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Kolektyvizacijos griaunamasis darbas

Atominis karas ir jo dorovingumas

Henri Charlier yra ‘vaizdžiai išreiškęs tos sumos, kurią valstietis įmokėjo įstoda duoti žemę. Už pyliavą jis gauna iš val Teologai, kareiviai ir publicistai Monzel, vieną tų 7 teologų, kurie praeitais
metais pasirašė žinomąją deklaraciją apie
skirtumą tarp teoretiko ir praktiko. „Jei mas į bendrovę. Tačiau ir tokia kolektyvi džios žymiai didesnį atlyginimą, negu ki
katalikiškoje akademijoje
atominį apsiginklavimą, negalima, pvz., į
profesorius suklysta ir visą savo gyveni zacijos forma netraukė valstiečių: per dve tuose satelitų kraštuose. Valstybinis ban
diskutuoja atominius ginklus
užpuolimą konvencionaliniais ginklais at
mą pasilieka klaidoje, sykiu suklaidinda jus metus įsikūrė tik 125 tokios bendrovės. kas jį taip pat paremia paskolomis. 1956
sakyti atominiais ginklais. Atominių ginklų
mas tūkstanties ar dešimt tūkstančių žmo Vengrijoje kolektyvizacija intensyviau m. rudenį Lenkijoje buvo 10203 kolūkiai
Vargu, ar galima bus prieiti prie vienos Monzel visai nenori pripažinti, nes jų veiki
nių protus“, rašo „Culture, Ecole, Mėtier“ siai buvo vykdoma 1955 m. Tada 1.5 mil. su 2 mil. ha žemės. Iki 1958 m. pavasario
autorius, „jis vis tiek nepraranda savo vie ha žemės priklausė 5224 kolūkiams, o tai su kolūkių skaičius sumažėjo (1809). Jų že išvados, galvojo Wuerzburgo Domschule mas yra visai nekontroliuojamas. Net grątos ir vėliau gauna gerą pensiją. Bet jei darė maždaug 1/5 visos Vengrijos ploto. I. mės besudarė 0.5 mil. ha. Lenkijos valdžia vedėjas, kai jis atidarė Bavarijos katalikų sinimas tokiais ginklais yra nemorališkas.
ūkininkas du kartu iš eilės suklystų sėjoje, Nagy valdymo metu daugelis valstiečių, pa duotąjį pažadą perleisti jos žinioj esančias akademinį posėdį, kuriame turėjo būti Iš kitos pusės nemoralus ir nekrikščioniš
būtų sužlugdytas. Iš čia tad kyla vadinama sinaudojo leidimu išstoti iš kolūkių. Dėl žemes privatiems ūkininkams ištesėjo: iki sprendžiama rimta tema: „Ar gali atominis kas toks tvirtinimas: „Aš noriu už kiekvie
sis sveikas ūkininko protas: jis žino, kad to 1957 m. sausio mėn. kolūkių skaičius 1957 m. iš 380.000 ha perėjo į ūkininkų ran apsigynimo karas būti teisingas karas?“ ną kainą išlikti gyvas“. Neribotas pacifis
daiktai turi savo prigimtį ir jos niekad ne buvo nukritęs iki 2089 su 0.54 mil. ha. Ka kas 70.000. Tų sklypų iki 15 ha išpardavi Apie 100 teologų, publicistų, filosofų ir tas yra toks žmogus, kuris duoda savo prie
pakeisi“.
daro valdžia jį vėl „pakėlė“ iki 2650. Tokia mas ir šiandien dar tebevyksta gana palan karių 2 dienas karštai diskutavo,, bet ne šui daugiau progų išlikti gyvam, negu sau.
sugebėjo prieiti aiškaus taip ar ne, nepai
Monzel visai aiškiai nusako savo pažiū
kiomis sąlygomis,
Taigi žemė ūkininkui yra ne tik dosni buvo padėtis iki 1958.III.1 d.
Arčiau susipažinus su kolektyvizacijos sant net tai, kad atsakymų buvo ieškoma rą, kad ginamasis karas taktiniais atomi
maitintoja, bet sykiu ir griežta tiesos mo Sukilimo metu panaikintos priverčiamo
kytoja, baudžianti už kiekvieną klaidą. Tai sios pyliavos nebebuvo įvestos. Tarybinė padariniais, galima tiek pasakyti: žemė — tik moralinėje, o ne politinėje plotmėje. niais ginklais didelės skriaudos atveju yra
lengvai suvokia kiekvienas žemdirbys, ar Vengrijos valdžia pasiryžusi tęsti žemės ko tai ne mašina. Nusavinus įmonę, darbinin Profesoriai Alois Wenzl ir Michael Seidl- leistinas. Tiesa, tai leistina tik tada, kai
jis būtų mokytas, ar visiškai bemokslis. lektyvizaciją, nors 1957 m. kolūkiai davė ko santykis su mašina nepasikeičia. Tačiau mayer buvo tie kalbėtojai, kurie gynė nuo po visų sąžiningų bandymų nebėra kitos
Vien tik komunizmo ideologai, atrodo, nie 45 mil. forintų nuostolio. Ir tai dar kolū atėmus iš ūkininko žemę ir padarius jį pa monę, kad be jokių nuolaidų reikia išimti švelnesnės priemonės. Kai atominio karo
ku būdu nenori sutikti su šia žemės realy kiai naudojo tikrai ne tarybinį metodą der prastu žemės ūkio darbininku, jo santykis visus atominius ginklus iš didžiųjų valsty priešai tvirtina, kad tokiame kare ir civi
be. Kartą pasisakę už žemės ūkio kolekty liui padidinti: už natūrą jie išnuomodavo su ta pačia žeme, kuri nebėra jo nuosavy bių arsenalo. Priešingai galvojo aukštieji liai nukenčia, tai Monzel atsako, kad kiek
vizaciją, jie nebeatsižadėjo šito bandymo, apylinkės ūkininkams nemažus žemės plo bė, iš pagrindo pasikeičia. „Realistais“ sa bažnyčios autoritetai. Prof. Gundlach (Ro vienas karas yra „bendras likimas“ tautai.
nors jo pasėkos ir daugiau negu aiškiai kai tus. 1956-7 m. buvo tuo būdu išnuomota ve laiką komunistai nenori kreipti dėmesio ma) taip aiškino popiežiaus Pijaus XII nu Negalima todėl kalbėti apie „nekaltus civi
bėjo prieš kolektyvizacijos idėją. Ir kokia trečdalis kukurūzų, aštuntadalis bulvių ir į šio pasikeitimo gylį ir plotį. Už tai jiems rodymus apie modernųjį <karą: „Yra tokių lius“ ir „kaltus kareivius“. Net tą žalą, ku
žiauri ironija, kad žemės kalbos nesuprato burokų laukų, du trečdaliai ganyklų, pusė nieko kito nelieka, kaip sutikti su menku aukštų vertybių,, kad joms apginti nėra ne- ri bus tokiame kare padaryta dar negimuir nesupranta kaip tik ta žmonių grupė, ku dobilienos, vaismedžių sodų ir vynuogynų. kolūkiu derliumi, jau nekalbant apie pačių morališka vartoti ir atominius ginklus“. O siems kūdikiams, tenka įskaityti į tą patį
riai „medžiaginis, pojūčiais patiriamas, pa
Lenkijos ūkininkas yra kol kas dar pats kolūkiečių skurdą ir iš jo išplaukiantį nusi paskiau buvo pratartas toks lemtingas sa bendrą likimą.
kinys, kad besiklausantieji salėje daug kas
Monzelio pranešimas buvo vertinamas,
J. Medaitis
saulis yra vienintelė tikrovė“ (Stalinas, laisviausias. Jam leidžiama pirkti ir par minimą.
neteko žado: „...ir jeigu pasaulis tada žū kaip svarbiausias tame suvažiavę. Jis baigė
Apie dialektinį ir istorinį materializmą,
tų"... „Žmogus“, tęsė Gundlach, „neturi savo referatą įspėjimu: „Bažnyčia šiuo
151). Ar šitokie „tikrovės“ atstovai mums
patikrinimo, kad pasaulis amžinai gyvens. klausimu negali nuo paskiro žmogaus nuim
neprimena ano H. Charlier profesoriaus?
Galima daryti prielaidą, kad viena kuri ti atsakomybės". Kaip ir anksčiau, galioja
Juk dar ir šiandien Tarybų Sąjungos kp
tauta, gindama aukščiausias vertybes paro asmeniškas sąžinės sprendimas.
ck organas „Komunist“ reikalauja, kad be
dys tokią ištikimybę Dievui, jog nekris jai
Atominių ginklų priešininkams buvo ne
jokių atsiprašinėjimų būtų panaikinti pri
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios valstybės lėšos būtų švaistomos nežinia už tai atsakomybė“.
lengva šiame posėdyje, bet jie vis tiek suge
vatūs ūkiai satelitų kraštuose. Mums kaip
Ne be kandumo Gundlach pastebėjo, kad bėjo nugalėti susijaudinimą. Jų svarbiau
kur ir už ką. Jie parašė į laikraštį.
tik ir įdomu trumpai susipažinti su žemės aiškios ir be aiškinimų.
Žinutė laikraštyje viesulu įsiveržė į Bo- ūkiniai stebuklai ir panašūs dalykai gali sias kalbėtojas buvo Clemens Miunster,
ūkio kolektyvizacijos padėtimi Vid. Euro
Oi nelaimė, ką
matau —
gatyriaus kabinetą. Direktorius ėmėsi prie būti jau susilpninę vienos tautos moralę, Bavarijos televizijos direktorius. Savo pui
poje.
Širdį ver kaip yla:
ir ji, turėdama tas gėrybes prieš akis, net kiausioje, bet ne visuomet logiškoje kalbo
monių.
Paskutinėmis žiniomis, Bulgarijoje nusa
Numylėtoj mano vietoj
Atsakymas laikraščiui ir nuorašas Žemės ir grėsmės valandą gali nebeužtekti jėgos je jis pagrindė savuosius „ne“ atominiams
vintą ir kolūkiais paversta 92 proc. priva
Gyvena barzdyla.
ūkio ministerijai buvo sukurti beregint. veikti. Bet gali būti ir visai priešingų reiš ginklams. Išvadas jis darėsi iš Erlangeno
čios žemės, Čekoslovakijoje 71.5 proc., Ru
A. Vienažindys
Bet Bogatyrius antrą kartą rizikuoti nedrį kinių. O atominio ginklo jokiu būdu negali fiziko Fleischmanno referato, kuriame pa
munijoje 52 proc., Vengrijoje 22 ir Lenki
so ir atsakymo nepasirašė. .„Užtenka ir taip ma pavadinti nemoraliniu. Viskas čia pri gal amerikoniškus duomenis Buvo nusa
joje 15 proc.
TAIP BUVO SUKURTAS RADIJAS
nemalonumų. Aš užtektinai pasitarnavau klausytų nuo to, kokius moralinius pagrin kyta. kad atominiams ginklams nėra pakan
1958 m. pavasarį Bulgarijos kp galėjo pa
dus turėtų žmonėsk vartodami tokius gink karnos kontrolės, o ypač spindulių daromo
sigirti, kad ji panaikino kone milijoną pri Prieš šimtą metų, 1859 metų kovo 16 d., Zareckiui. Dabar tegu jį gina kiti“.
vačių ūkių ir jų savininkus suvarė J 3.300 gimė žymus rusų mokslininkas, radijo iš Pasitiesęs ant stalo mechanizatorių sąra lus. Svarbiausia: į karą reikia žiūrėti kaip sios žalos atveju. Tai, baigė Miunster, blo
radėjas Aleksandras Popovas. Jis pirmą šą, o greta pasidėjęs abu paruoštus raštus, į „ultima ratio“ — iš suardytosios vėl atsta giausia, kuo mes rizikuojami jeigu nenau
kolūkius.
tyti teisingą ramybę ir tvarką. Tas gink doti atominių ginklų — bus sovietų okupa
Čekoslovakijoje 1958.VI. 1 d. buvo 11740 kartą pasaulyje padarė prietaisą, kuris pri' Bogatyrius šūktelėjo eilinę pavardę.
kolūkių su 3.9 mil. ha žemės. Likęs trečda ėmė radijo arba radiomagnetines bangas, Netrukus mechanizatorius stovėjo direk las turi būti tuo tarpu priemonė, kad totą cija. Greitai atsisakyti atominių ginklų
liniam teisės laužytojui netektų atverti du reikštų žavingą politinės savižudybės for
lis žemės, kurį sudaro nuo 2 iki 15 ha skly atėjusias per keliasdešimtį kilometrų. Jis toriaus kabinete.
pai, dar priklausė privatiems ūkininkams. sukūrė pirmąjį radijo priimtuvą. Be to, Po — Štai ką, broliuk... Tu juk atsimeni in rų ir tvorų. Gundlach ypač pabrėždamas mą. Tik palaipsniui turi būti panaikintas
Ir nors pati čekoslovakų kp pripažįsta, kad povas pirmasis sukonstravo ir išbandė be žinierių iš ministerijos? Tą, kuris ten apie pridėjo: „Toks šv. Tėvo žodžių aiškinimas atominių ginklų arsenalas Vakaruose.
privatūs ūkiai palyginti daugiau derliaus vielį telegrafą. Pasinaudoję jo išradimais, dizelius, tepalus šnekėjo, pakėlėją rodė? neturi būti suprastas kaip pataikavimas
Gyvose diskusijose, kurias sukėlė jo re
» karui'*; ....
nuima negu kolūkiai, — prieš pora metų mokslininkai sukūrė šiualaikinį-radiją te -Na,-tat pasirašyk..r ;—v-— ——— feratas, Miunster rado dar galima pareikš
privačių ūkininkų pyliavos sudarė pusę vi leviziją, radiolokaciją — visas tas radijo
Raštuose redakcijai ir ministerijai rikia Ne taip aiškiai kaip Gundlach pasisakė ti šitaip: „Aš nesu pacifistas. Valstybei rei
so krašto pyliavų, — vienok nesiliaujama naujoves, kuriomis mes naudojamės.
vosi mechanizatorių parašai. Direktorius Miuncheno moralinės teologijos profesorius kalinga galybė, kuri reiškiasi apsiginkla
spausti laisvųjų ūkininkų, kad tik jie įsi-, Iš „Lietuvos Pionierius“, 1959. III. 15.
liepia — vadinas, reikia. Ir, nors buvo už- Nikolaus Monzel, pažymėdamas, kad atomi vimu. Todėl aš sakau kortvencionaliniam
jungtų į kolūkius. Kokia žalinga pačiam
projektuota surinkti trylika parašų, o pa nių ginklų vartojimas galimas moraliai pa apsiginklavimui „taip“, bet atominiam —
sirašė dešimt mechanizatorių, Bogatyrius teisinti pagal tam tikras sąlygas. Pagal „ne“.
kraštui ši ūkio politika, pavaizduoja ir tas
faktas, kad 1956 m. Čekoslovakija turėjo
patenkintas trynė rankas. Dabar prie jo ne
AR PADĖS ANTSPAUDAI?
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įsivežti žemės ūkio produktų už 2.1 milijar
Jau būdamas MTS vyr. agronomu, jis iš prikibs. Tegu mato redakcijoj ir ministe
dus kronų, kai tuo pat laiku apynių, cuk moko po įvairiais raštais gražiai suraityti rijoj, kad žmonės pasipiktino neteisybe, pa
raus, daržovių eksportas dengė tik trečdalį parašą ir darė tai ne be malonumo. Pa tys parašė atsakymą.
Mechanizatorių rankomis Bogatyrius ne
importo sumos.
skiau, tapęs MTS direktorium, šį pasitenki
Rumunijoje nuo 1957 m. yra panaikintos nimą patirdavo beveik kas valandą. Ranka tik gynė Zareckį, bet ir savo kaltę užbrau
priverčiamosios pyliavos. Kadangi kolūkiai taip išsimiklino, kad tięsiog mechaniškai iš kė. O kad raštai būtų įtikimesni, jų kam
puose prispaudė kertinius antspaudus. Tik LĖKTUVAI VIS DAR PER AUKŠTAI
ūkininkų nevilioja, — šiuo metu Rumuni raitydavo: Bogatyrius.
KATALIKAI NEGALI BALSUOTI UŽ
joje tėra 2800 kolūkių su 1.7 mil. ha, — tai
Ir staiga... Obelių RTS direktorius Boga vargu ar jie ką įtikins.
Jau
trečią
kartą
per
3
savaites
įvyko
ne

