdinasi apie tą rusą straipsnius, tarsi 
jis būtų kažkoks didelis vyras.

Išsispausdino straipsnį ir „Literatūra ir 
menas“. Bet šiam savaitraščiui mes beveik 
norėtume sušukti valio! Jame apie rusą 
Gelbaką bent rašo nė kuris nors lietuvis, 
o toks pat rusas Metelskis!

Keturi čekai pasirinko laisvę Italijoje
(E) Balandžio 26 d. Palermo, Sicilijoje, 

kelioms valandoms sustojus čekų laivui 
„Lavtsia“, keturi Čekoslovakijos piliečiai 
nebegrįžo į laivą ir pasirinko laisvę Va
karuose.

SENATORIAUS KEATINGO 
PASISAKYMAS

Senatorius jau anksčiau yra reikalavęs 
Lietuvai laisvės, ir tas jo reikalavimas bu
vo smarkiai įgąsdinęs Lietuvos valdan
čiuosius bolševikus.

Senatorius Kenneth B. Keatingas (R., 
N.Y.) dabar, gegužės 3 d., pasisakė prieš 
tuos, kurie siūlo priimti vadinamąsias rea
lybes, įvykusias pasaulyje, ir pareiškė, kad 
„Mes turime blaiviai žvelgti į apstulbinan
tį Sovietų kolonizacijos faktą, kaip Lietu
voj, dekolonizacijos laikais, ir turim ryž
tis, kad tas faktas būtų iškeltas aikštėn 
kiekviena proga!

Kalbėdamas pirmojo ir paskutiniojo Lie 
tuvos prezidento Antano Smetonos 20-ties 
metų mirties sukakties minėjimo iškilmė
se Statler-Hiltono viešbutyje, senatorius 
Keatingas pareiškė, kad „dabar ne laikas 
mums pasitraukti nuo viso pasaulio tautų 
likimo“, ir jis pabrėžė reikalą „pasmerkti 
Lietuvos teisių pažeidimą daugelyje viešų 
vietų, kurios mums prieinamos“.

Štai daugiau ištraukų iš senatoriaus 
kalbos:

„Beveik trijų milijonų Lietuvos žmonių 
viltis anapus Geležinės uždangos mums 
svarbi. Amerikos žmonių balsas gali būti 
išgirstas. Ir jei tik jis bus pakeltas protes
to vardan, jis galės palaikyti gyvą viltį, 
kuri yra svarbi laisvojo pasaulio ateičiai“.

„Tokia proga, kokios paminėti šįvakar 
čia susirinkom, Lietuvos žmonių likimo 
realybė turi dramatiškos reikšmės. Bet 
turime per ištisus metus atminti, kad mi
lijonų žmonių pavergimas svetimoje dikta
tūroje, kurios jie neapkenčia, yra gyvas 
simbolis grėsmės, su kuria susiduriame, ir 
ryžto, reikalingo jam pasitikti“.

„Yra tvirtinančių, kad vilties palaiky

r Seįtiįiiios DIENOS -|
ARABAI PRIEŠ BRITUS

Pietų Arabijos kraštuose prasidėjo par
tizaninis karas prieš Adene įsistiprinusius 
britus.

Partizanai apmokyti Jamene ir moder
niškai apginkluoti.

O Egipto prez. Nasseras, kurio kariuo
menė sukoncentruota Jamene, yra pareiš
kęs, kad jo tikslas yra išstumti iš arabų 
kraštų britus.

KARINIAI ATSTOVAI APNUODYTI
Amerikiečių ir britų užsienių ir krašto 

apsaugos ministerijos pareiškė sovietams 
protestą dėl to, kad kovo 25 d. Odesoje, 
prie Juodosios jūros, buvo apnuodyti 1 bri 
tų ir 3 amerikiečių kariniai atstovai.

RAKETOS KUBOJE
JAV krašto ir užsienių reikalų ministe

rijos skelbia, kad sovietai nėra išgabenę iš 
Kubos didžiųjų priešlėktuvinių raketų.

Tikimasi, kad tos raketos ir joms aptar
nauti personalas netrukus bus išgabenti.

31 AREŠTUOTA
Of: ei:'i Čekoslovakijos žinių agentūra 

skelbia, kad „už bandymą trukdyti ramy
bę“ gegužės 1 d. Prahoje buvo areštuota 31 
asmenys.

Vakariečių žiniomis, gegužės 1 d. įvyko 
dvi prieš komunistinį režimą nusistačiu- 
siųjų demonstracijos.

CHRUŠČIOVO SAUGUMAS EGIPTE
Chruščiovas atkeliavo į Egiptą 16 dienų 

vizito.
Egipto vyriausybė ėmėsi didžiausių sau

gumo priemonių, apstatydama policija vi
sus kelius ir vietas, kur tik jis pasirodys. 
Tačiau tos priemonės nepatenkino sovietų 
— jie atsiuntė dar 90 savo saugumiečių.

Tikimasi, kad Chruščiovas pažadės Egip 
tui 78 mil. svarų paskolą antrojo penkme
čio planui vykdyti.

PREKYBA SU KUBA
Jau pasiuntę 450 autobusų, britai pagal 

susitarimą Kubai turi dar pagaminti bent 
500.

Tačiau JAV norėtų, kad prekyba su Ku
ba būtų siaurinama, o ne plečiama. Dėl to 
gali būti, kad, amerikiečių spaudžiami, brį 
tai iš tiesų apvaržys prekybą. Svarbus mo
tyvas apvaržyti yra dar ir tas, kad prekės 
duodamos ilgalaikio išsimokėjimo sąlygo
mis.

SAVIVALDYBIŲ RINKIMŲ IŠDAVOS
Britanijoje savivaldybių rinkimuose dar 

biečiai laimėjo 259 vietas.

mas yra pavojingas, kad faktai yra faktai, 
kad mitai yra mitai ir kad realybė yra rea 
lybė. Mes turėtumėm priimti tai, kas pa
sauly įvyko, ir susikaupti tik ties savų tei
sių, nuosavos laisvės saugojimu“.

„Tie žmonės nepritaria įsitikinimui, kad 
laisvės reikalas yra visuotinis, kad laisvės 
pralaimėjimas, vis tiek, kurioje pasaulio 
dalyje, yra drauge pralaimėjimas visų, ku
rie jos geidžia ar turi vilties ją išlaikyti“.

„Tie, kurie linkę priimti tai, ką jie va
dina „realybėmis“, kasa skriaudos kapą 
tiems, kurie kenčia dėl tų vadinamųjų 
„realybių“.

„Jokia laisva tauta negali leistis suda
ryti įspūdį nei žodžiu nei veiksmu, kad ji 
linkstanti į pasiūlymą, kurs jėgą paverstų 
teise. Jungtinės Valstybės nepriima tokių 
siūlymų. Mes pripažįstame Lietuvos žmo
nių teisę spręsti savo ateitį laisvėje. Mes 
tikimės dienos, kada Lietuva vėl galės įsi
jungti į laisvų tautų bendruomenę“.

„Mes Jungtinėse Valstybėse ir milijonas 
lietuvių kilmės piliečių turėtumėm blai
viai žvelgti į pritrenkiantį Sovietų koloni
zacijos faktą menamos dekolonizacijos lai
kais, ir ryžtis, kad tas faktas būtų kelia
mas aikštėn kiekviena proga. Aišku, So
vietų okupacijos Lietuvoje nepripažinimo 
negana. Tai yra pasyvi politika. Mes turė
tumėm pasmerkti lietuvių teisių pažeidi
mą daugybėje viešų vietų, kurios mums 
prieinamos“.

„Dabar ne laikas mums atsipalaiduoti 
nuo tautų likimo visame pasaulyje, o lai
kas pakartotinai patvirtinti mūsų įsiparei
gojimus dėl jų likimo, nes jų likimas yra 
intymiai susijęs su mūsiškiu. Jei laisvė 
suklups kur nors, tai ji suklups ir čia“.

VIETNAME REIKALINGA PAGALBA
JAV-bės kreipėsi į įvairius sąjunginius 

kraštus, kviesdamos padėti susitvarkyti 
Vietname su komunistais.

Patys amerikiečiai ten laiko apie 16.000 
karių ir kasdien išleidžia daugiau kai mili
joną dolerių.

KINIJA NORI BRITŲ GAMINIŲ
Komunistinė Kinija jau perka iš Britani 

jos moksliniams tyrimams reikalingus įren 
gimus.

O dabar planuoja dar pradėti pirkti lėk
tuvams gaminti priemones ir įrengimus.

DR. DERINGO BYLA
Britanijoje gyvenąs ir dirbąs lenkas Dr. 

Deringas iškėlė bylą knygos „Exodus“ au
toriui ir leidėjams, nes buvo parašyta, kad 
jis Auschwitzo koncentracijos stovykloje 
daręs operacijas be anestezės.

Teisme jis įrodinėjo, kad nors tuo būdu 
gelbėjęs žmones. Teismas sutiko su tuo ir 
priteisė jam pusę peno. Bet jis turės sumo
kėti apie 20.000 svarų teismo išlaidų.

Sustiprinamos „Am. Balso“ transliacijos
j Pabaltijį

(E) Nuo š.m. gegužės 3 d. padažninamos 
„Amerikos Balso“ iš Vašingtono radijo 
transliacijos Lietuvai, Latvijai ir Estijai. 
Vietoje vienos transliacijos lietuvių k. 7,30 
vai. vak. Lietuvos laiku (5,30 vai. vid. 
Europos laiku) su pakartojimais, dabar 
įvedama kita transliacija rytą. Numatyta 
teikti daugiau žinių ir informacijos iš 
okupuotų Pabaltijo kraštų.

