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Klastingai dangstoma propaganda Bendradarbiavimo klausimu
Ryšium su nesibaigiančiais Sovietų ir va

kariečių pasitarimais pašalinių stebėtojų 
reiškiamos įvairios nuomonės. Pasak vie
nos tokios nuomonės, Sovietai naudoją la
bai nesudėtingą taktiką. Girdi, pradžioje 
jie pakartoja savo ankstesnį „numerį“, o 
po to laukia, stebi ir išnaudoja savo partne 
rių nesugebėjimą duoti vieningą ir viena- 
prasmį atsakymą. Kiek tokia nuomonė yra 
pagrįsta, vargu ar kas kitas be Sovietų gali 
užtikrinti, o patys sovietai, kaip patyrimas 
rodo, savo paslaptis saugoti „moka“. Ta
čiau faktas, jog jie laikas nuo laiko savo 
taktikos ėjimuose kartoja jau žinomus nu
merius. Ir taipgi faktas, jog beveik kiekvie
ną kartą jiems pavyksta savo dialektinės 
rutinos pakartojimus Vakaruose pristatyti 
kaip „naujieną“. Tap yra ir su vadinamai
siais „kultūriniais ryšiais“. Čia pateikiame 
žiupsnį medžiagos iš sovietinių šaltinių, 
skelbtų 1925-29 metais.

Ryšiai, draugijos ir propaganda
Sovietų kultūriniai ryšiai daugeliui 

rodo būdinga postalininio laikotarpio
at- 

—ap
raiška. Tai dalis (sovietų, bet ne vakarie
čių malone) „pakeltosios Geležinės Uždan
gos“, kaip šiuo metu įprasta sakyti. Iš tie
sų nesunku įsitikinti iš eilės ženklų, jog pa 
dėtis kai kuriais atžvilgiais „gerėlesnė“, ne 
gu pries keletą metų. Tačiau dėl to sovietų 
priemonės dar nėra naujiena. Ir vad. kul
tūriniai ryšiai yra naujiena tik tiems, kas 
užmršo ar nepaslenka pavartyti prieš tris
dešimt metų pasirodžiusios tos rūšies litera 
tūros.

Po Lenino mirties vykstant sovietinių vir 
šūnių kovai dėl valdžios, buvo pradėta pla
taus masto akcija, nukreipta į užsienį (nū
dien sakytumėm — „laisvąjį pasaulį“). 
1925 m. rugpiūčio 3 d. buvo įsteigta SSSR 
kultūriniams ryšiams su užsieniu draugija. 
Jos organizacinė sandara buvo šitokia:

1. septyni ypatingi poskyriai: Vid. Euro
pai, romanų, anglosaksų, skandinavų kraš
tams Pabaltijui ir Lenkijai, Art. ir Tol. Ry
tams; 2. užsieniečių sutikimo biuras; 3. tarp 
tautinio knygų pasikeitimo biuras; 4. spau 

~ltrrs B' parodų biuras; 6. „susiarti
nimo vakarų“ rengimo biuras; 7. „Russ - 
foto“. Be to. veikė teisės, mokslo ir techni
kos, pedagogikos, studentų ir kt. sekcijos.

Per ketverius metus buvo užmegzti ry
šiai su 77 kraštais, iš kurių 46 nepalaikė 
su Sov. S-ga diplomatinių santykių. Užsie
ny šią veiklą rėmė vietinės Sov. S-gos bičių 
lių draugijos, kurioms vadovavo „žymiausi 
mokslininkai, gydytojai ir laikraštininkai“. 
Taip 1925 m. Maskvoje, „aktyviai dalyvau
jant rusų ir vokiečių vadovaujantiems ūkio 
sluoksniams“, buvo įsteigta abiejų kraštų 
bendradarbiavimo draugija „Kultūra ir 
technika“, siekiant „sustiprinti ir išplėtoti 
kultūrinius ir mokslinius - technikinius ry
šius“. Prancūzijoje susikūręs „Moksliniams 
ryšiams su Sov. S-ga komitetas“ buvo lai
komas „gryna moksliniu“ ir netrukus papil 
dytas bendradarbiavimo draugija, kuriai 
priklausė tokios asmenybės, kaip Jules Ro
main, prof. Curie-Skladowska, Duhamel A. 
Gide ir kt. Amerikoje 1927 m. įsisteigė S. 
S-gos bičiulių draugija, kuriai priklausė 
tuometinis rusų - amerikiečių prekybos na 
mų sekr. T.L. Cotton, prof. D. Dawis, prof. 
S.P. Doggen, rašyt. E. Evans. Sekančiais 
metais Niujorke, Astoro viešbuty, surengė 
pirmąjį banketą American Society for cul
tural relations with Russia (USSR). Sovie
tinė spauda tuo metu rašė, jog „tikrovė pra 
šoko draugijos steigėjų planus ir viltis“.

„Russ-foto“ atstovybės buvo atidarytos 
Amsterdame, Berlyne, Briusely, Londone, 
Niujorke, Paryžiuje, Vienoje, Skandinavi
joj ir „visuose Sov. S-gos miestuose“. Jų 
paskirtis buvo aptarnauti sovietinėmis nuo 
traukomis Amerikos ir Europos spaudą, 
„meno, literatūros ir enciklopedinius leidi
nius“. Vien tik 1929 m. sausio - rugpiūčio 
mėn. laikotarpy užsienin buvo pasiųsta 
78.873 sov. nuotraukų.

Tų pat metų sausio mėn. Niujorke įvyko 
„sovietinių tautų“ meno paroda, kuri anuo
met su mažesniu triukšmu praėjo, negu šie 
metinė. Prieš tai Danijoj vyko sov. pedago
gikos paroda, Belgijoje — knygų, Maskvo
je — Lichtenšteino paroda.

Vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis bu 
vo leidžiami d-jos „Savaitiniai pranešimai", 
kur daug vietos užėmė sov. Mokslų akade
mijos ir „kultūrinių ryšių“ kronikos. Ši me 
džiaga yra ypač įdomi palyginti su dauge
liu šiandieninių apraiškų. Ją vartydamas 
tiesiog negali atsistebėti, kaip „istorija kar 
tojasi“. Antai, 1927 m. buvo skelbiama apie 
GPU .darbo komunas“, kur „viešpatauja 
pilna laisvė be grotų ir be sargybų“ (plg. 
neseniai paskelbtą žymaus amerikiečio ži
nią apie „modernius“ sov. kalėjimus). Tais 
pačiais metais ryšium su Londone įvykusia 
krata sovietų prekybos atstovybėje sov. 
Mokslų Akademija protestuodama grasino, 
girdi, tokie anglų veiksmai „kelia naujo pa 
saulinio karo pavojų, kuris gali visai žmo
nijai turėti baisių pasėkų“,

SOVIETŲ VADINAMI „KULTŪRINIAI RYŠIAI“ PRIEŠ 30 METŲ

J. Vidzgiris (ELI)

Ekskursijos ir pareiškimai
Anuomet ekskursijos buvo plačiai išvys

tytos. Vienu metu Sovietai buvo išleidę už
sienin 108 „ukrainiečius mokslininkus“. 
1927 m. vasarą iš Amerikos Maskvon vyko 
„darbininkų ir tarnautojų delegacija“, ku
rios dalį sudarė „Rusijos, Lietuvos ir Lenki 
jos išeiviai“. Iš Paryžiaus nuvykusi aplan
kyti gimtojo krašto armėnų rašytoja I. Es- 
sajan, po 4 mėn. viešnagės atgal grįžusi pa
reiškė, jog „išnykę ginčai tarp atskirų Ar
mėnijos tautybių“, atseit, pripažino sovie
tų „tautybinės politikos“ nuopelnus.

Vokiečių intelektualas Arthur Holit- 
scher, penktą kartą lankydamasis, jo žo
džiais, , senoj šventoj Maskvoj“, tada rašė: 
„Rusiškoji idėja gyvuoja pasauly!.. Rusiš
koji idėja be perstojo plečiasi pasauly!“ 
Skambiais pareiškimais lenktyniavo ir ame 
rikiečiai. „General Electric Company“ atsto 
vas S. Trone, pabuvęs 3 mėn. S. S-goje, 
skelbė: „Viskas, ką mačiau, toli prašoka 
ne tik užsienio įsivaizdavimą, bet ir mano 
lūkesčius“. Čikagos un-to prof. Douglas 
tvirtino: , Jokiam Europos krašte darbinin
kų medžiaginė padėtis po karo nepagerėjo 
tokia apimtim ir tokiu tempu, kaip Sov. Są 
jungoj“. Yale un-to sociologas Dawes buvo 
įsitikinęs, jog „nėra pasauly tokio krašto, 
kur gyventojai taip tvirtai dalyvautų vals- 
tybės valdyme, kaip Sovietuos“. Tuo tarpu 
Standford un-to viceprez. prof. T. Holder 
skundėsi: „Mes žinome, kad Amerikoj apie 
S. S-gą skleidžiama daug melagingų žinių, 
kurios gadina glaudesnį abiejų kraštų su
artėjimą“.

Lietuviškoji duoklė
Būtume neteisingi anuometinį naivumą 

tik svetimiesiems priskirti. Štai vienas mū-
sų praeities „kultūrinių ryšių su sovietais“ 
pavyzdys, kaip jis išspausdintas vokiškam 
„Wochenbericht“ (1928 m. nr. 38-39):

, Man teko garbė šioje vietoje kalbėti lie
tuviškojo universiteto, lietuvių rašytojų ir 
menininkų sąjungos ir humanitarinių moks 
lų, rusų mokslo, rusų literatūros ir meno bi 
čiulių draugijos vardu ir pareikšti padėką 
jubiliejiniam komitetui už pakvietimą da

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukęs, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

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

A. Vienažindys

NIEKIENO ŽEMĖ

Susirinko žemės tvarkytojai ir nutarė:
— Nėra tvarkos žemėje!
Bet vieno rajono žemėtvarkininkai apie 

tai nė klausyti nenori.
— Ką jūs, ką jūs... Kaip nėra tvarkos? 

Yra tvarkelė, o! Malonėkit popierius pa- 
sklaidyt... Visos skiltelės surašytos, kiek
vienas žemės aras savo vietoje.

Tačiau netvarkos šalintojai nenusilei
džia:

— O čia kas?
— O čia tokia forma, numeris... taigi. 

Na, žinelės, kiek ir kokios žemės yra kelių 
eksploatacijos rajono Nr. 19 pakelėse.

Susėdo žemėtvarkininkai ir paskaičiavo: 
žemelės nemaža tose paplentėse. Yra kelias 
— yra ir pakelė. Viso 313 hektarų vien 
Kapsuko kelių eksploatacijos rajono Nr. 19 
pakelėse!

— O kiek išdalinta darbininkams ir tar
nautojams?

— 11,7 hektaro ariamos ir 31 hektaras 
ganyklų...

— Kur kita žemė?
— Hm...
— Yra tvarka žemėje?
— Nėra tvarkos žemėje, — prisipažįsta 

vfeno rajono žemėtvarkininkai ir išeina 
tvarkos daryti.

— Kur dingo žemė? — rūsčiai klausia 
jie kelių eksploatacijos rajono darbuo
tojų.

