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Sovietų tarpusavio politiniai labirintai
Esame pripratę matyti ir išgyventi (kar
tais ir labai skaudžiai) dažnus tarptauti
nius nesutarimus Vakaruose — laisvame
pasaulyje. Tačiau žinome, kad ir Sovietijo
je nuolatos vyksta rūgimas — pasireiškia
nesutarimai, nors dažniausiai jie esti sle
piami, užmaskuojami. Paskutiniu laiku pa
sireiškiantieji sovietiški tarpusavio nesuta
rimai sudaro savotišką grandinę, jie kai ku
riais atvejais griežčiau išsiskiria iš iki
šiol pasireiškusių ir todėl verti kiek dides
nio dėmesio.

Kodėl Tito „pasišiaušė“?
Naujųjų sovietiškų nesutarimų grandinė
je (po Vengrijos sukilimo) svarbiausiu įvy
kiu reikia laikyti Jugoslavijos kom. parti
jos paskelbtoji nauja programa, t.y. ta pro
gramos dalis, kur iš Maskvos reikalaujama
neaukoti ideologijos valstybės ir praktiš
kos naudos reikalams, kiekvienam „socia
listiniam“ kraštui pripažinti savarankišku
mą ir atsisakyti ideologijos monopolio bei
hegemonijos.Kodėl Belgradu! prireikė
kaip tik šiuo laiku paskelbti Maskvai to
kius prieštaraujančius „ideologinius skir
tumus“? Kalbama apie ideologinius skirtu
mus, tačiau tikrovėje jie nėra dideli; dau
giausia jie tik panaudojami pridengti kam
kitam. Kaip visoje komunistinėje santvar
koje, taip ir jų programoje skelbiamieji
dalykai aštriai prieštarauja tikrovei. Taip
yra ir su Belgrado „ideologiniais skirtu
mais“. Belgradas nori pats būti nepriklau
somas nuo Maskvos, tačiau Maskvos hege
monijai kituose „socialistiniuose“ kraštuo
se praktiškai jis pilnai pritaria, net pats
per tai patirdamas daug žalos. Pvz., pra
eitais metais spalio mėn. Belgradas už
mezgė diplomatinius santykius su jokio sa
varankumo neturinčia Rytų Vokietija, su
jos marionetine vyriausybe. Tai buvo pa
daryta vien tik pataikaujant Maskvos ideo
logijai, nors to pasėkoj Vakarų Vokietija
nutraukė Jugoslavijai labai palankius tar
pusavio santykius, o Vakaruose Tito galu
tinai neteko pasitikėjimo ir paramos. Sava
jame krašte jugoslavų tauta lygiai taip pat
pavergta,
neturi jokių teisių ir laisvių,
kaip ir Maskvos hegemonijoje
esantieji
kraštai (nelaisvėje laikomi net tokie as
menys, kaip kardinolas Stepinac ir Djilas). Išvada aiški: tikrovėje Tito nė kis
nesijaudina,
kad Maskva smaugia kitas
tautas ir siekia pavergti visą pasaulį; jis
tik pats nenori būti smaugiamas, nori būt
pats viešpačiu bent savame krašte ir už
tai skelbia „ideologinius skirtumus“. Prak
tikoje yra jau ne ideologiniai skirtumai, o
tik tarpusavio jėgos klausimas.
Pakeistoji Jugoslavijos kp programa tuo
laiku buvo paskelbta tikriausiai ne atsitik
tinai. Atrodo, šiam žygiui Tito pasijuto pa
skatintas kelių faktorių:
1. Tito pamatė, kad Chruščiovas jau ga
lutinai žengia į Stalino „vėžes“ ir anksčiau
ar 'vėliau jis pradės spausti ir Tito, kaip
savu laiku spaudė Stalines. Tito, norėdamao nuo to iš anksto apsidrausti, šį momen
tą laikė patogiausiu paskelbti savo progra
mai, nes praeitais metais lapkričio mėn.
Maskvoje vykęs sovietiškų ir Vakarų kraš
tuose esančių kompartijų. suvažiavimas,
tarp kitko, „pasisakė“, jog „socializmas“
galįs turėti ir skirtingus kelius (vadinas,
nebūtinai priklausomus nuo Maskvos; tuo,
be abejo, buvo norima ne tiek Titui ar Go
mulkai nusilenkti, kiek nuteikti laisvojo
pasaulio mases, jog komunizmas esąs-taip
pat savarankiškas, nepriklausomas nuo
Maskvos ir todėl nėra reikalo jo baugin
tis...).
2. Nelabai seniai Titui susitaikius su
• Maskva ir tyliai palinkus į Rytų bloką (to
išdavoj buvo užmegzti dipl. santykiai su
Rytų Vokietija), be abejonės, jam (Jugos
lavijai) už tai buvo pažadėta žymi sovietiš
ka ūkinė paskola ir kitokia parama. Maty
ti, toji parama ir teliko tik pažadu; Tito,
pasijutęs Maskvos išnaudotas ir apgautas
ir numatęs, kad ir ateityje tokia būklė ne
sikeis, sąmoningai, gal net keršydamas,
santykius su Maskva jau žinomu būdu pa
aštrino.
"S. Jugoslavijai, negaunančiai
paramos
nei iš Rytų, nei iš Vakarų, vargiai beįma
noma išvengti ūkinės krizės. Kai permaža
liko vilties sulaukti efektingos paramos iš
Rytų, teliko viltis Vakaruose. Griežčiau nu
sigręžęs nuo Maskvos ir paaštrinęs su ja
santykius, Tito lengviau atgaus Vakarų pa
sitikėjimą ir simpatijas, o drauge ir nutrū
kusią paramą.
Maskva tarp kūjo ir piautuvo
Pakeista Jugoslavijos kp programa Mask
vą pastatė į labai keblią padėtį.
Jeigu
Maskva ją būtų aprobavusi arba bent pra
ėjusi tylomis, nepasisakydama prieš, tai
tuo pačiu būtų lyg ir pripažinusi, kad
Maskvos kp programa yra klaidinga. Bet
argi gali „klysti“ maskviškė kp? Žengiant
į stalinizmo vėžes, Chruščiovui tokie dalykai „negalimi“, — tai viena. Antra, Mask
vai tylint dėl Belgrado „klaidų“, Sovietų
satelitų komunistinės partijos
taip pat
reikštų vis didesnį norą likti nepriklauso
momis nuo Maskvos; čia ypač didelis pa
skatinimas būtų buvęs Lenkijai, kuri ta

linkme jau buvo pusiaukelėje.’ Štai dėl ku
rių pagrindinių priežasčių Maskva pasiprie
šino Belgradui ir paaštrino įtampą tarp Sovietų S-gos ir Jugoslavijos. Šis nenorom
padarytas žingsnis Maskvai vis tiek neša
pralaimėjimą, tik jau kitu atžvilgiu. Pir
moj eilėj tokia Maskvos elgsena sukėlė ne
pasitenkinimą ir nepasitikėjimą sovietais
vadinamuose
„neutraliuose“ kraštuose,
kaip Indija, Egiptas-Sirija ir kitose AzijosAfrikos valstybėse. Ypač griežtai į tai re
agavo Indijos galva Nehru, vienoje savo
kalboje aštriai pasisakydamas prieš Mask
vą. Apakusieji Azijos ir Afrikos „neutra
lieji“, simpatizavę Sovietų Sąjungai, pra
deda palengva pamatyti, kokio „neutralu
mo“ Maskva norėtų ir ko iš tikrųjų ji sie
kia. Gal būt, šiek tiek tai pajus ir Vakarų
pasaulio negalvojančios masės, kurios iki
šiol paremdavo savųjų kraštų kp, laikyda
mos ir jas tautinėmis,
savarankiškomis
partijomis.

Ir spiria ir glosto
Tačiau kaip tik tokių nuotaikų „neutra
liuosiuose“ ir Vakaruose Maskva labai bau
ginasi. To pasėkoj minėtam konflikte Mask
va naudoja savotišką, sovietams charakte
ringą taktiką: Maskva Jugoslavijai sten
giasi kuo daugiau pakenkti ir atkeršyti, o
viešumoj nori sudaryti įspūdį, lyg tai nie
ko ypatinga nebūtų įvykę. Štai keli tokios
elgsenos pavyzdžiai. Pirmoji Maskvos reak
eij a buvo boikotas — nesiuntė ne tik savo
kp atstovų į Jugoslavijos kp garsųjį suva
žiavimą (kuriame buvo paskelbta pakeisto
ji kp programa), bet neleido tai nė kitoms
kompartijoms, išskiriant poros kraštų ste
bėtojus. Tačiau, šiek tiek pavėlavusi Mask
va suvažiavimui atsiuntė sveikinimo tele
gramą, o beveik tuo pačiu laiku Maskvos
politbiuro narys „draugė“ Furceva, besi
lankydama Varšuvoje, kalbėjo, kad šis ne
sutarimas esąs mažytis, kaip tarp brolių,
ir nereiškia ko nors ypatinga. Maskva at
šaukė numatytąjį Sov. S-gos prezidento Vo
rošilovo vizitą Jugoslavijai, bet neužilgo
Chruščiovas telegrama sveikino Tito jo 65
metų amžiaus sukakties proga... Mąskva
atšaukė Belgradu! sutartimi numatytą pa
skolą ir kitokią paramą, o po „ūkiniams
tarpusavio reikalams“ aptarti sušauktos
satelitų konferencijos (kurioje tikriausiai
buvo apsvarstytas ir Tito klausimas) nė
vienu piktu žodžiu neužsiminė Tito. Mask-
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va ciniškai nužudė Vengrijos didvyrius Im
re Nagy ir Pal Maleter, kaip „revizionistus“, tuo netiesiogiai grasindama ir Titui,
o jau neužilgo po to iš Maskvos paleistos ATRODO, KAD KARO NEBUS
ponija ruošiasi tartis, ką daryti su Indija,
žinios, jog ji vis dėlto linkusi tartis su Ti
Įtempimas tarp didžiųjų dėl įvykių ara kuri reikalinga didelių ilgalaikių kapitalų
to, norėdama Jugoslavijai pagelbėti išbris bų kraštuose jau yra atslūgęs, ir atrodo, ir nebeįveikia mokėti turimųjų skolų.
ti iš ūkinių sunkumų...
kad šiuo tarpu nėra ko nuogąstauti dėl ga
limo didelio karo. Vakarų didieji priėmė NUKRITO ŽVAIGŽDĖ
Kinija užgožėja Maskvą
Maskvos pasiūlymą susirinkti didiesiems
Savo žymiausiąją futbolo žvaigždę Strel
Iki šiol buvo įprasta laikyti komunistinę tartis, o Maskva priėmė Vakarų nusistaty- covą rusai nubaudė 12 metų kalėjimo už
Kiniją paklusniu Sov. Sąjungos satelitu, mv, kad toks pasitarimas geriausia šauk išprievartavimą. Tai įvyko gėrynių metu
tik gal kiek palinkusiu titoizmo linkme ti Niujorke, Jungt. Tautų rėmuose. '
jo viloje.
(toks įspūdis buvo susidaręs ypač Lenki
Greitas susitikimas Niujorke, be kita ko,
jos perversmo ir Vengrijos sukilimo metu sutinka ir faktiškų kliūčių: reikia suorga VIENO ŽMOGAUS STREIKAS
ir tuoj po to). Savo laiku, maždaug Korė nizuoti Chruščiovui saugumo priemones.
Kenijos transporto profesinių sąjungų
jos karo metu, Vakaruose buvo plačiai pa
generalinis sekretorius Kutahi, pareikala
sklidusi mintis, kad Kinijos Mao Tsetungą KUWAIT LINKĘS Į NASSERĮ
vęs 20 proc. algos priedo ir, negavęs jo, pa
reikią remti kuo daugiau ir atiduoti jam
Maža Kuwaito šeikija, iš kurios šiuo me skelbė streiką ir išėjo iš įstaigos, žadėda
net Formozą, nes tokiu būdu būsią galima tu D. Britanija įsiveža apie pusę sau rei mas pamokyti, ką reiškia, kai sąjunga ne
laimėti jo simpatijas Vakarams ir atitrauk kalingo skystojo kuro, yra linkusi eiti są- turi sekretoriaus,
ti jį nuo Maskvos, atseit, padaryti nauju jungon su Jungtine Arabų Respublika, va
Tito...
Šiandien jau aišku, kaip naiviai dovaujama Nasserio.
VISAS LAIVYNAS BŪTŲ „PLIENO
anuomet galvojo Vakarai! Maskvos ir Bel
KARSTAI“
grado dabartinio konflikto metu staiga iš ARKIVYSK. MAKARIOS NORI GRĮŽTI
Kairo laikraštis skelbia, kad Chruščio
Kipro salos graikų dvasinis vadas arkiv.
ryškėjo naujas ir dėmesio vertas Kinijos
vas sakęs Nasseriui, jog Rusija turinti to
Makarios,
kuris
savo
metu
buvo
suimtas
ir
vaidmuo. Kai konflikto pradžioje' Maskva
kių ginklų, kuriais labai lengvai galėtų su
oficialiai vis dar nedrįso aštriau užsipulti ištremtas, o dabar gyvena Graikijoje, nese
naikinti visą Amerikos šeštąjį Laivyną —
Jugoslavijos, tą darbą pavesdama atlikti niai prisidėjo prie atsišaukimo, kviečiančio
laivus
paversti „plieno karstais“ jūrinin
paklusniam savo satelitui — Čekoslovaki susilaikyti saloje nuo teroro veiksmų. Tai
kams.
kad jis norėtų
jai, tai Kinija labai aštriai užpuolė... Mask buvęs jo noras parodyti,
vą (!); užpuolė už tai, kad pastaroji per- grįžti į salą.
mažni reaguoja prieš ;,atkritėlį, kapitalis
tams parsidavusį“ Tito. Tai jau smūgis ne KĄ LAIMĖJO AUSTRIJA?
Austrijos kancleris Dr. Raab lankėsi Mas
Belgradu!, o Maskvai, kuris rodo jos savo
tišką silpnėjimą prieš Kiniją ir prestižo ne kvoje ir ten išsilygo, kad Rusija sumažins
— Amerikiečiai kūginiame įtaise iššovė
tekimą. O kaip į tai reaguoja pati Mask savo reikalavimą pristatyti skystojo kuro. jau trečią pelę, lėktuvai ir laivai ieško, kur
va? Maskva paklauso Kinijos: neužilgo po Austrijoje sumažėjo to kuro šaltiniai, ir tas kūgis su pele nukrito, bet neranda.
to Chruščiovas, besilankydamas Bulgarijo dėl to ji būdavo priversta pripirkti.
— Amerikiečiai po kelių savaičių ban
je, pirmą kartą oficialiai aštriai užpuolė
dys iššauti raketą į mėnulį, o sekti jos ke
Tito ir kaltino jį panašiai, kaip kinų komu SUKILĖLIAI ŠAUDO
lią padės britai.
Lebąno sukilėliai apšaudo amerikiečių
nistų viršūnės. Tai pirmas kartas Sovietų
— Irako naujoji vyriausybė uždraudė
istorijoje, kad Maskva leidžiasi pamokoma lėktuvus. Jau 16 lėktuvų buvo pažeis'a ir arklių lenktynes ir eiti lažybų.
ir net paklauso savo satelito. Satelito? Vi apgadinta.
— Nužudytasis Irako karalius Feisalas
sa tai reiškia, kad Kinija jau nėra Mask
D. Britanijoje paliko apie 27.000 svarų ver
KIPRE DAUG AREŠTUOTŲ
vos satelitas;
ji yra visai savarankiška,
Kipro gubernatoriaus Foot įsakymu bu tės dvariuką.
tačiau ne „nuklydėlė“, o dar komunistiš— Kenijoje policija areštavo 36 kikujus,
vo areštuota apie 1400 graikų ir 50 turkų.
kesnė už Maskvą. Reikia manyti, Kinijos
priklausiusius slaptai organizacijai.
Tuo norima užkirsti kelią žudynėms.
įtaka ateityje dar labiau stiprės ir, gal būt,
— Atsisakęs pripažinti naująjį režimą
užims net pirmaujančią vietą Sovietijoje. RUSUA ĮSPĖJO TURKIJĄ
Irako atstovas Saugumo Taryboje į posėGal būt, netoli tas laikas, kai Kinija diri
Rusija, pasiremdama girdais,-kad Tur-, džitys palydimas policijos, nes jam buvo
guos net Maskvai. O Maskva? Maskva tuo kija ruošiasi paklausyti Jordano ir pulti grąsinta liužudymu,
jei dalyvaus posėmet tikriausiai prašytų JAV-bių pagalbos, Iraką, griežta nota įspėjo nedaryti tai.
džiuose.
kad galėtų atsispirti Kinijai, 6 JĄV-bės
— Britai pirmą kartą 14 asmenų suteikė
tuo atveju, tur būt, remtų ir Maskvą, ar PASAULIO PARLAMENTARAI
nepaveldimus baronų titulus (iš jų 4 mo
ne?..
M. Musteikis
Rugsėjo mėn. Versalyje renkasi konfe terys).
rencijai Pasaulinė Parlamentarų- Draugija
— Švedijoje sprogo požeminiai žibalo
Pasaulinei Vyriausybei sukurti, ir ta drau tankai, užmušė tris žmones, ir nors gaisras
gija tvirtina,
kad jos politiką priima D. greit užgesintas, dėl kenksmingų sveika
Britanijos, Šveicarijos, Italijos, Graikijos, tai garų teko evakuoti kaimo gyventojus.
Pakistano ir Vak. Vokietijos vyriausybės.
— Masiškai pasidavė Burmos vyriausy
Konferencijoje pasižadėjo dalyvauti Čekos bei 1.110 sukilėlių (iš jų apie 50 moterų).
Valiulis iš mašinos kėbulo išritino storapil lovakija, Lenkija, Jugoslavija; gal dalyvau
— Po stiprių gandų, kad ruošiamasi nu
vę bačką putojančio alaus. Už tai Adomai siančios dar ir Rusija su Kinija.
versti vyriausybę, Venezueloje atsistatydi
tytė išrašė Valiuliui nedidelį kvituką. Esą,
To pasaulinio parlamento tikslas būtų no krašto apsaugos ministeris.
runkeliai priimti pagal šį popierėlį. Šoferis rūpintis visą pasaulį liečiančiais įstaty
— Kubos sukilėliai paleido 14 amerikie
į kišenę įsidėjo .740 rb. Lygiai tiek, kiek mais, jų vykdymu, teismine priežiūra, pa čių jūrininkus — paskutinius užstatais pa
kainuoja 2890 kg cukrinių runkelių.
sauline policija ir visuotinių nusiginkla imtus svetimšalius.
Runkeliai tik rudenį tegali išgelbėti. O vimu.
Nuteistas mirti Belgijos generalinis
kuo gimines šelpti per visus metus? Bet
konsulas Damaske, kuris buvo apkaltintas
žmogaus ryžtingumas daug nugali. Buvo SUSIRŪPINĘ INDIJOS FINANSAIS
gabenęs ginklus į Lebaną.
nemaža akmenų punkto teritorijai išgrįsti.
Apie rugpiūčio mėn. pabaigą D. Brita— Maskva skelbia, kad komunistinė Ki
Kodėl gi iš jų pinigo nepadarius? Ir pradė nija, Amerika, Kanada, V. Vokietija ir Ja nija gaminasi dirbtinius žemės palydovus.
jo Mikoliūnas pardavinėti šiuos akmenis.
Pinigus, žinoma, pasiėmė sau ir giminėms.
Ir to dar giminėms buvo maža.
Jie ir
punkto benziną pakeitė pinigais, susikrovė
į savo kišenes.
Liepos 5 d. „Tiesa“ išsispausdino laišką, rika, ypač dėl neleidimo išvažiuoti, kadan
Kai kas iš darbininkų bandė perspėti Mi
koliūną. Jis, kaip geraširdis žmogelis, nie kurį vienas pilietis Ukmergėje gavęs iš gi Amerika bijanti savo žmones išleisti į
ko į tai neatsako, bet užtat duoda atkirtį JAV gyvenančio lietuvio emigranto ir at tarybines šalis, kad neapsikrėstų pavojin
kiekvienam jo žmona
ir žmonos sesuo siuntęs redakcijai, prašydamas tik neskelb gomis idėjomis!
ti laiško siuntėjo pavardės.
Tarp daugelio kitų Amerikos blogybių,
Stasė.
Laiške nepaprastai skundžiamasi Ame- laiške dėstoma, kad:
Niekas iki šiol nepaskaičiavo, kiek atsi
„Visokių šnipų, seklių, FBI seklių apsės
ėjo Mikoliūno geraširdiškumas ir ryžtingu
ta, visokių išdavikų, visokių vagišių nu
mas Panevėžio cukraus fabrikui. Bet, aiš
alinta,
karinės propagandos subaladota
ku, — nemaža. Prie visko dar reikėtų pri vietoje. Netrukus pardavė šį laužą už gerą.
žemė!“
dėti šieną ir grūdus, išaugintus punkto že
Tai ne pirmas toks atsitikimas žvejų ar
„...knibždėte knibžda visoki rudieji niek
mėje ir sušertus gyvuliams.
telės parduotuvėje. Al vyra net ir baltinius šai, pasalūnai, judos - judošiai!“
Panevėžio cukraus fabriko vadovybė gal kartais pasiima, padėvi, išskalbia ir vėl
„Mūsų rūstusis dėdė Samas susiraukęs
pagaliau paskaičiuos Mikoliūno giminėlių juos padeda į parduotuvės vitriną.
sėdi, nežinia ar kada nors atlyš, suminkš
Ar nereikėtų jai kailį išskalbti, Tamo- tės. Bet mes nenustojame vilties“.
išlaikymo išlaidas ir parašys išsamesnę cha
Žvejų vardu K. Beržinis
rakteristiką apie jo ryžtingumą ir gerašir šėli?
„Nebent įvyktų koks atlydis, bet kolkas
Iš „Tiesos“, 1958.4.6.
diškumą.
nematyt. Kenčiame ir tiek!“
M. Ladyga („Tiesos“ koresp.).
„Niekam neleidžia važinėt. Pas mus J.V.
Iš „Tiesos“, 1958.4.16.
BRANGIAUSIAS KIAUŠINIS PASAULY tokios laisvės nėra jau keliolika metų“.
„Baisiai įsipyko, įkyrėjo ta visa prarūgu
Jei skaitytoją paklaustumėm,
kuris si atmosfera Amerikoje! Kad tik greičiau
MIELAS TAMOŠĖLI!
paukštis pats didžiausias, be abejo, jis at būtų galima iš čia ištrūkti! Žinoma, reikės
Žvejys Viktoras Kibirkštis nusipirko ra sakys, kad strausas. Pats mažiausias paukš dar palūkėti, kolei ko sulauksime. O lau
dijo aparatą „Rodina“. Bandė šiaip, bandė tis — kalibras. Bet kokio paukščio kiauši kiame išsižioję...“
nis yra brangiausias?
kitaip, o jis neveikia.
Kadangi Lietuvoje labai gerai žinoma,
Pasirodo, kad brangiausias kiaušinis pa jog sunkumų yra į Ameriką tik įvažiuoti,
— Garantija pusei metų, pataisys, —pa
galvojo Viktoras ir jau ruošėsi eiti į par šaulyje yra paprastos vištos kiaušinis, gau bet ne išvažiuoti, tai vargu ar kam nebus
tas „Raudonojo švyturio“ paukščių fermo aišku, kad laiške iš tikrųjų ne apie Ame
duotuvę.
Bet kas tai? Aparato numeris neatitinka je (Vievio rajone).
riką kalbama, ir skaitytojai netruks į to
Kaip pranešė ataskaitiniame kolūkiečių laiško sakinius įstatyti tikrąsias reikšmes
aparato paso numerio... Blogais žodžiais
jis ėmė šnekėti apie radijo aparato gamin susirinkime buhalteris drg. Tamošaitis, vie (vietoj FBI — VŠK, t.y., Valstybės Saugu
tojus. Susitiko Kibirkštis žvejį Stasį čep- no vištos kiaušinio savikaina lygi 4 rb. 61 mo Komitetas, vietoj rudieji — raudonieji,
kapeika.
kų, didelį radijo žinovą.
vietoj dėdė Samas — dėdė Nikita, vietoj
— Eime, pažiūrėsiu, sutaisysiu.
Kadangi Lietuvoje nėra karalių ir kara JV — SSSR ir t.t.), ir turės retą pramogą:
Bet tik pamatęs, tuoj ir sako:
laičių galinčių pirkti auksinius kiaušinius, „Tiesoj“ bent kartą paskaityti tiesą apie
— Ehe... Šito aparato aš nesutaisysiu.
todėl mes siūlome kolūkio vadovams už- savo padėtį! Skaitytojai, be abejo, pastebės
Pasirodo, jis... tą patį aparatą jau buvo megzti prekybinius ryšius su Monako ku ir tai, kad tokie laisvių suvaržymai prieš
bebandąs kaime remontuoti, kai dar jo ne nigaikštijos restoranais, kuriuose pietauja kelioliką metų atsirado kaip tik Lietuvoj,
buvo nupirkusi Rozos Liuksemburg vardo milijonieriai. Jie gal sumokėtų už kiauši kadangi Lietuvoj, o ne Amerikoj tuo metu
žvejų artelės parduotuvės vedėja Alvyra nį bent tiek, kiek jis kainavo.
įvyko politinės permainos. „Tiesos“ redak
Nemčenko. Ji nusipirko, nublizgino, įpaka
C. Šeduikis
toriai tačiau pateko ant meškerės ir nepa
vo ir pastatė parduotuvės vitrinoje naujo
Iš „Tiesos“, 1958.4.6.
stebėjo laiško prasmės...
(LNA)