KOMUNISTUS
E. Uldukis („Tiesos“ koresp.)
kp išgalvojo kitas kolektyvizacijos for tyrius nepanoro pasirašyti svaraus doku
susipratimas dėl amerikiečių lėktuvų, ku Vatikanas skelbia nurodymą, kad kata
Iš Viliaus „Tiesos“, 1959. I. 8.
mas, kurios, atrodo, turinčios palengvinti mento!
rie skrenda leidžiamais oro koridoriais į likas negali balsuoti ne tik už komunistą,
perėjimą iš privačių ūkių sistemos į kolek
Bet neužbėkime įvykiams už akių.
Berlyną didesniame negu 10.000 pėdų aukš bet ir už tokį, kuris bendradarbiauja su ko
tyvizmą. Viena jų, vadinamoji „Žemės ūkio
...Buvo vasara — smagiausias laikas,
tyje. Amerikiečiai tvirtina, kad jų naujo munistais.
Darbo Draugija“, yra subūrusi savarankiš kai turi komandiruotę. O komandiruotė Že
(E) Išvietintų svetimšalių stovyklas Vo tipo lėktuvai pritaikyti aukštam skridimui
Tas įspėjimas tiesiogiai esąs taikomas Si
kus valstiečius, kurie tebėra dar savo že mės ūkio ministerijos vyriausiosios mecha kietijoje panaikins iki 1961 metų. Tai nu ir jie neatsisakysią savo praktikos, o rusai, cilijai, kuri birželio mėn. rinks savivaldy
mės savininkai. Vien tik sėja, derliaus nu nizavimo valdybos vyr. inžinieriui remonto tarė Fed. Vokietijos kraštų ministerial pa per daug nešaukdami, skundžiasi tik, kad bes. Ten nuo krikščionių demokratų atskilo
ėmimas ir pardavimas vykdomi bendrai. reikalams A. Zareckiui žadėjo daug malo bėgėlių reikalams. Jų konferencijoje daly tokie nesusipratimai užnuodija orą prieš krikščionys socialai ir su komunistais su
Kita kolektyvizacijos^forma yra apjungusi numų ežeringam Obelių krašte. Ramybę vavo ir Jungt. Tautų aukštasis komisaras užsienių reikalų ministerių konferenciją. darė koaliciją.
tuos valstiečius, kurie perdavė visą savo truputį drumstė ta apŲnkybė, kad be ko pabėgėlių reikalams Dr. Lindt. Stovykloje
Bet įspėjime niekur neminima Sicilija.
kilnojamą ir nekilnojamą turtą nuomą mo mandiruotės kišenėje šiugždėjo du nelabai esančius išvietintus svetimšalius numato DULLES ATSISTATYDINO
kančiai žemės ūkio gaminių bendrovei. malonūs popieriukai — LTSR politinių ir ma palaipsniui apgyvendinti naujai stato Antrą kartą pablogėjus sveikatai dėl vė ASTROLOGŲ PRANAŠYSTĖS
Šios bendrovės turto knygoje sužymėti vals mokslinių žinių skleidimo draugijos kelia muose namuose.
Sinholy laikraštis paskelbė astrologo spė
žio ligos, atsistatydino JAV valstybės sekre
tiečiai galioja kaip žemės savininkai. Jie lapiai. Jie juodu ant balto tvirtinot, jog A.
torius — užsienių reikalų ministeris Dul jimus dėl artimiausių įvykių pasaulyje.
turi mokėti bendrovės kasai tam tikrą mo Zareckis turįs perskaityti mechanizato
les, nebesitikėdamas, kad dar galėtų pasi Demokratijos turėsiančios ekonominių ir
kestį nuo kiekvieno ha. Už inventorių bend riams dvi paskaitas: „Traktorių ir žemės
politinių sunkumų, bet kitais metais apie
taisyti ir būti pajėgus eiti pareigas.
rovė išmoka dalimis, i grynų pajamų bend ūkio mašinų gamyba per 40 metų“ ir „Dy
sausio mėn. padėtis šiek tiek atslūgsianti.
rovė išdalija valstiečiams pagal atliktojo zelinių traktorių kuru ir tepalais aptarna
POTVYNIAI PIETŲ AMERIKOJE
Tragiškai baigsiąs gyvenimą vienas rusų
darbo vienetus, likusį ketvirtį, atsižvelgda vimo ypatybės“.
Dėl kilusių lietų ir audrų Argentinoje, žymus vadovaująs asmuo, revoliucijos bū
— Italija paskyrė amerikiečių raketų ba
ma į perduotosios žemės ha kiekį. Jei kuris
Buvo patsai darbymetis, kai ir akmuo zėms vietą.
Urugvajuje, Brazilijoje, Bolivijoje ir Para siančios Brazilijoje ir Argentinoje. D. Bri
ūkininkas išstoja iš bendrovės, jam išmoka užsigulėjęs sukruta. Visi mechanizatoriai — Singapūre prasidėjusios, dabar jau gvajuje prasidėjo didžiuliai potvyniai, ir tanijoje būsiančios karališkoje šeimoje ve
ma jo turtą „atitinkanti“ suma ir dar pusė triūsė laukuose. A. Zareckis dėl viso pikto ir pla’ciau Malajuose ima plisti rauplės; dešimtys tūkstančių žmonių neteko namų, dybos.
užsuko į RTS dirbtuves. Persimetė keletą plinta jos ir Persijoje, ir čia jau mirė 8 net turėjo būti gelbstimi iš žemumų — ga
CHRISTIAN HERTER VIETOJ DULLES
žodžių su kalviu, tekintoju, dirbtuvių ve žmonės.
benami į aukštesnes vietas.
Prez. Eisenhoweris vieton sergančio ir
dėju,, pareiškė, kad yra daug dizelinių trak
— 4 kubiečiai, pabėgę iš kalėjimo, pate
iš pareigų pasitraukusio valst. sekretoriaus
(E) Į Lietuvos Raud. Kryžių kreipėsi Ka torių aptarnavimo kuru ir tepalais ypaty ko į keleivinį lėktuvą ir privertė lakūną pa TIBETAS TEBEKOVOJA
Tibeto sukilėliai dar tebekovoja su ko Dulles paskyrė buvusį jo pavaduotoją
raliaučiaūs vokietė, 1952 m. atsikėlusi į V. bių, kurias reikią atsiminti traktorininkui sukti į Miami.
Vokietiją, kurios duktė dabar dar gyvena (ne kalviui ir ne tekintojui!), ir, sėdęs ma — Jungtinės Amerikos Valstybės pasiry munistinės Kinijos kariniais daliniais vaka Christian Herter.
Tą paskyrimą turi patvirtinti dar sena
Lietuvoje. Ji su motina persiskyrė jau 1947 šinon, išdūmė į „Šviesos“ kolųkį. Čia jis žusios steigti 3 naujas bazes 'dirbtiniams rinėje krašto dalyje. Kiniečiai puola sustip
metais, kai jai buvo 11 metų. Nuo to laiko parodė mechanizatoriams traktoriaus DT- palydovams leisti — 1 Ispanijoje ir 2 Tol. rintomis pajėgomis, bet tibetiečiai kai ku tas.
riose vietose tebėra įsistiprinę.
nieko apie ją nebegirdėjo. Tik šių metų 54 naujos sistemos pakėlėją, užsiminė apie Rytuose.
KURDŲ REPATRIACIJA
— Ghana dar šį mėnesį įsakys išsikraus KOMUNISTINIS SUOKALBIS EGIPTE
pradžioje motina sužinojo apie dukters li jo aptarnavimo ypatybes.
Sovietai grąžina Irakui 855 kurdus, ku
kimą, o duktė apie motinos buvimą Vaka Tuo savo, kaip politinių ir mokslinių ži tyti užsieninėms firmoms, kurios turi rei Arabų Jungt. Respublikos prez. Nasseras
ruose ir pradėjo susirašinėti, tačiau duktė nių skleidėjo, misiją ir užbaigė. RTS direk kalų su žemės ūkio gaminių supirkinėjimu. skelbia, kad Egipto žvalgyba išaiškinusi ko rie dėl persekiojimų anksčiau buvo pabėgę
— Amerikiečiai Špicbergene ieškos savo munistų suokalbį, kurio tikslas — užimti į Rusiją.
per tokį ilgą laiką visai atprato nuo vokie torius Bogatyrius pažymėjo kelialapus, po
čių kalbos ir kalba tik lietuviškai. Motina, kiekvifenu suraitydamas parašą. Tačiau, jei dirbtinio palydovo Discoverer II kapsulės. Iraką, atskirti Siriją nuo Egipto, o paskui
(E) Konvencijos ir konferencijos dėl sve
gavusi iš dukters laišką lietuvių kalba, Vo gu jis būtų žinojęs, kuo pasibaigs ši nekal — Montanos valstijoje Amerikoje sukilo su rusų talka sudaryti Sirijos, Irako, Jor
timšalių be pilietybės. Kovo 24 d. Ženevo
kiečių Raud. Kryžiaus patariama kreipėsi ta istorija!..
Deer Lodge kaliniai, nušovė kalėjimo virsi dano, Libano ir Kuvaito federaciją.
Įvykiai vystėsi žaibo greitumu.
je prasidėjo konferencija-, kurioje dalyvavo
į Lietuvos Raud. Kryžių, prašydama laišką
ninkb padėjėją ir ruošiasi pakarti 5 įkaitus
LTSR politinių ir mokslinių žinių skleidi (iš 23).
apie 24 valstybių atstovai ir kuri sieks su
išversti. Kol duktė pamažu vėl pramoks
36 METAI KALĖJIMO
sitarti dėl svetimšalių be pilietybės (kad jų
vokiškai, bus jai sunku net su savo moti mo draugija atsiuntė sąskaitą Nr. 1577, pa — Škotijoje priviso per daug stirnų, ir
5
Drezdeno
universiteto
studentų
byloje
įpilietinimas būtų lengvesnis, kad jų skai
na ir broliais susikalbėti. Jos išvykimo iš gal kurią RTS turinti pervesti į draugijos ruošiamasi iššaudyti jų 50.000.
valstybės
gynėjas
pareikalavo
iš
viso
36
me
čius būtų sumažintas ir pan.). Konferncija
Lietuvos į Vakarus dokumentais rūpinasi einamąją sąskaitą 250 rublių už dvi per — Amerikoje buvo vykdomi civilinės gy tų bausmės.
tęsėsi iki balandžio 17 dienos.
Vokiečių Raud. Kryžius ir kitos įstaigos. skaitytas paskaitas.
nybos pratimai, ir rėkė aliarminės sirenos.
— Juk mes jokių negirdėjome!.. — nu — N. Zelandija šiais metais padidina sa Studentai kaltinami sabotažo veiksmais
Jau 1954 m. Jungt. Tautų globoje buvo
ir
steigimu
teroristinės
organizacijos.
stebo RTS darbuotojai. — Kas skaitė?
sudaryta konvencija asmenų be pilietybės
vo importą 15 mil. svarų.
(E) Ir Lietuvos keramikos bei odos ga — Draugas Zareckis, —autoritetingai pa
— Jordane areštuotas draudžiamos ko DUKART GREITESNI UŽ GARSĄ
ūkinei, socialinei ir teisinei padėčiai page
miniai bus rodomi būsimoje New Yorko pa sakė direktorius. — Perveskit reikalauja munistų partijos sekretorius.
Britų vyriausybė tiria pasiūlymą pastaty rinti. Tačiau ją ratifikavo dar tik dalis
rodoje. Išdirbiniai jau dabar išsiunčiami i mą sumą.
— Kovo 1 d. Amerika turėjo 176.213.000 ti du lėktuvus, kurie būtų dvigubai greites valstybių. Ji įsigalios, kai bus ratifikuota
New Yorką.
Bet RTS darbuotojai nepanorėjo, kad gyventojų.
atitinkamo skaičiaus valstybių.'
ni už garsą.
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Europos Lietuvių Kronika VOKIETIJA