— Kokia žemė?
— Nagi tos... paplentės...
— Taigi čia, vyručiai, ne žemė, čia pa

plentės... Siauručiai pakeliukai. na, saky
sime, tas pats, kaip medžiagos atraiža: nei 
iš jos švarką pasiusi, nei didesnę skylę už
lopysi... Kokia ten žeme...

Žemėtvarkininkai išdrožė plentu Kapsu
kas - Prienai savo akimis įsitikinti, nuosa
vomis rankomis pačiupinėti: žemė ar ne 
žemė pakelėse...

Tik išvažiavo už miesto — šliukšt į duo rus gyvuliams auginsime, 
bę. Toliau —■ dar blogiau. Kas metras—tai sime.

lyvauti jo surengtoje šventėje. Man nepri
klauso čia kalbėti apie Tolstojaus reikšmę, 
nes apie tai čia jau kalbėta. Aš tik norė
čiau dar į tai nurodyti, jog Tolstojus mums 
lygiai taip brangus ir artimas, kaip rusam, 
nes mes išaugome ir buvome išauklėti ne- 
tarpiškoje rusų kultūros, rusų mokslo, rusų 
literatūros ir meno įtakoj. Kultūrinis ir po 
litinis ryšys tarp rusų ir lietuvių tautos tu
ri didelę praeitį, ir man telieka tik viltį iš
reikšti, kad šis saitas, kuris iki šiandien bu 
vo ir vis dar tebėra, ateityje nebūtų nu
trauktas. Mes giliausiai tikime, kad jos gy 
vosios kūrybinės jėgos niekad neišseks ir 
mus rišantys siūlai niekad nebus nutrauk
ti ir kad mes mums sunkiais laikais su pa
sitikėjimu galėsime Jumis pasikliauti, kaip 
tai dabar darome. Tegyvuoja rusų mokslas, 
rusų menas, rusų literatūra ir didžioji rusu 
tauta! Prof. Mickewicz“.

Taip pareiškė tarptautinei publikai Mas
kvoje per Tolstojaus minėjimą 1928.IX.10 
brangus mūsų rašytojas Krėvė, kuris prieš 
penkiolika metų drauge su dešimtim tūks
tančių mūsų tautiečių nuo šitos „kultūros“ 
pasitraukė į Vakarus ir užbaigė žemišką 
kelionę tremtiniu svečioje šalyje, toli nuo 
apdainuotos gimtosios Dzūkijos. Šito vieno 
didelio pavyzdžio pakaktų įsakmiam įspė
jimui nekartoti praeities klaidų. Šia pras
me būtų vis dėlto naudinga, jeigu mūsų vy
resniosios kartos atstovai perteiktų savo 
patyrimą jaunesniesiems, nebijodami pripa 
žinti savo klaidų, kurios nūdien galėtų būti 
vertingas pamokymas.

Vienas klausimas
Anuometinių ir šiandieninių sovietų prie 

monių panašumas leidžia spėti, jog pana
šūs ir jų tikslai bei pasėkos. Šiandien visi 
mato anuometinių „kultūrinių ryšių“ vai
sius. Neva pakelta Geležinė Uždanga 1925- 
29 metais iš tikrųjų tik užmaskavo Sov. S- 
gos viduje vykusią kovą dėl valdžios. Per
tą laiką iškilo ir įsitvirtino Stalino „asmens 
kultas“ su visais, šiandien pačių sovietų da 
linai pasmerktais, baisumais. Sovietinę „Ii 
beralizaciją“ remianti Vakarų įtaka tik 
tiek pasireiškė, kiek ji prisidėjo sovieti
niam prestižui savojoj pusėj pakelti. Kokių 
garantijų turi nūdieniai „kultūrinių ryšių“ 
šalininkai, kad gėdinga istorija nepasikarto 
tų? Klaidos prieš 30 metų įspėja.

duobė, o toj duobėj — dar dvi duobės.
— Ir ką tie kelio meistrai ir prižiūrėto

jai veikia, — pyksta žemėtvarkininkai.
— Ar jūs man ką sakote? — atsiliepia 

iš pakelės žmogelis.
— O pats kas būsi?
— O aš nuolatinis kelio darbininkas Juo 

zas Mikelionis, — prisistato. — Šitas kelio 
tarpelis —man priskirtas. Aš jį ir tvarkau. 
- Mikelionis tikrai darbuojasi. Tik ne ant 
kelio, o pakelėje. Ir ką jis, sakykite, ant ke 
lio veiks — nei sėsi ten, nei bulves sodinsi. 
Štai, pakelė — kitas dalykas. Pasisėjo mie 
žiu — auga, avižos — užderėjo kaip mū
ras, bulvės — kaip klumpės. Ir niekas čia 
tos žemelės pakelėse neskaičiuoja.

Žiūri žemėtvarkininkai, kaip Mikelionis 
verčia paplentėse vagą ir galvoja: žemę jis 
čia ar ne žemę aria.

— žemė, vyručiai, tikra žemė, — tvirti
na pats darbininkas. — Žemelė — kaip rei 
kiant, derlinga.

— Tai kodėl tu ją grobstai?
— Ką jūs, kas gi žemę grobstytų! Pamė 

gink — iš karto pakliūsi. O čia pakelės 
juk... Čia niekieno žemė.

Žemėtvarkininkai — pas prokurorą.
— Ė, ne! Negalima bausti. Štai, kad jie 

grobstytų kolūkio žemę — mes jiems iš kar 
to straipsniuką... O čia. Nei jūs, nei mes 
tos žemės netvarkome.

Taip ir grįžo namo žemėtvarkininkai, 
tvarkos žemėje nepadarę. Daugiau ir nesiki 
ša į tuos reikalus. Surenka žinias kasmet, 
pakraipo galvas ir tyli.