Laisvės pasiilgimas ir išeivių laisvoji 
spauda

(E) Balandžio 14-17 dd. Garmisch-Par- 
tenkirchene Nanseno draugijos surengta
me vad. „Azilio koliokvijume“ Nanseno 
auksiniais žiedais buvo apdovanoti pasižy
mėję emigrantams teikiamos paramos ba
ruose prancūzė Elie Chevalley iš Pary
žiaus ir Pas. Bažnyčių Tarybos referentas 
pabėgėlių reikalams britas dr. E. Rees. Su
važiavimui daug reikšmės skyrė vietos 
spauda. Egzilų laisvųjų žurnalistų sąjun
gos pirm. V. Lenuyk (iš Muencheno) savo 
žodyje pabrėžė, kad egzilų spaudos neten
ka laikyti „politinio keršto“ įrankiu, bet 
išeivių dvasinio, meninio gyvenimo nepo
litinio pobūdžio išraiška. Nanseno d-jos 
pirm. prof. dr. Harsmen nurodė, kad išei
vių literatūra išeivams atstojanti jų tėvy
nės dalį.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Atominiai ginklai
Vis daugėja tokių kraštų, kurie pasiryžę 

gamintis sau atominius ginklus. Pasisaky
damas prieš tokių ginklų plitimą, britų 
„The Guardian“ nurodė, kokia padėtis su
sidarytų, jei iš tiesų Egiptas baigtų juos 
pasigaminti. Jis rašo:

„Sunku patikėti, kad Izraelis tylėtų, kai 
jam grasinama, jei pats neturėtų atominių 
ambicijų. Jo tylėjimas verstų tikėti, kad 
jo atominių ginklų programa yra tiek pat 
pažengusi, kaip ir Nassero. Jeigu taip, tai 
tiesioginis karo pavojus gal ir nebūtų di
delis. Egiptas juk atomo grėsmės atveju 
be.veik toks pat pažeidžiamas, kaip ir Izrae 
lis. Jeigu Egiptas ir Izraelis turės vienodo 
pajėgumo atominius ginklus ir abu žinos 
tai, tuo atveju tarp abiejų ga’ės būti palai
komas „teroro balansas“. Tačiau tokiu at
veju būtų žymiai pavojingesnė padėtis tai
kai išlaikyti, negu sovietų ir amerikiečių 
dabartinis balansas, kuris palaiko taiką 
tarp Rytų ir Vakarų“.

Italų „Corriere della Serą“ aptaria Pran 
cūzijos prez. de Gaulle'io norą pasigaminti 
atominius ginklus, kad jo kraštas pasidary 
tų nuo nieko nepriklausomas. Kiek gi jis 
galės būti nepriklausomas? Laikraštis ra
šo:

„Prancūzija gaminasi sau atominius 
ginklus. Tuo būdu ji artėja į tikrąją nepri
klausomybę. Tą dieną, kai Prancūzija bus 
pasiekusi savo atominių tikslų, de Gaulle'- 
is pasitrauks iš Atlanto sąjungos. Tačiau 
tokia nepriklausomybė, apie kokią de Gau- 
lle'is galvoja, yra tik svajonė. Pirmiausia, 
pasigamint tokius ginklus per daug kainuo 
ja. Antra, beprotybė yra gamintis tokius 
ginklus, kurių nebus kaip panaudoti, Pran 
-cūzija neturi raketų ir negamina jų. Bom
bos būtų gabenamos „Mirage“ lėktuvais, 
kurių įgulos dėl šių dviejų priežasčių pri
klausys nuo amerikiečių geros valios. 
Skrendančius „Mirage“ bombonešius teks 
aprūpinti kuru, o kurą gabenantieji lėktu- 
vai-tanklaiviai bus užsakomi iš Jungt. V- 
bių. Taip pat JAV tieks „Mirage“ lėktu
vams sprausmines dalis. Jeigu Amerika at 
sisakytų tiekti kuru aprūpinančius lėktu

INTELEKTUALAI
(Elta) Lenkijoje vykstanti įtampa 

tarp intelektualų ir partijos biurokratų 
aiškiai susijusi su intelektualų siekimu 
turėti daugiau laisvės. Ryšium su lenkų 
menininkų, rašytojų ir kitų intelektualų 
pasirašytu raštu-„manifestu“ ir lenkiškojo 
Gomulkos režimo panaudotomis priemo
nėmis, galima tarti, kad ilgesnį laiką, nuo 
1957 m„ vykstąs ginčas tarp lenkų dvasi
nio elito ir komunistinio režimo bus pasie
kęs naują tarpsnį. Tenka priminti, kad to
kio pobūdžio įtampa jau buvo kilusi pa
čioje Sovietų Sąjungoje, dar Čekoslovaki
joje ir rytų Vokietijoje.

Lenkijos intelektualai su partija sugy
veno tik 1956 m„ vėliau stebėjome nuola
tinio nepasitikėjimo reiškinius, kartais 
tam dvasiniam elitui pavykdavo dominuo
ti, bet greitai paimdavo viršų partija su 
savo cenzoriais. Paskutiniojo meto įtampa 
prasidėjo 1963 m. liepos mėn. pradžioje, 
kai ideologiniams klausimams skirtame 
partijos plenume Gomulka metė iššūkį — 
partija turinti pradėti ofenzyvą prieš in
telektualus. Tuo metu mokslininkai, rašy
tojai ir menininkai atsakė pasyviu pasi
priešinimu. Tai suerzino komunistinius 
vadovus, jų spaudimas sustiprėjo, pradėjo 
smarkiau veikti cenzoriaus žirklės — jie 
griebėsi tikrinti Vakarų veikalų vertimus, 
o teatrai įstaigų nurodymu turėjo keisti 
savo repertuarą, nes, esą, per daug skyrė 
vietos Vakarų dramaturgų kūrybai.

Režimas savo politikai panaudojo jau 
dvejus metus Lenkijoje jaučiamą popie
riaus stoką. Užuot teisingai paskirstę, par
tiniai pareigūnai įvairiems leidiniams po
pierių pradėjo tiekti pagal tai, ar leidinys 
taikstosi su marksistiniais-leniniStiniais 
principai, ar nuo jų nukrypsta. Nors buvo 
patikinimų, kad nuo 1964 m. pradžios pa
dėtis pasitaisysianti, tačiau, paskelbus 
naująjį ūkio planą, režimo ir intelektualų 
kova dar paaštrėjo.

Sausio mėn. pabaigoje Gomulkos „deši
nioji ranka' Zenon Kliszko buvo patikinęs 
rašytojus, kad partija nesiekianti vykdyti 
stalininiais laikais buvusios kietos rankos 
politikos rašytojų, menininkų atžvilgiu. 
Viltys nepasiteisino, ir rūgimo reiškiniai 
buvo jaučiami ir toliau.

34 intelektualų pasirašytas laiškas, ku
riame jie nurodė į grėsmę laisvei Lenkijo
je ir reikalavo pašalinti krašte įsivyravu
sią politinę atmosferą. Šis laiškas kovo 

vus ar sprausminius įrengimus, tai „Mira 
ge“ bombonešiai pasidarytų nenaudingi. 
Šitokia pasidarytų ir de Gaulle'io nepri
klausomybė, kuria jis taip didžiuojasi“.

NASSERO UŽSIMOJIMAI
Adeno pasienyje vyksta kovos tarp britų 

ir jameniečių. Dėl to amerikiečių „The 
New York Times“ rašo:

„Vienintelis Nassero tikslas su savo kari 
nėmis pajėgomis veržtis i Jemeną paaiškė 
jo iš jo karingos kalbos, kurią jis pasakė 
nuskubėjęs į uolotas dykumas. Jo tikslas 
yra išstumti britus iš Adeno ir iš „visų ki
tų arabiškojo pasaulio dalių" ir tuo būdu 
prieiti iš arčiau kontroliuoti Persijos įlan
koje skystojo kuro šaltinius. Griežtesni 
veiksmai prieš jį — karine forma ar ūki
niais suvaržymais — tiktai sujungtų apie 
Nasserą šiandien susiskaldžiusi arabų pa
saulį. Nusistatymas ginti dabartines sie
nas, žinoma, yra pateisinamas, bet jis turi 
būti siejamas su pagreitintai spręstinu pie 
tiniams arabams nepriklausomybės davi
mu“.

BRITŲ POLITIKAI IR MASKVA
Britų „The Sunday Times“ šitaip rašo 

apie savo politikų santykius su Maskva:
„Britų politikams nelengva susidaryti 

tinkamą ir realistinį savo santykių su Ru
sija vaizdą. Jie lengvai gali patekti į spąs
tus, galvodami, kad jie turi ypatingų ga
bumų perprasti rusus. Amerikos atveju ir 
Ruzveltas padarė klaidą ir susilaukė Jal
tos. Jie gali susilaukti dar didesnės pra
gaišties, įsivaizduodami, kad Rusija yra to 
kia pat valstybė kaip Amerika ir kad su 
abiem tomis didžiosiomis valstybėmis vie
nodai galima elgtis. Išdava galėtų būti ižo 
liacija ir sąjungos subarstymas. Jie gali 
per daug optimistiškai žiūrėti į nesantai
ką su Kinija ir dėl to kalbėti ir elgtis taip, 
tarytum Rusija jau būtų pasiryžusi įsijung 
ti į NATO ir šaltasis karas bebūtų vien at 
siminimai. Niekas neturi savo politikai rea 
listinio monopolio santykiams tvarkyti su 
Rusija“. ■ *

IR BIUROKRATAI
mėn. buvo persiųstas min. pirmininkui 
Cyrankiewicziui. Jie vyriausybės vadovą 
prašė pasirūpinti, kad viešoji nuomonė, 
teisė j laisvą kritiką ir teisinga informa
cija būtų pripažinta kaip tikrosios pažan
gos sąlygos. Nurodyta, kad vyriausybė 
esanti atsakinga už konstitucijoje įrašy
tas piliečiui pripažįstamas laisves. Bū
dinga tai, kad „manifesto“ autoriai kreipė
si ne į partiją, kuri pagal konstituciją ne
turinti jokios kompetencijos.