PASAULYJE

Ten, kur Nemunas banguoja
Taryblnės spaudos Ištraukos,
aiškios ir be aiškinimų.

kurios

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

MIKOLIŪNAS IR JO GIMINĖS

I Biržus Mikoliūnas atvyko jau būdamas
patyręs. Po porą metų jis šeimininkavo Sta
čiūnų, Žeimelio ir Kupiškio cukrinių runke
lių paruošų punktuose. Blogas jis ar geras
— Panevėžio cukraus fabriko vadovybė iki
šiol negali pasakyti.
— Geraširdis, ryžtingas žmogus, — beve
lija pridurti prie charakteristikos.
Tokie jo charakterio bruožai buvo paste
bėti žymiai anksčiau, tačiau galutinai jie
išryškėjo Biržuose.
Pradėjęs dirbti cukrinių runkelių Biržų
punkto vedėju, pirmiausia jis susirūpino
savo seserimi Vanagiene. Paskyrė jai svė
rėjo atlyginimą.
— Nieko, sesele, kad tu kolūkyje gyveni,
— rašė jis pirmajame laiške iš Biržų. —
Atvažiuosi, pasisvečiuoti ir pasiimsi alge
lę. O darbą gali atlikti ir du svėrėjai.
Vos pasireiškė pirmasis Mikoliūno gera
širdiškumas, laiškininkas atnešė žmonos
sesers Stasės Adomaitytės laišką. Nelinks
mas jis buvo. Stasė pranešė, jog ją atleido
iš Žeimelio mechanizavimo mokyklos.
— Atvažiuok, Stasyte. Padėsiu tau, — ra
šė Mikoliūnas savo giminaitei.
Stasė pasirodė greit. Jos atvykimo pro
ga Mikoliūnui teko parodyti savo ryžtingu
mą. Daug nesvarstęs, jis atleido laborantę
Oną Gužauskaitę, o į jos vietą paskyrė sa
vo giminaitę.
Tuo pat metu Mikoliūnas padarė ir kitą
patvarkymą. Pavyzdžiui, atrinkėjo vieton
pasirenka Gediminą Jukną ir padaro jį san
dėlininku. Bet ne giminė negiminiškai ir
daro. Nesutinka jis be paskyrų atleidinėti
benziną tam, kam panoro vedėjas, saugo
kaip savo ir kitas vertybes. Greit juo nusivylė Mikoliūnas. Įsakymas, ir baigta su
Juknos nepaklusnumu.
— Esi atleistas, — pasakė kartą Mikoliūnas.
Kitas reikalas su giminėmis. Tie tavęs
neparduos. Štai kad ir ta Stasė. Tik mirk
telk jai, ir viską pati žinos. Užsimanė Mi
koliūnas alaus. Stasė mielai padėjo švogeriui. Karolio Požėlos vardo kolūkio šoferis

„Tiesa” pateko ant meškerės
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EUROPOS SAVANORIAI DARBININKAI
stambesnių kai kurių net ir kultūrinių įvy
kių yra didžiuotis vertas mūsų
portreto
bruožas, tai su futbolo pūlais, arbata ir ki
tais auklėjimo reiškiniais įsirėžia mūsų vei
dan nebe labai teigiami brūkšniai. Žinoma,
dėl to. kaltas ne knygos autorius, kuris pa
darė viską, ką galėjo, kad tas mūsų veidas
•išeitų toks, koks iš tiesų yra.
Knyga yra autoritetingas dokumentas
mūsų gyvenimui D. Britanijoje parodyti.
Kaip tokia ji ir naudinga mūsų reikalui ir
privarti.
P. Anuč.
European Volunteer Worker in Britain
by J.A. Tannahill with a foreward by W.
J.M. Mackenzie.
Manchester Universiiy
Press (316-324 Oxford Rd., Manchester,
13). Kaina 18 šilingų.

Peters Aigars

Liepos 12 ir 13 dienomis Didžiosios Bri
tanijos latvių bendruomenė Leicestsryje,
De Montfort salėje, atšventė šeštąjį savo
Dainų Festivalį. Festivalį sudarė latvių dai
lininkų darbų ir rankdarbių paroda, latvių
Prieš pasverdamas, kaip D. Britanija ap muzikų naujų darbų koncertas, Blaumanio
sidirbo su šio pokario imigrantais, autorius komedijos „Trinitas Greki“ pastatymas,
pirmiausia apžvelgia iš viso imigraciją ir latvių rašytojų kūrybos skaitymas ir kon
emigraciją į D. Britaniją ir iš jos. Priėjęs certas mišraus ir vyrų chorų.
Koncerte, kuriame buvo pristatyti nau
mūsų, šio pokario laikus, jis papasakojo,
kokia buvo padėtis ir kokios grupės žmo jieji latvių muzikos darbai, patys reikšmių
nių stengėsi įvažiuoti.
Dėl to paduo.a giausieji dalykai — tai dainos, kurias pas
trumpų žinių ir apie tuos kraštus, kurių taraisiais metais yra parašęs J.A.V. gyve
sonatina
žmonė^-įyažiava (yra žinių iy-apie Lietu nąs profesorius Karlis Abele,
vą). Kadangi. įvežimas vyko pagal tam tik fliutai ir 'pianui, paršyta Švedijoje gyve
ras schemas, tai autorius išaiškina, kurks nančio profesoriaus Janio Medinš, koncer
tautybės ir kuria tvarka buvo kviečiamos, tas dviems pianams, parašytas Kanadoje
iš kokio skaičiaus rinktas! ir kiek kurios gyvenančio Talivaldis Kenins.'
Parodą sudarė D. Britanijoje gyvenančių
tautybės pasirinkta (lietuvių įvežta 4.763
vyrai ir 969 moterys, iš viso 5.732), kaip latvių dailininkų piešiniai ir raižiniai. Kai
vyko pats gabenimas, paskirstymas į dar kurie jaunesnieji dailininkai šioje parodo
je savo darbus pirmą kartą pristatė latvių
bus.
Tikroji tų vadinamųjų savanorių darbi žiūrovui. Daugumas parodoje išstatytųjų
ninkų gyvenimo ir judėjimo istorija prasi rankdarbių buvo išparduota. Pats žymusis
deda su tolimesniais knygos skyriais, ku parodoje dalyvavęs dailininkas buvo A.
riuose nupasakojama atvežtųjų tremtinių Mazitis.
Rudolfo Blaumanio (1863-1908) klasinę
darbo ir gyvenimo sąlygos. Pasirodo, kad
nuo šio stebėtojo akių nepabėgo nei liūd komediją pastatė Corby kolonijos latviai.
nieji mūsų gyvenimo faktai, nei mūsų do Statė ją Arnolds Freimanis. Net ir po tiek
rybės (butų klausimas, taupumas, mūsų, daug metų Blaumanio pjesė žiūrima lyg
kaip svetimšalių, atleidinėjimas, kai suma būtų šviežiai parašyta, ir JnskoS'Cilai'at'tū-’
žėja darbo, dalies britų rūpestis padėti ir ■riai tebėra-gyvrIr pajėgia stipriai paveikti
dalies žvairavimas, Isivėlima’S'i 'nusikalti žiūrovą.
mus Ir kt)?
> Rašytojų pasirodyme savo darbus skaitė
Platokai apžvelgtas ir pastarųjų metų tų Velta Snikere, Peters Aigars, Guntis Zadarbininkų gyvenimas, kai atkrito įsiparei rinč ir Eduards Šalna ir dar svečias iš Da
gojimai ir. buvo leista jau laisvai pasirink nijos Ojars Jegens. Atidaromoje kalboje
ti darbus. Čia faktai ir statistiniai duome P. Aigars pabrėžė, kad latvių literatūros
nys labai iškalbūs mums pažinti sau pa išlikimas tremtyje priklauso ne nuo kele
tiems, ir tų duomenų aptarta gana daug. to rėmėjų, bet nuo neišsemiamo latvių ra
Jei mūsų politinių nusistatymų teigiamas šytojų kūrybingumo ir nuo latvių bendruo
ir objektyvus vertinimas ir sužymėjimas menės noro skaityti latviškas knygas.

KULTŪRININKŲ PASISAKYMŲ

RINKINYS
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Lietuviškos Knygos Klubas Čikagoje jau
išleido Dr. Juozo Prunskio redaguotą kny
gą Mans pasaulėžiūra — kultūrininkų pa
sisakymų rinkinys (352 psl.).
Apie šią knygą jau seniai rašoma, ir su
kiekviena nauja žinele vis didėja smalsumas. Vis buvo pažymima: šis ar tas pri
siuntė savo pasisakymą. O tas smalsumas
augo dėl to, kad tikrai įdomu žinoti, kas
gi čia ir kaip žiūri į religiją, dorovę, kultū
rą ir lietuvybę.
Redaktorius tvirtina, kad šiuo leidiniu
buvo siekta ne vien tik skaitytojo smalsu
mą tenkinti. Pirmiausia, norėta pasitarnau
ti mūsų kultūros istorijai, duodant tokią
mūsų kultūrininkų minties antologiją. Ant
ra, tie pasisakymai svetur esančiam lietu
viškajam jaunimui turi dar eiti ir pedago
go pareigas.
O skaitytojas, nepaisydamas tų esminių
užsimojimų ir tikslų, kuriuos buvo pasisky
ręs sau šios stambios knygos redaktorius,
verčia puslapius daugiausia iš smalsumo.
Juk čia turėjo išlieti savo vidų — ir dar
tokiais esminiais pasaulėžiūriniais klausi
mais— geros kelios dešimtys plačiai žino
mų mūsų lietuviškosios visuomenės žmo
nių, tai kaip gi nebus įdomu! (jų čia su
rinkta net 69 asmenys). Vyskupai ir prela
tai, profesoriai ir daktarai, rašytojai ir in
žinieriai, diplomatai ir karininkai, dailinin
kai ir žurnalistai, — yra kuo susidomėti.
Tik atrodo, kad kai kurie šion knygon
įjungtieji asmenys ne per daug noriai iš
liejo save. Jie ėmė filosofuoti, šnekėti apie

religiją, moralę, kultūrą ir lietuvybę aps
kritai, bet ne apie save. Šitaip nukrypusieji, aišku, sukūrė tiek religinių, moralini,’,
kultūrinių sir lietuviškumo sistemų, kiek
yra knygoje pačių netiesiogiai į klausimus
atsakiusių asmenų. Tai tektų laikyti žymiu
knygos minusu, nes sistemų kūrimas yra
filosofų reikalas, o ne visų inteligentų, te
gu ir asmenybių, tegu ir savos srities ir rrū
sų visuomenės didelių žmonių.
Vis dėlto yra nemaža ir tokių, kurie at
sakė apie save, dėl to dabai įdomiai. To
kie savęs atidengimai yra vertingi, ir ti
.tokie išliks kaip mūsų kultūros istorijos
dokumentas ir galės veikti jaunimą, vadi
nas, geriausiai atsakys į tuos uždavinius,
kuriems skiriama knyga. Tai lietuviškų
asmenybių portretai, brangūs savo atviru
mu.
Kaip ir kiekviename kolektyviniame dar
be, esama gana būdingų originalių dalykų
(sakysim, poetai K. Bradūnas ir B. Braz
džionis ir prof. A. Ramūnas savo pasaulė
žiūrą išliejo eilėraščiais!).
Knygos redaktorius pažymi, kad atsakė
tik apie pusė pakviestųjų duoti tokią iš
pažintį. Knyga pakankamai stambi. Jei bū
tų atsakiusi ir ta kita pusė, tai knyga būtų
išjusi be galo didelė, bet kartu gal būtų bu
vę ir, šis tas laimėta. Reikia spėti, kad tie
neatsakiusieji buvo daugiausia žmonės, ku
rie turi kitokią pasaulėžiūrą, negu atsakiu
sieji. Vadinas, knyga būtu pastorėjusi, bet
kartu ir žymiai paįvairėjusi, jei tas spėimas yra teisingas.
K. Abr.
ZENONAS IVINSKIS

VEIKSNIAI, APSPRENDĖ MANO DABARTINE PASAULĖŽIŪRĄ

Ištrauka iš knygos „Mano pasaulėžiūra“
Kai aš dabar, stovėdamas ant pusšim
čio ribos, „istoriškai“ apmąstau, kas yra la
blausiai prisidėję prie mano turimos pašau
lėžiūros susiformavimo, randu keletą reikš
mingų ir man brangių elementų.
Nostalgiškoje šiandieninės tremties aplin
koj e mano žvilgsnis tuoj krypsta į anuos
Minijos - Babrungo krantus, kuriuose kūdi

1958 m. birželio 19 d. 8 vai. ryto Roųucbrune kapinėse, dalyvaujant A. Liutkui ir
J. Lanskoronskiui su žmonomis, buvo at
kastas 1952.XII.22 mirusio J. Savickio ka
pas ir kaulai perdėti į naują ąžuolinį kars
tą, ant kurio uždėta ta pati varinė plokš
telė su mirusiojo pavarde ir mirties data.
Karstas perkeltas į naują rūsį, kuris pa
gal vietos nuostatus išmūrytas penkiems
asmenims, taigi Lietuvių Rašytojų Draugi
ja turi teisę tame kape bet kada palaidoti
dar keturis. Rūsio sklypo Nr.15, merijos
leidimo ir amžinos nuosavybės dokumento
Nr. CP400: „au nom de 1‘Association dės
Ecrivains Lithuaniens un emplacement a
perpetuite, carre F. No. 15, de deux metres
carres de terrain pour fondation de la sep
ulture de Jurgis Savickis, concession No.

LATVIŲ DAINŲ FESTIVALIS LEICESTERYJE
Rašo

Nr. 30. (521) 31. 7. 1958

JURGIO SAVICKIO PALAIKAI
IR PALIKIMAS

KNYGA APIE MUS
Pamažu jau baigiame primiršti, kaip ki
ti linksniavo mus ir kaip mes patys save
buvome įpratę vadinti. Dabar vieną tokį
priminimą mums pateikia
Manchesterio
Universitetas, išleidęs visą knygą apie Eu
ropos savanorius darbininkus, parašytą J.
A. Tannahill -ir aprūpintą W.J.M. Macken
zie (vadu.
'
Tie savanoriai tai ir buvomt mes, oficia
liai vadinti EVW vardu.
W.J.M. Mackenzie įvade
supažindina
skaitytoją su tuo, kaip ta knyga apie vadi
namuosius Europos savanorius darbinin
kus iš viso atsirado. Jos autorius, civilinis
tarnautojas, dirbąs Darbo Ministerijoje, bu
vo akademiniams 1955-6 metams pakvies
tas į Universitetą ir pasiūlė savo darbui
šią temą, kuriai jis turėjo prisirinkęs me
džiagos. O pats tokios rūšies darbas, aišku,
įdomus mums, kadangi jis aptaria mūsų,
Čia, į D. Britaniją, įvažiavusiųjų kai kurias
problemas, bet ypač įdomus britui, kurio
kraštas, priėmęs į savo pramonę būrius
naujų žmonių, turi spręsti visą eilę su tuo
susijusių socialinių ir kitokių klausimų.
Toks darbas, kaip ir natūralu laukti, pa
remtas kai kuria dokumentine ir statistine
medžiaga, bet knygos autorius dar ir apklausinėjo visą eilę asmenų.