MOKSLAS IR PROFESIJA

Grįžo inž. P. Zunde
LONDONO LIETUVIŲ IŠVYKA Į
Iš Amerikos grįžo prie savo darbo buvęs
LONDONAS
SODYBĄ
Vokietijos Krašto Valdybos pirmininkas
MOTORISTŲ SUBUVIMAS
Sekminių pirmąją dieną iš Londono orga dipl, inž. Pranas Zunde. Jis ketina aplan
Aloyzas Balsys
Sekminių suvažiavimo Sodyboje proga nizuojama išvyka į Lietuvių Sodybą auto kyti Hamburgo lietuvius su pranešimu.
galvojame pakeliui į Sodybą suorganizuo busais visiems tiems, kurie neturi savų au
GCE (General Certificate of Education)
4. Eleven-plus egzaminai
ti tam tikros rūšies motoristų lenktynes. tomobilių. Užsisakyti iš anksto vietas auto Sielovados Tvarkytojas lankys lietuvius
(Brandos atestatas)
Liet. Katalikų Sielovados Tvarkytojas Teoretiškai eleven-plus egzaminų tikslas
Numatoma įsteigti ir lietuvių motoristų klu busuose galima šv. Onos Draugijoje arba
1944 m. švietimo įstatymu yra įvestas ir
Tėvas Alfonsas Bernatonis žada aplankyti yra nustatyti, kokio tipo vidurinė mokykla nuo 1950 įsigaliojo naujas viduriniojo
■ bą. Tai bus galima padaryti tik tuo atveju, Lietuvių Namų Administracijoje.
Šiaurės Vokietijos lietuvius ir sustiprinti vaikui būtų geriausia, tačiau praktiškai ši mokslo pažymėjimas — GCE (General Cer
jei susiras pakankamas skaičius norinčiųjų
tikėjime. Hamburge numatoma vizitacija tie egzaminai kontroliuoja mokinių priėmi tificate of Education). Jis yra trijų.lygių:
MOTERŲ PAVASARINIS BALIUS
prisidėti.
mą į grammar schools.
Dėl to visi motoristai prašomi iki gegu „Dainavos“ Sambūrio Londone ruoštasis gegužės mėnesio pirmoje pusėje.
„O“ (Ordinary level), , A“ (Advanced le
Kai kurių grafysčių švietimo valdybos vel) ir „S“ (Sholarship level).
žės 1 d. pranešti LNB-vei šiuos duomenis: pavasarinis balius tikrai buvo pavasariš
į egzaminų rezultatus žiūri labai griežtai, Normaliai imant, egzaminai „O“ lygio
Vardas, pavardė, automobilis ar motocik kas ir linksmas. Salė taip pat buvo pavasa HAMBURGAS
kitos daug dėmesio kreipia į viso mokymo pažymėjimui laikomi 16 m. ir „A“ ir „S“
Pobūvis baigusiems gimnaziją
las, registracijos numeris, kokios rūšies au riškai papuošta.
Balius turėjo ir savo išskirtinių nume
Šiemet mūsų apylinkėje baigė gimnaziją si laikotarpio pažymius ir jais papildo bai lygio paž. 18 m.
tomobilis, iš kur ir kuriuo keliu numato
važiuoti į Sodybą, kuriuo laiku numato iš rių. Didžiausio dėmesio susilaukė Pavasa net 5 asmenys: K. šikšniūtė, studijuos pe giamuosius egzaminus, tačiau ir vienu ir
GCE įsigijimas ir dažnu atveju jo vertė
rio Karalienės rinkimai. Rinkėjai iš ba dagogiką; B. šikšnius, studijuos techniką; kitu atveju išlaikymas yra artimai susie yra labai skirtingi nuo anksčiau duotųjų
važiuoti, atstumas iki Sodybos.
liaus dalyvių turėjo pasirinkti kandidates V. Bartusevčius, studijuos techniką; J. Kli tas su toje .srityje esančių grammar mo pažymėjimų — The School Certificate ir
ir balsavimu vertinti jų visuomeninę veik maltis, studijuos filosofiją;'A. Lingė, stu kyklų vietų skaičiumi. Apskritai imdnt, 100 The Higher School Certificate. Pastarieji
LONDONO LIET. BAŽNYČIOS K-TO
lą, šokius, apsirengimą ir grožį.
dijuos techniką.
pradžios mokyklos mokinių tenka nuo 15 būdavo išduodami mokslo metų eigoje iš
... DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ
Pavasario Karaliene išrinkta P. NenorTai buvo tikra džiaugsmo šventė ne tik iki 20 grammar mokyklos vietų. Yra ir iš laikius tam tikrą išeitųjų dalykų skaičių;
LOTERIJA
tėvams, bet ir visai bendruomenei. Pobūvis imčių. Pvz., Montgomeryshire 100 pr. mok. o dabartiniam GCE įsigyti išlaikytųjų daly
Bilietai jau platinami Londone ir Londo tienė.
prasidėjo pamaldomis. .
no bažnyčiai priklausančiose kolonijose —
mokinių tenka 40 grammar sch. vietų, tuo kų skaičius nėra nustatytas. Todėl, nors
PAŠTO ŽENKLŲ PARODA
Šv. Teresės salėje pirm. E. Čerkus paruo tarpu Nottinghame 100 mok. tenka tik 14 ir vieną įskaitą tegavęs, mokinys gali gau
Corby, Kettering, Northampton, Leicester,
Vasario 16 d. proga Londone suruošęs lie šė šaunią arbatėlę 100 asmenų. Pačioje pra gram. sch. vietų.
Derby, Birmingham, Wolverhampton, Glou
ti GCE. žinoma, pažymėjimas tik su vienu
cester, be to, ir šiaip visose didesnėse.kolo tuviškų ženklų parodą birminghamiškis lie džioje pastebėjome, kad čia bus daugiau
Šitie egzaminai yra sukėlę didelių nuo ar dviem įskaitom (jos įrašomos į pažymė
tuvis
V.
Tamašauskas
žada
savo
rinkinį
iš
jaunimo/
negu
tikėjomės.
Tad
tučtuojau
• nijose.
monių skirtumų; vieni mano, kad jie pa jimą) niekam teigiamo įspūdžio nesudarys,
Komitetas prašo mielus tautiečius išban statyti pasižiūrėti Lietuvių Sodyboje, kad buvo padengti stalai dar 50 asmenų.
stoja kelią į grammar school tokiems moki
Arbatėlės metu abiturientus ir visus nau niams, kurių gabumai pasireiškia kiek vė o norint pasirinkti profesiją ar patekti į
dyti savo laimę ir kartu paremti vienintelę jį galėtų pamatyti Sekminių pirmąją dieną
ten suvažiavusieji senieji ir naujieji atei jai atvykušiūs iš Lietuvos mūsų žmones liau, sakysim, 13-14 metus einant, kiti šitą universitetą reikia turėti ne mažiau kaip
lietuvišką bažnyčią britų salyne.
pasveikino E. Čerkus ir ktin. V. Šarka. Spe pažiūrą atmeta, aiškindami, kad vėliau pa 5 ar 6 „O“ įskaitas ir keletą „A“ įskaitų.Šiais metais bažnyčioje reikia daug re- viai lietuviai.
Kita lengvata GCE įsigyti yra ta, kad eg
cialų žodį abiturientąms tarė buv. Vasario sireiškę gabūs mokiniai gali būti perkelti
monto atlikti. Tam reikalingi pinigai, dėl
16 gimnazijos mokyt, kuri. P. Girčius. Ham iš sec. modern mokyklos į grammar sch. ar zaminus galima laikyti ir mokyklos nelan
Parduodamas butas
to ir ruošiama minėtoji loterija.
Dėl išvažiavimo skubiai parduodamas burge studijuojančių lietuvių vardu nuo- kitą kurią akademinį pagrindą turinčią mo kant.
Pastaba: Be GCE yra dar du valstybiniai
dviejų kambarių ir virtuvės butas .su bal- širdžiai pasveikino medikas A. Grušnys, ku kyklą. Kaip ten bebūtų, kol kas eleven-plus
SENOJI IR NAUJOJI IŠEIVIJA
dais. Geram stovy. Kreiptis: V.K., 233, rįs čia baigia laikytį valstybinius medici- egzaminai vaidina labai svarbų vaidmenį pažymėjimai „Ordinary National" ir „Hihg
er Rational Certificate“. Jie įgyjami studi
Quinn Square, Russia Lane, London, E.2. nos mokslų egzaminus, paruoš doktoratą ir į juos reikia žiūrėti visu rimtumu.
LIETUVIŲ SODYBOJE
juojant kurį nors specialų kursą technical,
ir grįš pas savo šeimą Amerikon.
Kaip ir kasmet, pagal įsisenėjusią tradi
commercial, art koledžuose ar politechni
ciją šįmet taip pat numatomas didelis lie HALIFAXAS
Penkios mergaitės įteikė abiturientams 5. Secondary modem school
kumuose.
po puokštę tulpių lietuviškomis spalvomis.
tuvių subuvimas Lietuvių Sodyboje Sekmi
Dėmesio Halifax© lietuviams
Secondary modern mokykla yra išsivys
Visų abiturientų vardu padėkojo V. Bar
nių pirmąją dieną.
Šiemetinis subuvimas yra skiriamas pa Balandžio 25 d., šeštadienį, 3 vai... šau tusevičius, patikrindamas visus susirinku čiusi iš senior elementary school. Ji apima 8. Technical school
gerbti senajai išeivijai. Tikimasi, kad dėl kiamas DBLS Halifaxo skyriaus susirinki sius, kad abiturientai nori ir toliau dirbti, apie 75 proc. visų šio krašto vidurinės mo Technical mokykla yra skirta tokiems
to suvažiuos nemaža senųjų išeivių. Laukia mas, kuris įvyks pas p. Giedraitį (13, West rimtai ruoštis gyvenimui, idant geriau ga kyklos mokinių. Šių mokyklų programos mokiniams, kurie yra ir gabūs ir turi palin
ma ekskursijų net iš tolimosios Škotijos ir View, Hopwood Lang). Narių dalyvavimas lėtų atsidėkoti savo tėveliams, lietuviškajai yra labai įvairios. Vienoje daug dėmesio kimą į kurią nors praktišką profesiją, kaip
Valdyba
visuomenei ir Tautai už aukas, kurių dėka kreipiama į bendrą išmokslinimą, kita turi inžinerijos, prekybos, mašinraščio ir steno
kitų kolonijų. Be abejo, šalia jų parodys būtinas.
tądien savo gretų stiprumą ir seniesiems
jie galėjo tai atsiekti.
įsivedus praktiškus dalykus, kaip mezgimą, grafijos, statybos ar kt.
Po oficialiosios dalies abiturientai prade siuvimą, inžineriją, prekybą ir kt.
pagarbą ir naujieji ateiviai savo gausiu da NOTTINGHAMAS
Dalis šių mokyklų yra vedamos 6-tos kla
jo šokių vakarą suktiniu,' pakviesdami šok
lyvavimu.
Moderniškose mokyklose mokslo standar sės pagrindu (at a sixth form level), ir mo
Susirinkimas
Visą tą subuvimą organizuoja LNB-vės
ti motinas ar broliai seseris.
tas nėra griežtai nustatytas. Kai kurios jų kiniai, kurie lanko iki 16 m., įgyja brandos
Š.m. balandžio 25 d., 6.30 vai., Lietuvių
Viso šio jaukaus lietuviško vakaro metu laikosi brandos atestato kurso ir išlaikiu atestatą — GCE.
ir DBLS valdybos sutartinai su senosios iš
Klube . Romuva“ bus DBLS Nottinghamo skambėjo lietuviškos muzikos garsai — su
eivijos atstovais.
siems egzaminus išduoda „O“GCE. (Ordi Daugeliu atvejų technical mokyklos savo
tartinės ir akordeonas. Akordeonas ėjo iš nary level, General certificate of educa programas derina su vietiniu ar kaimyni
Kadangi Sekminės yra gegužės 17 d., tai skyriaus narių visuotinis susirinkimas.
Nariams dalyvavimas būtinas.
rankų į rankas ir džiugino lietuviško jauni tion). Tačiau dauguma šių mokyklų išlei niu Technical College, į kur vėliau moki
laiko iki subuvimo nebedaug liko.
Skyriaus Valdyba
mo širdį. Ypač gražiai grojo jaunimas, tik džia mokinius be jokių pažymėjimų.
niai automatiškai pereina toliau studijuoti.
ką atvykęs iš Lietuvos.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPIŲ
WTCXX
TT A MDTAM A C
Čia'reikia pastebėti, kad kai kurios pri
varžybos sodyboje
WOLVERHAMPTONAS
Sekantį kartą susirinksime dar didesnia 6. Comprehensive school
vačios technical mokyklos yra pasivadinu
me būryje paminėti Motinos Dieną balan
Tikimasi, kad Sekminių proga — seno- Motinos diena
Šito tipo vidurinė mokykla įkuriama su sios koledžais, bet iš tikro jos yra tik vidu
sios išeivijos subuvime — Lietuvių SodyDBLS Wolverhamptono Skyriaus Valdy džio 10 d.
jungiant
keletą secondary modern ir gra rinės tech, mokyklos vaikams iki 15 metų.
Į
šį
minėjimą
atvyks
keletas
lietuvių
sve
boje galės suruošti varžybas tautinių šokių ba gegužės 9. d., 19 vai., George Kotelyje
mmar
school
į vieną didelę, plačios apim Visame krašte yra tik apie 300 technikos
čių iš Anglijos ir Belgijos.
■ grupės.
ruošia Motinos Dienos Minėjimą.
ties
universalinę
mokyklą. Į ją priimami mokyklų ir apie 60 technikos klasių mo
Kol kas tik dar ne visiškai aišku, kiek
Programėlę išpildys kolonijos lietuvių
visi
11-12
metų
mokiniai
be eleven-plus eg dern, comprehensive, grammar ir direct
’ tokių grupių galėtų susidaryti. Galimas da mokykl7s’’mokin[ai7vadov*aujami VL Nar
zaminų
ir
pirmuosius
dvejis
metus moko grant mokyklose.
iukas, kad dar pasisiūlys ir prisidės į varžy butOj Ald Rugenienės ir Gen Kaminskie- GERIAUSIAS DRAUGAS —
Mokiniai į technical mokyklas priimami
mi
visi
kartu.
Vėliau,
pastebėjus
vienokius
bas kuri nors ligi šjol neatsiliepusi grupe. n
įs p
gramos iki vidunakčio šokiai ir
LIETUVIŠKA KNYGA!
nes.
Po0 pro
programos
vietos švietimo valdybos nuožiūra.
ar
kitokius
mokinio
gabumus,
jo
moky