Netenka abejoti, kad (sekant „Neue 
Zuercher Zeitung“, Nr. 97) minėto mani
festo autoriai tikrai sudaro krašto dvasinį 
elitą. Jų tarpe rasime tarptautinio garso 
mokslininkus, kaip fiziką ir Einšteino mo
kinį Leopoldą Infeldą, Varšuvos universi
teto matematiką ir tarptautinių organiza
cijų narį prof. V. Sierpinskį, filosofus VI. 
TatarkieWicziu ir Tad. Kotarbinskį, litera
tūros istoriką Julian Krzyžanowskį. Iš ra
šytojų minėtini Maria Dombrowska, už
sieny žinomas Jerzy Andrzejewski, Antoni 
Slonimski, PEN Klubo pirmininkas Jan 
Parandowski. Pasirašiusiųjų tarpe dar 
matome įžymius katalikų rašytojus ir 
publicistus bei Seimo narius, kaip Stefan 
Kisielewski ir nepriklausomo lenkų kata
likų savaitraščio Krokuvoje „Tygodnik 
Powszechny“ redaktorių J. Turowicz. „Ma 
nifestą“ pasirašė komunistai, liberalai ir 
konservatoriai. Žinoma, režiminis min. 
pirmininkas negali šio rašto ignoruoti. 34 
intelektualai tikri, kad juos remia platieji 
visuomenės sluogsniai. Nors lenkų spauda 
tyli, bet apie manifestą plačiai kalbama 
Lenkijos kavinėse ir kitose viešose vieto
se. Savo susirinkime manifesto mintims 
pritarė Varšuvos studentai.

Amžinos aimanos: apgriuvę Rygos namai

(E) Rygos „Ciną“ paskelbė laišką — jis 
liudija, kad niekas nebegali sustabdyti Ry
gos namų griuvimo bei netvarkos. Visiškai 
apleisti iš lauko ir vidaus pusės yra ne tik 
senieji namai, bet apverktinoje padėty 
atsidūrę ir naujai pastatyti namai. Byra 
tinkas, sienose plyšiai, o įstaigos, kurios 
turėtų namais rūpintis, kilnoja pečiais. 
Pareigūnai nežino, kur gauti gerų statybi
nių medžiagų, gerų dažų, be to, trūksta ir 
specialistų.

1
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Jeigu kam teko lankytis lietuviškame 
teatre, tai jis gali pažinti dramaturgiją, 
kokiai atstovavo Petras Vaičiūnas. O gal 
kam dar teko skaityti ar matyti kai ką Ši
lerio, Ihieno, Hauptmano, Čechovo. Taigi 
gali būti tekę matyti ar skaityti maždaug 
realistinių dramų, gal kartais kiek pasū
dytu simbolizmu, ekspresionizmu ar dar 
kuriuo nors izmu.

Tokie dramos dalykai lengviausiai priei 
narni ir suprantami platesnei publikai. 
Žiūri ar skaitai ir viską supranti, nėra 
jokiu didesnių mįslių.

Tačiau pasaulio dramaturgija nėra susto 
jusi ten, kur pabaigė Ibsenas ar Haupt- 
manas. Dramaturgija vis yra ieškojusi ir 
tebeieško naujų kelių ir išraiškos priemo
nių. No ėdami būti originalūs, kai kurie 
šių dienų dramaturgai pereina net į visiš
kas mįsles, kurias gal pajėgia suprasti tik 
tiek žmonių, kiek jų supranta Einšteino 
reliatyvumo teoriją.

Bet, aišku, ne visi jie taip nesupranta
mai, mįslėmis rašo, bet ne visi eina ir 
anuo jau pramintu daugiau realizmo ke
liu.

Atrodo kad šitokiu nauju keliu eina ir 
jaunssis lietuvių dramaturgas Kostas Os
trauskas, kurio dviejų vienaveiksmių dra
mų knygą ŽALIOJOJ LANKELĖJ išleido 
Santara-Šviesa. Knygoje turime jau anks
čiau „Literatūros Lankuose“ spausdintąją 
„Pypkę“ ir „Žaliojoj lankelėj“.

Knygos išleista tik 300 egzempliorių. 
Maždaug tiek, kiek išleidžiama avangardiš 
kos ar'nepripažintos poezijos. Bet K. Os
trauskas avangardiškai nusiteikusios jau
nosios rašto šviesuomenės buvo pripažin
tas ir gražiai įvertintas ir tada, kai pasi
rodė jo jau anksčiau išleistoji „Kanarėlė“, 
ir tada, kai „Liter. Lankuose“ buvo iš
spausdinta „Pypkė“. Tai yra avangardinės 
dramaturgijos talentas, kuriam, žinoma, 
tiesiog nėra kur reikštis. Mes gi neturime 
teatro, ir skaitytojų, kaip matote, tesitiki- 
ma tik tokio pasigailėtino skaičiaus, ir pa
dėties nepakeistų čia nė tai, kad K. Os
trauskas net rašytų, kaip Ibsenas ar Vai
čiūnas.

ŠATRIJOS RAGANA

VIKTUTĖ
APYSAKA

(13)

Gruodžio 18 d.
Pasirodė, kad p. Jonas pažįsta daktarą: 

porą metų kartu buvę gimnazijoje, tik dakta
ras aukštesnėse klasėse, šįvakar juodu ėmė 
minėti gimnazijos laikus, senus draugus, atsi
tikimus. P. Jonas papasakojo tokią istoriją: 
jis turėjęs vieną draugą, kurio tėvai norėję, 
kad būtinai pasiliktų kunigu. Jie buvę netur
tingi sodiečiai, bet pasakė, kad jei sūnus eisiąs 
į seminariją, galėsią gauti kiek pinigų ir duo
sią jam, o jei ne — nematysiąs nė skatiko. Sū
nus neturėjo jokio noro eiti į kunigus, tačiau 
nežinodamas, kur dingti, pasisakė važiuosiąs 
į ssminariją. Paėmęs porą šimtų iš tėvų, nu
važiavo, pabuvo ten porą mėnesių, o paskui 
išbėgo ir pėsčias, taupydamas savo kapitalą, 
nukeliavo į Maskvą ir įstojo į universitetą. P. 
Jonas papasakojo tą atsitikimą su pasigėrėji
mu, su dideliu džiaugsmu, kad dar atsiranda 
tokių narsių ir taip tvirtai einančių į tikslą 
žmonių. Juokės iš jo gudrybės, džiaugdamasis, 
kad taip gerai pasisekė jam apgauti tėvus ir 
seminariją. Aš tylėjau, bet jaučiau, kad jis ne
visai teisingai pasielgė; mąsčiau, kaip aiškiau 
išreikšti savo nuomonę apie tai. Bet štai dak
taras, lyg atspėdamas ją, tarė:

— Negerai jis padarė... ir nėra čia kuo 
džiaugtis.

P. Jonas pašoko iš vietos.
— Ką tamsta sakai? Negerai? Tai jam 

reikėjo likti kunigu, neturint jokio noro? Ne
gerai padarė, kad neužkasė seminarijoj savo 
gabumų, neužtemdė proto seminarijos moks
lais? !

— Negerai padarė apgavęs tėvus, — atsa
kė daktaras, o jo akys žibtelėjo, kaip visados, 
kai jį kas erzino. — Apgavimas — negeras dar
bas, ir nors būtų dėl geriausio tikslo padary
tas, bus negeras visados. Gerai jis padarė 
nėjęs į kunigus, jei neturėjo noro, bet reikėjo 
eiti į savo tikslą tiesesniu keliu. Aš nepripažįs
tu teorijos, kad tikslas pateisina priemones. 
Mano nuomone, dėl jokio daikto, nors jis būtų

aukščiausias ir geriausias, nieko blogo daryti 
negalima.

— Na, netoli tamsta tenueisi su savo 
nuomone!

— O man rodos, kad ir tamstai tas pasiel
gimas patinka vien dėl to, kad čia buvo ap
gauti kunigai ir seminarija, ar ne? Jeigu jis 
varu nuvarytas į universitetą, turėdamas pa
šaukimą į dvasišką luomą, taip apgautų tėvus 
ir bėgtų į seminariją, kas žino, kaip tuomet 
žiūrėtumei į tokį jo darbą?

Taip. Daktaras lyg iš burnos man tuos žo
džius išėmė. Maniau taip pat. Negeras darbas 
visados yra negeras. Jis galėjo kitonišku būdu 
eiti į tikslą, galėjo darbu surinkti pinigus; 
daug yra tokių neturtingų studentų, kurie dėl 
to neapgaudinėja nieko. Kaip tas daktaras 
teisingai apie viską kalba! Kokios jo nuomo
nės grynos ir tiesios!