EUROPOS LIETUVIS_________ _____________________ ___________

kiu bėginėjau. Nors augau už pusantro ki
lometro nuo Plungės, kuri mano vaizduo
tėje — su savo pora tūkstančių žydų —il
gai pasiliko tikru „miestu“, bet prie jo vi
sai nepritapau. Pasilikau perdėm Žemaičiu
kaimo ūkininko vaikas, kuriam vaizdingi
pasakojimai apie „baidymus“ jaujose, kai
bos apie pamiškių - paupių laumes, gąsdi
nimai apie vaikščiojančias „žvakeles“, vi

Koncerte dalyvavo jungtinis mišriu. Lon
dono, Nottinghamo, Bradfordo, Coventrio,
Boltono ir Corbio chorų derinys ir Corbio,
Bradfordo, Nottinghamo ir Manchesterio
vyrų chorai, ir klausėsi iš visų D. Britani
jos vietų suvažiavę 3000 latvių.. Suvažia
vusius į Festivalį pasveikino Leicesterio
burmistras aldermanas S. Brown T.D. Lat
vių Ministeris Londone J.E. Karlis Zarinš
atidaromoje kalboje skatino latvių trem
tinius dirbti ne tik sau ir savo šeimoms,
bet prisidėti taip pat ir prie kovos už pa
vergtosios latvių tautos laisvę. Latvių dai
nos skambėjo ir tamsiausiais Latvijos is
torijos amžiais, ir taip latvių tauta palaikė
moralinę savo stiprybę iškęsti priešų prie
spaudą.
Susivažiavusius taip pat sveikino ir Lat
vijos ministeris Vašingtone Dr. A. Spekke.
Jis atvežė Jungtinėse Valstybėse gyvenan
čių latvių sveikinimus.
Jungtiniam mišriajam chorui dirigavo
Alberts Jerums, Helmeris, Pavasars, Ro
berts Zuika ir Andrejs Pommers. Senosios
ir naujosios dainos kėlė didžiulį klausyto
jų entuziazmą, ir daugelis tų dainų buvo
kartojama. To koncerto metu latvių tauti
nių šokių „Kamolinš“ grupė žiūrovams pa
šoko tris liaudies šokius. Pavasarį grupė
yra dalyvavusi tarptautiniame tautinių šo
kių festivalyje Sicilijoje.
Pats dainų festivalis latvių tremtinių tau
tiniame gyvenime buvo ypač svarbus įvy
kis, ir finansiškai visas paruošimas jo su
balansuotas labai sėkmingai. Organizaci
nio komiteto pirmininkas K. Ampermanls
pareiškė, kad koncertų, literatūros vakaro
ir parodos pajamos ne tik padengia visas
išlaidas, bet dar lieka pelno, kuris bus pa
skirtas fondan kitam latvių dainos festi
valiui D. Britanijoje ruošti.

sokį atsitikimai apie slogučius, aitvarus ir
kt. nuo pirmųjų kūdikystės dienų yra pa
likę giliai įsispaudę sąmonėn, juo labiau,
kad aš, penkerius metus į gimnaziją vaikš
čiodamas iš gimtų namų, nuo anos aplin
kos vis neatitrūkau.
Ji yra daug prisidėjusi, kad aš ir vėliau
savo studijose lietuvių etnografijai ir jų
liaudies kultūrai rodžiau daug dėmesio.
Kai ir dabar pamatau nuotrauką papras
tos lietuviškos kaimo sodybos, kokioje ki
tados yra gyvenę ir anie narsieji kovoto
jai prieš kryžiuočius, man visada pasilie
ka toji šiaudais dengta lietuvio pirkia to
kia brangi ir labai miela. Kiek daug joje
pačioje ir jos aplinkoje tik lietuvio šir
džiai tepagaunamo jausmo Ir šilimos, kuri
visai dingsta šaltuose miestelių mūruose!
Rašytais ženklais sunkiai
apibūdinamu
jausmu pamylėjau aš tos žemės žmones, iš
kurių aš pats esu kilęs. Per tris dešimtme
čius bestudijuodamas istoriją savo tautos,
tvirtai įtikėjau į jos pašaukimą. Apvaiz
dos yra taip surėdyta, kad ir lietuvių tau
ta margaspalviame tautų „kilime“ žibėtų
savo originalia spalva, atlikdama
savo
paskirtį.
Darbų tvarkymu ūkyje užimti tėvai ne
galėjo kreipti specialaus auklėjamojo dė
mesio į augantį vaikų būrį. Kai mokslas
man jau šiek tiek buvo pratrynęs akis, ma
no tėvas vis primindavo žymųjį kalendorių
leidėją, gimusį lygiai šimtas metų prieš
mane. Paveldėjau namuose ir jo kalendo
rių krūvą, per sutvirtinimo sakramenta. pa
sirinkdamas ir Lauryno vardą.
Mano pasaulėžiūriniam nusistatymui tu
rėjo reikšmės, kad tėvai nuo mažens prati
no į religines praktikas. Moliną mus, ma
žyčius, pasiimdavo per sumą šventadie
niais į savo „laupką“ (bažn. suolą). Labiau
šiai man įspūdžio darė tėvo pamaldumas.
Kada jau buvau raštingas gimnazistas, tė
vas mane imdavosi įvairių jo prekybinių
reikalų sutartims surašyti. Jis ilgose nuo
bodžių valandų kelionėse vienkinkiu ark
liuku į įvairius Žemaičių miestelius
vis
„sukdavo“ rožančių. Tada ir aš išmokau
rožančių kalbėti, suprasdamas jo paskirt;.
Vienas visuomenei žinomas prietelius 1943
m. mūsų spaudoje pažymėjo rožančiaus mo
notoniškumą, tada domininkonų
išrastą
tamsioms gotikos bažnyčioms, kada dar
žmonės nemokėję knygų skaityti. Tad šian
diėri jis esąs nebereikalingas. Buvau ir esu
kitos nuomonės.

400“ Nors pagal Prancūzijos įstatymus tos
rūšies veiksmus tegali daryti tik artimiau
si velionies giminės, tačiau buvo „apeita“
sūnaus teisė, reikalo nekeliant viešumon,
ir tuo būdu LRD be kliūčių gavo amžinos
globos teisę Jurgio Savickio kapui. Rūsys
išmūrytas jau prieš keletą mėnesių, bet rei
kėjo laukti leidimo palaikams atkasti. Ka
pinės, kurias J.S. buvo pasirinkęs,
yra
aukštame kalne, į kurį užkopti trunka 40
minučių nuo „Ariogalos“. Iš kapinių ma
tyti Mentono miestas Italijos Alpių papėdė
je, Monte Carlo ir mėlyna jūra. Dar pra
eis keli mėnesiai, kol bus pagamintas mar
mūrinis antkapis su velionies atvaizdu ir
užrašu. Visus darbus rūpestingai prižiūri
netoliese gyvenąs Antanas Liutkus, kurį
J.S. veikale „Žemė dega“ daug kartų mini:
„mano kūmas“. Atrodo, kad, taupiai ver
čiantis, nusiųstųjų 500 dolerių pakaks ka
pui sutvarkyti.
Sovietų ambasadai Paryžiuje įsikišus, J."
Savickio sūnus Augustinas, dailininkas, gy
venąs Lietuvoje, šį pavasarį iš ponios Kok
atgavo tėvo paveikslus ir apie
milijoną
frankų, kurie susidarė valdžiai pardavus
J. Savickio „Ariogalos“ vilą su sodyba ir
apmokėjus velionies skolas. Vila nupirkta
vietinio prekybininko, pašalintas jau ir pa
vadinimas, o ponia Kok iškraustyta į Men
toną. Dail. Aug. Savickas su ekskursija šį
pavasarį lankėsi Prancūzijoje, bet tėvo ka
po negalėjo pamatyti.
J. Savickio rankraščių nei bibliotekos ne
pavyko išgelbėti, išskyrus tą novelių rinki
nio rankraštį, kurį nuo 1951 m. „tebeleidžia“ Patrios leidykla. Ponia Kok tvirti :o
A. Liutkui, jog velionis prieš mirdamas pra
šęs rankraščius ir laiškus sudeginti. To, de
ja, niekas negali patvirtinti. LRD varcu
buvo kreiptasi į ją, prašant saugoti ir even
tualiai perduoti rankraščius LRD. Vietos
lietuviai siuntė net tarpininkus olandus,
prancūzus, bet ir šiems ji atsisakė parduo
ti. Atrodo, toji olandė, išsiskyrusi su vyru,
olandu gydytoju, lietuviams keršijo dėl to,
kad šie palaikė Ingės Savickienės pusę. J.
S. ankstesniu testamentu viskas buvo už
rašyta žmonai Ingei, tačiau, šiai išvykus
pas gimines į Daniją, J.S. nelemtą valandą
1952.IX.30 d. parašė tokį raštelį „būsimos
žmonos p. Kok“ naudai; tą raštelį, kaip
vėlesnį, prancūzai pripažino teisėtu testamentu. Po “to, kai teismas nuėmė antspau
dus, p. Kok praktiškai su knygomis ir rank
raščiais galėjo daryti, ką norėjo.

Europos lietuviškoji periodika
BUDĖKIME, 1958 m. liepos mėn., Nr. 24.
Turinyje: LSS Anglijos rajonui dešimtmetį
minint (K. Vaitkevičius), Pamotė (K. Lap
kritis), Iš mūsų tautos praeities, Pirmosios
lietuvių skautų dienos Vilniuje,
Skautų
malda stovykloje, Skautėms, Pabiros, Jau
nesniųjų skautų kampelis, Iš mūsų gyveni
mo, Šypsena pro ūsą.

Eucharistija

Bažnyčia oficialiai skelbia: Eucharistija
yra sakramentas, kuriame duonos ir vyno
pavidaluose yra tikras mūsų Viešpaties Jė
zaus Kristaus Kūnas ir Kraujas, skirtas
mūsų sielos maistui, Kristaus įsteigtas Pas
kutinės Vakarienės metu. Abiejuose eucha
rištiniuose pavidaluose ir kiekvienoje jų
dalyje yra visas ir nedalomas Kristus. Ši
tikėjimo tiesa žmogaus protui yra didelė
paslaptis,
kurios šviesoje matome, kad
Kristaus eucharistinis Kūnas nėra erdvės
apsprendžiamas.
Šis sakramentas turi daug pavadinimų.
Eucharistija, arba padėka, nes Jėzus Kris
tus ją įsteigdamas dėkojo dangiškajam Tė
vui. Eucharistijos žodis vartojamas Švenč.
Sakramentui ir šv. Mišių aukai išreikšti.
Ostija, arba auka, nes savyje talpina Tą,
Kuris ant kryžiaus pats save aukojo ir kas
dien aukojasi šv. Mišiose ant altoriaus. Šv.
Komunija, arba bendravimas, tikinčiųjų
susijungimas su Kristumi. Eidami prie šv.
Komunijos patys vienijamės su kitais lyg
į vieną šeimą, vieną šventųjų bendravimą,
ir ypač tada pasirodo socialinė krikščionių
vienybė: prie to paties stalo renkasi įvai
rių luomų, įvairaus išsilavinimo žmonės,
tikri broliai ir seserys Kristuje! Viatikas,
arba keleivio maistas, nes mus, keliaujan
čius į amžinybę, stiprina savo malonėmis.
Dangiškoji Duona, nes joje pasislėpęs Vieš
pats gaivina ir maitina mūsų sielą. Agape
— meilės puota. Pagaliau vadinamas Šven
čiausiuoju Sakramentu, nes yra kilniau
sias iš visų sakramentų: suteikia žmogui
nt tik malonę, bet ir patį malonės Davėją
— Jėzų Kristų, Dievą ir Žmogų.
Kristus aiškiais žodžiais, kada pažadėjo
įsteigti šv. Komuniją ir ją įsteigė, įrodo Jo
tikrą buvimą duonos ir vyno pavidaluose.
Stebuklingai padauginęs duoną didelei žmo
nių miniai Kristus pasakė: „Aš esu gyvoji
duona, kurs iš dangaus nužengiau. Kas vai
gys tos duonos, bus gyvas per amžius; o
duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas
dėl pasaulio gyvybės“. Jo klausytojai tuos
žodžius suprato raidiškai ir dėl to savo tar
pe ginčijosi: kaip Jis gali mums duoti val
gyti savo Kūną? Jėzus gi to laiko išsireiš
kimo iškilminga forma dar labiau sustiprino-savo pažadą: „Iš tikrųjų, iš tikrųjų, sa
kau jums, jei nevalgysite žmogaus Sūnaus
kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite gy
venimo. Kas valgo mano kūną ir geria ma
no kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir
aš jį prikelsiu paskutinę dieną. Nes mano
kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas
tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną
ir geria mano kraują, tas pasilieka many
je ir- aš jame“. Savo pažadą Kristus įvykdė
Paskutinėje Vakarienėje, įsteigdamas Šven
čiausią Sakramentą. Apie tai — sekantį
kartą.
P. Dauknys, MIC

Šalia tėvų namuose vaikams nustatytų
Vincui Krėvei paminklas pagal arch. Jo
religinių normų, gaunančių tvirtesnę pras
mę gimnazijoje, prie mano katalikiškos pa no Muloko projektą jau pastatytas ir bir
saulėžiūros susiformavimo prisidėjo dar ki želio 7 d. pašventintas Filadelfijos Šv. Kry
ti svarbūs 'veiksniai: labai ankstyvas įsi ziaus kapinėse. Paminklui buvo surinkta
jungimas-į ateitininkų organizaciją (ėjau 1910 dolerių. LRD vardu pasakė kalbą K.
12-tus metus) ir studijos Teologijos - Filo Ostrauskas, jauniausias rašytojų šeimos na
sofijos fakultete. Nors vėliau užsienio uni rys. K. Ostrauskas, kuriam Pensilvanijos
neseniai suteikė
daktaro
versitetuose dar daug klausiau įvairių pa universitetas
skaitų, tačiau mano pirmųjų profesorių, bū laipsnį, yra bene pirmas, gavęs lituanisti
tent, St. Šalkauskio, Pr. Dovydaičio, Pr. Ku kos doktoratą JAV universitete. V. Krėvės
raičio, M. Reinio, J. Ereto ir kt. paskaitos raštų pilno leidinio, kurį leidžia E. Encikl.
labiausiai padėjo susiformuoti mano pa leidykla ir redaguoja V. Maciūnas ir Pr.
saulėžiūrai tame jauname amžiuje kaJa Skardžius, iki šiol pasirodė 3 tomai.
išgyvenama krizių ir lūžiu.. Aš pasilikau
prie tradicijų, atsineštų iš namų, ir jas pa
grindžiau studijomis. Nesigailėjau pačiu
paskutiniu momentu iš
Humanitarinių Atsiųsta paminėti
mokslų fakulteto persikėlęs į gretimą f iru!
SVEČIAS, 1958 m. Nr.3. Turinyje: Ieško
tetą. Jo dėstytojai darniai atstovavo aristo
mi liudininkai (kun. J. Stanaitis), Gyvas
teliškai - tomistinę filosofiją.
krikščionis yra budrus (M. Kilienė), Lietu
Į universitetą atsinešiau ateiti:, inkų na
vą prisiminus (M. Kilienė), Ko mums dau
rio patyrimą, kuriam dažnai buvo tekę bū
giau trūksta^ (kun. P. Šimukėnas), Mokyk
ti valdyboje, pirmininkauti, o svarbiau ia
mus melstis, Mūsų gyvenimas ir veikla.
—pačiam skaityti pasaulėžiūrinių paskai
tų. Pilni ir įrišti „Ateities“ komplektai nuo
pat jos pasirodymo buvo man dažnai ir
MICHAIL ZOSCENKO
atostogų lektūra, šeštoje klasėje susidomė
jau pedagoginėmis knygomis.
Ne tik M.
Liepos 22 d. Leningrade mirė Michail Zo
Pečkauskaitės verstuosius, bet ir origina sčenko, rusų rašytojas (gimęs 1895 m).
lius Fr. W. Foersterio raštus skaič au ir
Savo metu jis buvo garsenybė
tomis
skaičiau dar ilgai -ir studentas būdamas.
Savęs auklėjimas, valios lavinimas tada bu keista kalba parašytomis, jumoristinėmis
vo bręstančių at-kų jaunuolių labai mėgs apysakomis — feljetonais, kuriuos mėgo
ne tik patys rusai, bet ir lietuviai. Jis bus
tamos temos ir kuopelių paskaitose.
Besigilindamas į Lietuvos istorija, pra turėjęs stiprios įtakos ir lietuviams jumo
regėjau vis labiau, kokia buvo lietuvių tau ristams.
Tuojau po revoliucijos jis įsijungė į va
tai didelė laimė, kad ji, apsispręsdama už
lotynišką krikštą, tuo pačiu apsisprendė dinamąją „Serapijono brolių“ literatūrinę
už Vakarų Europos kultūrą. išaugus:ą Ro grupę. Spausdintis pradėjo 1921 m, dau
mos krikščionybės prieglobstyje. Visa t’ i giausia vaizduodamas naujosios visuome
prisidėjo ir prie stiprinimo pasaulšžiū os nės buržuaziją, jos gyvenimą ir ypač jos
kurioje visas mano moralines normas sa vartojamąją kalbą su marksistiniu žar
vaime apsprendžia -išpažįstamas katali :ų gonu.
Po 1930 m. jis jau nebepajėgė taip links
tikėjimas. Kaip jo reikalingumą artimos
ir tolimesnės praeities faktais įrodo mūsoji minti skaitytojo, bet išgarsėjo dar 1946 m.,
istorija, taip ir man asmeniškai sunkiose kai Ždanovas pradėjo stipriai diriguoti ru
valandose mano tikėjimas
buvo ir yra sų literatūrai ir^paskelbė karą viskam, kas
ne socialistinis realizmas. Ždanovas užsi
man paguoda.
Man skirtosios eilutės jau pasibaigė... puolė tada du tokius vadinamuosius deka
Bet noriu dar pridėti: iš savo asmeniš' o dentus — Zosčenką ir poetę Anną Achmapatyrimo gyvai įsitikinau, kss, rodos visa tova. Vis dėlto žurnaluose dar pasirodyda
da turėtų būti aišku. Jeigu žmogus ko ners vo Zosčenkos darbų. Neseniai jam lyg ir
nori pasiekti, tai tegali laimėti tik tėra buvo grąžinta šlovė: Ždanovas suklydęs, o
darbo ir užsispyrimo,
Taip buvo visada gyvenimas parodęs, kad rašytojo eita tei
singu keliu.
mano gyvenime!
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LIGONIU PAGUODA
J. Medaitis (ELI)