žaidimai. Veiks baras ir loterija.
(Bus daugiau)
Jaunimui naujai gauta:
mas atitinkamai papildomas.
PELNINGOS ATOSTOGOS
Malonius tautiečius iš arti ir toli kviečiaSt. Džiugas — Neklaužados — eiliuota
Svarbiausias
comprehensive
mokyklos
Lietuvių Sodybai per vasarą reikalinga me atsilankyti ir tuo pačiu paremti Lietu- pasaka, spalv. iliuštr. —- 14 šil.
tikslas yra išvengti ar sutrukdyti socialinio
lietuvė šeimininkė, sugebanti gaminti vai- vių Mokyklėlę.
Pasakėčios — 14 šil. 8 d.
klasių skirtumo pasireiškimą, kuris aiškiai PAIEŠKOJIMAI
gius ir prireikus patarnauti svečiams. PaSvečiai iš toliau taip pat kviečiami dalyLietuvių kalbos gramatika — 7 šil. 6 d. pastebimas skirstant mokinius į modern, ' KUDREVIČIŪTĖ - SIMIRAČIENĖ Stasė,
gėidaūjšn't, galėtų dirbti tik pusę dienos, vauti ir sekmadienio lietuvių pamaldose,
Negyvoji gamta — 3 šil. 6 d.
gimusi 1889 m., prašomą atsiliepti „Eurogrammar ir public mokyklas.
arba vieną dieną dirbti, o kitą gražioje ap- kurios įvyks gegužės 10 d., 11 vai., seselių
Tėvų kalba — 18 šil. 6 d.
Daugiausia
šitokių
mokyklų
turi
LondoPos Lie^uvio'^ administracijai,
linkoje atostogauti. Tinkamam asmeniui koplyčioje.
Aritmetikos uždavinynas — 3 šil. 6 d.
no grafystė, bet pamažu jos plečiasi ir ki KARPAVIČIUS Pranas, Antano sūnus,
numatomas geras atlyginimas. Jeigu patik- Norintiems pasilikti per naktį, bus šu
Baltasis vilkas — 7 šil. 4 d.
tose krašto vietose. Apie 25 proc. mokinių gim. 1910 m. Kelmėje, pats ar žinantieji
tų, susidarytų sąlygos ir pastoviai pasilikti teikta nakvynė.
Skyriaus Valdyba
Šv. Istorija, NaUj. Įstat. — 3 šil. 6 d.
šitoje mokykloje tęsia mokslą iki 18 m. am apie jo likimą, prašom rašyti jo seseriai
Sodyboje.
Po raganos kirviu — 11 šil. 6 d.
šiuo adresu: M. Jarašiūnienė, 69, Oldham
žiaus ir įsigyja brandos atestatą.
Taip pat vasaros sezonui reikalinga pada
Rd., Failsworth, Manchester, England.
Socialistai
tvirtina,
kad
comprehensive
vėją. Puiki proga- moksleivėms ar studen
Suaugusiems naujai gauta:
BULKAITIS Jaunutis, gimęs 1925 m.
mokykla yra geriausia šitam kraštui, tuo
tėms užsidirbti pinigų.
Motinos diena
Bielinis — Dienojant — 43 šil.
Skubiai rašyti L. Sodybos administratoGegužės 3 d., 4 vai., YMCA salėje, Trinitarpu konservatoriai ir liberalai daug vil spalio 13 d., prašomas rašyti „Europos Lie
tuvio“ Administracijai.
Lietuvps Valstybės Konstitucijos — 5 š. čių į ją nededa.
riui (Headley Park, near Bordon, Hants), ty Rd., off Little Horton Lane, Bradford©
ŽALIUKAS Juozas, Jono sūnus, svarbiu
Kudirkos
sąjūdis
—
4
šil.
arba Lietuvių Namų Bendrovei Londone.
šeštadieninė mokykla rengia Motinos die
reikalu prašomas rašyti: M. Raulynaitienė,
Gyvačių lizdas -— 17 šil. 6 d.
7. Grammar school
nos minėjimą.
82, Abbey Str., Derby.
Lokys — 4 šil.
Mirė lietuviai
Programoj bus ponios Traškienės paskaiIki
šiol
grammar
school
yra
laikoma
ge

Sudiev,
Kvietkeli
—
6
šil.
Iš senųjų išeivių balandžio 13 d. mirė P. ta, o mokyklos mokiniai ir skautai išpildys
riausia valstybine vidurine mokykla. Ji yra
Nusidėjėlė — 8 šil.
Kasparaitis, 83 m. amžiaus. Iš Lietuvių baž antrą programos dalį.
skirta gabesniems mokiniams, kurie siekia
Sename dvare — 14 šil.
(E) Maskva pareikalavo Griciaus filmą
nyčios palaidotas Leytono kapinėse.
Salė pasiekiama troleibusais 44, 45 46 ir
Žemelė šventoji — 8 šil.
pilno brandos atestato — rakto į bet kurią pertaisyti. Filmas „Kalakutai“, pagamintas
Balandžio 18 d. mirė Vincas Kevelaitis 47 važiuojant iš miesto.
profesiją ar universitetą.
z pagal A. Griciaus scenarijų, buvo rodomas
76 m. amžiaus. Šią savaitę palaidotas iš Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami. Anoj pusėj ežero — 11 šiį. 6 d.
Tėvynės sargyboje — 22 šil.
I ją priimami tik išlaikę eleven-plus eg Maskvoje parinktiems pareigūnams, kurie
Lietuvių 4bažn.
minėjime
dalyvauti.
Mokyklos
Vadovybė
* į
f. J ’
~
Giedra visad grįžta — 10 šil.
zaminus ir dan su sąlyga, kad tėvai sutinka pareikalavo filmą kai kuriose dalyse per
Prašau pasirinkti.’ Rašyti: DAINORA, vaiką laikyti mokykloje iki 18 metų am- taisyti. Tik po to leido ji dubliuoti į rusų
49, Thornton Ave., London, W.4.
žiaus.
kalbą ir rodyti Sovietų Sąjungos kinuose.
BE ŠŪVIO TAURAS SIŪLO JUMS BRIEDĮ
STANDARTINIS SIUNTINYS NR. 3.
3f yds. M)0% gryna vilna, 100% worsted (suktų siūlų), antspauduota kas
fū
2-3 jardai „Superfine worsted, pure wool, Made in England.“ 60“, 16-16 oz.
i-'
jardo svoris, pilka.
MES PASIUNČIAME GERIAUSIOS RŪŠIES
TIK PER BALTIC STORES YRA
3| yds., kaip viršuj pažymėta, tik tamsiai pilka.
GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ
GARANTUOTAS PREKES U« ŽEMIAUSIĄ KAINĄ!
3į yds. geriausios ..super serge“, „Boston“, tamsiai mėlyna, su įausta juos E
KELIAS Į LIETUVĄ!
tele „Ali wool,, Made in England. 60“., garantuota, 22-23 oz. jarde.
s iŠ
Mes neimame jokio papildomo mokesčio
3} yds. gražiausios double plain, tamsiai mėlyna ar ruda, su įausta juostele
B
„Ali wool. Made in England. 60“. 16 oz. jarde.
:st:
VAISTŲ siuntiniams.
Visos tos medžiagos su muitu ir pasiuntimu kainuoja tik £32.15.0. Normaliai
(savininkas Z. Juras)
tos medžiagos be pasiuntimo kainuotų £37.0.0.
Vaistų kainos pas mus yra žemesnės kaip
.Taipogi TAURAS jums siūlo už £15.0.0 geriausią crombie,. 35-36 oz. 60“ 3
Vienintelė lietuviška siuntinių bendrovė
vaistinėse.
jarduose, ir tai galima pasiųsti kartu su standartiniu siuntiniu. 26-7 oz. erom
Anglijoje
bie už £13>15.0. Normaliai visur tų medžiagų kainos yra apie 15.10.0 lengves
Pavyzdžiui: 250 tablečių Aspirino, 30 g Strepnės ir apie 16.10.0 sunkios.
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.
i
tomycino, 500 tab. P.S.A. ir 500 tab. Rymifon,
TAURO pasiūtų eilučių kainos yra: kostiumai nuo £7.15.0 iki geriausių
TEL. SHO 8734.
worsted £18.18.0, tiek vyrams tiek moterims. Vasarinia paltai - lietpalčiai
įskaitarit muitų ir visus persiuntimo
Skyriai Amerikoje, Australijoje, Kanadoje,
E i
nuo £7.10.0 iki geriausios kokybės £16.0.0. Vasariniai paltai neperlijami.
Vokietijoje
ir
Venezueloje.
Bendradarbiai: Mrs. N. Ignaitis, 2, Russell St., Bradford; Mr. J. Dyvas, 6 Con f SR
mokesčius tik £7.15.9.
stance Rd. Birmingham; Mr. V. Leonas, 4, Hampden Grove, Eccles, Man E
SKYRIAI ANGLIJOJE:
SIUNČIAME TAIP PAT IR JŪSŲ PARUOŠTUS
chester.
16, Thamley Rd., Coventry.
Kartu TAURAS užtikrina jus, kad jo ir visų kitų prekių kainos yra žemesnės,
1 SIUNTINIUS.
87, Cromwell Rd., Eccles, Manchester.
uŠ
kaip kad iš tikrųjų turėtų būti pagal siunčiamųjų prekių vertę. TAURO tiks
U«
187, Lewisham High Str., S.E.13.
I
KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMĄ MES
las kiek galint padėti saviesiems. Vaistai-, medžagos, avalynė ir kitos prekės
146,
Holland
Park
Ave.,
W.ll.
TAURO siunčiama tik geros kokybės, nes jei siunčiame dovaną, tai geriau,
iii:
GARANTUOJAME.
jei ji yra vertinga. Juk ir Lietuvoje vartojo priežodį „Tinginys dukart dirba, ll
150, Ridley Rd., E.8.
šykštus dukart moka“. To išvengsi, jei nuo dabar siųsi savo dovanų siunti152, Ridley Rd., E.2.
KIEVIENAS SIUNTĖJAS GALI PRISITAIKINTI PRIE
' ••-mins-tik per'TAURĄ.
■
20;-Ridley Rd., E.2.
Jūsų pačių supirktų dovanų siuntiniai pasiunčiami greit ir tik už £1.0.0.
&
JAM GERIAUSIŲ APMOKĖJIMO SĄLYGŲ!
421, Hackney Rd., London, E.2:
II
88, GOLDSMITH AVE., London, W.3.
Tel. Acorn 9471
jįs......
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g
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LAIŠKAS IS C1KAQOS
•