Gruodžio 19 d.
Taip mane p. Jonas suerzino, kad lig šiol 

dar negaliu nurimti.
Paprašiau, kad duotų man dar kokią lie

tuvišką knygą pasiskaityti. Atnešė. Tuojau 
ėmiau skaityti, bet, peržiūrėjus porą puslapių, 
mečiau knygą. Buvo tai baisiausias paškvilis 
ant Dievo Motinos; Jos gyvenimo aprašymas 
toks biaurus ir melagingas, kad negaliu nė at
siminti ramiai. Rankos man ėmė drebėti, pa
jutau akyse ašaras. Ilgai negalvodama, pagro
biau knygutę ir įmečiau į degantį pečių. Pas
kui, mažne verkdama, pasakiau p. Jonui:

— Dėl ko tamsta laikai tokias knygpalai
kes? Gaila laiko tokioms biaurybėms skaityti! 
Kokios teisės turite rašyti ir platinti tokius 
raštus? Istorijos atžvilgiu čia tiktai vienos 
melagystės, o doros atžvilgiu kokį tikslą norite 
prieiti? Kokį idealą pastatysite žmonėms Die
vo Motinos vietoje? Gerai pradedate darbą, 
nėr ką sakyti! Nespėjo išdygti mūsų literatū
ra, o jau joje pasirodė tokie „choeuf-d‘oeuv- 
re‘ai“! Lietuviai dar skaityti nemoka, o jūs 
duodate jau jiems tokių mokslų... Tikrai graži 
ir plati prieš mus ateitis... Dieve pasigailėk!

P. Jonas šypsodamasis žiūrėjo į degančią 
knygą.

— Ir dėl ko tamsta man davei ją skaityti, 
nesuprantu! Rodos, žinai mano pažiūras; ži
nojai, kad tokie raštai nepagamins manyje to
kių pasėkų, kurioms jie yra rašomi, o tik su
kels pasibiaurėjimą ir pyktį. Aš perskaitysiu ir 
mesiu šalin, bet juk skaitys ją ir tokie, kurie 
kiekviename spausdintame žodyje mato šven
tą tiesą!

— Nemaniau, kad tamsta tokia davatka. 
Galima nesutikti su tokia nuomone, bet vis 
dėlto reikia ją išklausyti.

— Klausyti tegalima tokių nuomonių,

kurios yra paremtos faktais, kitų sunku klau
syti... O čia — paskaitė sau žmogelis kažin 
kokį pseudomokytą vyrą ir, vien jo žodžiais 
pasirėmęs, skelbia aplinkui atrastą šviesą... 
Ir duoda prastiems žmonėms, laukiantiems 
tiesos iš apšviestųjų, kaip tikriausią tiesą! 
Drąsu, nėra ką sakyti.

Negalėjau nieko daugiau kalbėti; gera va
landa praėjo, kol šiek tiek nurimau. Tada at
ėjo man į galvą mintis, kad vis dėlto neturė
jau teisės mesti knygą į ugnį. Buvo ji ne ma
no, galėjau neskaityti, bet elgtis su ja, kaip su 
savąja, nepriderėjo. Pradėjo graužti sąžinę, 
kad pasielgiau, lyg mažas vaikas. Taigi-tariau 
p. Jonui:

— Prašau atleisti knygos sudeginimą. Ne
turėjau teisės. Buvau suerzinta ir nežinojau 
pati, ką dariau.

Gėda man buvo. Bet p. Jonas nepyko; pa
sakė, kad tai nedidelė nelaimė, nes knyga ne
brangi. O gal ir gerai padariau. Bent kitą sykį 
nedavinės man tokių knygapalaikių. O aš nie
kaip negaliu savęs suvaldyti, matydama, kad 
patys lietuviai savo broliams nuodus duoda; 
kam nors užgavus mano giliausius jausmus — 
negaliu būti rami, ir gana.

Suprantamas daiktas, kad kiekvienas pla
tina savo įsitikinimus. Bet kas aiškiai mato, 
kad tie įsitikinimai klaidingi, kad tiesa ne ten, 
kur jie rodo, to pareiga su tuo platinimu ko
voti, skleidžiant krikščioniškais principais pa
remtą šviesą. O kas nori taip veikti liaudies 
labui, tas turi liaudį mylėti, pasijusti esąs tos 
pačios visumos dalelė, išmokti jos kalbos, mo
kyti, rašyti...

štai kelias, kuriuo turiu eiti... štai mano 
pareiga...

P. Jonas yra žmogus, daug gerų pusių tu
rįs. Matau tai ir pripažįstu ir mėgstu jo drau
giją, tik erzina jis mane, pradėjęs kalbą apie 
tikybą ir viską, kas su ja surišta, žinoma, jam 
rodos, kad jo nuomonė teisinga. Tegu sau. Bet 
nekenčiu veidmainystės: kodėl jis, netikėda
mas, eina į bažnyčią. Atsimenu vieną sykį, va
sarą, nuėjome į bažnyčią, ir jis, maldaknygės 
vietoj, per mišias skaitė Daukanto istoriją. 
Kam ta komedija, — nesuprantu. Netiki — 
neik į bažnyčią. Man rodos, liovusis tikėti, aš 
nė kojos nekelčiau tenai. Tuomet paklausiau 
jį, kam tas farizeizmas. Atsakė:

— Per daug būtų visiems pasipiktinimo, 
jei manęs niekados nematytų bažnyčioj. Tė
vai ir gentys apšauktų bedieviu.

Tuomet atėjo man mintis apie vilką avies 
kailyje... Liūdna man... Iš galvos neišeina ana 
knyga apie šv. Motiną. Skaudu, kad mūsų tė
vynės mylėtojai tokius nuodus duoda jos vai
kams!..

(Bus daugiau)

K. OSTRAUSKO DRAMOS
Kaip ir apskritai nemaža dalis šiandieni 

nių modernių dramaturgų, K. Ostrauskas 
įdomus. Savo dramose jis naudojasi viso
mis moderniojo teatro galimybėmis, ir gai
la, kad jo darbams parodyti nėra jokio eks 
perimentinio teatro su šviesia publika.

Jo „Pypkė“ aiškiai priartėja prie pasa
kos. Teatriniais efektais naudojantis (tam
sa), čia kalba ir pypkė. Ji yra ar ne vyriau 
šioji veikėja. O jeigu ją laikytume simbo
liu žmogaus troškimų ir siekimų, tai ji bus 
tasai lyg pasakoje simbolis, kuris veda po
kalbį su A ir Z veikėjais.

„Žaliojoj lanke'ėj“ veiksmas vyksta ap- 
amerikonėjusio lietuvio smuklėje. Visą 
veiksmą varo smuklininkas ir žmogus be 
namų. Abu jie sprendžia moralines žmo
gaus be namų problemas, bet, pasirodo, są

METMENYS
Daugelį mūsiškių kultūros ir literatūros 

žurnalų ištinka vis tas pat likimas. Jie iš
leidžiami, apie juos rašoma ir kalbama. 
Tačiau jų vardai nespėja įeiti į kasdieni
nės kalbos žodyną, kol juos užtinka mirtis. 
Šitaip nuolat atsitinka su jais, vis tiek, ar 
leistų jaunimas, ar senimas. Argi ne toks 
likimas ištiko savo metu susidomėjimą pla 
čiai sukė'.usieji „Literatūros Lankai“ ir 
prieš juos dar ne vienas periodiniu ar ne
periodiniu pasižadėjęs būti literatūros ir 
kultūros leidinys? Vieni jų stengiasi būti 
neramūs, kiti ramūs, bet tai nieko nepa
deda.

Dabar jau kuris laikas JAV leidžiami 
METMENYS, pasivadinę jaunosios kartos 
kultūros žurnalu. Dailiai jie išleidžiami, iš 
dalies aksdemiškai, iš dalies kontroversiš- 
kiau prirašomi ir pailiustruojami, jie, ži
noma, nėra visiškai visų lietuvių žurnalas. 
Jie daugiau pasinešę į liberalinę pusę.

Redaguoja juos Dr. Vytautas Kavolis, 
talkinamas nemažo kolektyvo.

Šis žurnalas, atrodo, labai sunkiai pasie
kia Europa (niekas čia jo neplatina ir ne- 
užsakinėja). O jeigu sunkiai pasieka, tai, 

žinės opų netrūksta ir smuklininkui. Ta
čiau esama ir dar keleto kitų veikėjų, ku
rie lyg ir išryškina tuos pagrindinius, yra 
lyg ir atbalsis, lyg ir tai, kokį vaidmenį 
graikų dramose vaidino choras. Tiems 
efektams K. Ostrauskas čia skiria ypač di
delės reikšmės, gal daugiau negu kuris ki
tas šių dienų moderniųjų dramaturgų. Ma
ža to, kad „Žaliojoj lankelėj“ į smuklinin
ko ir žmogatis be namų pokalbį nuolat įsi
kiša poetas. Čia dar yra ir du šachmatinin 
kai, kurie lošia partiją, kartais šūkteli, ir 
pagal jų šūktelėjimus atitinkamai reaguo
ja šviesos ir techniški garsai.

„Žaliojoj lankelėj“ paduodami net du 
variantai — lietuviškas ir suamerikonintas 
(smuklininkas kalba jau nebe lietuviškai).

K. Abr.

žinoma, šitai nereiškia, kad jis būtų skir
tas tiktai amerikonams ar kad čia žmonės 
visi nusistatę prieš liberalizmą, prieš ne
dogmatišką žodį ir prieš bet kokią kontro
versiją. Kelią jam čia užkerta platintpjų 
tinklo nebuvimas ir mūsų nebesidomėji- 
mas niekuo.

Neseniai to žurnalo pasirodė jau Nr. 7 
(knygos formatas, 144 puslapiai, kaina
1.50 dol.).