Birželio 3 d. Regensburgo kapinėse dus St. Josef ligonių: lietuvių, ukrainiečių, ju
„Kultūra savo visumoje suteikia žmogui
mirdamas jisai norėtų savo rankoje jausti liai atsimušė į bavarų žemę aukštaičio VIa goslavų, o taip pat ir savųjų. O užmiršti
tokią savęs idėją, kuri jį labai aukštai iš
Rašo Adomas Germanavičius
žmogaus ranką. Šitas jo žodis nenori neig do Venslovo karstas. Ilga, sunki liga pa neleidžia jėzuitas tėvas J. Leppich.
Pokarinėje Vokietijoje tėv. Leppich pla
kelia iš gyvių tarpo, bet nepasiekia jo re
ti kultūros, jis tik nurodo, kad susitiki kirto 43 m. amžiaus vyrą. Velionio paliki
alios būties“ (Jean Nabert). Per kultūrinę
mas su kitu žmogum per kultūros kūrinį mą sudarė lietuviška maldaknygė, kelioli čiai pagarsėjo savo pamokslais socialinėm
kūrybą žmogus susikūrė savo buičiai nau Kultūra mums nepasako, kas yra žmo nėra pilnutinis. Tik gyvame vieno asmens ka UNRRA laikais išleistų lietuviškų kny temom. Ir jis ne tik skelbia krikščionybę,
ją dimensiją. Šalia gamtinio pasaulio jis gus. Ji, būdama iš magijos kilusi, ir yra su kitu asmeniu dialoge, ir jeigu jis įvyktų gų ir į jas sukištos pageltusios giminių nuo bet stengias ją ir vykdyti: nukasa kalne
lius, užpila griovius, išlygina kur kreiva.
sukūrė sau dvasinį kultūros pasaulį, kuria lyg savotiški burtai, kurių pagalba bando neištariant nei žodžio, tik žvilgsnyje, šyp traukėlės...
Ligoniais rūpintis tėv. Leppich (steigė
me jis pasireiškia kaip galinti viską for me nugalėti laikiškumą, praturtinti buitį senoje arba rankos paspaudime, sutinka Su Venslovo mirtimi Regensburgo St. Jo
muoti ir pakeisti istoriška būtybė. Bet ši vaizdais, idėjom ir fikcijom, per kurias no me žmogų, kaip bendrakeleivį, kaip drau sef ligoninės lietuvių kolonija sumažėjo iki „Tarnybą sergančiam broliui“. Ši tarnyba
iš kelių miestų siuntinėja nemokamai ka
tame istoriškume slypi ir žmogaus tragiką, rim iššaukti amžinybę. Bet kultūroje žmo gą kovoje prieš engiantį likimo netikrumą, 7. Beliko 3 moterys ir 4 vyrai.
Į St. Josef ligoninę paprastai patenka tik talikų ligoniams laiškus. Jie sklinda po vi
nes pirmiau negu žmogus pasireiškia kaip gus jau nėra vien stoką kenčiąs pavienis, kaip antrąjį „aš“, kenčiantį, galintį atjaus
kūrėjas, jis yra kultūros belaisvis. Žmogus ir nėra vien anoniminė minios dalis. Čia ti ir suprasti. Žmogaus esmiškumas pasi tokie ligoniai, kurių kišenės pustuštės arba są Vokietiją. Jų turinys dvelkia gyva arti
gimsta ir užauga kitų sukurtoje istorinėje, prasideda tarp žmogaus ir žmogaus slaptas reiškia tik santykyje su kitu asmeniu: mo visai tuščios. Ypač jei dar gydytojas nu mo meile, kuria spinduliuoja idealistas tėv.
socialinėje, kultūrinėje situacijoje ir yra dialogas, kuris neboja nei turtų, nei amžių tinystėje, tėviškume, draugystėje, pasitikė sprendžia, kad reiks lovoj pagulėti ilgiau Leppich. Stiprina šie laiškai ir lietuvius ka
talikus.
verčiamas ją priimti, pripažinti, pasisavin skirtumų. Šitame dialoge mes tampame sa jime, nuoširdume, gerume, pagalboje —eti negu kelis mėnesius.
Tėvo Leppich kišenės pilnos adresų. At
Mano pažįstamas Jurgis prieš penkeris
ti. Kadangi žmogaus kritiškoji sąmonė su votiškais kūrybinio įsiprasminimo sąmoks nio Gėrio tarnyboje. Tik susitikimo akimir
bręsta vėlai, arba socialinė santvarka labai lininkais. Ir kuo mes esame, tai esame ši koše sušviti žmogaus žmogiškumas ir tik metus dar nulipdavo pasivaikščioti į ligo važiavęs į kurį miestą sakyti pamokslų, jis
vėlai tepripažįsta jai savarankaus apsi to dialogo dėka. Tačiau kaip istorija, isto šitose akimirkose mes pajuntame jo didin. ninės sodą. Dabar jo kojos atsisako nešio pagalbos reikalingųjų adresus įbruka į pa
sprendimo teisę (o totalitariniai režimai rinė sąmonė turi prasmę tik pažadindama gumą. Jo mes nerasime save izoliavusiame ti kūną, ir į priekį Jurgis stumiasi mik siturinčlųjų rankas, kurie pažada pasiųsti
visai nėra linkę pripažinti jos), bręstąs istorinio atsakingumo jausmą, padėdama pavienyje, nei minioje. Tik asmens su as laus vežimėlio pagalba. „Vaistų prieš mano siuntinių. Tokiu keliu yra pasiekęs nevie
žmogus būna išauklėtas paveldėtos kultū suvokti mūsų gyvenamąją konkrečią istori meniu atvirame susitikime, kuris, nors ir ligą nėra“, nusiskundžia Jurgis. Jo veidu nas siuntinėlis ir St. Josef ligoninės lietu
ros rėmuose ir tampa tipingu tik tos kul ■nę situaciją ir mūsų atsakomybę už toli metais kartu gyvenant, turi kiekvieną aki nubėga liūdesys, ir suvirpa lūpos, turėda vius. štai prieš porą mėnesių Jurgis visai
tūros atstovu. Taigi galima būtų sakyti, mesnę istorijos raidą, taip ir kultūros gi mirką atsinaujinti, tik šitame atvirume, pa mos Ištarti beviltiškos padėties apibūdini netikėtai gavo vaistų siuntinėlį iš gana to
limo Rheine miesto. Pasirodo, jo adresas
kad nėra žmogaus, o tik įvairių kultūrų liausia prasmė pasireiškia nurodymu į gy siruošusiame suprasti kito žmogaus būtį, mą.
Kai Oras gražesnis, ligoninės sodely gali per tėvo Leppich „SOS Siuntinių Pagal
žmonės, kad žmogus keičiasi formuojamas vą konkretų žmogų. Kūltūra, šitie žmogaus jį atjausti, jam padėti, vyksta žmonišku
palengvą bą“ atsidūrė pas vieną vokietį vaistininką.
kultūros kūrybinio proceso istorinių pasi pėdsakai, jeigu ir nenuveda mūsų į absoliu mas, tarpsta žmogus, šitam* tarpasmeni dažnai matyti tautietį Praną,
Ir pačiame Regensburgo mieste yra su
keitimų, ir todėl, kaip sako Ortega y Gas tų žmogų, neatskleidžia jo esmės, jie nu niame būties dialoge yra mūsų mums pri žingsniuojantį su lazdele rankoj. Jo tamsūs
set, žmogus neturi prigimties, jis turi tik rodo mums kelią į kitą asmenį, padeda einama didžiausia galimybė būti žmonė akiniai tarnauja ne apsiginti nuo įkyrių siorganizavęs tėvo Leppich veiklą remianistoriją. O savo istorijoje — jis tai arba mums jį suprasti, ji paruošia mus tikram mis. Ir mūsų liaudies dainoje, (kurią, de saulės spindulių, bet pridengia akis, ku čiųjų būrelis. Jo nariai reguliariai lanko
pabaisa, arba kankinys, vergas, arba suki dialogui su kitu, su antruoju „aš“. Kad ja, čia cituoju tik vokiškame R. Dehmel rios taip geidžia išvysti medžius ir mėlyną St. Josef ligoninę. Viena ponia aptarnauja
lėlis. Jo būtyje slypinti laisvės galimybė mes, pažinę meno, muzikos ar literatūros vertime iš V. Jungfer rinkinio Litauischer dangų, bet nuolat regi aplink save vien kelis lietuvius jau ištisus trejis metus. Kar
tą kalbėjausi su ja. Sužinojau, kad ji pati
skatina jį maištauti prieš savo istorinės, so kūrinį, norime pažinti jo kūrėją, išgirsti jį Liederschręin), poetas, aptaręs pavienes tamsą.
Ir kiekvieno šių septynių lietuvių istori turinti kelis vaikus. Kitiems jos vietoj ne
cialinės ir kultūrinės situacijos apsprendi- kalbant, pamatyti jo veidą, pažinti jo gyve būties apraiškas: vilką, lapę, šunį, blusą ir
mą, pasipriešinti ne pasirinktam, bet pri nimą, šitą savotiška „biografijų liga“ nėra bitę, bandydamas jų „darbe“ surasti esmi ja netiktų laikraščiams, su pamėgimu ra būtų laiko vaikštinėti ligoninėn. Bet ši mo
mestam likimui, skatina griauti ir vėl iš joks tuščias smalsumas. Tai tik parodo, nę jų žymę ir jų būties prasmę, jausda šantiems apie kinų artistų meiles ir ašaras. tina atėjusi pasišnekučiuoja su savo globo
Nuo 1954 m. St. Josef ligoninės lietuvius tiniais, atneša jiems vaisių, rūkalų, pasi
naujo kurti. Istorija tai lyg rinkinys žmo kad kultūros kūrinys, jeigu jis būtų ir pats mas žmogaus buities problematiškumą,
kas mėnesį aplanko kun. S. Kaunas. Jis gy ima namo sulopyti jų kojines, pataisyti dra
gaus eksperimentų, jo jau išbandytų re tobuliausias, yra tik dalis, tik apraiška kū klausia, ar jis nebūsiąs panašus į bitę:
vena kitame mieste, bet lietuvių misionie bužius. Jei reikia, ji ir laiškus už juos pa
alizuoti galimybių. Ir istorijoje mes nera rybiškojo žmogaus asmens. Todėl svarbiau
„O Mensch, o Menschchen,
rių
„parapijos“ Vokietijoje gana plačios. rašo. Nėra nė vieno ligonio St. Josef ligoni
sime visuotinai galiojančios žmogaus po siose gyvenimo situacijose mes galime už
Gleichst du der Biene?
Ir kun. S. Kaunas, nebodamas pečius sle nėje, kurs neturėtų savo globėjo iš tėvo Le
vyzos. Tiesa, žmogaus kūrybinis polėkis ku miršti visą kultūros lobį, kaip užmirštami . Genug ja stichst du
giančių 63 metų, žiemą ir vasarą, lietingą ppich ratelio. Ligonių veidai nušvinta, kai
ria kartais retrospektyvines utopijas, idea vaikystės žaislai, arba palikti kitiems, kaip
.is Herz, in Herzchen“.
rudenį
ir sniegui tirpstant, automobiliu at jie ima pasakoti apie savo geradarius.
lizuoja kartais vieną, kartais kitą epochą paliekami kryžkelių kelrodžiai, nes jie tik
Ir atsakymas į šitą klausimą yra nuroNegalima nutylėti ir dar kitas St. Josef
lekia į St. Josef ligoninę.
ir jos „žmogų“, kartais antikinį, kartais vi nurodo kelio kryptį, bet patys nėra kelio dąs žmogaus „darbą“ įpareigojimas:
— Kaip laikosi lietuviai ligoniai? —už ligoninės globėjų grupės. Ją sudaro įvairių
duramžių religinį žmogų, mini tą epochą, nės tikslas.
tautybių žmonės, gyvenantieji už Vokieti
Žydų filosofas Martin Buber kartą išsi
„Tu deinem Bruder
klausiau.
kaip prarastą „auksinį amžių“, (kaip mūsų
— Dvasiniu atžvilgiu jie gali būti pavyz jos sienų. Per vieną vokiečių socialinės glo
politika kitados Vytautinę epochą...), bet reiškė, kad nors'jis savo gyvenimą pralei Auch mal was Gutes;
‘s ist Menschenarbeit!“
džiu kitiems. Didesnių švenčių metu jie vi bos įstaigą jie yra užmezgę ryšius su ligo
šitas siekiamojo utopinio idealo lokalizavi do dvasios pasaulyje, tarp knygų, tačiau
Daryti gera — tai žmogaus darbas.
si pasinaudoja mano, kaip kunigo, patarna niais. šie užsieniečiai globėjai parašo laiš
mas praeityje kyla dažniausiai iš nepakan jam gimstant buvo žmonės jo artumoje, ir
vimais, — pasakojo kun. Kaunas. — Nors kų, atsiunčia dovanėlių. Pavyzdžiui, mūsų
kamo tos praeities pažinimo, todėl pati ide
jie žino savo liūdną dalią, bet į neviltį ne Praną iš toli globoja vienas Prancūzijos
aliausia žmogaus utopinė povyza buvo nu
puola, nedejuoja, neverkšlena. Iš tikėjimo ūkininkas. Nėra jis joks turtuolis: turi 7
kelta net į priešistorinę ir prieškultūrinę
Vladas Šlaitas
semiasi stiprybės ir kantriai neša savo ha žemės, didelę šeimą — šešis vaikus. Vie
epochą — į rojų. Ir praeityje, ir ateityje
nok jis suranda laiko parašyti Pranui laiš
kryželius.
kurdamas utopines paties savęs vaizdus,
— Kaip atsiliepia apie lietuvius vokie ką, papasakoti apie savo gražią gimtinę
kiekvieną dieną ir kiekvieną
akimirką
Bretanę. Laiškuos jis drąsina ir guodžia.
čių personalas?
žmogūs stovi istorijos vyksmo kryžkelėje.
Naktį
— Tiek administratorius, tiek seselės gi Retkarčiais atsiunčia siuntinėlį ar porą
Jis yra ta nerami istorijos širdis, „cor inpavojinga vaikščiot vienam, kai gatvelėj šviečia tik pusė
markių.
ria lietuvius.
ąuietum“, laukianti išsivadavimo nuo isto
akmeninio mėnulio ;
Su Jurgiu susirašinėja prancūzas, kuris
— Ar visi lietuviai katalikai?
riškumo, nuo istorinės atsakomybės, lau
kita pusė yra numirusi ir palaidota, ir tos pusės nereikia
— Ne, viena 80 metų senutė protestantė. pats yra paralyžuotas. Jo tėvai, kurie dir
kianti istorijos išsipildymo, laukianti atei
iš numirusių kelti.
ba viename šokolado fabrike, už jį laiškus
Bet aš ir ją kiekvieną kartą aplankau.
siančios „laiko pilnaties“.
Ypač naktį, kai šviečia pusė graudaus mėnulio
parašo ir kada-ne-kada
saldumynų at
— Ir spaudos, be abejo, atvežat?
Šita tarp akimirkos ir amžinybės plakan
debesų kapinyne.
— Atvežu ir nemokamai padalinu „Kris siunčia.
ti, atsitiktinio faktiškumo pančiais saisto
(Ji turėjo Madonos plaukus ir Rafaelio
•
Vėl kito lietuvio globėja gyvena Anglijo
taus Laivą“.
Anksčiau atveždavau dar
ma, žmogaus širdis bando kultūros kūriny
angeliukų
šukuoseną).
„Laiškus Lietuviams“ ir „Varpelį“. Bet pas j e. Ji per Lamanšo kanalą dalinasi su Reje surasti išsivadavimą, vidinės laisvės pa
gensburgu skanėstais ir niekad laiškuose
taruosius dabar jie gauna betarpiškai.
sireiškimu nugalėti faktiškosios būties varž
Naktį
Iš ligonių patyriau, kad anksčiau kun. nepamiršta paminėti katino, jos vienatvės
tus. Kultūra yra išaugusi iš būties stokos,
pavojinga vaikščiot vienam, kai didesnė gyvenimo pusė
Kaunas dažnai atveždavęs lietuviams po bendro.
bet ii negali jos užpildyti. (Todėl toks daž
be prasmės ir be jokio džiaugsmo yra praėjusi.
10 DM iš NCWC, rečiau iš Balfo. Bet prieš- Kukli St. Josef ligoninė savo išore, biednas nepasitikėjimas ir nepasitenkinimas
Tokių naktį tik katės vaikšto stogais arba žiurkės
dvejis metus tie šaltiniai „išdžiūvę“. Tik na viduje. Vienok į ją subėga daug artimo
kultūra). Ji, tiesa, sukuria idealias fikci
plėšikauja po kiemą.
,..
šiemet Velykoms Balfas paštu atsiuntęs po meilės gijų. Ir šios meilės šiluma nudžiovi
jas, kurias dažnai pamėgdžioja patsai gyve
(Ji turėjo Madonos plaukus ir Rafaelio
10 DM. Bet šventėms kun. Kaunas iš savo na nuo skruosto nevieną ašarą. Ilgi mėne
nimas, bet žmogus griebiasi jų, kaip skaus
angeliukų šukuoseną).
siai greičiau prabėga. Esi atskirtas nuo
kišenės juos apdovanojąs.
mą malšinančių tablečių, kurios tačiau ne
gali išgydyti jo svarbiausio sopulio — pil
Vokiečiai katalikai taip pat neužmiršta bendruomenės, bet nesi jos užmirštas.
nutinės būties nostalgijos. Kultūros kūrinin tobulybė nėra pačios būties tobulybė.
Kultūra yra tik savotiškas „refugium“ —
priebėga, prieglobstis, pagaliau tik tikro
stengė nors gi nenusileisti nė mažiausiame
VAIŽGANTAS
sios būties pakaitalas, dirbtinis rojus arba
net savęs apgavystė, leidžiant ženklų, sim
dalyke. Pasidarė ypatingos rungtynės: ne kaip
bolių ir formų tobulybėje ir pertekliuje už
čia kits kitą aplenkus, bet kaip čia kits kitam
miršti tikrosios būties skurdą. Tai šitose
nepasidavus.
idealiose vizijose žmogus ieško nuostabaus
Tai buvo vienatinė Rimo ir Nerimo gyve
„•Eldorado“, „kurio neranda niekas, nors
nimo rakštis, kuri per tiek laiko, bent per tris
turi jį savy“ (Nyka - Niliūnas), ieško nuo
dešimtis metų, sėtrijo ir maudė; pagaliau su
stabios „karališkos gėlės“ (Mačernis), kuri
vienu ypu pakeistų žmogaus buitį. Žmogus
Šįmet suėjo 25 metai nuo didžiojo Vaiž
kėlė negerų minčių ir jausmų.
yra ieškotojas. Ir jo ieškojimai, klausimai, ganto mirties. Minėdami šią sukaktį, persi
Ir vienas Dievas težino, ar tai jo šventa
Abudu kieto būdo, ančiuose nešiojo taip
jo vizijos, jo nusivylimas (bet kartais ir jo
Apvaizda jiemdviem tokią štuką darė, ar jiedu pat kietus, tvirtus priešingumus. Buvo tai ir
spausdiname
čia
vieną
jo
gražiųjų
apysakų
—
rastas džiaugsmas) lieka kultūros kūriniuo
se, kaip karta iš kartos perteikiamas ir au „Rimus ir Nerimus“, kuri tremties lietuviams patys sau, kad jų buitis taip lygiai krovėsi, kad jiems, ir sodžiui, ir kunigams aišku. Bet kad iš
net keista.
to ničnieko bloga nesidarė, tai niekas nieko
gąs palikimas. Bet ir šiame palikime žmo ligi šiol dar knygose neprieinama.
Jei Rimui gimė kūdikis, tai, žiūrėk, ir Ne nesakė ir nedrįso net užsiminti, nes tai būtų
gus apsireiškia tik kaip paties savęs vizija,
ne kaip kažkas atbaigtai esančio, bet tik
VIENODUMAI
rimai betaisą krikštynas. Jei Nerimui mirė kū buvę lindimas į svetimą sąžinę, į vidaus šven
kaip keleivis einąs į save, kaip „homo via
dikis, tai visas sodžius gerai žinojo, į Rimą, ne tyklą.
Rimas
su
Nerimu
buvo
Aukštaičių
so

tor“, arba kaip faustiškasis žmogus, kurio
Ir taip
Rimas su Nerimu negynė savo žmonoms
krūtinėje rungiasi dvi sielos, norįs būti tik džiaus galiniai ir gyveno lygiai prieš kits kitą. ilgai trukus, reiksią į pakasynas eiti.
buvo,
kol,
išmarinus
lygiai
po
penketą,
nepa ir vaikams prieteliautis. Jie tad, sūkį apsukę,
dvasia ir negalįs paneigti savo gamtišku Abudu buvo dar nesenu, bet jau peršokusiu to
mo, nes „žemiausioji jo dalis neša jo vi kią pusę amžiaus, kokios antros pusės jau ne siliko abiem vėl lygiai po penketą: po tris sū po dešimt kartų per dieną bėgiojo į kits kitą,
sumą“.
betikę jos beišgyvensią. Taip pat abudu jau ga nus ir po dvi dukterį.
girdėjo, matė ir žinojo kiekvieną kits kito min
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R U G P I Ū T I S
1— 1922 m. paskelbta Liet. Konstituciją.
2— -1875 m. gimė dail. M. Dobužinskis.
3— 1863 m. caro valdžia Lietuvoje atleido
visus mokytojus lietuvius, jų
vietoje skirdama rusus.
6— 1903 m. gimė rašyt. Karolė Pažėraitė.
7— 1858 m. gimė Martynas Jankus.
10— 1874 m. gimė Antanas Smetona.
11— 1932 m. Haagos Teismas pripažino Lie
tu vos suverenumą Klaipėdos
Krašte.
12— 1569 m. pasirašyta Liublino Unija.
15— 1915 m. gimė dail. V. Košuba.
16— 1922 m. įvestas Litas.
17— 1957 m. mirė A. Žukauskas-Vienuolis.
19— 1506 m. mirė DLK Aleksandras.
20— 1907 m. gimė rašyt. Nelė Mazalaitė.
23— 1924 m. pirmoji Dainų Šventė Kaune.
24— 1882 m. gimė Mykolas Biržiška.
25— 1920 m. Lietuvos kariuomenė įžengė
į Vilnių.

lėjo švęsti sidabrines sukaktis, jubiliejų, kaip
yra vedusiu. Abudu buvo sveiku, darbščiu ir
negirtuokliu, nors, lietuviai būdami, per daug
nebėgo kaip latviai ir nuo puskvortės švento
mis dienomis neatsisakė kaip tie prisiekę blai
vininkai.
Paskutinioji žemės perliustracija pas abu
du rado po 19 dešimtinių antros rūšies tinka
mos dirbti ir po 5 dešimtines su 173į sieksnių
netinkamos, pelkių, kuriąs tačiau kaimynai
nusausino, išlygino ir arba arė ar ganykla lai
kė. Iš pat pradžių vienodose sąlygose atsiradu
siu, vienodai dirbti ištesėdamu, jiedu ir turtų
turėjo taip vienodai, kaip grūdų nubrauktuose
pūruose. Abudu turėjo po trejetą gerų arklių;
ne šimtais kainoj amų, bet ir po šimtą nepa
imamų. Laikė po dešimtį galvijų, milžo po pen
ketą, šešetą karvių, o kai kuriais metais ir po
aštuonetą; pienu vis dėlto nesivertė; užtat pa
tys gražiai maitinosi. Kirpo lygiai po tiek pat
plonavilnių ezelinių, skerdė po tiek pat meitė
lių, žąsiataukiams lesino po tiek pat žąsų.