Kapsuko žemės tvarkytojai sako, kad ta
me pačiame Kapsuko - Prienų kelyje de
šimtis hektarų pakelių žemės ir ganyklų 
oficialiai ir neoficialiai užsigrobę keli žmo
nės. Mikelionis, Mickus, Karosas ir kiti tik 
tuo ir užsiiminėja, kad savo ūkiais pakelė
se rūpinasi.

Kokią naudą iš tos pakelių žemės turi ke 
lių eksploatacijos rajonai? Jokios. Kapsuko 
kelių eksploatacijos rajone yra keli visuo
meniniai arkliai, ir jiems šį pavasarį pa
šaro pritrūko. Tai bent arkliukai! šimtus 
hektarų pakelių žemės apėda ir neužtenka!

Taip iššvaistomi šimtai hektarų valstybi
nės žemės. Prokuroras tyli. Ir ką jis pada
rys, jei pakelės — niekieno žemė. Kolūkių 
vadovai prašo: atiduokite mums tą žemę, 
nauda iš jos bus. Darbininkams pagal įsta
tymą žemę išskirsime, o likusioje — paša- 

bekonus penė-

Vis dažniau mūsų spaudoje iškylant nuo 
monėms, kad nereikėtų baidytis bent kul
tūrinio bendradarbiavimo su tarybine Lie
tuva, čikagiškis „Naujienų“ dienraštis lie
pos 24 d. išspausdino tik K.T. raidėmis pa
sirašiusio asmens įspėjimą „Saugokimės— 
tai bolševikų spąstai!“

Įspėjamajame pasisakyme pateikiama ši
tokia istorija:

„Beveik ištisus trejus metus dėjau viso
kiausias pastangas keliems savo žmonėms 
iš Lietuvos į Ameriką atsigabenti. Išnaudo 
jau viską, ką tik vaizduotė ir „patarėjai“ 
iš pašalio sugestionavo. Per tuos tris metus 
parašiau per šimtą visokiausių laiškų, pra
šymų, pareiškimų, paruošiau visokių doku
mentų, įrodymų ir kitokių raštų lietuvių, 
rusų ir anglų kalbomis, ir siuntinėjau bol
ševikinėms įstaigoms, konsulams ir viso
kioms ministerijoms į Lietuvą, Rusiją ir 
net Ameriką. Rašiau (didelei savo gėdai) 
nuolankius privatiškus prašymus, laiškus 
visokiems lietuviškiems „valdytojams“, 
taip pat tariausi su vietiniais advokatais 
„ekspertais“ ir pasidariau visai nelauktų 
išlaidų.

„Panašiais būdais Lietuvoj iš visų jėgų 
stengėsi ir mano kviečiamieji, nes juos aš 
raginau ir drąsinau. Per tą laiką bolševiki 
nės kartotekos apie mane ir kviečiamuo
sius nepaprastai praturtėjo visokiausiomis 
informacijomis, net labai pavojingomis įta 
rimo atžvilgiu, ypač aniems Lietuvoj. Bol
ševikinės įstaigos mūsų pastangų neatme
tė, net sudarė įspūdį, kad atkvietimas bus 
pasiektas, o tuo tarpu visus tuos trejis me
tus teisiog čiulpė iš mūsų visokias žinias ir 
išpažintis, tiesiog iki nuogumo.

„O štai visai neseniai artimieji su skaus
mu ir piktumu man pranešė, kad viskas 
jau baigta. Bolševikai atsakė, kad nepa
kankama giminystė, kažkokie neįmanomi
baigti patikrinimai ir kitokie sukti sofiz- yra prasikaltimas ir išdavimas“.

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIllllllllllllllllllllllllllllllllltilIlIlIlIlIlHIII

SeplifnfoS DIENOS ~|
REPATRIJUOSIĄ TIK SAVANORIUS

Japonijos ir šiaurinės Korėjos Raudonie 
ji Kryžiai sutarė, kad iš Japonijoje esan
čių 600.000 korėjiečių bus gabenami tik sa 
vanoriai.

Š. Korėja tai repatriacijai vykdyti jau 
pasiskolino rusų laivus.

PAINUS KLAUSIMAS
Sovietų spauda ir įstatymų projektų siū

lytojai susidūrė su labai painiu palikimo 
klausimu: ką daryti, sakysim, su 500.000 
rublių palikimu? Jeigu teismas pripažins, 
kad jis atitenka vaikams, tai vaikai vien 
procentų per metus gaus po 15.000 rublių, 
ir jiems nebebus reikalo dirbti, o Sovietų 
Sąjungoje valgyti gali tik tas, kas dirba.

8 SUŠAUDYTI
Nepaisant Vengrijos komunistinės vy

riausybės tvirtinimų, kad už 1956 m. įvy
kius daugiau jau niekas nebebus žudomas, 
dabar vis dėlto buvo nuteisti mirti ir su
šaudyti 8.

Byla vyko slaptai. Tarp sušaudytųjų 
esąs Pal Kasa, vengrų tautinis didvyris, ku 
ris 1956 m. revoliucijos metu nugriovė so
vietų karinį paminklą!

JORDANO KARALIŲ NORĖJO 
NUVERSTI

Jordane sudaryta byla buvusiam gene
ralinio štabo viršininkui Shareh, dar ki
tiems 16 karininkų ir 1 civiliui už suokal
bį nuversti karalių.

AFRIKA PRIEŠINGA BANDYMAMS
Afrikos valstybės su nerimu yra sutiku

sios žinią, kad prancūzai Saharoje bandys 
savo atominę bombą. Jos bando visus ke
lius, besirengdamos paveikti Prancūziją, 
idant ji atsisakytų savo sumanymo.