SKIRTUMAI IR PALYGINIMAI

Pradėjęs galvoti, kuo Anglija skiriasi
inio Amerikos, geriau sakant, nuo Čikagos,
pamatai, kad tų skirtumų yra nemaža.
Lengviausia pastebėti išorinius, medžiagi
nius skirtumus. Amerikonų dvasią, jų pąsaūlėžiūrą’teks plstudij’uoti'ilgesnįMiką,
-bus
- palyginti- su angliškąja.
—
kol'galįma
Jau rašiau, kad čia nėra tų angliškų gy
vatvorių, kurios kiekvieno lauko pakraš
čius gražiai nuaugusios. Gal jos ūkiui ir
nėra naudingos, bet gražu pažiūrėti. Ame
rikoje laukai, kaip kokiam bekraščiame
aerodrome, — be tvorų ir griovių. Skiriasi
ir namų išvaizda. Maža tėra namų (čia kai
besiu ne apie dangoraižius, bet gyvena
muosius namus), kur miegamieji būtų gy
venamųjų viršuje. Daugumas namų yra su
tvarkyti butų sistema: kas aukštas — vis
savarankiškas butas. Mėgsta čikagiečiai ir
įvairias verandas prieky ir užpakaly. La
bai maža teko pastebėti Anglijoje namų su
rūsiais, o čia jie lyg būtinybė. Pirmasis
aukštas vis aukštai nuo žemės pakeltas, o
po jiio ties visu namu eina „basement“. Ja
me įrengti centraliniai šildymai, anglimi ar
‘ alyva -kūrenamos krosnys, skalbyklos ir
sandėliai. Čia žiemą džiaunami skalbiniai,
vaikai čia žaidžia stalo tenisą, o mėgėjų
■ išgerti namų rūsiuose pasitaiko gražiai
įrengtų barų, kur linksminamasi ir geria
ma be pavojaus įkyrėti kaimynams.
Maža Čikagoje tematysi šunų ar kačių,
kurių Anglijoje ir dideliuose miestuose ne
trūksta. Pasigendame ir vaikų vežimėlių,
kurių nėra tekę dar nė matyti (gal vasa
rop ir čikagiečiai išsiveš savo jaunimėlį
gatvėsna pavežioti). Dar neteko matyti su
augusio važiuojant dviračiu. Motociklais
'
važinėja nemaža policijos, bet ir tie moto
ciklai trimis ratais. Vaikai, tiesa, turi dvi
račius ir važinėja jais išimtinai šaligat
viais ar aikštėse, kur nėra mašinų judėji
mo. Anglimis kūrenamų garvežių ameriko
nai-nebeturi, het jų galima pamatyti par
kuose, kaip muziejines relikvijas. Į akis
krenta gausus plastikinių dirbinių naudo
jimas. Duona, mėsa, daržovės ir gausybė
"■ kitokių prekių supakuota plastikiniuose
maišeliuose; virtuvės ir vonios sienos iškli
juojamos plastikos plytelėmis. Jos patva
rioS, Spalvotos, lengvos ir nebrangios. Taip
-pat krenta į akis ir metalo naudojimai
Virtuvėse stalai, kėdės — metalinės si’
„formica“ viešais, metalinės lempos, meti
lo siūlu atausti apmušalai ir t.t.
Čikagos krautuvėse labai krenta akysna
nepaprastai didelis prekių įvairumas, pasi
rinkti tikrai yra iš ko. Vien ruginės lietuviškos duonos esama keliolika įvairių rū
šių, vis šiek tiek besiskiriančių viena nuo
kitos. Tas pat tinka ir visiems maisto pro
duktams. Importuoti ir čia pat pagaminti
produktai nesutilptų jokioje vienoje krau
tuvėje, todėl šeimininkės renkasi krautu
ves pagal vieną ar kitą patinkantį gaminį.
Vienur parduodamos skanios dešros, kita
parduotuvė pagarsėjusi sūriais. Panašus
. .įvairumas įr rūbų krautuvėse, čikagiečiai
nesirengia taip, kad būtų panašūs vienas
į kitąTjĄnglijoje; nuėjęs šeštadienio popietę
' į futbolo .rungtynes, gali pamatyti dešimtis
i i' tūkstančių vienodai dėvinčių vyrų, — liet_paJtisJę.kepurė. Čikagos vyrai mėgsta įvai
rių spalvų ir pavidalų trumpas sermėgėlės,

GAR8V1ĄĮ

Namuose Augustė ruošė mums vakarie
nę, Susirūpinus tuo savo darbu, čia išeida
vo iš kambario, čia ir vėl grįždama atsaki
nėjo į tėvo klausimus ir pasiteiravimus. Tė
vas vardais ir pavardėmis teiravosi apie ka
žiri kokius jiem dviem težinomus asmenis.
Iš Augustės atsakinėjimų supratau, kad tų
žmonių čia dar nesą, kad ji tik viena na
muose esanti. Į mane ji nekreipė nė ma' žiausio dėmesio, lyg manęs čia nė nebūtų
buvę. Ji ųet tėvo nepaklausė, kuo aš var
du, kaip paprastai iš mandagumo kad da
roma. Augustė tuo atžvilgiu visai skyrėsi
nuo tos Upytės kartūnais apsirengusios mo
terš, kuriai aš buvau dėmesio centras, kas
mane ir vargino ir varžė. Šiuo atžvilgiu Au
gustė man geriau patiko. Mudu su tėvu tą
rytą pusryčiavome Pasvaly, o dabar buvo
jau pavakarys, tad laukėme, ką gausime
■ pietų ir vakarienės. Be to, po ilgos kelionės
ir miegas lindo į akis.
Kitą dieną iš ryto į Ūdrus atėjo augalo
tas, lieknas, skustais veidais ir papurusiais
ūsais vyras. Tėvas džiaugsmingai jį pasvei
kino; jiedu' maloniai kalbėjosi ir savo tar
pe juodavo. Tai buvo Kazimieras Ūdra,
Augustės brolis ir šio kiemo šeimininkas.
Kazimieras kalbėjo lėtai ir santūriai. Iš jo
veido kalbos metu neišnykdavo ramios, vos
pastebimos šypsenos raukšlelės. Tai buvo
višai kitas žmogus nei greita, kartais net
per greita jo sesuo Augustė, kuri ūgiu, bū• du ir raudonais savo skruostais taip sky
rėsi nuo savo tikro brolio. Ir Kazimieras
su manim artimesnių pažinčių nesudarė,
■t“ bet nekartą buvau pastebėjęs jį mane ste
bint ir tuo pačiu maloniai besišypsant. Tai
^reiškė, kad ilgainiui galėjome pasidaryti
draugais.
Rytą pusryčiaujant gėrėme arbatą. Aš

KIPRO BIELINIO ATSIMINIMAI

leidę tėvynę. Mūsų brangi Lietuva yra bol
ševikų smaugiama, joje likę broliai kanki
nami, žudomi ir tremiami Sibiran, kad ten
užbaigtų savo dienas. Ar tai turės taip žū
ti visa Lietuva?
Lietuvai reikia patriotų, kurie šiandien
karštai ją mylėtų, o rytoj, nepriklausomy
bę atgavus, padėtų ją atstatyti.
Atsidūręs su tėveliais Anglijoje, apie
šiuos dalykus nei galvote negalvojau, nes
Lietuvos nepažinau, nors ir joje gimęs. At
vykęs Italijon, į lietuvių gimnaziją, sužino
jau, kas aš esu ir kas man stovi prieš akis.
Girdžiu ateinantį iš šiaurės graudų Tėvy
nės balsą, šaukiantį savo sūnų pagalbos.
Jei į jį nekreipčiau dėmesio, nusidėčiau Tė
vynei ir Dievui.
Bet kiek tremtyje visiškai atšalusių lie
tuvių! Jų širdyse užgesęs Tėvynės meilės
žiburėlis. Jie jau užmiršo Tėvynės papro
čius, o gal net ir kalbą. Daugybė tokių nutautėlių yra išsižadėję savo gimtosios že
mės -ir savo vaikus auklėja svetimoj at
mosferoj.
Reikėtų, kad tremtinių tarpe kiltų dau
giau patriotų, kurie visus apsnūdėlius ža
dintų prie darbo!

vo metu gal ir jaudino jį. žodžiu, Bielinio
pasakojime visa vaikystė ir jaunystė pra
bėga grynai pro šių dienų autoriaus akis.
Kairio lyriškumas, atrodo, vis dėlto pride
da knygai kaupą: raštu išreikštus išgyveni
mus atiduoda kaip indėlį ne tik istorijai,
bet ir literatūrai. Bet, žinoma, naivu būtų Gyvenimo Vadovė
pageidauti, kad visi taip rašytų, kaip Kai
Katalikų Bažnyčia yra kažkas, už ką
rys.
Bielinio knyga taip pat didžiai vertinga, kiekvienas jos narys gali būti jai nepapras
bet nebaigta. Net ir pats tasai tomas yra’ tai dėkingas: ji skelbia apreikštąją religiją,
su tam tikrais neaiškumais, kuriuos galės
papildyti tik tolimesni tomai. Štai autorius, taiką, kur ginčai, šviesą, civilizaciją ir kul
gana smulkiai pasakojęs kai kuriuos savo tūrą, kur tamsa, kur viešpatauja chaosas,
vaikystės'eplžodusT'Mknygos *galą*"t artum ji atneša tvarką' Bažnyčia nedaro skirtuvisiškai užmiršta save, ir mes tik iš menkų
prasitarimų sužinome, kad jo, įsitraukusio kiekvienam kalba Dievui atstovaujančiu
jau į visuomeninę veiklą, ne tik mokytasi, balsu, nes tam yra paties Dievo įgaliota.
bet ir duona užsidirbta teisminėje įstaigo Prie savo stalo ji dalija Gyvenimo Duoną
je. Kada ir kaip tai atsitiko, skaitytojui sieloms, ąlkstančioms Dievo. Ji šiandieni
taip ir lieka paslaptis, nors mes, perskaitę niame pasaulyje yra didžioji moralinė jėga,
jo keliones su tėvu, jo bandymus pradėti dirbanti didžiausios vertės darbą, mokanti
mokytis, susipažinę" net su platokomis ir ir ruošianti piliečius gyvenimo kovai. Kata
įdomiomis charakteristikomis jo šeiminin iikų Bažnyčia, tvirtai gindama krikščioniš
kų ir jų šeimų, kurių namuose buvo Bieli kos doros įstatymus, be baimės skelbdama
nio gyventa mokykliniais metais, aiškiai autoriteto principus, nepajudinamai stovė
pajuntame tą trūkumą ir pasigendame, kur dama už krikščioniškąją tiesą, yra nepaly
gi į visuomeninį gyvenimą pasinėręs ir jo ginama.
Tautų stiprumas ir gyvastingumas pri
reiškinius ėmęs pasakoti dingo patsai-Kip
ras Bielinis, kuris ankstyvesniuose atsimi klauso nuo namų židinio nekaltumo, pilnu
nimų skyriuose mokėjo gražiai papasakoti mo, pastovumo. Kas tai saugojo ir tebesau
goja? Tai Katalikų Bažnyčia, kuri visur pa
apie daug ką ir taip pat apie save.
Atrodo, kad šis dalykas artimas yra ne šaulyje kovoja stipriai gindama moterystės
vienam rašančiųjų ir ne vien tik atsimini ryšio neišardomybę, pranešdama divorsų mų autoriams. Kai jau {brendama į platu išsiskyrimų papiktinimus, nes jie juodina
mas besigardžiuojant tuo, kas rašoma, ta žmonijos istorijos lapus. Bažnyčios kalba
da ima aiškėti, kad jau daug puslapių pri aiški ir tvirtu akcentu. Ji drąsiai stovi
prieš išdidžius karalius, prieš nedraugingai
rašyta ir reikia baigti knygą...
K. Bielinio knyga yra ko skaitytojui gar nusistačiusias valstybių valdžias. Ji darb
džiuotis. Vienkiemio, kuriame jis augo, gy daviui primena, kad darbininkas nėra ma
venimas nebuvo sudėtingas ir pilnas kažko šina, darbininką moko sąžiningai dirbti,
kių nuotykių, bet vaikystės dienų atsimini kiekvienam skelbdama savas pareigas.
Yra žmonių racionalistų, kurie priima
mai stipriai įsispaudžia ir dažni jų išlieka
tik tai, ką protas gali suprasti. Jei Kristaus
visam gyvenimui.
' Čia prisideda dar ir tai, kad K. Bielinio religija nesipriešintų jų gyvenimo būdui,
vaikystė pilna būdingų atsiminimų apie jei katalikybė neitų ir nęskelbtų žmonėms
persekiojamąjį besislapstantį tėvą. Kai sū elgesio dėsnių ir reikalavimų, tada tokių ra
nus atitolsta nuo namų ir rečiau besusitin cionalistų nebūtų. Žmogaus gyvenimas, ka *
ka tėvą, tai ir pats įsijungia į lietuvių moks da priešingas Dievo įsakymams, yra didelė
Apaštalų
leivių ratelius, o vėliau ir į socialistinį ju-, kliūtis nuoširdžiam tikėjimui.
Darbuose skaitome: „Po kelių dienų Felik
dėjimą ir kovą.
Perskaitęs pačius atsiminimus, skaityto sas, atėjęs su žmona Druzile, kuri buvo žy
jas gale ras dar pluoštą priedų. DidžiuosiUo dė, pasišaukė Povilą ir klausėsi apie tikėji
se tų priedų surinkta labai įdomios doku mą į Jėzų Kristų. Bet jam kalbant apie tei
mentinės medžiagos apie dvarus, jų že sybę, nekaltybę ir busimąjį teismą, Felik
mes, ūkininkavimą, o taip pat apie kapita sas nusigandęs atsiliepė: Tam kartui eik
sau; patogiu laiku aš pasišauksiu tave“. To
listinio ūkio laikus Kauno gubernijoje.
kių Feliksų niekados netrūksta: nenorėda
K. Abr.
mi tikėti jie netiki, arba norėtų, kad tas
mokymas būtų netikras.
(E) Visus vaikus perleis per „interna
Katalikų Bažnyčia jau turi dvidešimt am
tus“. Vadinamos tarptautinės moters dię- žiu. Ji matė kylant ir žlungant tautas., atnos proga šitas šūkis vėl buvo plačiai kar virus priešus, netikrus draugus, nedėkin
tojamas Lietuvoje, apibūdinant jį lyg ko gus vaikus, kurie dirbo viską, kad sunaikin
kią auklėjimo pažangą. Internatai, kaip ži tų Bažnyčią ir jos vienybę, bet jiems nepa "
noma, turi tikslą visiškai atplėšti vaikus sisekė, nes ji Dievo įsteigta. Ir šiandien sunuo tėvų, šeimos židinio ir juos išauklėti Jd Šventenybe popiežium Jonu XXIII, su
komunistinėje dvasioje.
savo Apaštalų Sostu., su daugiau kaip 2.000
vyskupų, Bažnyčia skelbia nepalyginamąją
Evangeliją — Šviesą pasaulio tautoms!
O kurgi tokių patriotų gali išaugti? Kaip
Kun. P.D.
tik lietuvių tremtinių gimnazijose, kur yra
puikiausios sąlygos tą dalyką gerai apsvars
tyti ir pasiruošti ateičiai.
Pamaldos
Užtat, broliai, subūrę jėgas, ruoškimės, STOKE-on-TRENT — šį sekmadienį, ba
nes mūsų laukia didis darbas!
landžio 26 d., 12 vai., The Sacred Heart
Evaristas Lukšaitis, III klasės mokinys bažn., Queen's Ave., Tunstall.