Lyg susitarę ir gyvuliai jais sekė: po tiek
pat avelių dvynais vedė, po tiek pat —.po vie
ną. O kai vieną sykį Rimui avelė pavedė net
tris, tai už dviejų savaičių Nerimas nė skaity
ti nėjo į avių gardą: jautė, jog ir jo viena ave
lė tūri tris.
Sodžius Rimą su Nerimu laikė geraisiais
žmonėmis ir geriausiais ūkininkais. Jie visa
tai žinojo, džiaugės ir nekaltai didžiavosi. Kai
mynams gi buvo palankūs; susigynus juos tei
sė; prireikus šelpė ir globė, nelaimėje vadavo
ir gerų patarimų vienodai neskundė, nesigailė
jo. Tad ir niekas nebuvo pasakęs, katras betgi
visų geriausias, patsai gerasai.
Nebūtų galėję to pasakyti nė patys kuni
gai. Klebonai nuo nebeatmenamų laikų abudu
laikė bažnyčios maršalkomis ir suėmimų kon
troliuotojais. šiaip jau kunigai, jei kalėdodami
pas vieną pietavo, tai į antrą turėjo, nors iš
kito sodžiaus, grįžti pavakarieniauti.
Abudu kaimynu nusimanė vienas antro
nepralenksią. Tad visomis savo galėmis besi

tį, žodį, darbą ir net ketinimą. Patys tačiau
vienas antro niekados nelankė, niekados nesitarė, nesišnekėjo ir net pagarbintu, nors buvo
tikri bažnyčios žmonės, kits kito nepasisveiki
no. Nebent kunigai į katrą atvažiuodavo. Ar
sodžius seimą į katrą sušaukdavo. Bet ir tada,
prireikus kas vienas antram pasakyti, sakyda
vo per kurį tretį asmenį.
— žiūrėk, pons jo mylista, aš Rimui taip
atsakyčiau...
Per savo šeimynas tad abudu šeimininku
gražiai žinojo viens antro ketinimus ir skubė
jo laiku sugilygintį.
Jei Rimas sumanydavo savo diendaržį per
kelti Į klėčių vietą, o klėtis į diendaržio, tai ki
tą dieną jau matydavo Nerimą, raitą ant savo
diendaržio šelmens, beplėšiantį stogą.
Jei Nerimas imdavo tašytis stodainius,
paketinęs gulsčią savo tvorą nuo gatvės pa
keisti statine, tai, žiūrėk, ir Rimas bus į san
tvarą beeinąs savo tvoros ardyti.
(Nukelta į 4 psl.)
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BOMBOS IR ORAS
AR ATOMINIŲ BEI VANDENILINIŲ BOMBŲ BANDYMAI TURI ĮTAKOS
KLIMATUI?

Tolimoje praeityje Žemės rutulio, o taip bombos sprogimo energija apie milijoną
pat ir Lietuvos klimatas labai skyrėsi nuo kartų, o vandenilinės — apie 6.000 kartų
dabartinio. Yra žinomi periodai, kai dabar mažesnė už Saulės energiją, kurią gauna
tlnėje Lietuvos teritorijoje augo vešli tro Žemė per parą. Žemės gaunama i>Saulės
pikų augmenija, — žinomos ir kitos epo energija per sekundę yra 1.800 kartų didės
chos, kai Lietuva buvo padengta ledynais, nė, negu atominės, ir 2-3 kartus didesnė,
slenkančiais nuo Skandinavijos kalnų. Tuo negu vandenilinės bombos sprogimo ener
būdu, visuose Žemės rutulio taškuose nuo gija. Ciklonas, praėjęs nuo 1932 m. rugpiūlat vyko klimato pasikeitimai ir svyravi čio 30 d. iki rugsėjo 2 d. viršum Vakarų
mai. Be klimato svyravimų
geologinėse Europos ir dalies Azijos, davė energiją, ku
epochose, kurios tęsėsi dešimtis, o kartais ri buvo 1000 kartų didesnė už bet kokio di
termobranduolinio
ir šimtus tūkstančių metų, pastebimi ir džiausio šiuolaikinio
trumpesni periodiniai bei neperiodiniai kli ginklo sprogimo -energiją.
Atominis sprogimas įvyksta akimirksniu,
mato sudedamosios dalies —orų pakitimai.
Vieni metai nepanašūs į kitus. Būna sausų o Saulės energija veikia nenutrūkstamai.
ir šiltų, lietingų ir šaltų metų. Nežymūs kli Vien tik todėl Saulės energijos svyravimų
mato nukrypimai nuo vadinamosios „nor dydis milijonus kartų didesnis, negu atomi
mos“ dažnas reiškinys. Vidurkinės tempe nių sprogimų energija. Apskaičiuota, kad,
ratūros, krituliai, šiaurės jūrų leduotumas norint palaikyti energiją, priverčiančią eg
— visa tai kasmet nežymiai svyruoja. Eilę zistuoti mažytį cikloną, reikėtų jo centre
po vieną
metų pasitaiko šaltos žiemos, šiltos vasa kiekvieną minutę susprogdinti
ros, po to staiga ima ir apsiverčia viskas atominę bombą. Taigi, galima padaryti iš
aukštyn kojomis — kelerius metus žiemą vadą, jog atominių sprogimų energija paly
šilta, o vasarą — pliaupia lietus, be šiltes ginti labai nežymi.
Kai kas galvoja, kad |tominių bombų
nio rūbo J gatvę neišeisi.
kritu
Tokie yra „normalaus" žemės atmosfe sprogimai padeda susikondesuoti
liams, nes, girdi, sprogimų-metu f atmos
ros gyvenimo dėsniai.
Kas gi kaltas, kad tokie nepastovūs orai ferą pakliūna milžiniški kiekiai radioakty
susidaro? Visų pirma, tai Saulė, jos energe vių dulkių, kurios ir tampa kondensacijos
tikos svyravimai. Saulės gyvenime yra du branduoliais. Išeitų, kad atominiai sprogi
periodai. 10-11 metų, kai Saulės paviršiuje mai turi pasireikšti padidėjusiu debesuotu
pasirodo daug dėmių (100-300), stebime mu ten, kur daugiau išgaruoja vandens, t.
vieną periodą, ir antrąjį — kai Saulėje dė y. viršum vandenynų. Tačiau mokslas visa
mių skaičius sumažėja iki minimumo (kar tai paneigia. Debesų kondensacijos bran
tais iki nulio). Dėmė yra milžiniškas sūku duolių atmosferoje yra ir šiaip pakanka
rys Saulės atmosferoje. Jo centre kartais mai, o debesys formuojasi tik ten, kur yra
išsiveržia gilesnieji sluoksniai, kurie labiau papildomas kiekis drėgmės.
įkaitinti, negu paviršius. Todėl Žemė tuo
Taip pat dar neretai bandoma teigti, kad
metu iš Saulės gauna daugiau energijos, o atominio sprogimo metu į atmosferą pa
tai ir sukelia Žemės atmosferoje pagyvėju kliūna didelis kiekis dulkių, kurios, esą, ga
si oro masių judėjimą. Viršum Atlanto vis linčias sudrumsti atmosferą ir sumažinti
dažniau susiformuoja milžiniški
(kelių ateinančią iš Saulės į Žemę energiją. Tie
tūkstančių kilometrų skersmens) sūkuriai sa, atominio sprogimo metu j atmosferą pa
— ciklonai, kurie juda Europos link ir su tenka didelis kiekis dulkių, tačiau jis yra
kelia staigius orų svyravimus. Padidėju daug mažesnis už tą kiekį, kuris pakliūda
sios Saulės
veiklos įaudrinta atmosfera vo ankstyvesniais laikotarpiais vulkaninių
dar ilgai negali nurimti ir stebina mus tai išsiveržimų metu. Todėl dulkių įtaka oram
praeinančiais uraganais, tai kritulių gau vargu ar gali turėti rimtų padarinių.
sumu ir pan.
Tuo būdu atominių sprogimų įtaka pa
Norint atsakyti į klausimą, ar atominiai saulio orams, reikia manyti, negali būti žy
sprogimai turi įtakos orų ir klimato proce mesnė, ir bet kuriuo atveju negali viršyti
sams, būtina visų pirma palyginti sprogi natūralaus Saulės energijos ir jos svyravi
mo energiją su išspinduliuojama Saulės mų bei kitų procesų poveikio.
Paskuti
energija, kurią gauna Žemė, ir jų svyravi niaisiais metais pastebimi orų ypatumai
mo dydžius. Per vieną sekundę Saulė pa neperžengia normalių svyravimų ribų.
siunčia Žemei 4.15.10-16 kalorijų energijos.
Praėjusių, o taip pat ir šių metų orų ypa
Šis milžinškas skaičius priklauso nuo Sau
lės aktyvumo ir svyruoja vieno prosento tumus galima susieti greičiau su Saulės
(šiuo metu kaip tik
ribose, o tai sudaro 4.10-19 kalorijų per pa veiklos maksimumu
rą. Ogi žinomosios atominės bombos sprogi yra Saulės dėmių maksimumas), negu su
mo Chirosimoje energija, pagal užsienio atominių bombų sprogimo. .
Tačiau besikaupiantis atmosferoje dide
mokslininkų apskaičiavimus, siekė 2.32.10
-13 kalorijų, šiuolaikinės vandenilinės bom lis radioaktyvių medžiagų kiekis padidina
bos sprogimo energija maždaug 1000 kartų radioaktyvų spinduliavimą, o tai gali nei
didesnė. Tuo būdu bet kokios atominės giamai paveikti organinį Žemės pasaulį. T.

RIMAI IR NERIMAI (Tęsinys iš 3 psi.)

Seniau dar, kai tik vienas savo dūminę
trobą pertaisė į kamininę, tuoj ir antras tai
padarė. Kai tik vienas pusę trobos lentomis
atskyrė vaikams ir šėrikėms, tuoj ir antras. Il
gainiui, kai tik vienas padidino savo langus,
tuoj ir antras.
Pagaliau susistatė taip vienodai, kad spitrakiams elgetoms pasidarė tikra Dievo aplai
džia. Papoteriaus pas Nerimą, gaus duonos
abraką -ar uždaro kruopelę. Pamaldžiai galvą
nulenkęs, dūlins į Rimą: dirstelės prieida
mas, ir,..
r1- Tfu, ar galva apsisuko?... Juk aš čia ką
tik buvau...
Ir grįžta atgal 1 Nerimą. O Nerimienė
pyksta, baras ir išmetinėja.
— Nagi, tu, karve, jauti! (Destis, kokios
lyties). Ar atžagareiviu virtai išėjęs? Juk jau
gavai sykį...
Jei barė už tą patį Rimienė, sakė:
— Avele, avinai! Ar kaitulio ėmei suktis?
Ir buvo elgetoms daug sarmatos trobose
ir ne mažiau keiksmo išėjus.
Neužsileido kits kitu ir prieteliai.
Jei Rimienė nupirks savo dukterims po
„kremavą“ skarelę, tai Nerimaičios ligi pat ar
timosios šventės bėgios paleistais viduriais,
kol iškaulys ir sau tokias pat.
Jei Nerimaičios ims mesti vyrams čerkazą šilkinės medvilnės ruožais, tai Rimaičios
tik ir tykos išsiklausti, kaip tankiais bus
takais.
Moters,, vaikai to nejautė; bet seniai, per
kėlias dešimtis metų kas diena, kas valanda
vienas antrą matydamu, namie tik nėr gatvę,
laukė ir visai šalimais,
amžinai pritrynė
vienas antrain akis; tasai nuolatinis vienodinlmasls pagaliau taip neapsakomai nusibodo
ir pakyrėjo, jog; vienam mirus, antras tikrai
būtų savo širdyje džiaugęsis.
Tiesa, per pakasynas velionies intencijai
būtų gerai pasisrėbęs karštų kopūstų su jau
tiena ir kiauliena; tiesa, būtų nėjęs gulti, kol
neišpoteriaus visos ilgosios „Diena rūsti, diena

Dėl Amerikos Balso

PABALTIECIŲ DISKRIMINACIJA
AMERIKOS INFORMACIJOSE

Taikos metu politiniai sprendimai ne
įvyksta staigiai. Šitaip atsitinka ir su Ame
rikos Balsu, kuris Europoje uždaromas,
kaip oficialiai pranešta, nuo š m. rugsėjo
1 dienos.
Jau prieš metus laiko buvo galima jaus
ti, kad Amerikos Balse vyksta kažin kas
negera, nes nuo pernai metų vasaros pra
džios buvo pradėtas keisti programų pobū

dis, programos iš Vašingtono ir iš Europos
buvo naiviai suvienodintos, o politiniams
patarėjams buvo leista sauvaliauti, nesilai
kyti direktyvų, kad Amerikos Balso iš Eu
ropos transliacijos išeitų pilkos, atitrauk
tos nuo gyvenimo. Ne be pagrindo pernai
rudenį nevienas lietuvių laikraštis pakėlė
balsą, nurodinėdamas, kad taip daroma ty
čia. Tada buvo spėta, kad Vašingtone sėdį
asmens nemėgsta Amerikos Balso Europo
je, nes šis buvo supratęs europietiškų pa-

Rudaplaukis Kristupas Kolumbas
Rudaplaukis ispaniukas mokykloje pasi
skaitę graiko Pitagoro raštų ir sugalvojo
nustebinti pasaulį ir praturtėti. Pitagoras,
tas graikas, mokė, kad žemė yra apvali. O
Ispanijoje ir kituose pasaulio kraštuos?
dar niekas netikėjo Pitagoru net ir 15 am
žiuje. Pasaulis žmonėms tada atrodė lyg
kokia plokščia lenta.
Tas rudaplaukis ispaniukas buvo Kri:tupas Kolumbas. Kiek pasimokęs, jis buvo
išleistas į žmones piratų laivu. Anuomet
jaunuoliui išplaukti su piratais nebuvo nie
ko keista. Šitaip savo vaikus pralamdydavo net kilmingos šeimos, ypač tų kraštų,
kurie turėjo arti jūrą. Viena, su piratais
plaukiodamas, jaunuolis užsigrūdindavo,
išaugdavo vyras, kaip reikiant. Antra, jis
pamatydavo pasaulio. Trečia, užsidirbdavo
pinigų, tegu ir nešvariu verslu. Net ir tas
verslas nebuvo laikomas ypač nešvariu,
kol piratas nebūdavo pagaunamas (o tada
jau kilpą verdavo ant kaklo).
O kai Kolumbas paplaukiojo jūromis, tai
Pitagoro mokslas ėmė tiesiog persekioti jį.
Jeigu mūsiškė žemė yra apvali,
tai jis
plauks į vakarus ir suras tiesesnį kelią į
Indiją. Tai bus didelis dalykas, nes Ispani
ja turėjo daug reikalų Indijoje, ir labai
varginga būdavo pasiekti ją. Jis pradėjo
kur tik galėdamas ieškoti užtarėjų, kurie
padėtų jam suruošti tokią ekspediciją. Bet
Kolumbą visi be pasigailėjimo išjuokdavo.
Ką, sakė universitetų profesoriai ir filoso
fai, tas vaikinas yra kvailas. Pasukęs jūro
mis į vakarus, jis priplauks ne Indiją, bet
žemės kraštą, ir nukris su visais laivais į
giliausią prarają. O Kolumbas vis nesiliovė
ieškojęs pinigingų žmonių. Taip jis visur
klabino net septyniolika metų ir jau buvo
pasiryžęs užmiršti viską ir stoti į vienuoly
ną. Kadangi jis ilgokai buvo plaukiojęs su
piratais, tai tuomet jau buvo apie 50 metų
amžiaus, ir visas pražilo ir palūžo. Bet per
tuos 17 metų Kolumbo rūpestis iš Ispani
jos pasiekė net popiežių. Tai popiežius pa
prašė Ispanijos karalienę paremti Kolum
bą, ir karalienė Izabela sutiko ir išsikvie
tė pas save tą nuotykių troškusį žmogų. O
ją, matyti, jau buvo pasiekusios žinios, kad
Kolumbas yra visiškai skurdžius, vaikščio
ja apsirengęs skudurais, o, be to, pėsčias
ilgai turės keliauti, kol prisistatys jai.'Tai
ji pasiuntė jam truputį pinigų drabužiams

ana“; būtų pėsčias nuly dėjęs visą mylią, būtų
net iššniurkštęs, leidžiant į duobę, j nosį subė
gusias penkias ašaras; būtų net, grįždamas
namo, pačiai lietuviškai pafilosofavęs:
— Taigi matai gi vo: ėmė ir numirė. Ė da
būtų pagyvenęs, kad nenumiręs...
Vis dėlto, sakau, širdyje, nors neprisipa
žindamas, būtų pasidžiaugęs, jog pas kaimyną
nors kiek dabar bus nebe taip, kaip buvo, nors
kiek nebepanašu į jo.
Kitų kaimiečių nebuvo ko sekti.
SKIRTUMAI

Akylas žmogus, iš šalies žiūrėdamas, galė
jo daug pasergėti ir skirtumų tarp Rimo ir Ne
rimo. Jų tenematė patys Rimai ir Nerimai.
Visų pirma, išvaizda.
Rimas buvo storokas, vidutinio stogo ir
gėrė taboką. Tad nors skutos grynai, vis dėlto
apibarstyta lūpa buvo panaši į kutkailį.
Nerimas buvo liesas, labai ilgas ir taboką
rūkė. Skusdamasis jis palikdavo panosė e
kuokštą, kuri, dantims pradėjus byrėti, vis la
biau darėsi panaši į gauruotą kalliakraštį, ku
rį sauvaliaudamas riesta lūpa prispaudė prie
nosies.
Užtat Rimienė buvo aukštesnė už savo vyrą,
labai dailiai išaugusi ir nė kiek nenutukusi. O
Nerimienė mažutė, ir ne tiek gal riebi, kiek di
dele krūtine, kurią, eidama ar bėgdama, vis
laikė abiem rankom pasikabinusi.
Rimų vaikai visi buvo juodbruviai čigo
niukai, smailanosiai, liesaveidžiai, dailiai išau
gę. Nerimų gi vaikai buvo storų kaulų, plačių
gymių (veidų), bukanosiai,
šviesiaplaukiai,
mėlynakiai; užtat taip gražiai skaisčių veidų,
kad nors ir žiūrėk. Berniukai panašūs buvo į
mergytes — toks jų visų buvo švelnus skruos
tų raudonumas ir baltumas. Už tokią veido
spalvą, japonai sako, galima esą nematyti sep
tyneriopų kūno eibių.
Rimukai ir Nerimukai buvo visoje parapi
joje laikomi pačiais gražiaisiais. Tik vienie rs
juoba patiko meiliaveidžiai Rimukai, kitiems

ir asilui nusipirkti. Kolumbas buvo toks
skurdžius, kad pakeliui maisto turėjo pasielgetauti.
Karalienė sutiko duoti, jam laivų, bet čia
pat jis susidūrė su kita bėda: niekas neno
rėjo plaukti su juo. Kaip čia plauksi, jei
žemė yra plokščia, kaip lenta, ir tie laivai
aiškiai nugarmės! Rinkdamasis jūrininkus,
jis išbandė įvairius būdus. Nuėjęs į uost ,
jis tiesiog varu rinkosi jūrininkų. Tų buvo
maža, tai jis dar ėjo, vienus maldavo,' ki
tus viliojo pažadais, o tretiems grąsino.
Pagaliau nebetekęs vilties, ėjo į kalėjimus
ir kaliniams žadėjo laisvę, jei jie pasida
rys jūrininkais. Šitaip surinko 80 žmonių
ir 1492 m. išplaukė.
Bet kai jis pasiekė naują pasaulį, tai ne
sutiko nei turto nei džiaugsmo, Kai tik jie
išsikėlė krante, užpuolė indėnai. Pirmoje
vietoje visi kolonistai buvo išnaikirjti. Kit i
je vietoje naujai įkurtosios kolonijos gu
bernatorius negalėjo tverti pavydu, dėl to
apkaltino Kolumbą, kuo tik įveikė sugal
voti, suėmė jį, apkalė grandinėmis ir iš
siuntė į Ispaniją. Iš kalėjimo jis išėjo, bet
mirė, tur būt, dar neturtingesnis,
negu
anom dienom, kai asilu jojo prisistatyti kr
ralienei. Mirė sulaukęs vos 60 metų.
Kadangi Kolumbas buvo nemalonėje, tai
ir naujosios žemės buvo pavadintos ne jo,
o žemėlapių braižytojo Amerigo Vespucci
vardu. Niekais nuėjo ir pažadas suteikti
jam vandenyno admirolo ir Indijos vicekaraliaus titulą.
Pasiekęs Ameriką, Kolumbas negalvojo,
kad tai kažkoks naujas žemynas. Jis vis
buvo įsitikinęs, kad įvykdė tik savo svajo
nę — iš kitos pusės pasiekė Indiją. Dėl to
jis ten rastuosius žmones pavadino indė
nais.
Savo kelionėje jis parodė nepaprastri
daug drąsos, o ruošdamasis kelionei — už
sispyrimo.
Vandenyne jūrininkai suki'o
prieš jį ir reikalavo grįžti, bet jis nenusi
leido ir laimėjo.
Tai, vadinas, Kolumbas atrado Ameriką!
Pasirodo, kad ne. Kinų budistų vienuolis
Hae-Šin atrado ją dar 1000 metų prieš Ko
lumbą. Antrą kartą ją atrado maždaug 500
metų prieš Kolumbą švedas ar norvegas
Lief Ericson. Kolumbas buvo trečiasis Ame
rikos atradėjas, davęs progos stipriau įkel
ti koją kolonistams.