KAS RŪPI RUSUI?
Maskvoje vykstančioje amerikiečių pa

rodoje „protingoji“ mašina iki praeitos sa
vaitės pradžios yra atsakiusi į 15.000 klau
simų. Populiarumo eile būta dažniausiai 
šių klausimų: ką reiškia „amerikiečio sva
jonė“?, kokia yra dabartinė amerikiečių 
džazo padėtis?, kas yra tas laisvės varpas?, 
kiek dabar metų Louis Armstrongui?, ko
kios vidutiniškos yra šeimos pajamos?

Gamtos mylėtojai sako: tegul tarnauja 
pakelės tam, kam jos skirtos: apsodinti jas 
reikia dekoratyviniais krūmais, vaisme
džiais.

Ir vieni, ir kiti galvoja šeimininkiškai, 
valstybiškai. O kas yra tikrovėje?..

A. Marcinkevičius („Tiesos“ koręsp.)
Iš „Tiesos“, 1959.V46. 

mai. Galėjo iš pat pradžios pasakyti, kad 
nėra jokių vilčių, bet to nesakė, čiulpė, 
grandė žinias iki pat paskutiniausios siū
lės, kartais net su pakartojimais tų pačių 
dalykų, kurie jau anksčiau buvo jiems nu
siųsti.

„Mano žmonės Lietuvoj labai susirūpinę, 
nes skaitosi su galimybe kada nors ateity 
turėti sufabrikuotų nemalonumų iš okupan 
tų pusės, nes, gal būt, per daug atvirai ir 
dar raštu išsipasakojo. Teko girdėti, kad ir 
kiti tremtiniai turi panašių ir dar nemalo
nesnių patyrimų. Oficialiai bolševikinės 
įstaigos man tvirtino, kad atkvietimo rei
kalu reikia prašyti tiktai Lietuvos valdžios, 
tad ten kreipiausi, parašydamas eilę laiš
kų. Niekas iš ten man nieko neatsakė. Iš 
tikrųjų, ką gi jie gali atsakyti, nes yra ab
soliučiai bejėgiai tiek teisiškai, tiek ir fi
ziškai. Jie negali paveikti ne tik rekomen
dacijomis, bet ir menkiausios šiuo reikalu 
įtakos ten negali turėti, nes jie yra tiktai 
įrankiai, —• geriausiu atveju, tik tariamais 
pažadais surinkti visokias informacijas ir 
jas perteikti okupanto saugumui.

„Po tokių patyrimų noriu čia viešai įspė 
ti visokios rūšies optimistus, būtent, kad 
lietuviškieji bolševikai yra bejėgiai instru
mentai daryti bet kokius nutarimus, o yjfač 
mūsų tautiečių atkvietimo reikalu. Viską 
sprendžia ir nutaria tiktai Maskva. Kad tai 
yra neginčijama tiesa, parodo jau tas vie
nas faktas, kad tie keli lietuviai,, kuriems 
pro visokius vargus ir kliūtis pasisekė at
sirasti Amerikoj, pasiekė tai tik Chruščio
vui sutikus, kuriam atitinkamas sugestijas 
ar prašymus įteikė Stevenson, Rooseveltie- 
nė.

„Taigi, Vilnius ir jo „valdytojai“ čia yra 
visiškas nulis, o reikalus tvarko tiktai 
Maskva. Ypač turi būti įspėjami tie trem
tiniai, kurie kuo nors yra pasireiškę vieša
me gyvenime, kas bolševikų akimis žiūrint

ŠEIMA DIDĖJA
Oficialiai paskelbta, kad D. Britanijos 

Karalienė 1960 m. susilauks naujo įpėdinio.
Kaip žinia, karališkoji šeima turi sūnų ir 

dukterį.

NAUJAS ATOMINIS POVANDENINIS
Atomu varomasis amerikiečių naujas po 

vandeninis laivas Skipjack atplaukė į Port 
lando uostą parodyti D. Britanijai ameri
kiečių revoliucionizuotų karinių priemonių.

Tai yra penktasis amerikiečių atominis 
povandeninis.

EISENHOWERIO DINASTIJOS NEBUS
Amerikoje buvo pradėję sklisti gandai, 

kad į viceprezidentus kandidatuosiąs pre
zidento brolis Milton Eisenhower.

Spaudos konferencijoje prezidentas dėl 
to pareiškė, kad jokia partija negalėtų nie
ko blogesnio sugalvoti, kaip šituo būdu eiti 
prie vienos šeimos dinastijos.

RUOŠIA PREZIDENTO KELIONEI 
PROGRAMĄ

Prez. Eisenhowerio spaudos sekretorius 
Hagerty lankosi didžiose Europos sostinė
se, tardamasis dėl programos, kurios bus 
laikomasi, kai rugsėjo pirmosiomis dieno
mis lankysis prezidentas.

NESUSIPRATIMAS DĖL VALDŽIŲ 
VERTIMO

Kubos revoliucinės vyriausybės min. pir 
mininkas Castro pakaltino Ameriką, kad 
ji siunčianti ginklus režimui nuversti. Trys 
ginklų kroviniai buvę iš Dominikos respub 
likos, o vienas iš Amerikos.

Amerikos valstybės departamentas pa
neigė tiesioginį dalyvavimą, nors neoficia
liai pripažįstama, kad Dominikos agentai 
veikia Amerikoje.

KRITIKUOJA NEHRU
Didžioji Indijos spauda vis aiškiau ir kri 

tiškiau pasisako dėl min. pirm. Nehru poli
tikos. Ypač jis kritikuojamas dėl savo nuo
laidų politikos Kinijai. Didžiausią nepasi
tenkinimą kelia Indijos laikysena Tibeto 
konflikto metu.