Ligi šiol tame žurnale jau nemaža buvo 
išspausdinta įdomios medžiagos. Tik pra
dėję leisti, „Metmenų“ redaktoriai buvo 
išsiuntinėję kelioms dešimtims žinomiau
sių ir žinomų mūsų visuomenės, kultūros 
i.’ literatūros žmonių anketas, prašydami 
pasisakyti, ką jie laiko šviesiausiu ir ką 
tamsiausiu dalyku nepriklausomoje Lietu
voje. Paskui buvo spausdinami atsakyme i. 
Tokios anketos, reikia pasakyti, būna įdo
mios ir duoda labai įvairiaspalvės medžia
gos.

Keleto j e paskutinių numerių buvo iš
spausdinti pasisakymai dėl vadinamojo 
kultūrinio bendradarbiavimo su Lietuva. 
Amerikos lietuvių spaudoje dabar dažnai

RUSAI MĖGSTA MYKOLAITĮ

Prieškarinio lietuvių rašytojo V. Myko
laičio-Putino romanas „Altorių šešėly“ 
prieš kelerius metus buvo išverstas į rusų 
kalbą ir išleistas Vilniuje 150.000 tiražu. 
Netrukus knyga buvo išparduota, ir pasiro 
dė jos antroji laida. Dabar, kaip rašo „Per 
gale“ (Vilnius, 1964 m. balandis), šios kny 
gos trečią laidą 100.000 tiražu išleido 
Maskvos leidykla „Chudožestvenaja Litera 
turą“.

Tokio pasisekimo Sov. Sąjungoje neturė
jo nė vienas komunistinis lietuvių rašyto
jas. „Altorių šešėly“ taip pat buvo išversta 
į lenkų kalbą ir išleista Varšuvoje.

jau tuo klausimu pasisakoma ir pasiginči
jama ir susidaro jau lyg ir du frontai. 
„Metmenyse“ išspausdintieji pasisakymai 
taip pat buvo aptariami ir ginčijami laik
raščiuose ir žurnaluose.

Šiame numeryje spausdinamas dabar 
jau mirusio rašytojo Juliaus Kaupo straips 
nis „Pasaka ir realybė“, Jono Vėlaikio 
„žmogaus grįžimas sovietinės Lietuvos li
teratūroje“, Marijos Gimbutienės „Dievas 
senojoje baltų religijoje“, Vytauto Kavolio 
„Ir herėzija ir humanizmas“.

Iš grožinės literatūros turime Algiman
to Mackaus ištraukas iš poemos „Chapel 
B“, Algirdo Landsbergio „Levo Bangžuvė- 
no rinkiminę kampaniją“ (ištrauka iš ko
medijos Meilės mokykla, arba: Amerikos 
imperatorius), Jurgio Janavičiaus ir Anta
no Gustaičio eilėraščių.

Apžvalginėje dalyje Vytautas Doniela 
rašo apie liberalizmą, laisvę ir tiesą, A. J. 
Greimas aptaria Algimanto Mackaus poe
zijos rinkinį „Neornamentuotos kalbos ge
neracija“, Alina Staknienė aptaria V. Ja
navičiaus knygą „Pakeliui į Atėnus“, Ilo
na Gražytė — J. Kralikausko „Titnago 
ugnį“, Romas Viesulas rašo apie Adomą 
Galdiką, Donatas Šatas rašo apie inžinie
rių paruošimą ir išradėjų padėtį okupuo
toje Lietuvoje ir Vincas Trumpa — apie 
elitą ir „grįžimą į liaudį“.

Iliustruotas šis numeris Henriko Blyš
kiu, Antano Braždžio, Vytauto O. Virkau, 
Jurgio Račkaus, Ž. Mikšio ir Antano Mon- 
čio darbais.

K. Abr.

' ' ' I

Rii^čiKty
ŠVENTOSIOS DVASIOS UGNIS

Sekminių dieną Šventoji Dvasia atėjo 
ir nusileido ant apaštalų ugnies liežuvių 
pavidalu. Ugnis yra Šv. Dvasios simbolis, 
parodo Jos jėgą ir Jos veikimą.

Ugnis duoda šviesą. Ugnis pergali tam
sybę pasauly, ir naktį mes uždegam švie
są, kad galėtumėm matyti. — O perkelta 
prasme ugnis parodo ir žmogaus proto 
šviesą. Jei kur nors žemėje randame ap
degusį židinį ar sukurtos ugnies liekanas, 
jau aišku, kad čia buvo protą turįs žmo
gus. Joks gyvulys, net ir pats gudriausias, 
nemoka užkurti sau ugnies.

Sekmadienį ugnis apšvietė apaštalų pro
tus, jie pradėjo kalbėti visokiomis kalbo
mis. Dabar jie geriau suprato Šventąjį 
Raštą, aiškiau suprato ir Kristaus mokslą. 
Kristus jau iš anksto buvo jiems sakęs: 
„Ramintojas, šventoji Dvasia, kurį Tėvas 
atsiųs mano vardu, jis jus viso išmokys ir 
primins jums visa, ką tik aš jums kalbė
jau“ (Jo. 14,26).

Šventosios Dvasios šviesa bei jos išmin
tis ir dabar reikalingi Bažnyčios vadovy
bei, vyskupams, Bažnyčios Suvažiavimo 
nariams. Ta šviesa ir ta išmintis reikalin
gi taip pat ir žemiškiems pasaulio valdo
vams, ir jų ministrams, ir visiems tiems, 
kurie posėdžiauja Ženevoj, ar Niujorke, ar 
kur kitur. „Viešpatie, Tu siunti savo dva
sią, ir jie sutveriami, ir Tu atnaujini že
mės veidą“ (Ps. 103,30).

Ugnis pašventina. — Senajame Testa
mente Dievui skirtosios aukos buvo de
ginamos, ir aukų ugnim buvo pašventina
mi žmonės. Kai karalius Saliamonas pa
statė šventyklą Jeruzalėj ir kai visa buvo 
baigta, nusileido ugnis iš dangaus ir sude
gino parengtas aukas, ir Viešpaties garbė 
pripildė namus (2 Par. 7,1); taip buvo pa
šventinta Jeruzalės šventykla.

Naujajame Testamente skaitome Kris
taus žodžius: „Aš atėjau ugnies siųsti į že
mę ir ko gi norėčiau, jei ne kad kūrentų
si“ (Lk. 12,49). Jis kalba čia apie krikš
čioniškojo šventumo ugnį. — Su Švento
sios Dvasios atėjimu užsidegė ta šventumo 
ugnis, ir nuo to laiko šventumas neišnyks
ta pasaulyje: kiek jau buvo šventųjų, V. 
nomų ir nežinomų, moterų ir vyrų, suau
gusių ir vaikų! Ir visi žmonės šaukiami! 
šventumą: „Ar jūs nežinote, kad jūs esate 
Dievo šventovė, ir Dievo Dvasia gyvena 
jumyse? Dievo šventovė šventa. Tai esate 
jūs“, primena Šv. Paulius korintiečiams 
(1 Kor. 5,16).

Ugnis duoda jėgą. Apskritai imant, ug
nis — tai jėga, energija. Mes visi gyvenam 
saulės ugnies energija. Visa žmogaus tech
nika remiasi šilimos jėga. Ir žmogus sura
do būdą suskaldyti atomą tik todėl, kad 
sugebėjo sudaryti milžinišką temperatūrą.

Ir Sekminių ugnis, nusileidusi ant apaš
talų, duoda jėgą, energiją. Anksčiau teė 
lūs apaštalai dabar drąsiai viešumoje skel
bia Kristų minioms, liudija apie Jį sine
driono tesme, nesibijodami nei bausmės 
nei kalėjimo. Prieš užžengdamas į dangų, 
Kristus jiems pažadėjo: „Kaip tik Šventoji 
Dvasia ant jūsų ateis, jūs gausite galios ir 
būsite mano liudytojai Jeruzalėje, visoje 
Judėjoje, Samarijoje ir iki žemės pakraš
čių“ (Apd. 1,8). Ir tą šventosios Dvasios 
jėgą jaučia ir pastebi visi, kurie darbuoja
si Bažnyčios tarnyboje: jie jaučia, kad jie 
veikia ne savo jėgomis. Ir kasmetinėj Sek
minių šventėj vis iš naujo prisimena tą 
antgamtinę jėgą.

Kunigas Vincas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

KETTERING — gegužės 24 d., 12 vai. Iš
pažintys nuo 11.40 vai.

ROCHDALE — gegužės 24 d., 11.30 vai.
MANCEHESTER — gegužės 31 d., 10.30 v.

NAUJAUSIAI GAUTA

Ilgo grojimo plokštelė „Dainuojame su 
Lione“. 16 liaudies dainų (Kur bakūžė sa
manota, Supinsiu dainužę. Pamylėjau va
kar ir kt.). Išpildo Lionė Juodis.

Don Kuraičio knyga — Magiškuoju ki
limu į Vilnių — 18/6 šil.

J. Kralikauskas —Mindaugo nužudymas 
■— Premijuotas romanas — 22 šil.

K. Bradūnes — Sidabrinės kamanos — 
Prem. eilėraščių rinkinys — 14 š. 8 p.

J. Ignatonis — Lūžiai —Romanas —22 š.
A. Tyruolis — Metų vingiai — Eilėraš
čiai — 22 šil.
D. Bindokienė — Keturkojis ugniagesys 

— Vaikams, gausiai iliustruota —14 š. 8 p.

Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd„ Kew, 
Surrey.
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Ši tema Kanados lietuviui, galima saky

ti, viena iš nedėkingiausių. Kodėl taip? 
Todėl, kad kanadiečiai lietuviai, bent tie
siogiai, Lietuvai pažymėtinesnės pagalbos 
nega.ėjo suteikti. Jie nepirko atsikūrusiai 
Lietuvai simbolinės dovanos — Laisvės 
varpo, kaip tai padarė Amerikos lietuviai, 

•jie nestatė arba neprisidėjo prie statybos 
Lietuvoje mokyklų, gimnazijų, bažnyčių 
ar kitų kultūrinių bei religinių pastatų ir 
nerinko kolektyvinių aukų Lietuvos gink
lų fondui ar kitokiems tikslams. Jeigu jie 
padėjo Lietuvai, tai tik individualiai, siųs
dami dolerius savo giminėms ir artimie
siems, kurie, be abejonės, pakliuvę atsiku- 
riančion Lietuvon, kėlė gimtojo krašto ge
rovę ir padėjo Lietuvai greičiau ir tvir
čiau atsistoti ant „nepriklausomų kojų“.

Kodėl taip buvo — nesunku suprasti ir 
įsivaizduoti. Jei mes žinome, jog lietuviai 
Kanados krantus pasiekė apie 1905 m. ir 
tai ne tiesiogiai iš Lietuvos, bet iš Škoti
jos, tad privalome žinoti ir tai, jog tų lie
tuvių — pirmųjų ateivių Kanadon — buvo 
ir labai nedaug. O tas mažas lietuvių skai
čius, be abejonės, dar gi neapsigyveno 
kartu, nesukūrė kompaktinių kolonijų 
(bent jau tokių, kaip dabar yra), o išsi
blaškė po visą ypač plačią Kanadą. (O 
Kanada, žinokime, dabar, prisijungus 
Newfoundlando provincijai, yra net trupu
tį didesnė už... mūsų senutę Europą. Žino
ma, ploto atžvilgiu). Taigi, nesant dides
nio skaičiaus žmonių ir dargi tiems išsi- 
barsčius po plačiuosius krašto plotus, išei
na ir rezultatai tokie, kaip pamokomam 
-palyginime su šluota, kai prieš mirtį tėvas, 
norėdamas parodyti vaikams, ką reiškia 
vienybė ir buvimas kartu, jiems pasiūlęs 
.perlaužti šluotą. Nė vienas vaikų nepajėgė. 
Gi kai šluotą atrišo ir padalijo vaikams 
atskirais virbais, vaikai šluotą bematant 
sulaužė...

Po to imigracija Kanadon padidėjo ir 
tai — tiesiogiai iš Lietuvos, nebe iš Škoti
jos. Bet tai buvo jau dešimtmečiui praslin
kus po Lietuvos nepriklausomybės atgavi
mo — tarp 1927-1929 m. Nuo tada Kana
doje ir prasidėjo šiokia tokia organizacinė 
lietuvių veikla.

O toji veikla, nors ne visuomet tiesio
giai, jau pradėjo ir savo tėvų žemei pagel
bėti. Čia pradėtos kurti lietviškosios para
pijos, pradėtos steigti lietuviškos mokyk
lėlės, imta dairytis ir savosios spaudos, 
ir t.t.

Deja, ir tai neilgai. Tuojau prasidėjo 
ūkinė depresija Kanadoj, ir vėl lietuviai 
turėjo užmiršti kaip tiesioginę, taip ir ne
tiesioginę pagalbą Lietuvai, žiūrėdami tik 
kaip patiems išsimaitinti ir apsiginti nuo 
nepriteklių, vargo ir bado.

Apie 1930 m. Kanadoje jau buvo kiek 
didėlesnis lietuvių skaičius, bet tuo metu 
čia siautėjo ir nelemtoji ūkinė krizė. Ne
žiūrint to, čia buvo įsteigtos dvi lietuviš
kos parapijos: Šv. Kazimiero Montrealyje 
ir Šv. Jono Krikštytojo Toronte. Kartu bu
vo įsigytos ir toms parapijoms bažnyčios: 
didesnė Montrealyje ir kuklesnė Toronte.

Senieji mūsų imigrantai Kanadon nepa
likę savo vaikų visai be lietuviško švieti
mo. Normalias parapijinės mokyklos vietą 
užėmė šeštadienio mokykla. Kur ir kiek 
tokių mokyklų anuo metu buvo — klausi
mas tebelaukia istoriko rankos, bet jos vi
sos išvarė didelį lietuviškojo švietimo dar- 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

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 Valijos banką.
Tarpininkaujame palikimus su

tvarkyti.
Visi investavimai yra pilnai ap

drausti ir garantuoti nejudomuoju 
turtu.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a 

bą, išsaugodamos antrąją mūsų emigrantų 
kartą Lietuvai. (O tai ir buvo, nors netie
sioginė, pagalba Lietuvai). Su šeštadienio 
mokyklomis ranka rankon ėjo kitokios 
kultūrinės institucijos: lietuviškieji chorai 
(ypač „Aušros“ choras Toronte, nepailsta
mo idealisto P. Motiejūno vedamas), vai
dybos rateliai, organizacijos. Už visus tuos 
dide’ės reikšmės darbus senoji mūsų emi
grantų karta susilaukia visų mūsų pagar
bos ir įvertinimo. Tai ir yra jų duoklė 
gimtajam kraštui Lietuvai.

Naujoji 2-rojo pasaulinio karo pabėgė- 
lių-tremtinių banga Kanados lietuvių skai
čių padvigubino. Dar daugiau — naujieji 
imigrantai atsivežė su savimi ir naujas 
kultūrinio gyvenimo tradicijas, kurias bu
vo susidarę tremtinių stovyklose. Tos tra
dicijos rėmėsi bendruomenine dvasia ir 
bendruomeniniu visų lietuvių sugyveni
mu. Todėl, kaip grybai po lietaus, čia ėmė 
kurtis naujos lietuvių kolonijos, parapijos, 
kapelionijos, gausios organizacijos, mo
kyklos, vaidybos grupės, sporto klubai ir 
kitokie kultūrinės veiklos židiniai. Paga
liau pradėta ruošti ir platesnio masto lie
tuvių sulėkimai, pavadinti Kanados Lietu
vių Dienomis, su plačiomis kultūrinėmis 
programomis ir savęs bei savų reikalų 
parodymu kitataučiams — kanadiečiams 
ir kitų tautybių nariams. Ne be reikalo 
2-rosios Kanados Lietuvių Dienos proga, 
įvykusios Toronte 1954 m., amžinos atmin-

LIETUVOS GAMTA

BARSIUKAS
Opšrus-barsiukas yra nepasitikintis, vis 

blogai nusiteikęs žvėriukas. Dėl to beveik 
visi stebėtojai yra vienodos nuomonės, 
nors jie ir neneigia jo naudos.

Tarp visų plėšriųjų žvėrelių jis yra pats 
nežalingausias, nors jį persekioja kaip vil
ką ar lapę. Jis neranda sau užtarėjų ir 
medžiotojų tarpe. Medžiotojai, kaip žino
ma, daugiausia mėgsta tuos, kuriuos jie 
ypač persekioja. Jį bara ir teisia bs pasi
gailėjimo, nepagalvodami, kad pagal savo 
išgales jis blogai ir teisingai gyvena ir, 
kaip išgalėdamas, sąžiningai prasimuša 
gyvenime. Tiktai savotiškas jo gyvenimo 
būdas sudaro apie jį tokią nuomonę.

Bet tikrai jis yra paniuręs, nei žmonių, 
nei gyvulių nemėgstantis, vienišas, be to, 
dar gana nejudrus, tingus, žodžiu, turi to
kių ypatybių, kurios neleidžia surasti sau 
bičiulių.

Opšrus-barsiukas yra kresnas, stiprus 
kūnas, storas kaklas, ilga galvutė, smulkus 
snukutis, mažos akutės, bet matomos au- 
siukės ir ant priešakinių kojukių stiprūs 
nagai. Trumpa plaukuota uodegaitė, pilkas 
kailis grubus. Opšraus ilgumas iki 75 cm, 
o uodegaitės 18 cm, ties ketera maždaug 
30 cm aukštumos. Seni patinai pasiekia 
rudenį iki 20 kg svorio. Gana ilgas, įtemp
tas, beveik šerinis, blizgantis plaukinis 
apdangalas, kuris padengia visą kūną ir 
ausis. Jo spalva nugaroje baltai pilka, su 
juodu maišyta; šonuose ir uodegaitėj yra 
rusvumų, apačia ir kojukės juodai rudos. 
Galva balta, bet juoda juosta eina snuku
čio šonu per akis, o baltos plaukuotos au- 
siukės to baltumo truputį permeta ir į 
nugarą.

Jis gyvena visoje Europoje, Azijoje, 
pradedant Sirija ir toliau pro Persiją iki 
Japonijos ir Sibire iki Lenos. Gyvena ur
vuose, kuriuos pats savo stipriais lenktais 
nagais išsikasa miškais apaugusiuose kal
niukuose, saulėtoje jų pusėje. Urve jis pa
sidaro nuo 4 iki 8 išėjimų, oro vėdinimo 
skyles ir patogiausiai sutvarko savo urvo 
pagrindinį guolį, kuris būna erdvus, minkš 
tomis samanomis išklotas, ir ten gali su
tilpti visa šeima su jaunikliais. Ne visas 
olas jis naudoja. Jų tiek daug reikalinga 
iš urvo išeiti tiktai didžiausių pavojų at
veju.