vergtųjų tautų mentalitetą. Dabar praėju
sių metų spėjimai ir nugąstavimai pasi
tvirtina — Amerikos Balsas Europoje už
daromas, nes Vašingtone sakoma, kad jis
nebeturįs prasmės, kad jo pareigas geriau
attiksiąs Amerikos Balsas iš Vašingtono,
nes ten bus didesnės programos anglų ir ru
sų kalbomis.Kad Amerikos Balsas iš Vašingtono skra
jos padangėmis, kad jo programos Europo
je sunkiai girdimos, kad pavergtieji estai,
latviai ir lietuviai nebeturės platesnių in
formacijų šaltinio iš savojo žemyno, infor
macijų tarnybos viršūnėse Vašingtone sė
dintiems neutralistams nesvarbu. Jie nesi
gėdija „prasitarti ir net patarti Pabaltijo
tautų pavergtiesiems žmonėms klausytis
praplečiamų ir paįvairinamų rusiškų prog
ramų, nes, girdi, pabaltiečiai per kelioliką
metų jau turėjo pramokti rusiškai. Štai,
kokia ciniška tų biurokratų ironija! Estija,
Latvija ir Lietuva rusų kalbos nekenčia,
nes tai sovietinio pavergimo priemonė, o
biurokratai Vašingtone nutarė, kad prie pa
baltiečių rusinimo dar turėtų
prisidėti
Amerikos - Balsas, tas pats Balsas, kuris
per eilę.metų skelbė, kad Amerika sovie
tinės okupacijos Pabaltijy nepripažįsta, o
jis pats savo informacijomis nešąs paverg
tiesiems viltį ir paguodą. Štai, dabar vie
toj vilties ir paguodos pavergtosioms Pabal
tijo tautoms bus numestas pasityčiojimo
akmuo. Kai Vašingtono biurokratai šito ne
sigėdi, atrodo, kad politikoj vėl bus grįžta
ma į 1945-47 metus, kai Sov. S-gai dovano
tieji Amerikos sunkvežimiai (Studebakeriai) komunistų buvo vartojami estų, lat
vių ir lietuvių masinėms deportacijoms.
Tik tada Amerikos dovanos sovietinių des
potų buvo panaudotos nusikaltimams prieš
žmoniškumą be Amerikos žinios. Dabar pa
baltiečių pavedimas tiems despotams, tal
kininkaujant rusinimui informacijų srity,
bus sąmoningas, iš anksto biurokratų ap
galvotas. Todėl jis turi susilaukti ir mūsų
protestuojančio pasmerkimo.
O teisę protestuoti ir reikalauti pabalti;,
čiams lygybės mes turime, nes JAV atsa
kingi vadovai nuolat kartoja, kad Amerika
visas tautas traktuoja lygiai, kad ji visoms
laisvę mylinčioms tautoms ateina į pagal
bą, nėr remia Europos tautas ekonomiškai
ir militariškai, remia Azijos ir Afrikos ne
išsivysčiusius kraštus, jog jie išvengtų ko
munistinės vergijos. Tik Pabaltijo tautoms
ne vienu atveju Amerika šitaip padėti ven
gia. II Pasaulinio Karo sugriautai Lietuvai
ir kitoms Pabaltijo tautoms reparacijų ne
teko, nes jos visos buvo atiduotos jų paver
gėjai besotei Sovietų Sąjungai. Neteko Lie
tuvai nė UNRRA pagalbos, nes ją surijo
Sov. S-ga.
Kada sukilę Lietuvos valkai
1945 - 49 metais plūdo kraujuose, Amerika“
nepakėlė protesto balso, nors buvo paskel
busi, kad Lietuvos prievartinės okupacijos
nepripažįstanti. Negirdėjo Amerika Lietu
vos balso nei 1956-57 metais, kada Vilniu
je ir Kaune demonstrantai šaukė: „Lais
vės!“ Ir dabar, kada Pabaltijo kraštuose
sovietinė reakcija sustiprinama, Amerikos
moralinė pagalba per Amerikos Balsą su
silpninama. Kai turime galvoj JAV infor
macinę pagalbą pavergtiesiems iš Europos,

skaisčiaveidžiai Nerimukai. Ginčijosi dėl to matome dar liūdnesni reiškinį — Lietuva
daug, taip bernaičiai, taip ir mergaitės, Let ir kitos Pabaltijo tautos diskriminuojamos.
Diskriminuojamos Pabaltijo tautos in
niekuomet nenusigalėjo.
srity, nes jų kalbomis Amerikos..----Visi buvo labai grynais ir skambiais bal formacijų
Balso programos iš Europos lig šiol buvo
sais. Tik Rimukai dainavo ir prie vargonų gie vienintelis Amerikos informacijų šaltinis.
dojo sopranais ir tenorais, o Nerimukai altais Rusai ir kai kurios kitos tautos programas
ir baritonais. Vieni vedė, kiti pritarė, ir buvo savomis kalbomis turi per „Liberation“ ra
jų choras labai plačiai žinomas ir per vestuves diją, o lenkai, čekai, vengrai ir kiti savo
programas turi per „Free Europe“ radiją.
ypač branginamas.
Tik estai, latviai ir lietuviai programų sa
Moters, atitekėdamos į Aukštaičius, kati a vo kalbomis iš Europos nebeturės nuo š.m. ■
atsinešė į savo naujus namus ypatingą raugą, rugsėjo 1 d. Už ką šitokia diskriminacija
Pabaltijo tautoms? Ar jos nėra įrodžiukuriuo visus užraugė.
Nerimienė buvo labai greita ir ne tiek gal sios, kad myli laisvę? Ar Lietuvos žmonės
neįrodė, kad dėl savo ir pasaulio laisvės jie
karštakraujė, kiek nesusivaldanti rėksnė. Pa nebijo
mirti? Amerikiečiai ir kiti laisvę
sidarė ir visi namai rėksnių balsiakalbių.
mylintieji žmonės su nuostaba ir užuojau
Jau penkiolikos metų ji rodėsi pilnai bren ta prisimena, kaip prieš sovietinę vergiją
dusi merga, ypač nepaprasta stačia krūtine. buvo sukilę vokiečiai, lenkai ir vengrai
Pasižiūrės pasižiūrės, būdavo, jos močia ir 1953 - 56 metais, tačiau, kad lietuviai 1941
ir 1945-49 metais už laisvės idealus sudėjo
nustebs:
proporcingai daug didesnes aukas negji
— Tokia dar pusmergėlė, ir tokia jau vengrai 1956 m., kažin kodėl amerikiečiai
karvė...
nenori žinoti. Todėl dabar paruošta įvykdy
Taip šita piavardė ir paliko jai. Anot to, ti diskriminacija lietuvius ypatingai įžei
kad pritiko, tai prilipo. Ji nepyko už tai, pas džia. Šitokio elgesio mes negalime ne
tėvus tebūdama; ir pati ėmė kitus taip pra smerkti.
Kai giliau pažvelgiame į taktiką, kurios
vardžiuoti, kai savo šeimynėlę susidarė.
Vašingtono biurokratai ėmėsi nuo pernai
— Karve gi tu, karve! Jauti gi tu, jauti!— metų, dabartinis, pavergtųjų pabaltiečių
girdėjosi pavakariais iš Nerimų kiemo, ligi lik diskriminavimas tėra įžeidinėjimų pradžia.
susirinko iš laukų. Tai Nerimienė dairai bau Po jos ruošiami kiti. Todėl laisvųjų estų,
dė, stabdė ar perserginėjo savo „angelėlius1, latvių ir lietuvių pasipiktinimo protestas
ELI
sulig tuo, ar jie buvo vyriškosios gymis, ar mo turi būti stiprus ir vieningas.
teriškosios.
ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ LIETUVOJ
— Eik tu, karve! — pap.ato sakyti ir Ne
rimas, čerkšėdamas kartaus dūmo seilę pro Liepos 8 naktį apie vidurnaktį Maskvos
(arba apie 10 vai. vakaro Lietuvoje
dantis, kada reikėjo meiliai pabarti pačiutė ar laiku
seniau įprastu Vid. Europos laiku) Lietuvo
bent su ja nesutikti.
je buvo matoma reto ryškumo ir masto
„Karvė“ ne toks jau baisus žodis. Iš rie šiaurės pašvaistė. Violetinės spalvos lankas
apjuosė dangų net į pietus nuo zenito, o į
bios ar pieningos karvės daug naudos. I : iš vakarus,
ir rytus visas dangus iki
vaizda jos ne taip jau juokinga; atseit, iš kat horizonto šiaurę
buvo pilnas įvairiaspalvių švie
ro galo žiūrėsi, žolės mai ė verstapilvė, erza sos spindulių. Ryški pašvaistė truko kelias
keverza, du niūkso, du kiūkso. Bet du spykso minutes, vėliau silpnėjo, bet spalvoti at
labai gražiai: tokios gražios, ramios ir aša otai spindžiai dangaus skliautuose buvo mato
beveik iki ryto.
melancholingos, didelės akys! Pa*ia gražią a miReiškinys,
kuris bus priminęs Lietuvoje
prasme karvės vardas labai pritiko Nerimie ei senas pranašystes, jog tokie „dangaus ženk
ir jos vaikams žaliūkams.
lai“ pranašauja karą. Kaip tik po to pra
(Bus daugiau)

sidėjo karu pakvipę įvykiai
tuose...

arabų kraš
(LNA)
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LONDONAS

ŠAUNUS ATOSTOGINIS
LINKSMAVAKARIS

VIENĄ SAVAITĘ NETURĖSIME
„EUROPOS LIETUVIO“
rugpiūčio 2 d., 7 vai., bus Londono Lie
Ryšium su atostogomis kitą savaitę „Eu tuvių Namuose (1, Ladbroke Gds, W.11).
ropos Lietuvis“ neišeis.
Londone ar jo apylinkėse atostogaujan
tieji ir londoniškiai prašom neužmiršti: šeš
tadienį, rugpiūčio 2 d.! Neužmirština dėl
SUVAŽIAVIMAS
Susitarus su Lietuvių Namų B-vės revi to, kad tokios linksmybės retai tebūna!
zoriais, provizorinė DBLS metinio suvažia
vimo ir LN B-vės akcininkų susirinkimo VOKIETIJA
data nustatyta rugpiūčio 30 d.
Prof. Dr. K. Girtautas Hamburge
Į Hamburgą laivu iš JAV atvyko prof.
AUKŲ VAJUS SKAUTŲ IR JAUNIMO Dr. K. Girtautas. Svečias pasiliks Hambur
STOVYKLAI
ge studijų reikalais vieną mėnesį.
Nuo liepos 6 d. ligi liepos 28 d. į DBLS
Centrinį Iždą užpajamuotos skautų ir jau
nimo stovyklai aukos, prisiųstos iš šių D. Atvyko Iš Kanados
Pas savo senus, gerokai išvargusius tėve
B.L.S. skyrių: Birmingham, Bradford, Co
ventry, Buckminster, Edinburgh,
Kette liūs atvyko iš Kanados Julius Okmanas.
ring, Leeds, Leigh, Londono, Londono Cent Malonus svečias suteikė daug džiaugsmo
rinio, Mančesterio, Nottingham, Rochdale, ne tik savo namiškiams, bet ir visiems sto
Sheffield. Viso iš paminėtų skyrių gauta vyklos lietuviams.
49 sv. 8 šil.
Pridėjus paskutiniam „Europos Lietuvy“ PRANCŪZIJA
paskelbtąją sumą, iš viso šiam reikalui li
gi šiol surinkta 101 sv. 11 penų.
Rugpiūčio mėn. a SARLAT (Dordogne)
DBLS Valdyba nuoširdžiai
dėkoja vi bus vaidinama mūsų Milašiaus „Miguel
siems aukotojams ir ypač aukų rinkėjams Manara“ ir rugsėjo pabaigoje jau bus at
už paramą mūsų jaunimui, kuris šiuo me spausdinta „Amoūreuse Initiation“.
tu jau stovyklauja.
Apgailestaujama, kad dėl aukotojų dide
lio skaičiaus nebuvo paskelbtos visų auko
Prof. Dr. J. Baltrušaitis atšventė 55 me
tojų pavardės ir aukojamos sumos. Surink tus. Jis jau yra parašęs 13 mokslo veikalų
ta suma aiškiai rodo, kad emigracija ir ki iš meno istorijos. Nuo 1955 m. yra atspaus
tokios įtakos dar nesumažino mūsų visuo dihti trys jo mokslo veikalai, kurie yra pla
menės dosnumo paramos vertam reikalu:. čiai pasklidę visame pasaulyje. Mokslo žur
Nors ir mažos sumos, susirinkusios į vieną nalai gražiai yra juos įvertinę, ir taip ke
vietą tampa svariu veiksniu, įgalinančiu lis kartus yra kalbėjęs Prancūzijos radijas
padaryti dėmesio vertą įnašą lietuvybės ir televizija. Šiuo metu prof. Baltrušaitis
išlaikymui.
ruošia savo keturioliktą veikalą. Visi jie
Dar kartą tariant nuoširdų ačiū dides parašyti prancūzų kalba, tiktai Vytauto Di
niems ir mažesniems aukotojams ir aukų džiojo Universitetas du jo veikalu yra iš
rinkėjams, tenka pareikšti viltį, kad ir leidęs lietuvių kalba.
ateityje rimtam reikalui esant vieningai
Prof. Baltrušaitis taip pat dalyvauja lie
sumesime grašį prie grašio reikalingam tuviškam darbe ir yra Prancūzijos Lietu
darbui dirbti.
DBLS Valdyba
vių Bendruomenės Garbės Teismo narys.
Jo sūnus Jonas studijuoja architektūrą.
MANCHESTERIEČIAI SVEČIAI
„Europos Lietuvio“ redakcijoje ir Nidos
Prof. Dr. G. Matore š.m. rugpiūčio 8 d.
spaustuvėje lankėsi mūsų bendradarbė O.
Kairiūkštienė ir A. Pupelis, abu manches- švenčia 50 m. sukaktuves. Ta proga pažy
teriškiai, dalyvavę Kaulėnų išleistuvėse ir mėtina, kad jis buvo Lietuvojet nuo 1938
•iki 1943 metų, profesoriaudamas Klaipėdo
LAS suvažiavime.
P. O. Kairiūkštienė ta proga pažadėjo je Pedagoginiame ir Komercijos Institutuo
dažniau parašyti „Europos Lietuviui“, o p. se, vėliau Vilniaus Universitete. .Pirmosios
A. Pupelis, apžiūrėjęs spaustuvę, jos ma Sovietų okupacijos metu jis buvo sovietų
areštuotas ir išbuvo 9 mėn. sunkiųjų darbu
šinų fondui paaukojo 1 svarą.
kalėjime Kaune. Jis yra vedęs p-lę J. Mačiukaitę (vilnietę) ir augina dukterį Jolan
EKSKURSIJA Į SKAUTŲ LAUŽĄ
tą ir sūnų Danielių. Prof.a Matore gražiai
Londono Šv. Onos Moterų Draugija rug kalba lietuviškai, ir visa šeima aktingai da
piūčio 3 d„ sekmadienį, rengia ekskursiją lyvauja Pr. LB gyvenime. Jis keletą metų
į skautų laužą Lietuvių Sodyboje, Head- buvo Humanitarinio Fakulteto dekanu Beley Park.
sancone. Be to, yra Prancūzų Civilizacijos
Autobusas išeina nuo Lietuvių bažnyčios Kursų Direktorius ir Sorbonos Universite
8.30 vai. ryto.
to Informacijos Biuro Direktorius. Nuolat
Užsirašyti klebonijoj*, Tel. SHO 8735. vyksta į užsienius su universitetinėmis mi
sijomis.

INZ. DAUGINAS PALIEKA ANGLIJĄ
Lietuvių Sodyboje pastatytojo kryžiaus
Prof. Dr. A J. Greimas, Pr. LB narys,
-rūpintojėlio autorius inž. Dauginas palie profesoriavęs ligi šiol Aleksandrijos Uni
ka D. Britaniją — išvažiuoja į Ameriką.
versitete, nuo š.m. metų rudens tikisi būti
paskirtas į Ankaros Universitetą, Turkijon,
dėstyti prancūzų kalbos.
ATVAŽIAVO DR. A. KUŠLYS
Iš Šveicarijos atvyko Londonan mūsų
laikraščio bendradarbis ir atstovas Dr. A.
Dr. S. Bačkis išrinktai Ateitininkų Fe
Kušlys.
deracijos Garbės Teismo Pirmininku.
IŠVAŽIUODAMAS ĮSIGIJO KNYGŲ IR
IR PAAUKOJO MAŠINOMS PIRKTI
Palikdamas D. Britaniją, T. Ramonas pri
sipirko dar knygų ir Nidos spaustuvės ma
šinų fondui paliko 1 svaro auką.
KAULĖNAI IŠVYKO Į AMERIKĄ
Algirdas J. Kaulėnas su ponia ir sūnum
Gediminu išvyko į Ameriką.
A.J. Kaulėnas pirmosiomis DBLS kūri
mosi dienomis įsijungė į visuomeninį ir
spaudos darbą. Jis dirbo DBLS centro vai
dybose, eidamas sekretoriaus pareigas, o
taip pat redagavo „Britanijos Lietuvį“.
Vėliau jo vardas artimai susija su londo
niške scenos meno grupe „Vaidila“. Joje
jis režisuoja vaidinimus, kai kuriais atve
jais pats ir rašo, piešia dekoracijas.
Pasitraukęs iš kultūrinių darbų, atsideda Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio organiza
vimui
ir vadovauja tos organizacijos D.
Britanijoje daliniams.
Visose stambesnėse D. Britanijos lietu
vių kolonijose jis buvo gerai pažįstamas
ir kaip
paskaitininkas - prakalbininkas,
karštu žodžiu visad kalbėdavęs opiausiais
lietuviškais klausimais ypač tautinių šven
čių minėjimuose.
Amerikoje jis žada taip pat stipriai į i
jungti į visuomeninę veiklą.
Kaulėnų sūnus Gediminas dirbo Nidos
spaustuvėje. Vyresnysis sūnus Mindaugas
lieka dar D. Britanijoje tęsti studijų.

Naujai išleistam „Pasaulio Lietuvių ži
nyne“ Prancūzijos Lietuvių Bendruomenė
visiškai nesuminėta, nors jau beveik 15
metų kaip ši organizacija velka visą lietu
viško gyvenimo naštą Prancūzijoje..

PAIEŠKOJIMAI
KRIŠČIŪNO Liudo, sūn. Vytauto, gim.
1922 m., paieško tėvas. Adresas yra „Euro
pos Lietuvio“ Administracijoje.

Išnuomojamas didelis, saulėtas kamba
rys. Skambinti: STA 5699.
NEDAUG, BET DAR YRA
Proga NKK nariams
Stengdamasis pasitarnauti gerą knygą
mėgstantiems savo nariams, Nidos Knygų
Klubas sudarė sąlygas jiems pigiai įsigyti
šių gerų romanų ir apysakų:
P. Andriušio — Tipelis — 8 šil.
P. Andriušio — Anoj pusėj ežero —5 šil.
V. Andriukaičio — Audra Žemaičiuose
— 5 šil.
L. Dovydėno — Per Klausučių ulytėlę —
5 ŠU.
J. Jankaus — Paklydę paukščiai — I ir
II tomai — 10 šil.
Į
Kiekiai riboti, o paskaityti įdomu atos
togų metu ir laisvalaikiu.
Rašyti: Nidos Knygų Klubas, 1, Ladbro
ke Gardens, London, W.ll.

„EUROPOS LIETUVIS”
LANKO JUS IŠTIKIMAI.

BŪKITE IR JŪS IŠTIKIMI JAM!

NEDELSDAMI SUMOKĖKITE ANTROJO
PUSMEČIO PRENUMERATĄ!