PRAŠYMAS NEPADĖJO
Tarptautinis PEN kongresas buvo kreipę 

sis į vengrų vyriausybę, reikalaudamas, 
kad būtų paleisti įkalintieji rašytojai. Bu
vę atsakyta, kad jie yra įkalinti už nusi
kaltimus prieš liaudį, ir jiems gali būti at
leista, jei būtų tinkamos sąlygos (t.y., jų 
išpažintys).

JUNGTINIŲ TAUTŲ STEBĖTOJAI Į 
LAOS

Į Laos, kuriame aktyviai veikią komunis 
tų sukilėliai, siunčiami J. Tautų stebėto
jai. Manoma, kad tuo bus pasiekta ato
slūgio,

1
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Broliukai, ginkitės nuo bado!
Čikagiškio „Draugo“ 1959 m. liepos 25 

d. kultūriniame priede Ben. Babrauskas 
apžvelgė tarybinėje Lietuvoje dabar litera 
tūrinėmis premijomis apdovanotuosius dar 
bus, reikalavimą rašyti darbo temomis, 
priekabes prie tremtinių poetų. Per Eltą ir 
LNA bent nuotrupomis ir „Europos Lietu
vio“ skaitytojams yra buvę progų'jau ap- 
sipažinti bent su stambesniais tos srities 
faktais.

Šį kartą norėtumėm pasinaudoti minėto
jo straipsnio vietomis, kurios rodo, kaip ne 
gailestingai kirvis keičia išviršinį Lietuvos 
vaizdą ir kad už to vaizdo matyti Lietuvos 
žmogus.

Skyriuje „Telšiuose, Zarasuose, Kelmė
je... Anykščių šileliai“ B. Babrauskas rašo 
šitaip:

,,Mes težinojome tą vienintelį Baranaus 
ko „Anykščių šilelį“, į kurio stūksančius 
kelmus bežiūrėdamas poetas skaudžiais 
jausmais barė rusus, draskančius Lietuvą. 
Po antrojo karo vėl girdėjome apie be ato
dairos bolševikų kertamus Lietuvos miš
kus. O dabar .pasirodė, kad per kolchozinės 
sistemos dešimtmetį Lietuvos miškai nuo 
alkanų, kolchoziųinkų rankų tirpte tirpsta. 
Argi nesikartoja Baranausko badmečiu pa 
ties miško tarti žodžiai: „Broliukai, ginki
tės nuo bado!“ Tame pačiame’ Lit. ir Me
no Nr., kur aprašomas poetų susirinkimas 
darbo pavaizdavimo reikalu, pirmame pus
lapyje skaitome neįtikimas reveliacijas. 
1958 m. Miškų ūkio ministerija patikrino 
tūkstantį „kolūkinių miškų“ ir rado, kad 
savivališkai iškirsta 60.000 kubinių metrų 
medienos. Valstybei padaryta nuostolių 
daugiau kaip už 6 milijonus rublių! Už pa
darytus miškų ūkiui nuostolius „liaudies 
teismams perduota visa eilė kolūkių pirmi
ninkų Plungės, Salantų, Ignalinos ir kituo
se rajonuose“. ,,Vien šiais metais Ukmer
gės rajono kolūkiams jau pateikti 600.000 
rb., Kelmės rajonui — 300.000 rb., teismo 
ieškiniai už savivališkus miškų kirtimus“. 
Pasekmės pasibaisėtinos: kol kolchozai su
mokės „valstybei“ tuos milijonus, tol kol- 
chozininkams už darbadienius nutrauks 
paskutines kapeikas, taip kad šie arba galu 
tinai badu pastips, arba... patys savanoriš
kai pasisiūlys vykti Kazachstano dupnos 
paragauti.

,,Ot čia tai tikros, gyvos ir nemeluotos 
temos Lietuvos poetams“, ironizuoja 
straipsnio autorius, turėdamas galvoje tai, 
kad Lietuvoje dabar iš rašytojų reikalauja
ma rašyti darbo temomis ir apskritai stip
riai laikytis „arti gyvenimo“. Ir toliau: 
„Nereikia nė ,.kelialapio“ į kolchozus vyk
ti —- viskas pakankamai aišku jau vien pa
skaičius Literatūrą ir Meną“. Išvada pa
teikiama tokia: ..Pagrindinis šiandieninio 
Lietuvos gyvenimo bruožas: čiupk, ką gali; 
kirsk, kas dar liko — gal sulauksi aušros, 
taip gindamasis nuo bado“.

Bet, žinoma, miškų istorija tuo nesibai
gia, kad kolchozų pirmininkai paduodami 
teisman ar jiems pateikiamos piniginės iš-

MIŠKAI ir MITAI NEVERK

Jonas Janonis

skaitos. Kartu eina šūkiai, kad dar liku
sius miškus , reikia perduoti vienam šei
mininkui“ — valstybei. B. Babrauskas ši
taip dėl to teigia:

„Visiškai aišku, kad tuo siekiama kolcho 
zininkus galutinai pasmaugti arba numa
rinti. Nebe juoką, bet klaikumą kelia ko
munistinės sistemos beprotybė. Ar sveikas 
protas patikėtų, kad tokiu atveju patys kol 
chozininkai siūlytų valstybei paimti jų miš 
kus, bet komunistinėje santvarkoje tai vi
siškai suprantama“.

O mums šitoje graudžioje miškų istorijo 
je kyla dar ir kita mintis. Kolchozininkai, 
tiesa, visomis priemonėmis ginasi nuo ba
do, o kolchozų pirmininkai, dažniausia par 
tiniai, mišką švaistydami stengiasi juo grei 
čiau įsigyti „Pobiedas“...