goje gatvės pusėje, kur gyveno mažažemis
Skutas. Ten vaikų net visas trejetas lakstė
ir tvoromis karstėsi.
Tėvas su K. Ūdra bent porą dienų buvo
vienui vieni. Jie turėjo savo reikalų ir ne
sibaigiančių kalbų. Niekas manęs nevaržė
ir patarimų nedavinėjo. Laimei, ir Augustė
buvo namų ruoša užimta, tad ir ji mano
laisvės varžyti negalėjo. Buvau pamiršęs
ir savo tėviškę ir brolius bei seseris. Taip
čia man gerai klojosi, turint tokį stiprų
globėją, kaip mano tėvas.
Pirmasis į Garšvius atvyko Bružas su se
serimi. Jie pakeitė rimtą namų nuotaiką į
jaukią ir linksmą. Bružas buvo jaunas, au
galotas, tvirtas, gražus ir linksmo būdo vy
ras. Jo sesuo nieku nesiskyrė" nuo brolio:
linksma, sveika, garsios kalbos ir juoko,
energingų ir taisyklingų bruožų, sumitusi
ir graži mergina, kuriai daug ko galima bu
vo pavydėti. Ir man ji atrodė graži, tik,
kiek prisimenu, man nepatiko jos vyriškas
būdas. Bružas su seserimi įvažiavo į Ūdrų
kiemą ilgu, poriniu tuščiu darbiniu vežimu
kokius turėdavo Paprūsės ir Žemaitijos
ūkininkai. Bružas buvo kilęs iš Gaurės, bet
atrodė, kad jis iš čia pat atvykęs, o ne iš to
limos Paprūsės. Kaip paskui paaiškėjo,
Bružas atvežtą knygų krovinį jau buvo iš
krovęs ir todėl čia atvyko tuščiomis.
Po Bružo atvyko Neteckis. Tai buvo apy
senis (senesnis už tėvą), bet dar stiprus ir
pajėgus vyras. Jo vežimas buvo iš visų gra
žiausias ir padoriausias. Viršus buvo ap
muštas oda, pats vežimas erdvus ir pritai
kytas knygoms vežti. Neteckio arklys to
kiam erdviam vežimui atrodė mažokas. Ne
teckis buvo gan santūrus kalbose. Tik ką
išlipęs iš vežimo, j'is tuojau paprašė Augus
tę rankšluosčio ir, jį gavęs, tuojau išėjo į
Nevėžį maudytis. Likusieji, jam išėjus, tuo
jau jį paėmė „ant danties“. Vieni jį vadino
išdykusiu ponu, kiti — bajoru ir šaipėsi iš
jo įpročio,, nepasisveikinus su šeimininkais,
bėgti į upę maudytis. Bet tos jų kalbos ne
buvo piktos. Kai Neteckis grįžo, jo paties
akivaizdoje jį erzino Bružai, pirmoje eilėje
pabrėždami jo „šlėktiškus“ įpročius.
Pagaliau atsirado dar viena žmogysta.

Tai buvo nedidelio ūgio, kiek riesta nosyte,
mažai kalbus ir dar mažiau imponuojąs,
nors dėvėjo švarų juodą surdotėlį, žmogus.
Tai buvo Ladukas. Rods, dar buvo pasimąi
šę keli kiti asmens, bet jie greit išvyko ir,
matyti, nevaidino didesnio vaidmens vyrų
susirinkime.
Ūdrų kiemas ir seklyčia buvo pilna sveti
mų žmonių. Prie stalo sėdėdavo jų visas
pustuzinis. Visi jie buvo geros nuotaikos ir
mėgstą pajuokauti vyrai. Ant stalo atsira
do ragaišiai. Vyrai išmesdavo taurelę tik
dėl apetito, nusigėrusių ir įkaušusių čia ne
mačiau. O manęs tartum visai nebeliko.
Niekas į mane nekreipė dėmesio, nes visi
tūrėjo savų reikalų.
Ką suvažiavusieji
sprendė — nežinau. Pabuvę porą dienų,
pradėjo skirstytis. Gal būt, todėl, kad Au
gustė negalėjo apeiti visų darbų, namuose
atsirado antra moteris, vardu Leonora, bet
ją visi vadino Levanorija. Ji buvo liesa,
judri, labai šneki, kiek šiurkščios kalbos
ir nepaprastos energijos moteris. Ji galėjo
būti apie 30 metų amžiaus. Tai buvo ta pa
ti Levanorija, apie kurią ir brolis man bu
vo pasakojęs.
Bružas su seserim išvyko pirmieji. Jų iš
vykimo dieną į Ūdrų kiemą atėjo keli ne
visai drąsus vyrai. Bružui su seserim su
sėdus į vežimą, vyrai nuo jų neatsiliko ir
taip pat susėdo į Bružų vežimą. Prisimenu,
kad Bružams išvažiuojant iš Ūdrų kiemo
tie jauni vyrai užtraukė sutartinę: „Sudiev,
Lietuva, man linksma buvo gyvent tavo ša
lėlėj“... Vežimui riedant iš kiemo bei va
žiuojant kaimo gatve, daina nenutrūko. Li
kusieji šnekėjo apie Ameriką, ir man pasi
darė aišku, kad Bružas padarė tiems jau
niems vyrams patarnavimą, veždamas juos
į tą nežinomą kraštą — Ameriką. Kitą kar
tą Bružas atvyko be sesers ir išvykdamas
jokių vyrų neišsivežė.
Vienas po kito visi išvažinėjo. Išvyko Ne
teckis. Jo platų vežimą arklys vos traukė.
Ir Kazimieras Ūdra iškeliavo. Kada ir
kaip iškeliavo — nemačiau, tik pastebėjau,
kad Kazimiero jau nėra. Pasiliko Ladukas
ir tėvas, Ladukas gyveno gretimame Domi

Jau senatvės sulaukęs ir dabar pirmąją
puspalčius. Jų yra ir odinių, ir Įvairių šil- savo atsiminimų knygą parašęs Kipras Bie
tQS medžiagos rūšių, ir raudono fono „tar linis yra vienas pačių stambiųjų Lietuvos
čia žiemą dau socialdemokratų veikėjų, nuėjęs už savo
medžiagos.. Kepurių
K“?'
giausia buvo matyti suomiško sukirpimo. idealus dirbti ir kovoti dar anuomet, kai
Mėgstamos taip pat ir įvairių spalvų ir pa tas judėjimas žengė vos tik pirmuosius
vidalų skrybėlės. Drabužiams nei vyrai, žingsnius. Jis pasuko tuo keliu būdamas
nei moterys neparodo didelio rūpestingu- mokyklos suole.
Bet tai žmogus, kuris ir dar kuo ypatin
mo, visi kažkaip paprastai atrodo gatvėje,
nors švarūs ir patogūs tie rūbai, bet ele gas. Jam buvo lemta gimti šeimoje didžiojo
ir to ypatingojo knygnešio Jurgio Bielinio gancijos nėra.
Bieliako, kuris buvo suorganizavęs nuoša
. Dar viena smulkmena — tai gatvės laip lų ir ilgokai veikusį knygų platinimo cent
tų kilimai. Nedaug, tiesa, jų teko matyti, rą, spaudos reikalais dažnai pabuvodavo
bet įdomu ir keista. Kaip minėjau, pirma Prūsuose, važinėdavo po Lietuvą, pakliū
sis namo aukštas aukštėliau pakeltas nuo davo žandarams j rankas ir vėl išsisukda
žemės. Taigi nuo šaligatvio iki durų reikia vo, pats rašė brošiūras, svajojo apie savos
palypėti laiptais, dažniausia cementiniais. spaustuvės steigimą ir, apskritai kalbant,
Pasitaiko savininkų, kurie tų laiptų vidu buvo pats vienas lyg koks spaudos platini
ryje — cemente — raudonais dažais nuda mo centras, savotiškai legendarinė figūra.
žo juostą, lyg kilimą, raudonuojantį nuo
Dėl to vien jau tie du dalykai žada skai
pat durų ligi šaligatvio, ir dar žalius pa- tytojui, kad atsiminimų knyga bus įdomi:
kraščius prideda.
ir tėvas ir sūnus išėjo pavojingą kovos ke
Dar viena įdomi smulkmena. Kaip visi lią. Apie tėvą jau esame nemaža skaitę, bet
žinome, Laukiniai Vakarai su savo vagonų tikimės, kad ir sūnus atskleis apie jį nau
vilkstinėmis, savo didelėmis galvijų ban jienų. Sūnus taip pat iš seno gerai pažįsta
domis ir greitai šaudančiais jų ganytojais mas mūsų visuomenei, bet atsiminimai tai
yra labai didelės įtakos padarę ir ameri nėra ta ribota pažintis, kuri mus šiaip su
kiečiams ir pagaliau visur ir visiems. Dar veda su didžiaisiais visuomenininkais.
ir šiandien „kovvbojiški“ filmai ir knygos
Šitokių nusistatymų vedami ir skubame
turi didelį pasisekimą. Tur būt, ši vakarų bristi į didžiulį K. Bielinio tomą Dienojant,
įtaka ir tuos vagonų ratus amerikiečiams spaudos
- draudimo
..............
....
laikų atsiminimus
su
primetė. Ne tik priemiesčiuose ar vasarvie priedais apie Kauno guberniją prieš 100
tėse, bet ir mieste, prie namo, sodelyje ar metų, Kauno guberniją kapitalistinio ūkio
kieme gali pamatyti stovintį ratą. Papras laikais, Kražių skerdynes ir kt. (knygą iš
tą, medinį vežimo ratą, kokių dešimtys bū leido Amerikos Lietuvių Socialdemokratų
davo suversta prie kiekvienos lietuviškos Sąjungos Literatūros Fondas Niujorke 1958
kalvės. Čia, Amerikoje, tie ratai, Vaitai nu metais).
dažyti, stovi kaip puošmena. Jie rodo savi
Kadangi K. Bielinio knyga pasirodo tuo
ninko prisirišimą prie žemės, tradicijų mei jau po Stp. Kairio, tai nepeiktina mintis ir
lę ar dar ką nors kita. Yra Čikagoje ir spe palyginti jas. Kairys, pasakytumėm, savo
ciali įmonė, besiverčianti tų ratų gamyba, knygoje yra žymiai lyriškesnis, jautresnis
Genys margas, svietas dar margesnis...
už savo draugą Bielinį, pasakojantį epiškai
Algirdas Pužauskas net ir apie tuos gyvenimo įvykius, kurie sa
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SALEZIEČIŲ GIMNAZIJA, Italija.

RYTOJ BOSIU VYRAS!