Puiki švara ir tvarka viešpatauja visur. 
Tuo opšraus urvas skiriasi beveik iš visų 
kitų žinduolių urvinių žvėrelių. Urvui vie
ta visuomet parenkama nuošaliai, ramiose 
vietose, daugiausia kalnelių kalvelių pa
kriaušėse, netoli laukų ar net vidury lau
kų. Jis mėgsta nuošalų ir nepriklausomą 
gyvenimą.

Opšrus nėra iš baikščiųjų. Sutikęs žmo
gų netoli savo urvo, neišsigąsta, bet tik 
pasižiūri reikšmingai, lyg duodamas su
prasti, kad čia žmogaus buvimas kenkia 
jo ramybei ir nepriklausomybei, ir ra
miai sau nubėga. Būdamas stiprus, lengvai 
išsikasa olą ir per kelias minutes visiškai 
įsirausią į žemę. Šiam darbui jam puikiai 
padeda stiprios priešakinės kojos ir stip
rūs nagai. Kai jam pradeda kliudyti iškas
toji žemė, tai jis pasinaudoja užpakalinė
mis kojomis ir stipriais smūgiais numeta 
tą žemę toli į užpakalį. Kai kasasi tolyn 
ir gilyn, tai užpakaliu išstumia žemę lau
kan. Iš visų urvinių žvėrelių opšrus dau
giausia rūpinasi, kad jo urvas būtų platus

ties Dr. A. Šapoka, buvęs „Tėviškės Žibu
rių“ redaktorius, šitaip rašė:

„Tėvų žemėje begyvenant Lietuvių Die
nų nereikėjo rengti. Diena ir naktis, rytas 
ir vakaras buvo lietuviški. Šitos dvasios 
ilgesys, noras pajusti nors nuotrupą lietu
viškojo gyvenimo traukia mus susiburti, 
patiems savąjį troškulį nors lietuviška 
rasa atgaivinti ir kitiems parodyti: „Mes
esam! Ir štai kokie esam!“

„Lietuvis nereikalingas vaidybos nei 
grimo, neturi nei ką slėpti, nei ką pri
dengti. Lietuvis ir visa lietuviškoji masė 
gali eiti atviru veidu. Privalo eiti. Eiti, 
liudyti, žadinti, šaukti ir reikalauti. Ne 
malonės lietuvių tauta maldauja, bet savo 
teisių, savosios vietos pasauly!..

„Lietuvių Diena vyksta ne tyruose. Joje 
fortas lietuviškas žodis, tūkstančių paliu
dyta lietuviškoji valia ir ryžtas nenusi
lenkti smurtui ne tik savųjų entuziazmą 
pakels, bet svetimųjų simpatijų iššauks, o 
gal net ir talkos atneš.

„Taigi, vykstame į Lietuvių Dieną ir pa
tys atsigaivinti, savo jėgas patikrinti, ir 
taip reikalingos talkos organizuoti.“

Kaip matome, šitokia Kanados lietuvių 
veikla, ypač dabartiniu metu, kada Lietu
va prispausta, kankinama ir kalama prie 
kryžiaus, galimas daiktas, yra reikšmin
gesnė, negu kad būtų gelbstima jai pini
gais ar kitokiomis materialinėmis gėrybė
mis. Ne be to, kad kanadiečiai lietuviai ne
remtų savo artimųjų, likusių Tėvynėj, ir 
materialinėmis gėrybėmis — siuntiniais 
ir kt.

Tačiau kartu su gelbėjimu savųjų bro
lių ir seserų Tėvynėje tuo pačiu tukina
mas ir Tėvynės prispaudėjas okupantas 
bolševikas, kuris plėšia nežmoniškai dide
lius muitus už siuntinius ir kitokius mo
kesčius.

ir saugus. Jo guolis urve turi 8-10 metrų 
ilgio, o išėjmo galai dažnai būna vienas 
nuo kito atstu per 30 žingsnių.

Tas guolis paprastai būna 1,5-2 metrų 
žemės gilumoje, bet jei pakilumas, kur yra 
jo urvas, būna žymus, tai net iki 5 metrų 
žemės- gilumoje. Bet pastaruoju atveju be
veik visuomet olos būna išvestos statme
nai į' viršų. Svarbiausias jam dalykas yra 
gerai jaustis. Urve jis praleidžia didesnę 
savo gyvenimo dalį. Tiktai kai ateina vi
siška naktis, tai jis išeina.

Labai ramiose miško vietovėse jis kar
tais ir vėlai po pietų eina pasivaikščioti ir 
pasitrankyti.

Jis ir su urvu susisiekia visiškai kitaip 
negu lapė. Pastabus medžiotojas gali iš
girsti, kai opšrus dusliai, gremėzdiškai po 
žeme išsipurto iš savo kailio dulkes. Po to 
iškiša pusę savo galvos, apsižvalgo ir vėl 
įtraukia. Taip jis daro keletą kartu ir tik 
po to išlenda ir nueina. Jauni opšrai eina 
kartu maisto ieškoti, o seni visuomet pa
vieniui.

Poravimosi metu jis gyvena su savo pa
tele draugiškai, bet irgi ne visuomet, o vi
są kitą metų laiką' jis su nieku nesibičiu- 
liauja ir nebendrauja, gyvena vien tik sau. 
Į senus urvus neretai lapė įsibrauna, kaip 
bičiulė, pas opšrų, bet abu mažai tesirūpi
na vienas kitu. Tada, kaip taisyklė, lapė 
gyvena viršutiniame, o opšrus apatiniame 
urvo rajone.

Jo balsas panašu^ į kiaulės. Jo maistas 
vasarą ir pavasarį yra beržų šaknys, trup- 
liai, gilės. Kai kada jam pavyksta išsikasti 
širšių bei kamanių lizdus su medaus ko
riais, ir jis su apetitu suėda, nekreipdamas 
daug dėmesio į įpykusių vabzdžių kandi
mus, nes jo grubus kailis ir stora pluta la
šinių gerai apsaugoja jį. Jis dar. maitinasi 
sliekais, įvairiais vabzdžiais, paukščių 
kiaušinukais ir jaunais paukščiukais. Ru
denį ėda nukritusius vaisius, morkas, ro
pes, pievų peles, kurmius, driežus, žalčius 
ir, jei sučiumpa, jaunus zuikučius. Į kai
mus nedrįsta nueiti. Apskritai jis ėda ne
daug ir nieko netaupo žiemai. Jis beveik 
neatneša žalos, o jeigu ir atneša, tai labai 
maža. Daugiau jis naudingas, negu žalin
gas, nes naikina, gaudo ir suėda daug ką, 
kas kenkia miškui.

Kai vėlai rudenį prisikemša savo pilviu- 
ką ir ruošiasi žiemos miegui, tai prisineša 
į urvą guolin daug lapų, kad būtų šilta ir 
minkšta. Susirango, atsigula, padeda gal
vą tarp priešakinių kojukių ir užmiega. 
Kaip ir meška, jis kada-ne-kada pabunda, 
jeigu atšyla ar kas trukdo. Opšrus turi 
daug bendra su meška, nors yra urvinis. 
Tačiau reikia jį vis dėlto laikyti artimu 
meškos giminaičiu senos „bajoriškos“ kil
mės. Meška ir opšrus ilsisi tiktai žiemos 
metu, jie ir tuomet turi normalią kūno 
temperatūrą, kai tikrųjų žiemos miegalių 
temperatūra krenta.

Opšraus patelė žiemos metu būna nėš
čia. Rujometis būna spalio mėn., kartais 
kiek vėliau. Po 12-15 savaičių ji atsiveda 
3-5 neregius jauniklius. Ji tuo metu apsigy 
vena viena savo asmeniniame urve, nes 
mėgsta būti vieniša ir savaranki. Ji ištiki
mai myli savo mažuosius. Žindymo laikui 
praėjus, opšrė neša savo jaunikliams slie
kus. šaknelių ir mažų žinduolių gyvių, kol 
jie patys sugeba susirasti sau maisto. Gim-
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VEDA: V. Cekausklenė-Grinkevičiūtė

VYRŲ POBŪVIS

Vyrai mėgsta, kaip ir mes, moterys, kar
tais tiktai tarp savęs pabūti. Jie nori pa
šeimininkauti patys ir savo draugus pa
vaišinti. Vienu žodžiu, kas mums, mote
rims, yra moterų „arbatėlė“, tai vyrams — 
„vyrų pobūvis“.

Tiesą pasakius, kaip šiuo, taip ir daug 
kitų atvejų, vyrai, kaip šeimininkai, be 
mūsų — moterų — yra gana „bejėgiai“. 
Pasisekimas jų pobūviuose labai priklauso 
nuo žmonos sugebėjimo ir vikrumo.

Žmona, kurios vyras panorėjo suruošti 
savo namuose vyrų pobūvį, turi pasirūpin
ti „užkulisiuose“ vaišėmis ir jaukia at
mosfera. Ji turi čia įvairių galimumų. Ji 
gali viską paruošti ir palikti namus dar 
prieš vyro svečiams ateinant. Arba atvy
kusius svečius pasveikinti ir po to dingti, 
bet laikas nuo' laiko atsirasti ir patikrinti, 
ar vaišėms nieko netrūksta.

Abiem atvejais vaišes sudaro visokie 
šalti patiekalai, pikantiški sumuštiniai, 
įvairios mišrainės, salotos ir t.t.