Pasikalbėjimai dėl teatro ir dramos 
veikalų

Aktorius ir mūsiškio teatro istorikas St. 
Pilka paskelbė „Margutyje“ pluoštą atsimi 
nimų iš Lietuvos teatro kūrimosi dienų. B. 
Raila , Dirvoje“ dėl kai kurių jo iškeltųjų 
faktų išreiškė kitokią nuomonę. St. Pilka 
jam atsakė. Dabar B. Raila savo pastovio
se akimirkų kronikose („Dirvos“ 1959.VII. 
30 numeryje, straipsnyje ,.Teatras — visa
da teatras“), prisiminęs pasikeitimą nuomo 
nėmis su S. Pilka, iškelia draustinųjų -vai
dinti veikalų klausimą. Kaip būdingą ir ne 
kartą jau spaudoje minėtą jis aptaria B. 
Sruogos „Milžino paunksnės“ mitą. Jis ra
šo:

„Tuo klausimu S. Pilkos pateikiamas už
draustų ar iš repertuaro išimtų veikalų są 
rašas privalėtų daug didesnio tikslumo: 
kaip buvo iš tikrųjų, o ne iš nuogirdų ar 
tik spėjimų? Kokia ,,administracija“ ar 
partija draudė ir kokiu pagrindu? Ar vei

Darbas ir pragyvenimas Br. Hondūre
„Dausuvos“ biuletenio Nr. 2 pateiktai- raus pramonėj — 1 darbd. su 14.7 darb., vai

siais duomenimis, darbai Br. Hondūre yra 
daugumoj sezoninio pobūdžio. Miško dar
bai vyksta sausajame sezone nuo kovo iki 
gegužės mėn. Gumos rinkimas (Chicle) ga
limas tiktai lietingais mėnesiais — nuo bir
želio iki vasario. Cukraus nendrių kirtimas 
ir apdirbimas prasideda vasario ar kovo 
mėnesį ir tęsiasi iki rugsėjo mėn. (kartais 
cukraus fabrikas dirba iki sausio mėn.). 
Dėl tokio pagrindinių darbų sezoninio pobū 
džio nedarbas yra neišvengiamas, o pasitai 
kius blogoms oro sąlygoms, nedarbas suda
ro rimtą problemą. Br. Hondūro žmonės 
sezoninio darbo gali gauti kaimyninėj Mek
sikoj ir Gvatemaloj.

Pagal 1956 m. gruodžio 31 d. statistiką 
Br. Hondūre buvo 679 darbdaviai, samdę 
6771 darbininką, būtent, žemės ir gyvulių 
ūky 38 darbdaviai su 965 darbininkais, miš 
kininkystėj — 17 darbd. su 510 darb., gu
mos rinkime — 26 darbd. su 816 darb., cuk 

kalai buvo nuimti nuo scenos dėl to, kad 
jie kam atrodė „pavojingi valstybinei san
tvarkai“, ar netikę kitais atžvilgiais, ar gal 
nepatikę žiūrovui ir vaidinti pustuštėse sa 
lėse? Kad reikia tokio tikslumo ir kad ne
galima remtis vien silpna kiekvieno mūsų 
atmintimi, parodo Pilkos teigimas,, jog Vals 
tybės Teatrui ,,pavojingas pasirodė ir B. 
Sruogos „Milžino paunksmė“...

„Šis vienas fš stipriausių lietuviškos dra 
maturgijos veikalų išgyveno keistą likimą 
ir kurį laiką jis tikrai buvo gandų auka. 
Autorius jį parašė Vytauto Didžiojo 500 m. 
sukakties didžiajam konkursui. Konkurse 
laimėjimo premijos buvo paskirtos itin vi
dutinės vertės kitiems veikalams, o „Milži
no paunksmė' negavo jokio atžymėjimo, 
kaip tada buvo kalbama, dėl paleisto gan
do, esą jame Jogailos vaidmenim! vaizduo
jamas prezidentas Smetona, o karalienėje 
Sofijoje reikia paieškoti mūsų ponios pre
zidentienės atitikmenų. Gandas buvo pikan 
tiškas ir kartu kvailas, bet... jis, tur būt, 
paveikė konkurso biurokratus.

,B. Sruoga dėl to buvo labai pasipiktinęs 
ir įsiutęs, ir jis niekad Valstybės Teatrui 
to savo veikalo nesiūlė, tad ir jokia „admi
nistracija“ negalėjo jo atmesti. Jis pasiūlė 
jį A. Olekos - Žilinskio sukurtam Jaunųjų 
Teatrui, kuris savo spektakliams išsinuo
mojo y. Teatro sceną. Pirmojo vaidinimo 
metu salė lūžo nuo publikos (pats ten bu
vau) ir norintiems nebeužteko bilietų net 
spekuliacinėmis kainomis, o antrasis spek
taklis už savaitės jau ėjo pustuštėje salė
je. Gal dėl to, kad jaunieji aktoriai dar bu 
vo labai jauni o gal ir dėl to, kad žiūrovai 
veikale nerado ano įdomaus gando patvir
tinimo.

„Tad veikalą iš. scenos „išėmė“ ne kokia 
administracija, o publika savo abejingu
mu“.