Ateities perspektyvos
(Semestrinių kvotimų lietuvių k. r. darbas)
Gyvenimas bėga.
Ir laikas nesustoja, nors mes kartais ir
labai norėtume jį sustabdyti. Jis, šaltakrau
jis, neboja į mūsų geismus ir neatsigręžda
mas tęsia savo nesibaigiančią kelionę.
Gyvename atomo amžiuj. Pasaulis yra
nemažai pasistūmėjęs į priekį. Betgi, nors
ir daug pažangos padariusi žmonija dar
jaučiasi esanti kūdikiu, kurs stengiasi bręs
ti ir žino, kad rytoj taps vyru.
Ir aš dar esu, galima sakyti, kūdikis,
kurs tikisi rytoj būti pilnai subrendęs vy
ras. Betgi kodėl aš trokštu tapti vyru? Argi
ne maloniau, visuomet kūdikiu būti? Kūdi
kis yra mamytės visa kuo aprūpintas; jam
nieko nestinga. Jam galvelės neskauda, ir
jam visai nerūpi, ar jis rytoj turės duonos,
ar ne.
Taip, prisipažįstu, būtų miela būti kūdi
kiu — be jokių rūpesčių, be Vargų. Betgi
reikia bręsti į vyrus, nes mūsų laukia sunki gyvenimo pareiga.
Mes esam tremtiniai, ne savo valia ap-

KIPRAS BIELINIS

(Iš knygos DIENOJANT)

tuojau pastebėjau, kad arbata buvo tėvo
Panevėžy pirkta. Į melsvą popierių pusiau
įvyniota., kūginė, maždaug penkių ar net
daugiau svarų cukraus galva (taip anais
laikais pardavinėdavo cukrų) čia buvo
skaldoma į mažesnius gabalėlius. Tai ma
ne tuojau įtikino, kad mudu su tėvu čia ne
same nebuvėliai svečiai. Tėvas Panevėžy
buvo ir kitokių daiktų pirkęs ir į čia atsive
žęs.
Pirmomis po atvykimo į Garšvius dieno
mis kiemas buvo visiškoje mario žinioje.
Aš buvau vienintelis jo valdytojas. Tuojau
aplaksčiau visus jo kampus ir nuodugniai
su jais susipažinau. Tas kiemas man atro
dė labai jaukus. Ūdrų namas stovėjo galu
į kaimo gatvę. Nuo gatvės namas buvo ati
tvertas tvorele. Atkėlę vartus, žmonės įei
davo ir įvažiuodavo į kiemą, o paskui tuo
pačiu keliuku, pro gyvenamąjį namą ir ki
tus ūkio trobesius, atsidurdavo erdvioj ir
jaukioj kluono aikštėj. Aikštės galiniame
šone, pasipūtęs, kaip kalakutas stūksojo
kluonas su peludėmis, kaip paukštis su nu
leistais sparnais. Tuojau už kluono sruve
no upeliūkštis, Svirnupiu vadinamas, o per
jį — vienos, gan platokos lentos lieptas. Ir
kluono aikštė ir Svirnupis buvo žolių pri
žėlęs. Už upeliūkščio bangavo rugių lau
kas, į kurį bijojau eiti. Labai mėgdavau at
sisėsti ant liepto ir stebėti kaip laisvose
nuo žolės vandens properšose narsto mažy
tės ir labai judrios Svirnupio žuvytės. To
kių prašmatnybių mūsų tėviškėje nebūda
vo. Sunku buvo apsakyti, kaip čia buvo
jauku ir gražu, tokioj retai užtinkamoj, žy
dinčių žolių ir banguojančių rugių saugo
moje pakluonėje. Į Garšvių kaimo gatvę,
kur šūkavo vaikai, dar bijojau eiti. O tų
vaikų ten nemaža buvo, ypatingai priešin

ninko Ūdros kieme, kuris buvo čia pat prie
Kazimiero Ūdros sodybos.
Po to, kai visi išvažinėjo, tėvas vieną ry
tą paėmė mane už rankos, ir mudu iškelia
vome. Jis nesakė, kur ir kokiu reikalu ei
name. Ėjome per visą Garšvių kaimą. Man
buvo malonu eiti tėvo laikomam už rankos,
jaučiau, kad nesu visai vienas. Mums to
liau beeinant, metėsi į akis tolimesnės ir
gražesnės kaimo sodybos, jos atrodė turtin
gesnės. Prie galais į gatvę atsuktų namų
buvo daug gėlių ir sodų. Prie vieno ūkinin
ko sodybos, kaimo vidury, prie pat gatvės,
buvo iš lentų sukaltas namiūkštis, kuriame
tas ūkininkas laikydavo reikalingų prekių
ir net svaigalų. Garšvių kaimo ūkininkai,
pradedant K. Ūdros kiemu, savo sodybas
buvo tik dešinėje gatvės pusėje išsistatę, o
kairė pusė buvo visai tuščia. Kitas kaimo
galas, pradedant tuo pačiu Ūdros kiemu,
buvo abiem gatvės pusėm apsistatęs ir su
sidarė iš mažiau pasiturinčių ūkininkų; tai
bylojo jų kiemai ir trobesiai. Man atrodo,
kad Ūdrų ūkis buvo pusiau tarp brolių Ka
zimiero ir Domininko padalytas, tad jų kie
mas buvo nepilnas valakininko kiemas.
■Perėję visą kaimą, įsukome į paskutinio
ūkininko kiemą. Niekur nesustodami, nužy
giavome stačiai į kluoną. Čia, tame kluone,
buvo priversta daug ryšulių, kuriuose ne
žinia kas buvo. Tėvas juos atidžiai apžiū
rinėjo, pasitarė su atėjusiu kiemo savinin
ku ir atsisveikino su juo. Mane ir vėl pa-,
ėmęs už rankos, tėvas grįžo į kaimo gatvę.
Dabar, užuot ėję į Ūdrus, pasukome toliau
ne į kaimą, bet iš kaimo. Kiek paėjėję, įsu
kome į krūmais apžėlusias kaimo ganyklas.
Netoli tais krūmais ėjome. -Netrukus pri
ėjome namiūkštį, o kiek toliau nuo jo buvo
susikūprinusi daržinėlė: tai ir, visa buvo
ši ganyklų krūmuose pasislėpusi sodybėlė.
Iš namuko išėjo dar jauna stambios sudė
ties moteris, nusišypsojo tėvui ir, nė žodžio
nesakiusi, grįžo į savo namą. Mudu su tė
vu taip pat be jokio žodžio nuėjome į tą
sukrypusį pastatėlį. Visa tai rodė, kad tė
vas su šiais namais buvo geruose santy
kiuose, nes laisvai, kaip norimas, elgėsi.
(Bus daugiau)
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- BARAVYKININKU

KAMPELIS
Jei nematyti mūsų skyriaus „Europos
Lietuvyje“, nemanykite, kad bankrutuoja
me, kaip visos kitos vaduojančios organiza
cijos. Jei nerašom, tai todėl, kad nėra kam
rašyti. Darbo turim per akis, ir vis dėl to
Berlyno! štai mūsų baravykininkų Pirmi
ninkas prof. Muza Gaidelis, premjerui vyks
tant į Maskvą, buvo iškviestas kaip eksper
tas. Patarė dėl kepurės, kaliošų, ir kokiais
milteliais pasibarstyti lovą, atsidūrus Mask
voje.
Vicepirmininkas Ignas Lukštas dabar ke
liauja su maršalu į tą pačią Maskvą^ kad
prireikus pašnabždėtų į ausį, jog tolimes
nis taurės kėlimas pavojingas sveikatai.
Sekretorė Dr. Veronika Kiaušinienė sėdi
Bonnoje. Ji renka tinkamą kanclerį Vokieti
jai, kad nepasikeistų jos politika. .
Iždininkas Kleofas Klipata išdūmė pas
Irako Kasemą ir nori prilaikyti nuo drau
gystės su raudonaisiais.
. .
Ir tik vienas valdybos narys Pranas šaltbąrštis tvarko visus reikalus, neįveikdamas
apsidirbti.
Pranašautoja p. Šiltdaržienė, gražiai pa
prašyta, sutiko nuvykti į lietuvių -.lenkų
draugiją. Įspūdžių ištrauką duodame čia.
Pranešimo ištrauka

Eidama į tą lietuvių - lenkų draugijos su
sirinkimą, nutariau heapsikiaulinti. Ką, gal
voju, visokie susirinks grafai, kunigaikš
čiai, gal pats prezidentas, o gal ir keletas
ministerių dalyvaus. Anglijoje pilna tos
aukštos aristokratijos—tik anglai gali kon
kuruoti su lenkais.
Taigi iš kūmos Paprotienės pasiskolinau
neaiškios kilmės gyvulio kailius, turguje
įsigijau aukštos vertės brilijantų, Mančeste
ryje privačiai sudėjau plaukus ir, atėjus su
sirinkimo dienai, pasišaukiau taksį, kad gė
dos nedaryčiau. Iškilmingai išlipusi įžen
giau į salę.
Žmonių yra. Rūko,, kalba. Aristokratai
tikri, vienas kitas ir pilvelį turi, ant kurio
grafiška grandinėlė kabo. Bijau prasižioti,
bijau savo prastą kalbą parodyti. Nelendu
į priekį, juntu: ne man su grafais. Kampe
sėdžiu, šešėlio ieškau. Deja, vienas minis
tras pastebėjo mane, lenda tiesiai nesidai
rydamas. Sako, pirmą kartą matau, ar ne
būsi litvinka. Virpa smakras, neįpratusi
prie, aukštuomenės. Taigi, sakau, jūsų mylista. O jis neatstoja, klausia, iš kur aš ir
kaip. Matau — pažįsta Lietuvą, net šilta pa
sidarė. Pradrąsėjusi ir aš paklausiau, iš
kur tos žinios. O gi, sako, aš tuteišy — iš
Lietuvos, Ukmergėje mėsos krautuvę turė
jau.
Išlindau iš kampo ir jau drąsiai pradė
jau dairytis. Dar vienas užkalbino. Namų
savininkas iš Panevėžio. Gražiai prisime
na Lietuvą. Sako, neteko fabrike dirbti —
namai davė gerą pelną. Nuo dabar pradė
jau kalbinti ir kitus. Dvarininkas iš Van
džiogalos, įsimylėjęs į Lietuvą sako, lakš
tingalos ir darbininkai geri, kad, sako, taip
grįžus... Susipažinau su daugeliu. Vienas
kitas net lietuviškai kiek moka, sako, jų
vyresni vaikai visai gerai kalba.
Žinot, patiko man ten; dažnas ranką bu
čiavo. Ir kaip Šančių turguje — su visais
susišnekėti gali. Nutariau ir pati įstoti. Jūs
ten, baravykininkai, nieko bloga apie tą
draugiją nerašykit — tuteišai palankūs
Lietuvai!
ĮCLAUSIMAS: Neseniai , Europos Lietu
vyje“ buvo žinelė apie kelias organizacijas
besirenkančias klube, kur posėdžio metu

(E) Siūlo
ateistiniams
agitatoriams
„dirbti su kiekvienu tikinčiuoju“. Lkp ck

žurnale „Komunistas“ (š.m. 2 nr.) komunis
tinis veikėjas J. Olekas pasisako „dėl kai
kurių mokslinės - ateistinės propagandos
klausimų“. Tarp kitko siūlo, kad ateizmo
seminaruose parengti agitatoriai „galėtų
individualiai dirbti su kiekvienu tikinčiuo
ju, aiškinti jiems religijos prietarų žalin
gumą“.
(E) Donelaičio „Metus“ vertė 12 metų.

Maskvietis rašytojas poetas Dovydas Brods
kis yra išvertęs į rusų kalbą eilės lietuvių
rašytojų poetų kūrinių. Kristijono Donelai
čio „Metus“ vertęs net 12 metų. Šiomis die
nomis jam suėjo 60 metų.

klubo sąskaiton dalyviai patraukia iš boka
lo. Kadangi ir man teko ten dalyvauti,
kaip baravykininkas, jaučiu dabar lyg ir
sąžinės priekaištą. Nedalyvausiu ir neger
siu daugiau.
ATSAKYMAS: Dalyvauk ir gerk. Juo
daugiau organizacijų, juo sunkiau užmig
siu karts nuo karto vienas kitą už krūtinių
papurtindami. O jei susirinkę nulašinsit
lašelį, tai nuo to stogas neįgrius. Bepigu
rašyti tiems, kurie namuose sėdi, batų neplėšia, prie bet kokios veiklos neprisideda.
Jei visos organizacijos turėtų savo klu
bus Anglijoje, jei visi susirinkę galėtų šį
tą nulašinti kad ir arbatos stiklinę, netruk
tų valdyboms narių, neužsidarinėtų sky
riai.
Mes, baravykininkai, kad ir esam prieš
visas organizacijas, tačiau nesistengiam są
moningai kenkti, nes evoliucijos keliu visų
organizacijų nariai'taps baravykininkais.
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PABANDYKIME ATSAKYTI