LAIKRAŠČIO ĮDOMUMAS IR
SKAITYTOJŲ BALSAI
Džiugu ir sveikntina, kad skaitytojai ir
bendradarbiai rūpinasi laikraštį padaryti
juo įdomesnį, aktualesnį, kad skaitytojai
netyli ir drąsiai reiškia savo nuomonę, duo
da patarimus, pasiūlymus. Deja, tas reika
las mūsuose dar tebėra labai menkai pa
žengęs. Juo maloniau buvo skaityti p. V.
Andruškevičiaus straipsnelį, išspausdintą
Eur. Liet. Nr. 24.
Kaip būtų gera, kad ten išreikštasis no
ras sukelti gyvas ir įdomias diskusijas iš
sipildytų. Širdingai to linkėčiau, bet smar
kiai abejoju, ar tais paduotais pirmaisiais
klausimais pavyks išjudinti mūsų tokius
nepaslankius skaitytojus. Proto mankštos
skyrius irgi stengėsi tai daryti, statydamas
klausimus netiesiogiai, bet jau paduoda
mas ir vieną nuomonę. Didelio pasisekimo
nesulaukta. Gaila.
V. Andruškevičius pirmuoju klausimu
siūlo, tarp kitko, panagrinėti suvalkiečių
ūkininkų sukilimą. Dieve, apsaugok nuo
panašių nagrinėjimų! Kiek jau prisiginčy
ta šiuo reikalu, kiek popieriaus sugadinta,
kiek prisikoliota! O naudos niekam iš to
nebuvo ir negali būti. Senų, begyjančių ar
ir užrandėjusių žaizdų nereikėtų liesti, nss
politiniai ginčai nepadidins laikraščio įdo
mumo.
Antrasis pasiūlytas klausimas: Jaknos ar
kepenys. Vargu tai sukels diskusijas, nes,
pasisakius tos srities žinovams, teliktų jais
sekti. Kalbininkai prof. Pr. Skardžius, St.
Barzdukas ir J.M. Laurinaitis
Lietuvių
Kalbos Vadove vartoja abu žodžius, tik
kiek kitaip rašydami. Būtent: jeknos ir ke
penos. Tą pačią rašybą panaudoja ir V.
Gailius vokiškai - lietuviškam žodyne. Ber
žinskai ir V. Minkūnas angliškai - lietuvis
kai - vokiškame žodyne vartoja kepenos ir
jaknos.
Ir į ketvirtą klausimą, ar bėgiko greitis
100 metrų bėgime toks pat yra pradžioje ir
pabaigoje, lengvai gali atsakyti kiekvienas
sportininkas. Pirmieji 20 metrų visad yia
lėčiausi, nes greitį dar reikia išvystyti. To
paties bėgiko rezultatai, palyginant 100 ir
200 metrų bėgimo laiką, tai aiškiai įrodo.
200 metrų bėgimo laikas yra geresnis, nei
paėmus 100 metrų du kartus. Tai dėl to,
kad atpuola startas su lėta pradžia.
Man atrodo, įdomesni būtų ir daugiau
diskusijų sukeltų klausimai, kurie dau
giau ar mažiau liečia mus visus. Pavyz
džiui: kodėl skaitytojai taip retai tepareiškia savo nuomonę, kodėl jie tokie nepa
slankūs parašyti į laikraštį bent trumpą
laiškelį; ar mūsų būdas iš viso jau toks ge
ras, kaip mes dažnai įsikalbame; ar iš tik
rųjų mes jau taip greiti sušelpti savo arti
mą, kaip kad dažnai tvirtiname; kokios
priežastys veikia, kad juo geriau įsikurta
me, juo turtingesni daromės, tuo mažiau
aukojame kultūriniams, tautiniams ir šal
pos reikalams? Ir t.t.
žinoma, visos pastangos padaryti laik
raštį įdomiu nueis niekais, jei skaitytojai
neprisidės. Tad norisi čia pat ir tuo reika
lu trumpai pakalbėti. Yra skaitytojų, ku
rie viena ar kita proga pareiškė savo nuo
monę, ir jų laiškai buvo atspausdinti. Bei
štai jau sekančiame numeryje jie tapo prie
šingai galvojančiųjų „sudirbti“ ir, dažniau
šia, gan grubiai. Aišku, gavęs tokią pamo
ką, tas naujasis bendradarbis pasijaučia
arba įžeistas,
arba per silpnas valdyli
plunksną. Tiek vienu, tiek kitu atveju jis
atsižada to darbo, palikdamas jį profesiona
lams ir „storaodžiams“.
O kaip su tais tariamaisiais profesiona
lais? Daug naudos iš jų irgi nematyti. Eur.
Lietuvyje savo laiku riebiomis raidėmis bu
vo spausdinama bendradarbiauti pasižadė
jusių sąrašai. Jei iš tų visų pasižadėjusių
kiekvienas bent vieną straipsnelį per mė
nesį pasiųstų laikraščiui, Eur. Lietuviui me
džiagos ne tik netrūktų, bet jis būtų ir vie
nas įdomiausių.
Kaip surasti išeiti iš tos bėdos? Kas da
rytiną? Drįstu duoti mažą pasiūlymą. Z r
nebūtų naudinga, jei redaktorius palaikyt t
kuo platesnius ryšius su bendradarbiais,
kad ir retai, kad ir mažai rašančiais. Jis
turėtų turėti tokią nosį, kad galėtų „užuos
ti“, kada yra tinkamas metas išgauti paū
žadėjimą kokiam straipsniui. Jis turėtų pa
drąsinti smarkiau sukritikuotą,
turėtų
stengtis bent paviršutiniškai pažinti bend
radarbio sąlygas ir nuolat priminti, kad
laikraštis laukia. Žinau iš praktikos, kt
kartą duotas pasižadėjimas akmeniu sle
gia sąžinę, ir anksčiau ar vėliau jis įvyk
domas.
Pradžioje redaktoriui susidarytų daug
darbo, vedant platų susirašinėjimą su b r
radarbiais, bet vėliau, kai pastarieji bi s
išjudinti, kai jie pradės siųsti medžiagos,
pats redagavimo darbas žymiai palengvės,
o laikraščio įdomumas, aktualumas gy
miai pakils.
Baigdamas telinkėčiau, kad kiekvienas
plunksną valdantysis ir koliotis nenorįs
tautietis drąsiai reikštų savo nuomonę, sa
vo pasiūlymus. Iš to turėsime visi naudos,
jausimės dar labiau, kaip iki šiol, vienos
šeimos nariai, būsime labiau patenkinti sa
vo nuveiktojo darbo vaisiais.
L. Stelmokas

SAVAS TURTAS IR PASKOLOS

Niekuomet nepamiršiu to puikaus išsi
reiškimo, kuris diskusininkus išmušė iš pu
siausvyros. O tokis išsireiškimas buvo E.
L. Nr. 26. K. Valteris straipsnyje „Per gin
čus į susipratimą“. Ten sakoma: „Jei dėl
ginčo nutrūksta draugystė, tai, mano ma
nymu, viskas tvarkoj. Jei mano draugas
bijo teisybės, nenori visapusiškai reikalo
išsiaiškinti, tai juo greičiau jis iš mano aki
račio pranyks — juo geriau...“ '
Ir aišku — negi gailėsies tų, kurie bėga
nuo ginčų šalin ir ieško diskusijų. Bet kaip
dažnas žodis turi ne vieną prasmę, taip ir
žodis diskusija. To įvairiareikšmiškumo ne
galima išsisukti.
Žodis diskusija ir reiš
kia tik ginčą tikrąja žodžio prasme. Prof.
Dr. Pr. Skardžiaus „Lietuvių kalbos vado
ve“ rašoma: —diskusija,-os 1 (lot), —gin
čas, svarstymas. Prof. J. Balčikonio „Da
bartinės lietuvių kalbos žodyne“: —disku
sija (1) — svarstymas kokio ginčijamojo
klausimo, norint jį visapusiškai nušviesti;
ginčas. „Lietuvių Enciklopedija“: — disku
sija (lot.) — svarstymas kurio nors daly
ko, kiekvienam dalyvių turint į jį daugiau
ar mažiau skirtingų nusistatymų. Mokėti
objektyviai diskutuoti yra didžiai svarbu
visuomeniniuose santykiuose. Diskusija de
mokratinėje visuomenėje yra pagrindinis
kelias susipratimui ir pažiūrų išlyginimui“.
O „The Evening News“, liepos 18 d. pa
duoda tokį sakinį: „The bulletin said brief
ly that Nasser — the Egyptian President,
kad met Kruschev — Russia's Premier —
to discuss the international situation". Čia
„to discuss" yra aptarti. Vadinas, tyliai ir
kultūringai akis išsilupinėti. Taigi po šiuo
žodžiu slepiasi kažkas klastinga, apvilkta
moksline skraiste muilinti kitiems akis.
Žinoma, čia ne pats žodis kaltas, bet kas ir
kam jį vartoja.
Lietuviškas ginčas turi aiškią, prasmę.
Jis atskleidžia tokią prasmę, kokia iš tikrų
jų yra — širdies atvirumas. O diskusija
jau turi dvigubą prasmę. Taigi per disku
sijas į mulkinimą akių, o per ginčus į tiesą.
V. Lozoraitienė savo straipsnyje E.L. Nr.
28 rašo: „...bet be kai kurių svetimų žo
džių, kuriuos vartoja visas civilizuotas pa
saulis, ir mes negalim išsiversti“. Čia, ži
noma, gal ir būtų kiek tiesos praturtinti
savo žodynui, bet su sąlyga, kad nenukentė
tų mūsų pačių žodynas, nes, kaip tenka pa
stebėti, mes senus žodžius dažnais atvejais
išmetam, paruošdami vietos naujiems. O
esu nuomonės, kad juo turtingesnis tau'os
žodynas, juo geriau klesti literatūra ir tuo
pačiu tauta pasireiškia savo kultūra. Štai
F. Neveravičiaus verstų Reymonto „Kai
miečių“ prakalboje (I tomas, 13 psi.) V.
Mykolaitis — Putinas sako: „Pagaliau rei
kia atkreipti ypatingą dėmesį į šio kūrinio
kalbą. Jis parašytas ne paprasta bendrine
literatūrine lenkų kalba, bet savotišku liau
diškai tarmišku dialektu“. O Reymontas
savo veikalu net laimėjo Nobelio premiją,
nes, tarmiškai rašydamas, net geriau viską
pajėgė išreikšti, kas kitaip būtų gal buvę
neįmanoma. Ar imkim Aligieri Dantę iš vi
duramžių. „Dievišką Komediją“ jis rašė
ne klasine lotynų kalba, bet dialektine vul
garine senovės italų kalba. Simanas Dau
kantas taip pat iš dalies rašė daugiau tar
miškai, o prof. K.W. Mathews, „Literatū
ros Enciklopedijoje“ apžvelgdamas Lietu
vių literatūrą, S. Daukantą laiko mūsų li
teratūros šulu ir pradininku. Mūsų nuo
smukis yra tas, kad dažnais atvejais bando
me nertis į politiką, o pasinėrę tokiose dis
kusijose blukiname savo literatūrinį skonį,
žodžio meistrais imame laikyti ne tikruo
sius meno kūrėjus, bet kalbininkus ir vi
suomenę. Jie parenka žodžius ir tarytum
atiduoda juos priimti ar atmesti. O kultū
ringose tautose būna atvirkščiai: visuome
nė ten mokosi iš didžiųjų rašytojų, o kal
bininkams nebėra nei laiko nei reikalo da
ryti kokių nors naujadarų. Dėl to anglų
kalba maža kuo pasikeitė per kelis am
žius: rašoma maždaug taip, kaip prieš 400
metų, lengvai viskas paskaitoma be jokių
specialių žodynų, o mums reikalingas žo
dynas paskaityti tiems dalykams, kurie ra
syti vos prieš šimtą metų.
Anglija laiko
Geoffrey Chauser ir William Shaekspeare
savos kalbos ir literatūros kūrėjais. O mū
sų žmogus, skaitydamas senesniųjų auto
rių veikalus, jiems suprasti negalėtų net
kaip reikiant pasinaudoti lietuviškais žody
nais (tiesa, jis rastų tekste daug tarptauti
nių žodžių, kuriems išsiaiškinti reiktų dar
specialaus žodyno), nes nerastų juose visų
tų žodžių, kuriuos lietuviai rašytojai pa
naudojo ir kurie dažnais atvejais dar ir
šiandien ne vienam neišdyla iš atminties.
Paduodu žemiau pavyzdį, palikdamas žo
džių rūšiavimą skaitytojams:
Taip Dievs smarkininkams beveikiai sū
dą padaro,
Kad jie vardieniams perdaug ant nuga
ros kopa
Ir beverkiantį išdykę spiria siratą.
Tu, išputėli pilvots, atsimink savo galo!
Tikt dabok, kas bus, kad stipdams rasi
rokundą!
O jūs, vargdieniai, kurie su lopyta skran
da

NUTILO APIE DARIAUS - GIRĖNO
PALAIKUS
Birželio 14 dieną vakarinėse žiniose Vil
niaus radijas buvo pranešęs, kad Kaune,
medicinos instituto rūsyje rasti 1944 m. pa
slėpti (užmūryti) Dariaus ir Girėno kars
tai su jų palaikais. Tada buvo pranešta,
kad artimiausiu laiku bus surasta jiems
prideramai garbinga poilsio vieta, kurioje
jie bus palaidoti. Pranešimas buvo baigtas
žodžiais: „Šis įvykis sutaps su lakūnų žu
vimo 25-mis metinėmis, kurias mūsų rėspublikos visuomenė ruošiasi tinkamai pa
žymėti“.
Atėjo liepos 17 diena, 25 metų nuo lakū
nų žuvimo sukaktis, bet žadėtų iškilmių
nebuvo. Net ir birželio mėnesį tos radijo
žinios apie lakūnų palaikų atradimą nepa
skelbė nei vienas laikraštis. Iš viso, liepos
17 djeną Darių ir Girėną plačiai paminėjo’
tik „Tiesa“, paskyrusi tam savo vedamąjį
straipsnį ir visą antrąjį puslapį. ' Tačiau
jie paskirti ne tiek didvyriams paminėti,
kiek įvairiems priekaištams dėl jų žuvimo
išskaičiuoti, kuriuose kaltinama ano meto
Lietuvos vyriausybė ir Amerikos lietuvių
visuomenės dalis, kad lakūnų žygio tinka
mai neparėmę.
Vietoj iškilmių Lietuvoje, kuklios iškil
mės buvo Lenkijoje, kur į lakūnų žuvimo
vietą (Soldino mišką) buvo nuvykusi spe
ciali delegacija: Pov. Rotomskis („Lietu
vos kultūrinių ryšių su užsieniu draugijos“
pirmininkas), S. Dariaus duktė gydytoja
Nijolė Maštarienė, Adolfas Urbšas, Kauno
sklandymo stoties viršininkas Zenonas Bra
zauskas, rašytojas Alfonsas Bieliauskas ir
Vytautas Zenkevičius iš kompartijos cent
ro įstaigos. Tačiau delegacija daugiau lan
kėši kitose vietose ir daugiau dėmesio sky
rė „ryšių stiprinimui tarp Liaudies Lenki
jos ir Tarybinės Lietuvos“, negu lakūnų
paminėjimui.
Lenkijoje gyvenantiems lietuviams Len
kijos valdžia neleido rengti iškilmių Soldi
no miške.
(LNA)

„SAVI“ ĮSTATYMAI
Prieš kiek laiko Maskvoje buvo nutar
ta leisti respublikoms turėti savus civili
nius, baudžiamuosius, teisės ir teismų san
tvarkos įstatymus. Tačiau Maskva rezer
vavo sau teisę prieš tai išleisti
visiems
tiems įstatymams bendruosius dėsnius, ku
rie turi būti privalomi
visose Sovietijos
respublikose.
Dabar Maskvoje jau yra parengtas bau
džiamojo kodekso ir baudžiamosios teissnos bendrųjų dėsnių projektas, kuris pa
skelbtas Maskvos teisiniuose žurnaluose.
Ryšium su tuo Vilniuje j du svarstomas Lie'
tuvai rengiamas baudžiamųjų įstatymų ir
baudžiamosios teisenos kodekso projektas
Bet bendrieji dėsniai tuose
kodeksuose
kaip tik ir yra visa esmė, nes juose išreiš
kiama visa filosofija bei politika, kuria
grindžiamas kodeksas. Tų dalykų paskiro
se respublikose nebus galima saviškai fa
keisti. Todėl „savi kodeksai", jei ir skirsis
kuo nuo kitų, tai tik smulkmenose, dau
giausia „receptinėj“ daly, kuri konkrečiai
nurodo, už kokį nusikaltimą kokia bausmė
skiriama, bet ir tai galės nukrypti tik tie’-,
kiek leis bendruose dėsniuose vyraujantie
ji nurodymai.
(LNA.

REIKALAUJA BAUSTI UŽ LINŲ
APLEIDIMĄ
P. Levickis, premjero (M. Šumausko)
pavaduotojas žemės ūkio reikalams, CK
posėdyje pareikalavo traukti atsakomybėn
tuos kolchozų pareigūnus, kurie apleido li
nus ir leido jiems sugesti (rudenį pakloti
linai daug kur liko žiemoti pd sniegu).
(LNA) _

Vos barščius nedarytus, vos kartupėles
valgot;
Rods, ubagai tokie pas ponų stalą ne
tinka,
Jiems garbės gana, kad gal pas kakalį
stotis
Ir su vyžomis bute kepurę nuimti.
(K. Donelaitis)
Imkim kad ir atskirus žodžius. Štai žo
dis •„kryžiuočiai“. Atrodo, net tapo suslavin
tas. 1891 m. Maironis rašė „kryžiokai“,
Milkė — „Kryželninkai“, Šliūpas ir Vydū
nas — „kryžeiviai“, o mes rašome „kry
žiuočiai“ (lenkiškai „kryžačy“).
Žiūrint iš kūrybinio taško, kryžeiviai la
bai vykęs lietuviškas žodis, o kryžiuočiai
jau visai lenkiškas, kuriame panaudoja
ma ne tik ž, bet ir č.
„Mes berneliai nabagėliai,
Kur mes pasidėsim?“
Nabagas biednak, nieborak powstal z
ubagas ubogi t.j. niebogaty ( ž.psl. 53 ir
153 Mikolaj Akielevicz „Gramafyka Jezyka
Litewskiego", Poznan 1890).
„Kad nors ir kuprotas, bet tik bagotas“.
Kaip jau žinome, žodis bagotas yra išmes
tas iš lietuvių žodynų, o tuo pačiu išmes
tas visas liaudies priežodis. Žodis bagotas
nėra slaviškas, bet slavų paimtas iš sans
kritų kalbos Bhaghata (žiūr. Max Mueller
Works). Mes, lietuviai, turėdami artimiau
sią kalbą su sanskritu, didžiuojamės tuo,
bet tolstame nuo originalo.
Apie skolintinius žodžius: kolektyvas -o
(lot.), žmonių grupė: draugė, santalka, mi
tingas, o 1 (a) viešas susirinkimas
(Pr.
Skardžius): kolektyvas (2) bendro darbo,
bendrų interesų žmonių grupė: Mokytojų
k. Teatro k. mitingas (1) viešas susirinki
mas svarbiems, dažniausiai
politiniams,
klausimams svarstyti: Paminklo atidarymo
m. Laidotuvių gedulingas m. (J. Balčiko
nis).
.
.
M. Balčiūnas

e

Nr. 30. (521) 31. 7. 1958

EUROPOS
6 LIETUVIS

BARAVYKININKŲ

KAMP£LIS
Ir Vokietijoje baravykininkai nėra išvir
tę į lepšes. Londono pavyzdžiu jie irgi įsi
kūrė kanalizacijos vamzdžiuose prie rusų
pasiuntinybės Bonnoje. Ši vieta, pasirodo,
labai puiki: ramybės niekad nėra, bet už
tai matomos ir girdimos naujienos anks
čiau, negu pačiame Kremliuje.
'
♦ *
Prieš kurį laiką baravykininkų širdys
šokinėjo stebint, kaip vengrų studentai
taikliais akmenų ir rašalinių šūviais išban
dė rusiškųjų langų stiklo storumą ir namų
frontinę sieną pavertė neįkainojamu kūri
niu, tartum pats Picasso būtų tapęs.
Gaila, kad kūrinys liko neužbaigtas. Ka
ro kurstytojo ir imperialistų tarno Aden
auerio policija guminėmis lazdomis studen
tus. išvaikė. Keliems teko net ligoninę ap
lankyti.
♦ *
Nesugriaunamais moksliniais statistikos
duomenimis remdamasis baravykininkų
štabas nustatė, jog ties rusų pasiuntinybe
septynis kart daugiau šunų atsilanko, negu
kad ir artimoje aplinkoje. Kiekvienas stab
tell prie tvoros stulpų ir pakelia paskutinę
koją. Sudaryta speciali komisija tam reiš
kiniui ištirti.
* *
Vokietijos baravykininkų specialios ko
misijos šunų elgsenai ties rusų pasiuntiny
be tirti mokslinių posėdžių protokolų kny
gos ištrauka: ...nustatyta:
1) Toks didelis šunų antplūdis šion vie
ton vyksta dėl to, kadangi tos pasiuntiny
bės gyventojai ir tarnautojai kas trečiame
sakinyje mini ar net šaukia kalės vaikus.
Balsu išreikštas vardas, jautriom šunų šie
lom veikia kaip kraujo balsas, kurio nepa
klausyti jie negali.
2) Užpakalinės kojos pakėlimas atitinka
dvikojų rankos pakėlimą prie kepurės.
Taigi pagarbos atidavimo ženklas. Kad vyk
dant tą veiksmą kartu atsisuka vandens
kranelis, tai nuo Chruščiovo kultūros atsi
likusios gamtos klaidingas techniškas su
jungimas.
3) Nuo nuolatinio laistymo tikimasi su