Trečia galimybė yra šilta vakarienė, ku
rioje dalyvauja ir pati žmona, bet po va
karienės pasitraukia ir palieka vyrus vėl 
vienus. Jeigu žmona iš viso nedalyvauja 
vyro svečių vaišinime, tai ji turi prieš tai 
ne tik šaltus patiekalus paruošti ir susta
tyti, bet ir visus reikalingus indus, taures 
ir užtektinai peleninių paruošti. Kava ir 
gėrimais jau pasirūpins pats šeimininkas. 
Tačiau indai reikalingi ir negali būti už
kišti į sunkiai surandamą vietą.

Kaip benuspręstumėte dėl savo pasiro

SUGYVENIMO KLAUSIMAI
AR JUMS REIKALINGA ŠI SUTARTIS?

Daug kas pasakoja, o taip pat tenka 
skaityti laikraščiuose, kad kai kurie vedu
sieji nesutaria ir neretai tokia pora ski
riasi.

Visi pripažįsta, kad skyrybos yra krašto 
nelaimė, ir deda pastangų šiai nelaimei už
kirsti kelią. Ypač šią nelaimę jaučia ir 
pergyvena išsiskyrusiųjų vaikai.

Visokiausių priežasčių išranda tie, kurie 
nori skirtis. Bet kai kas galvoja, kad labai 
didelis skaičius skyrybų įvyksta dėl to, 
kad marti nesugyvena su vyro motina — 
uošve.

Daily Telegrapf rašo, kad egiptiečiai pa
ruošė tam tikrą lyg ir įstatymą, kuris re
guliuotų marčios ir uošvės santykius. Tas 
įstatymas pradėjo veikti nuo gegužės 1 d. 
Ten sakoma, kad nuotaka ir busimojo vy
ro motina turės pasirašyti tam tikrą su
tartį, kaip vestuvių akto priedą. Nukentė
jusioji pusė, pagal tą sutartį, turės teisę 
ieškoti nuostolių iš tų, kurie tą susitarimą 
bus pažeidę.

Šiam reikalui yra įsteigtas specialus 
tribunolas, kuris svarstys marčios ir uoš
vės skundus, jei tokių būtų, ir darys ati
tinkamus sprendimus.

Pagrindiniai nuotakos ir busimojo vyro 
motinos sutarties nuostatai yra tokie.

Nuotaka pasižada:
1. Pripažįstu, kad yra natūralu, jei uoš

vė myli mano vyrą, kaip savo sūnų; kad 
mano meilė ir uošvės meilė yra skirtingos 

dymo metu opšrei būtų sunku palaikyti 
įprastą pavyzdingą tvarką ir švarą, tai ji 
šalia savo guolio pasidaro mažą kamarą, 
kuri tarnauja jaunikliams kaip atmatų vie 
ta ir kur ji sudeda dar jauniklių nesuvar
totą maistą.

Po 3-4 savaičių mažieji jaunikliai, labai 
gražūs ir jau išsidrąsinę, išeina prie pat 
savo olos su motina prieš saulę pagulėti ir 
pažaisti. Iki rudens jie būna su motina, o 
vėliau atsiskiria ir pradeda savarankų gy
venimą. Jie mėgsta apsigyventi senuose 
opšrų urvuose. Jeigu nepavyksta, tai turi 
kąsti sau naujus. Tiktai retais atvejais mo 
tina pakenčia, kai jie pasidaro šalia josios 
urvo dar antrą urvą ir per žiemą naudoja 
visus jos „palocius“.

Antrais metais jaunikliai jau pilnai su
bręsta.

Opšrus paprastai gyvena 10-12 metų. Jo 
mėsa kiek saldesnė už kiaulieną, ir kai 
kurie žmonės labai mėgsta ją. Jo vandens 
nepraleidžiančiu kailiu aptiesiami lagami
nai, iš ilgų uodegos plaukų gaminami šepe 
čiai ir teptukai, o taukai vartojami kaip 
vaistai.

J. Čekauskas 

dymo ar nepasirodymo tose vaišėse, tačiau 
viskas turi būti jau paruošta prieš atei
nant pirmajam svečiui. Tai labai kliudytų, 
ypač jums pačiai, jeigu svečiai jau renka
si, o jūs dar bėgiojote ir šį ar tą ruošiate.

Jeigu jūsų vyras tokių vaišių metu būtų 
neapsukrus, tai būkite šalutiniame kam
baryje, kad prireikus jam padėtumėte.

Žinoma, daug priklauso ir nuo to, kokių 
svečių laukia jūsų vyras. Jeigu bus vadi
namieji oficialūs svečiai, ar jūsų vyro vir
šininkas — tada viskas turėtų būti ypač 
rūpestingai paruošta. Jeigu bus tiktai jo 
geri bičiuliai, tada viskas gali jau būti ne 
taip oficialiai paruošta. Bet abiem atve
jais reikia stengtis sukurti malonų ir jau
kų pobūvį, kad būtų gera nuotaika. Bet 
tai jau priklauso nuo jūsų vyro.

VĖŽIO LIGOS PRIEŽASTYS

Pasaulinė sveikatos organizacija, pasi
vadinusi WHO, neseniai nustatė, nuo ko 
gali žmogus susirgti vėžiu.

Tai gali būti nuo besaikio rūkymo, nuo 
persivalgymo, nuo per didelio kiekio alko
holio vartojimo ir nuo per didelio kaitini- 
mosi saulėje.

Šveicarijoje, Ženevoje, buvo susirinkę 
šios organizacijos vėžio ligos specialistai 
daktarai iš 7 šalių. Jie išstudijavo vėžio li
gos susirgimo priežasčių duomenis ir pri
ėjo tam tikrų išvadų. Bet kartu jie paskel
bė ir galimumus, kaip neleisti šiai baisia
jai ligai plisti.

Norint išvengti plaučių vėžio, patariama 
neberūkyti. Siūloma apriboti rūkymą vi
sose viešose vietose, įstaigose ir viešose 
susisiekimo priemonėse.

Kai dėl persivalgymo, alkoholio per di
delio sunaudojimo ir saulėje kaitinimosi 
— patariama daryti viską su saiku. Vienas 
didžiausių vėžio pavojų, kaip nurodoma 
Ženevos pranešime, yra oro nešvarumas, 
ypač miestuose. Reikia kiek tik galima 
daugiau naudotis elektra ir žemės dujo
mis, ieškoti būdų daugiau sumažinti fabri
kuose išmetamųjų anglių ir aliejų atmatų.

Kita vėžio priežastis yra radioaktyvu
mas bet kuria forma. Visi spinduliavimai 
turi būti apriboti, nors dar nėra žinoma, 
koks spinduliavimo kiekis gali sukelti 
vėžį.

Galimos vėžio priežastys gali būti įvai
rūs dirbtiniai priedai maisto produktuose, 
tam tikros maisto apsaugojimo priemonės, 
vaistais, kosmetika su hormonais ir degu
tas bei arsenos.

rūšies. Dėl to neturiu jokio pagrindo pa
vydėti jai tos motiniškos meilės.

2. Aš prižadu nedaryti ir nekalbėti tai, 
kas žemintų mano uošvės garbę.

3. Aš pripažįstu, kad natūralu mano 
uošvei mylėti vaikaičius. Dėl to aš prižadu 
leisti jai džiaugtis jų draugija, kada tik ji 
nori, ir tvarkyti juos pagal jos nuožiūrą.

, 4. Aš prižadu vadinti mano uošvę moti
na ir susitikdama sveikinti ją bučiniu.

5. Aš prižadu nekritikuoti uošvės, kai 
esava tik mudu du su savo vyru.

6. Aš prižadu duoti uošvei mažą dova
nelę ir pabučiuoti ją jos gimtadienio 
proga.

Uošvė pasižada:
1. Aš pasižadu niekad nepatarinėti savo 

marčiai, nebent ji tokio patarimo prašytų.
2. Aš pasižadu negadinti — nedykinti 

savo vaikaičių, leisdama jiems daryti tai, 
ką tik jie įsigeidžia.

3. Aš prižadu negyventi kartu su sūnu
mi ir jo žmona. Nebent juodu prašytų. Ir 
tada gyvenčiau kartu tik vieną mėnesį, jei 
mano nuolatinė gyvenamoji vieta būtų ki
tame mieste, ir ne ilgiau, kai dvi dienas, 
jei nuolatinė gyvenamoji vieta būtų tame 
pat mieste.

4. Aš prižadu nekritikuoti savo marčios, 
kai esava tik mudu du su mano sūnumi.

5. Aš prižadu traktuoti savo marčią su 
tokiu prisirišimu ir pagarba, kaip traktuo
ju savo dukrą.

6. Aš prižadu apdovanoti mirčią jos gim 
tadienį ir nusiųsti jai gėlių jiedviejų ve
dybų jubiliejaus proga.

J. Girdys

PRIEŠGINKLIS ŠIKŠNOSPARNIAMS

Kaip žinoma, šikšnosparniai blogai ma
to, jie orientuojasi savotišku ultragarsiniu 
„lokatoriumi“, kuriuo nepaprastai tiksliai 
nustato net mažiausių vabzdelių vietą, ir 
skrisdami juos sugauna. Bet pasitaiko ir 
nesėkmių, kaip taisyklė, su peteliškėmis. 
JAV mokslininkai nustatė, kad kai kurių 
peteliškių pilvo ertmėje yra specialus orga 
nas, kuris perspėja jas apie šikšnosparnių 
priartėjimą. Kai sutemus šikšnosparniai iš 
skrenda į medžioklę ir pradeda savo „loka
toriais“ tirti aplinką, minėtosios peteliškės 
tuojau pat sugauna skleidžiamus impulsus 
ir, padariusios staigų viražą, planiruoja že 
myn. Tokiu būdu jos pasprunka iš šikš
nosparnių „lokacinio“ lauko.
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