Neseniai baravykininkai, nerasdami nie•ko rimtesnio (niekada ir neturėjo), užkabi
no klausimų skyrelį. Girdi, šalčių pabūgo,
susirgo.
'
1
Šiame skyrelyje pasirodė apie 20 klausi
mų .Tuo tarpu tik į keturis buvo pagrindi
nai atsakyta. Rimčiausiai ir logiškiausiai
buvo atsakyta dėl 100 metrų bėgimo laiko.
Baravykininkai sukrapštė vieną klausi
mėlį ir jau pučiasi, didžiuojasi, kitus pa
juokia.
Aš jums štai ką, p.p. baravykininkai, pa
sakysiu: nei jūsų vardas, nei pašaipos sis
tema, nei pagaliau pasirinktieji pajuokai
objektai neturi patrauklumo nei pakanka
mo rimtumo. Kažkoks limonado laistymas.
O dabar dar bandykime atsakyti.
1. Kilo ginčas dėl kilnojamo ir nekilno
jamo turto Lietuvoje. Vieni sako, kad tik
žemė buvo nekilnojamasis turtas, o trobe
siai kilnojami. Kur teisybė?
Padėkite vienai pusei laimėti tris kaušus
alaus.
2. Ar nėra panašumo tarp Čemberleno
kelionės pas Hitlerį į Godesbergą ir Mcmil
lano kelionės į Maskvą? (Tada Čemberle
nui grįžus ir padarius pranešimą parlamen
te daugelis verkė iš džiaugsmo, kad pavyko
išgelbėti taiką).
Vyt. Andr.
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Lietuvio žirgas
Oi žirge, žirge, žirgeli mano, nių balno kilpų, labai dažnai klotų sidab
ru ir variu.
Ar nuneši mane jauną
Per pusantros valandėlės
Arklių laidojimo paprotys neišnyko ir
Šimtą mylių?
ankstyvosios istorijos laikais. Vietomis jie
Senovėje lietuvis ir jo žirgas buvo ne buvo deginami kartu su raitininkais, vieto
perskiriami draugai. Ar į karą jojantį, ar į mis laidojami žemėje. Lietuvis pagal savo
mūšį stojantį, ar į tolimą kelionėlę besilei pagonišką tikėjimą, kuris sako, kad, gar
džiantį priešo šalelės nubausti ar pagaliau bingai mirus, einama į Dausų šalis pas sa
savo mergelės mėlynakės aplankyti ištiki vo protėvius naujam daug gražesniam gyve
mas žirgas, linksmai karpydamas ausimis, nimui, nenorėdavo skirtis ir su savo ge
nešdavo lietuvį bernelį. Nuolatiniai pavo riausiu draugu — žirgu. Jis negalėjo įsi
jai, karo žygiai suartino lietuvį su žirgu, vaizduoti, kaip jis pasirodys prieš garbin
ir tas liko jam ne tik draugi) bet tarytum gus protėvius be savo ištikimojo žirgo, ku
ir jo „aš“ dalelyte. Daugelyje lietuvių liau ris jam ištikimai tarnavo šioje žemėje. Be
dies dainų jis minimas. Jose su juo kalba to, kaip jis pats prieš savo protėvius turi
ma kaip su žmogumi, kaip su geriausiu pasirodyti pilnoj kario aprangoj, su jo vi
draugu, su kuriuo lengva ir pasiguosti ir sais ženklais, su turtingumo žymėm ir ge
paprašyti, kad bėgtų greičiau ar, kritus ko riausiais ginklais, taip ir jo žirgas turi bū
voj raiteliui, žinią nuneštų į jo tėvynę — ti pabalnotas geriausiu balnu ir papuoštas
blizgučiais ir kitokiais papuošalais.
Lietuvą.
Kaip labai šis paprotys laidoti žmones
Mylėjo lietuvis savo žirgą, kaip geriau
sią draugą, kaip neatskiriamą bendrą ne kartu su žirgais buvo paplitęs Lietuvoje ir
tik kovų už tėvynės laisvę metu, bet ir tai Prūsuose, rodo tai, kad kryžiuočiai, kovoda
kos metais. Žirgas lydėjo jį visur ir visuo mi su šiuo papročiu, turėjo daug vargo.
met, ištikimai tarnaudamas jam ir niekuo 1249 metų Christburgo sutartyje rašoma,
met nepalikdamas jo nei laimės nei nelai kad naujai apkrikštytieji prūsai turi pasiža
mės valandomis. Ne be reikalo tad lietuvis dėti, jog nei jie patys, nei jų palikuonys mi
net mirdamas nenorėdavo skirtis su savo rusiųjų nedeginsią ir nelaidosią kartu su
žirgu, ir paprastai žirgas būdavo laidoja jų žirgais, žmonomis, ginklais, drabužiais
mas kartu viename kape su juo arba degi ir kitomis brangenybėmis. Atrodo, kad ir
namas viename lauže. Ne tik eiliniai lietu apsikrikštiję prūsai dar ilgai neatsižadėjo
viai, bet ir didieji Lietuvos kunigaikščiai savo papročio laidoti žirgą su raitininku
iki Algirdo - Kęstučio laikų buvo deginami viename kape. Istorikas Dlugošas, rašyda
mas apie XV amžiaus žemaičius, mini, jog
ir laidojami kartu su jų žirgais.
Žirgams pagarba lietuvių tautoje buvo jie turėję miškuose židinius atskiroms gi
tokia didelė, kad kritę ar mirę žirgai buvo minėms ar namams, kur būdavę deginami
iškilmingai laidojami atskiruose arklių ka giminių ir artimųjų palaikai kartu su jų
pinynuose. Archeologai tokių priešistorinių žirgais.
Atrodo, kad ir Lietuvos priešai labai ver
ir ankstyvosios istorijos laikų arklių kapi
nynų nemaža randa vakarų ir rytų Lietu tino lietuviškus žirgus, nes kryžiuočiai sa
voje — Ermalėnuose, Šilutės apskr., Lazdi vo plėšikavimo žygiuose Lietuvoje stengda
ninkuose, Kretingos apskr., Žvirbliuose, Vii vosi pagrobti kuo daugiausia žirgų. Kroni
niaus apskr. ir kitur. Visi jie priskiriami kos mini, kad apie 1236 metus kardininkų
mistrui Volkewin vieno žygio į Lietuvą me
pirmiesiems amžiams po Kristaus.
Geležies amžiuje Lietuvoje žirgo reikš tu pavyko pagrobti net 25.000 lietuviškų
mė mirusiųjų kulte dar labiau išryškėja. žirgų. Bet, matyti, Lietuvoje jų buvo labai
Vakarų Lietuvoje žirgai laidojami ir toliau daug, nes dažnai minima, kad į mūšį stoda
kartu su raitininku toje pačioje duobėje. vo ar didesniam žygyje dalyvaudavo po ke
Arklys kaip ir raitininkas laidojamas su vi lėtą dešimčių tūkstančių lietuvių raitinin
sa apranga ir papuošalais. Pavyzdžiui, Ni kų.
Didieji-Lietuvos kunigaikščiai XIV - XV
keliuose, Švėkšnos valse., viename kape
arklio nasruose aptikti geležiniai žąslai, šimtmečiais laikydavo didelius žirgynus,
ant kaklo žalvarinė vytinė antkaklė, po ja kurie nuolat buvo plečiami, didinami, vis
surasta drobės likučių ir medžio pėdsakų. geriau prižiūrimi.
Prie viršugalvio aptikta plonų suvyniotų
Nors vėlesniais laikais Lietuvos didikai
žalvarinių skardelių ir įvijinių žiedų. Toje ir atsigabendavo į Lietuvą ir įvairių kitų
pačioje duobėje, 45 centimetrai atstu nuo arklių — arabų, vokiečių ir rusų, bet se
arklio, buvo palaidotas ir raitininkas su vi nieji Lietuvos arkliai buvo ypač brangina
sais papuošalais ir ginklais.
mi ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, rusų
Archeologai, tyrinėdami žmonių, ir ark kraštuose ir vokiečių. Lenkijoje jie buvo
lių kapinynus, rado, kad arkliai palaidoti vadinami žmudais, rusuose — žmudkomis.
jų kapinynuose su atitinkama pagarba. Vėliau Lietuvoje jie buvo vadinami žemaiDažniausia jie palaidoti galvomis į vaka -tukais.
rus. Daugumas jų palaidoti kniūpšti ar net
Lietuvos - Lenkijos valstybės nusilpi
kiek .šonu paversti. Pasitaiko palaidotų mas XVII - XVIII amžiuje neleido šios lie
aukštininkų ir net stačių. Visi jie palaidoti tuviškos žirgų veislės sustiprinti — pagerin
rūpestingai ir su visa apranga. Kai kurie ti, ir ji pradėjo nykti. Tiktai XIX amžiaus
jų išsiskiria ypatingu puošnumu. Kamanos pradžioje, ypač Rietavo Oginskių pastan
išsagstytos sidabrinėmis ir žalvarinėmis gomis, susirūpinta žemaitukų atgaivinimu.
plokštelėmis, žąslų laužtukai papuošti geo Vėliau, Lietuvos Nepriklausomybės laikais,
metriniais raštais. Prie kamanų ar ant kak tai buvo toliau daroma, ir buvo įsteigtas
lo uždėti dideli ir maži žalvariniai žvangu tam reikalui valstybinis Plungės žirgynas,
čiai. Po kaklu randama geležinių skamba kuriame buvo laikomi ir veisiami vien tik
lų, o griaučių šonuos įvairios formos geleži žemaitukai.
K. Lengvenis ( ,Budėk“)
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LIETUVIŠKA MĮSLĖ

Buvau tikras, kad nedaug kas parems
mano ftuomonę. Mano straipsnio tikslas bu
vo tą dalyką pajudinti, o ne rūpintis įtikin
ti., Prieš keletą metų ir aš buvau tos pačios
, nepajudinamos tiesos“, tačiau, susidūręs
su tuo klausimu, pradėjau abejoti mokslo
tikrumu.
Pirmasis smūgis man teko visai netikė
tai. Kartą, lankantis pas senuosius lietu
vius išeivius, užėjo kalba apie senas lietu
viškas knygas
(man vis rūpi retesnėmis
knygomis papildyti savo rinkinį). Gautasis
atsakymas net apstulbino mane. Jie mane
puolė klausimu: „Jūs dabar ten išprusote,
virtote didžiagalviais, tai kam jums reika
lingos tos senos knygos? Jūs visus senus
rašytojus apšmeižėt! Dėl to nė nebandy
kit ką nors gauti iš mūsų, o jūsų knygos
mums visai nereikalingos!“ ir t.t.
O man vis tiek rūpėjo, ką tie senovės lie
tuviai yra gera parašę. Man rūpėjo perskai
tyti senuosius lietuvius istorikus „romanti
kus“. Turiu prisipažinti, kad tų istorikų
darbų ne tik iki šiol nepavyko paskaityti,
bet ir net pamatyti. O jeigu būtų visų lie
tuvių apklausinėjimas, kažin ar daug rastu
me tokių, kurie būtų skaitę tariamųjų „ro
mantikų“ raštus. Atrodo, tie raštai prieina
mi tiktai „privilegijuotiems“.
Antra, reikia pasakyti, kad kiekviena
šiandien išeinanti rimtesnė istorinė knyga
neišsiverčia neapkaltinusi senųjų autorių
ir pristato juos mums ne kaip lietuvių kul
tūros kėlėjus ir budintojus, bet greičiau
kaip nusikaltėlius. O nusikaltėliais jie lai

komi vien dėl to, kad rašė ne ką nors šmeiž
darni ar griaudami kieno nors darbus, bet
apie senovės lietuvio kilnumą ir didvyriš
kumą ir visa kita, kas aukštino Lietuvos
vardą. Dėl to negalima užmerkti akių prieš
tą tikrovę, jeigu jie tada sugebėjo išleisti
Lietuvos istorijos po kelis tomus, o dabar
mes vos kokį tomelį sugebame parodyti.
Atsižvelgdamas į tiesą, kokia ji iš tikrųjų
yra. nesu linkęs su visais kitais kaltinti ro
mantikų ir mokslą statyti ant jų griuvėsių.
Geriau mokslas tegu išsimūrija savus pa
matus ir stato tada savo pastatus šalia ro
mantikų, tada kiekvienas galės skirti dau
giau dėmesio tam reikalui, kai mokslas bus
skirtas vien tiesos ieškojimui.
M. Balčiūnas

(E) Nutarimai yra — vykdymo nėra. L.
Diržinskaitė, Šiaulių miesto kp sekretorė,
„Komuniste“ skundžiasi, kad Šiaulių komu
nistų darbe esą esminių trūkumų: priima
nutarimus, bet jų nevykdo.
(E) Ukmergėje atidaryta kavinė. „Pirmo
ji kavinė Lietuvos rajono centre“, kaip pa
stebi Vilniaus radijas. Kavinėje įvestas pa
ties apsitarnavimas. Kita tokia pat kavinė
būsianti atidaryta Marijampolėje. Šiais me
tais pradėsiančios veikti kavinės dešimtyje
rajonų centrų.
.
(E) Likvidavo Joniškėlio rajoną, kaip pra

nešė Vilniaus radijas kovo 19 d. Dalis vie
tovių priskirta prie Panevėžio, dalis prie
Pasvalio rajono.

P A B SI PPI I CENTRE ETD
prašo Gerbiamus Klijentus reikalauti
informacijų prieš sudarant savo siuntinius
Lietuvon ar Sibiran. Nauji potvarkiai nėra
Jūsų nenaudai (pvz., muitas vaistams ir gata
viems drabužiams yra sumažintas), bet reikia
žinoti, ką pasirinkti, kad siuntinys pigiausiai
kainuotų, o geriausiai paremtų Jūsų artimus.
Pasinaudokite mūsų patirtimi, mes esame
visad pasiruošę Jums patarnauti.
LIETUVIŠKAS SKYRIUS
8a, Thurloe Place,
London, S.W.7.
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PIRMOJE EILĖJE TURI BOTI ŽIŪRIMA
SVEIKATOS,

o jei ji netvarkoj, tai padėkite saviesiems,
pasiųsdami
VAISTŲ

SIUNTINIUS,

pavyzdžiui (tuberkuliozei gydyti):
500 tablečių RIMIFON, 500 tablečių P.S.A., 0.5,
30 g STREPTOMYCIN — kaina su visais per

3

siuntimo mokesčiais ir muitu £7.19.0

arba bet kurių kitų vaistų pagal receptus ar be
jų, o mums malonu priminti, kad
,
muitas dabar sumažintas iki 25%.

Leiskite šį paruošimo ir pasiuntimo darbą at
likti profesijos žmonėms:

ACTON PHARMACY (export) LTD.
24, CHURCH ROAD, ACTON, LONDON, W.3.
Telefonas: ACOrn 0712.

Visas informacijas galite gauti savo gimtąja
kalba. Galite taip pat per mus siųsti savo su
pirktąsias prekes arba pirkti iš mūsų:
AUDINIŲ,
MEZGINIŲ,
AVALYNĖS,
BALTINTŲ,
MAISTO.

REIKALAUKITE

BRO WN ĮMONES

NAUJAUSIO MUSU

M

KAINORAŠČIO

LIETUVIU

SKYRIUS

1, Norfolk Place, London. W.2
Tel. PADdington 2797
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