laukti gero šungrybių derliaus. Baravyki
ninkai juo nesidomi (tai žemesnė rasė), jį
visą perleidžia ambasadai, kad ši galėtų
kartu su kaviaru pavaišinti jų politikai pri
tariančius diplomatus.
* *
Pasiuntinybės personalas nesijaučia ge
rai savo kailyje. Matyt, jiems nepatinka,
kad baravykininkai taip arti įsimetė. Nu
spręsta kelti pasiuntinybę į Koelną. Tačiau
vargas: nerasta visų reikalavimų atitinkan
čio pastato (su slaptom patalpom, paslėp
tu radijo siųstuvu ir t.t.). Teks statyti
naują.
Baravykininkai dėl to savo nesukirmiju
sių galvų nesuka. Jie kiekvienu momentu
gali būstinę perkelti naujon vieton, o Koelne bus dar patogiau, nes ten kanalizacijos
vamzdžiai storesnį.
♦ *
Eur. Liet, nevien keliami įvairiausi klau
simai, bet jau imama ir tiesiogiai klausti
— teirautis.. Žinoma, protingiausia būtų,
jei klausėjas prisidengtų slapyvarde, nes
šiaip jis išsiduoda dar ne viską žinąs. Ko
gero, gali tapti išjuoktas. Tai jau būtų gė
da, kuri lydėtų iki trečiosios kartos.
Vokietijos baravykininkai irgi turi svar
bią problemą, kurią sprendžiant kviečia
visus prisidėti, kas bent už peną turi sme
genų.
Kuris iš šių posakių yra teisingas ir var
totinas: 1 — sąžinę graužia, ar sąžinė grau
žia. Pagal pirmąjį išeitų, kad kažkas už
puola tą vargšę sąžinę ir ima ją graužti,
kol visai sudoroja. Tuomet sąžinės grauži
mas dingstąs — praeinąs. Kas tas graužėjas?
Pagal antrąjį: tai ta „nelaboji“ sąžinė
pradeda graužti mūsų vidaus įrengimus.
Sakoma, kad ji kartais metų metais dar
buojasi. Kartais jai pavyksta surasti jaut
rią vietą. Tuomet sakoma: „Sąžinės grauži
mo neišlaikęs“...
Gal kas žino ar yra patyręs, kokias kūno
dalis, kokius kaulus jinai labiausiai mėgs
ta? Tad sukruskite ir patarimų negailėki
te. Baravykininkai neliks skolingi!

Lietuvos naujiena atranka
ir 50 kapeikų iš hektaro. Tai maždaug ati
tinka 88 Lietuvos litus. 1938-39 metais vi
Birželio 24-25 d.d. Vilniuje susirinkęs sos Lietuvos (derlingųjų ir nederlingųjų
LKP Centro Komitetas priėmė naują nuta vietų drauge paėmus) brutto pajamų vi
rimą — pamokymą, kaip reikia ūkininkau durkis iš hektaro buvo 223 litai. (LNA)
ti. Didžia dalimi tai yra kasmet kartojami
tie patys paraginimai, kuriuose yra būdin
NEPAPRASTA LEDŲ KRUŠA
ga, kad visus tuos dalykus, kuriais priva
Liepos
5 d. Lietuvos pietvakariuose iškri
tus ūkininkas paprastai pats pasirūpina,
to
reto
stiprumo
ledų kruša. Ledų sluoks
dabar nurodinėja partijos CK ir įpareigoja
nis
apie
Tauragę
buvo apie 36 milimetrų
„partines organizacijas, tarybinius orga
nus ir žemės ūkio ministerijos organus“ storumo, o apie Raseinius siekė net 57 mm.
(tai yra, vietinius partijos komitetus ir sky Paskirų ledo gabalų diametras siekė iki 20
rius, vietinės administracijos įstaigas ir že mm. Padaryta nemaža nuostolių sodams,
mės ūkio ministerijos pareigūnus) prižiū daržams ir pasėliams.
rėti. Tie visi partijos ir administracijos pa Pavasaris Lietuvoje šįmet buvo vėlyvas,
reigūnai turi žiūrėti: 1) kad būtų laiku ir bet gegužės gale kilo staigūs karščiai —
tinkamai akėjami, ravimi, tręšiami pasė net iki 33 laipsnių C. (apie 91 F). (LNA)
liai, (ypač kukurūzai!), 2) tikrinti, kaip pa
sėliai dygsta, žiūrėti, kad nesudygusios vie Į AUKŠTUOSIUS MOKSLUS EINA APIE
tos būtų iš naujo užsėtos, 3) kad būtų lai
TREČDALIS ABITURIENTŲ
---- ... .,. r.V'.TTAISM
ku ir gerai šienaujama, kad nebūtų palik
Kauno miesto švietimo skyriaus vedėjas
tos nenušienautos pakelės ir pelkės, kad
būtų pasigaminta žaiginių šienui džiovinti, P. Kepežinskas, svarstydamas mokyklų re
kad būtų išnaudotos ne tik visos mašinos, formos klausimą, pareiškė, kad statistikos
bet ir visi turimi dalgiai, 4) kad būtų rū duomenimis šiuo metu tik apie 35 proc. abi
pestingai surinkti visi šiaudai ir pelai krai turientų toliau mokosi aukštosiose mokyk
kui bei pašarui, 5) kad visi įrankiai ir ma lose, o visi likusieji įsijungia į „liaudies
šinos būtų sutaisytos, 6) kad javai būtų su ūkio gamybą“, tai yra, eina dirbti į fab
vežami tik į didelius kluonus arba į dide rikus arba kolchozus.
(LNA)
les stirtas, o nebūtų išvežioti į daugelį vie
tų, 7) kad derlius nebūtų sudegintas, nu
MIESTIEČIAI EKONOMIŠKAI
ganytas arba išgrobstytas, 8) kad mašinos
PAJĖGESNI
būtų aprūpintos degalais ir atsarginėmis
dalimis, 9) kad melžėjos gerai melžtų kar
Telšių
rajone
kolchozams iš valdžios miš
ves ir jas gerai šertų, 10) kad uždraustų
kų
trobesiams
statyti
pernai paskirta 14
išbrokuoti bandai didinti tinkamas tely
čaites, 11) kad priverstų veršiukus mėsai tūkstančių kubinių metrų miško medžia
gos. Kiek tos medžiagos kolchozai pasiga
auginti iki 2 metų amžiaus ir t.t.
mino iš jiems priklausančių miškelių, duo
Tam pačiam tikslui šalia visų tų prižiū
rėtojų, šįmet dar įsteigtos specialios kolcho menų nėra. Bet yra duomenys, kad visame
zų inspekcijos kiekvienam rajone, kurios rajone kolchozai per tą laiką pasistatydino
irgi tikrins pačius kolchozus, o taip pat tik 5 karvides, penkias kiaulides, porą ark
lidžių ir porą vištidžių. Bet tie trobesiai ne
ir jų tikrintojus.
(LNA)
mediniai. Jiems miško medžiaga naudota
tik vidaus įrengimams. Bet medžiagos kol
chozuose nebėra. Tuo pačiu metu Telšiuose
GERIAUSIAS RAJONAS
Pavyzdiniame ir "jau kelinti metai že vyksta privačių medinių namų statyba,
mės ūkio gamyboje pirmą vietą laikančia nors miestui miško medžiagos nebuvo skir
me Marijampolės rajone kolchozai šimtui ta. Pokario metais Telšiuose jau pastatyta
hektaru naudojamos žemės šių metų pra apie 400 privačių medinių namų. Šįmet nu
džioje turėjo dar tik po 8.3 karves (Pagal tarta miesto komiteto uždrausti statyti Tel
reikalavimus, jau prieš porą metų visuose šiuose medinius namus, bet 160 namų sta
kolchozuose reikėjo turėti bent po 10 kar tyba tebevyksta ir dar išduoti 44 leidimai
vių 100 ha naudmenų, o 1960 metais pa mediniams namams statyti.
Statytojai, klausiami, iš kur jie gauna
siekti net iki 23-25).
Suskaldžius per didelius kolchozus, šia miško medžiagos, sakosi pirkę tai šen tai
me rajone dabar vidutinis kolchozo žemės ten kolchozuose. O kolchozuose nei kolek
plotas yra 1470 ha, iš jų naudmenų—1330, tyvinės nei privačios statybos beveik ne
o grynai ariamos žemės — 1046 ha. Taigi matyti, ir ten skundžiamasi, kad nėra iš
viename kolchoze yra vidutiniškai 109 kar ko statyti. Aiškėja, kad kolchozuose, net ir
vės. Vidutinės brutto pajamos šio rajono gavę miško medžiagos, žmonės nepajėgia
kolchozuose 1957 metais buvo 878 rubliai statyti arba nei nebando, o nelegaliai parKODĖL REIKIA TIEK DAUG
VALDININKŲ

PRANCŪZIJOS TRAGEDIJA
Prancūzija iki antrojo pasaulinio karo
buvo viena stambesniųjų kolonialinių pa
saulio valstybių. Tarpas tarp pirmojo ir
antrojo pasaulinių karų buvo toks, kada
ėmė nepaprastai augti ir stiprėti koloniali
nių tautų nacionalizmas, ypač Azijoj. In
donezija sukilo prieš Olandiją, viešpatavu
sią ten 300 metų, visa eilė anglų kolonijų
pareikalavo iš D. Britanijos nepriklauso
mybės. Taip pat tautos pradėjo judėti ir
Prancūzijos imperijoj — Indokinijoj, Š. Af
rikoje, Sirijoj, Libane ir kitur.
Aplinkybės taip susiklostė, kad Anglijoj
1945 metais į valdžią pateko Darbo Partija.
Jos vadai parodė didelę toliaregystę ir su
tiko pripažinti ir suteikti savo kolonijoms
tautinę nepriklausomybę; ypač tai svarbu
Indijos atveju. Dar daug kas atmena isto
rinę Kripso, Darbo Partijos įtakingojo ly
derio, kelionę į Indiją. Ten jis susitarė su
Nehru, laiduodamas Indijai visišką nepri
klausomybę. Tuo buvo išvengta Indijoj ir
kituose Azijos kraštuose sukilimo prieš bri
tų karūną ir tikros katastrofos.
Kai kurios kolonijos, kaip antai Burma,
gavusios nepriklausomybę, nutraukė visus
ryšius su metropolija. Kitos, kaip Indija,
Ceilonas, be ginklo kovos gavę nepriklau
somybę, kartu su Kanada, Australija ir N.
Zelandija liko britų karalijos nariais, ir tai
nė kiek nesusiaurino jų nepriklausomybės,
bet, priešingai, dar toms buvusioms britų'
imperijos kolonijoms suteikė ekonominių
ir politinių pirmenybių.
Tiesa, W. Churchillis, tas žymusis D. Bri
tanijos valstybininkas, prieš tokią Darbo
Partijos politiką pareiškė protestą, nes jis
nesutinkąs imtis atsakomybės už Britų im
perijos skaldymą, bet jo pasipriešinimas
buvo tik formalinis.
Visai kitaip tokie reikalai vyko Prancū
zijoj. Čia visuomenės nuomonė buvo suski
lusi. Prancūzų armija ir dauguma prancū
zų patriotų, nukentėjusių kare, niekaip ne
galėjo sutikti su mintimi, kad po Peteno
epochos jiems dar teks pakęsti imperijos
pralaimėjimus.
Prancūzų Socialistų Partiją į 40-tųjų me
tų pabaigą užėmė teisingą poziciją, siūlyda
ma Prancūzijai pasekti Anglijos Darbo Par
tijos pavyzdį. Buvo sudaryta kolonijų pro
blemoms spręsti programa, numatanti sa
vo rūšies „Prancūzijos karaliją“. Bet sočia
listai Prancūzijoj niekuomet nebuvo domi
nuojanti partija. Suskaldyta darbininkų
klasė daugiausia 'nuėjo paskui komunistus,
ir Socialistų Partija, iš vienos pusės spau
džiama pusės milijono komunistų, o iš ki
tos nacionalistų, ne tik negalėjo įvykdyti
savo programos, bet būdavo tarpais pri
versta eiti į nuolaidas, dėl kitų siūlomųjų
programų, kai ji dalyvaudavo koalicinėse
vyriausybėse. Po antrojo pasaulinio karo
Prancūzija įsivėlė į naują kruviną karą In
dokinijoj. Ji buvo priversta didesnę dalį
Indokinijos atiduoti komunizmui, o iš liku
sios dalies sudaryti nepriklausomą vals
tybę. Neatsižvelgdama į nenusisekusią ko
vą Indokinijoj, prancūzų vyriausybė prade
jo dar naują kruviną avantiūrą š. Afriko
je. Prancūzų nervai pagaliau neišlaikė. Ko
va Alžyre, kurią kariai ruošėsi užbaigti
„trumpiausiu laiku“, užsitęsė dvejis su pu
se metų ir įstūmė Prancūziją į visišką akli
gatvį. Prancūzai neapsiskaičiavo. Jiems
tenka kovoti ne tik su Alžyro partizanais,
su kuriais 400.000 armija galėjo lengvai ap
sidirbti, bet už partizanų nugarų turėti dar

J. Gutauskas

milžinišką jėgą — pasaulinį komunizmą.
Iš Maskvos pagalba eina ne tik tiesiai į
Alžyrą, bet ir į muzulmonų bloką — Egip
tą, Tunisą, Maroką.
Nuolatinės vyriausybių krizės (De Gau
lle vyriausybė per trylika metų yra 26-ji)
ir visų tų vyriausybių svyravimai ir prieš
taravimai sukėlė Alžyre esančioje prancū
zų armijoje atvirą sukilimą. Kritišku mo
mentu didelį vaidmenį suvaidino gen. de
Gaulle asmenybė ir jo elgesys. Jis kovojo
prieš nacizmą, be to, yra lankstaus proto ir
parodė supratimą sprendžiant krašto liki
mą. Prancūzijos santykiuose su valdomai
siais kraštais de Gaulle sutiko suteikti ten
savivaldą, nuo autonomijos, iki pilnos ne
priklausomybės.

RŪKANČIŲJŲ

RAŠYKITE LIETUVIŠKAI:
P.&B. SUPPLY CENTRE LTD.
8 A, THURLOE PLACE, LONDON, S.W.7

L1ETLV1Ų KLUBE
1 LADBROKE GARDENS LONDON W.ll
RUGPIŪCIO 2 D. (ŠEŠTADIENĮ)

linksmi šokiai
Pradžia 7 vai. vakaro.
GROS GERAS DŽIAZAS’
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RUDUO ATEIS GREIT
:::

Nors šiuo metu didžiuma mūsų
rengiamės atostogauti, nors turime
vidurvasarį, bet nepastebimai greit
atslinks ruduo, o po jo tuoj pat ir
žiema. Ne vienas mūsų, artėjant
rudeniui ir žiemai, stengiasi savuo
sius aprengti ne tiek vasaros dra
bužiais, bet ypač žiemos metui.
Praktiškiausia yra pasiųsti jiems
vilnones medžiagas, vataliną, šil
tus batus, šiltus apatinius balti
nius, skaras ir t.t.
Kiekvienas siuntėjas turi atsi
minti, kad ir jiems reikia laiko iš
gautų medžiag-ų pasisiūdinti eilu
tes, apsiaustus ir pan.
Todėl dabar pats laikas jau to
kius siuntinėlius užsakyti, kad jie
laiku pasiektų adresatus. Toje sri
tyje Jums geriausiai patarnaus
TAZAB, lietuvių skyrius,
1, Ladbroke* Gardens, London W.ll

Tie, kurie ruošiatės atostogauti,
ar prie progos apsilankyt Londone,
prašomi užsukti asmeniškai į 1,
Ladbroke Gardens, London W.ll.
(Pasiekiama požemin. traukiniais
nuo Holand Park s-oties arba nuo
Ladbroke Grove stoties, gi autobu
sais ypač patogu pasiekti Nr. 15, 7
ir 52.
Suprantama, kad atostogoms
vykstant kiekvienas turi išlaidų, ta
čiau visiems, ypač gyvenantiems
Anglijoje, duodama be jokių nuo
šimčių lengvos išsimokė] imo sąly
gos.
Todėl, jei jau siunčiate, tai visa
da pirmoje eilėje užsukite, ar pa
rašykite šiuo reikalu: TAZAB, Li

KARAMAZOVAI

Dostojevskio „Broliai Karamazovai“ —
didžiulė knyga, ir visą ją panaudoti filmai
tiesiog neįmanoma. Dėl to Limoje ir tėra
griaučiai visos tėvo ir pusketvirto sūnaus
Karamazovų istorijos.
Karamazovai kiekvienas turi savo filo
sofiją, kuri filmoje pusiau dingsta, bet tai
tragedija beveik išimtinai kiekvienos filmos, kuri bandoma statyti pagal filosofi
nius veikalus. Taigi, kas eina žiūrėti šios
filmos, matys Rusiją ir vieną jos turtingų
žmonių šeimą, kurios kiekvienas narys sa
vaip žiūri į gyvenimą, girtą Rusiją, suktą,
pasileidusią, ieškančią išganymo ir žūstan
čią.
Atrodo, geriausiai bus suvaidinę tėvas
(Lee Cobb) ir Grušenka (Maria Schell).
GUNMAN'S WALK

Tai laukinių Amerikos vakarų filmą, bei
išsiskirianti iš kitų šios rūšies. Joje rodoma šeima, kuri/dar tebegyvena vakary.cščia diena. Jau praėjęs apie ketvirtis amžiaus, kai baigėsi kovos su indėnais ir kai
ginklas atstojo įstatymą, o du Hacketai dar
nepersiskiria su ginklu. Jie padėtų juos,
bet yra bendruomenės lepinami, nes 1a'
turtingi ir įtakingi žmonės. Viskas griūva,
kai tėvas nesudraudžia jo pėdomis einančio sūnaus. Jis pats net nušauna pagaliau
tą sūnų.

DĖMESIUI!

Jei cigaretės per brangios, rūkykite savos gamybos papirosus!
Gyvenantiems Anglijoje siunčiame 1000 gilzių ir mašinėlę joms
kimšti už 16 šilingų, įskaitant pašto ir supakavimo išlaidas.

FILMUX, PASAULYJE
BROLIAI

Alžyro sukilėliai, atsisakę pripažinti Pa
ryžiaus vyriausybę ir reikalaudami įkurti
gen. de Gaulle diktatūrą, galvojo, kad jo
asmenyje ateis „geležinė ranka“, kuri tuo
jau sutvarkys Alžyro revoliucionierius mu
sulmonus ir atgaivins Prancūzijos didybę
ir viešpatavimą kolonijose. Bet tai buvo
tik svajonės. Jeigu de Gaulle būtų vykdęs
tokią politiką, tai jis būtų greit baigęs ka
tastrofa. Išeitis galima tik per griežtą po
litiką kuriant buvusiose kolonijose taikų
sugyvenimą.
Gen. de Gaulle nuolaidos prancūzų kolo
nijoms turės daryti įspūdį prancūzų ma
sėms. Jos supras ir, gal būt, patikės. Tuo
met susidarys net istorinis paradoksas,
kad stambi liberalinė reforma iškelti kolo
nijų tautas bus įvykdyta konservatoriaus
ir „imperialisto“, rankomis.
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thuanian Dept., 1, Ladbroke Gds.,
London W.ll.
Skubiam reikalui

esant prašoma skambinti* telefonu
PARk 2139.

Siunčiame nemokamai lietuvių
kalboje iliustruotus katalogus. Pa
geidaujantiems pasiunčiama pasi
rinkimui medžiagų pavyzdžiai.
ŠIUO METU DAUG PREKIŲ,
YPAČ MEDŽIAGOS IR ODOS
YRA ŽYMIAI ATPIGINTOS!

duoda miško medžiagą miestiečiams, papil
dydami savo pajamas. Miestiečių tarpe esą
ma ekonomiškai pajėgesnių, kurie pajėgia
net ir neoficialiu keliu miško medžiagos
nusipirkti ir namelius statydintis. (LNA)
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