šių (citrus) .pramonėj — 1 darbd. su 280 
darb., maisto pramonėj — 13 darbd. su 91 
darb., gėralų gamyboj — 18 darbd. su 94 
darb., tabako pramonėj — Idarbd. su 29 d., 
siuvyklų — 24 darbd. su 80 darb., batų 
dirbtuvės —* 4 darbd. su 50 darb., lentpjū
vės ir p. — 22 darbd. su 672 darb., medžio 
apdirbimas — 14 darbd. su 55 darb., maši
nerija ir p. — 5 darbd. su 10 darb., staty
boj — 8 darbd. su 200 darb., detalėj preky
boj — 141 darbd. su 1050 darb., sausumos 
transporte — 300 darbd. su 650 darb., jū
ros transporte — 5 darbd. su 38 darb., vieš
bučiai ir restoranai — 25 darbd. su 70 d., 
elektros įmonės — 1 darbd. su 93 darb., 
prie viešųjų darbų dirbo 362 darb., centr. 
valdžios įstaigose 372 tran.

Br. Hondūre daugumoj dirbama po 8 va
landas per dieną ir šešias dienas savaitėje.

Darbininkai prie mahagonijos ir kedrų 
kirtimo per mėnesį uždirba 30 dol. (visos 

Neverk, kad Tėvynė paskendo varguose, 
Kokių ji nematė per visus laikus;
Tu savo verksmu jo's neišvaduosi, 
Nors verksi, kaip močia pakasus vaikus.

Neverk, kad sesučių nutilo dainužė, 
Jų aido negirdi lygieji laukai.
Kai tik pradės aušti lauktoji dienužė, 
Daina, kaip paukštelių, skardensis aukštai.

Neverk, kad apkurto žalieji miškeliai, 
Gegutė iš baimės paliko vaikus.
Nereik nusiminti, nors sunkūs vargeliai: 
Užgirsi gegutę, grįžęs į namus.

Neverk, kad brolelis negrįžo išėjęs, 
Kodėl pasiliko naktužės globoj.
Jis tyliai užmigo gyvybę padėjęs 
Už laisvę Tėvynės, šalelėj savoj.

Neverk, kad nebėra gražiųjų sodybų, 
Kaip drobė išbalę močiutės veidai; 
Su ašaroms kančioms nerasi ribų — 
Tik darbas ir kova — tikrieji ginklai.

Lietuviai, į kovą! Į kovą už laisvę!
Nes tik šventa kova Tėvynei meili;
Ir laisvę atgausim, —tik krauju aplaistę, 
Nors mūsų gyvybė be galo brangi...

Į kovą protėvių bandytais keliais, 
Parodykim priešui, ką gali lietuvis! 
Pradėkime žygį didvyrių darbais, 
Tada tik įvertins — kas esi, kas buvęs...

500 NUMERIŲ

Kanadoje, Toronto mieste, išeinąs lietu
vių savaitraštis „Tėviškės Žiburiai“ liepos 
30 d. išleido savo Nr. 500.

kainos Br. Hondūro doleriais, kuris yra ly
gus 70 JAV centų), o šoferiai — 60-125 dol. 
per mėn., neskaitant antvalandžių, kurių 
jie gauna nemažai. Prie pušų kirtimo darbi 
ninkas už 9 vai. darbo dieną gauna 3 dol, 
o šoferis uždirba 50-65 dol. per mėnesį. Gu 
mos rinkėjas gauna po 35-50 centų už sva
rą ir per mėn. uždirba 80 dol. Cukraus nen 
drių kirtėjas — 1.25 dol. už toną arba 2.50 
dol. per dieną, cukraus plantacijų darbinin 
kas — 1.25 - 1.75 dol. per dieną. Vaisių so
dų darbininkas gauna 22 cent, už vai. Cuk
raus fabr. darbininkas — 25 dol. už savai
tę. Siuvėjas — 5-15 dol. per savaitę. Bat
siuvys — 5 - 25 dol. per sav. Lentpjūvės 
papr. darbininkas — 1.75 - 2.90 dol. per die 
ną, lėhtpiūvės mašinų prižiūrėtojas — 2 - 
5 dol. per dieną. Statybos papr. darbinin
kas — 2.40 dol. per dieną, dailidė — 2.60 - 
4.60 dol. per dieną.

1958.VI.16 Belizėj kainavo svaras jau
tienos 37 c., avienos — 35 c., kiaulienos 35 
- 50 c., vištienos 65 - 110 c., kiaušinių tuz. 
120 c., sviesto sv. — 110 c., duonos sv. 20 c., 
miltų svaras 8-14 c.

Šių metų kovo 19 d. T.T. Kapucinų ordi
nui buvo didelio džiaugsmo diena.

1881 m. šventuoju paskelbtas tėvas Lau
rynas iš Brindizi Popiežiaus Jono XXIII 
pripažintas Bažnyčios Daktaru.

Visoje katalikų Bažnyčios istorijoje to
kiu šventumu ir mokslu pasižymėjusių vy
rų iki šiol buvo priskaitoma 29. Lietuviškai 
visuomenei labiausiai iš jų žinomi Augusti 
nas ir Antanas iš Paduvos.

Trisdešimtasis, Julijus Cezaris Rossi, gi
mė 1859 m. Brindizi mieste, anuomet nera
mumais kunkuliuojančioj Italijoj.

Vos užkliudęs 16 metus, pas Venecijos 
T.T. Kapucinus jis gavo šv. Pranciškaus 
rūbą ir Lauryno vardą.

Atrodė, kad mokslas jam sekasi kaip žai
dimas. Šalia privalomo kurso jis dar išmo
ko po kelias senas ir naujas kalbas. Kartą 
jis prasitarė: jeigu šv. Raštas hebrajų ir 
graikų kalbomis dingtų, tai jis padiktuotų 
jį iš naujo. Stebėtina atmintis!

Šventasis tarnavo visiems: ordino brolių 
pakartotinai išrinktas tvarkė vienuolynus, 
valdovų ir liaudies prašomas bei popiežių 
siunčiamas buvo patarėju ar pasiuntiniu ir 
tarpininku karalių ir kunigaikščių sostinė
se. Visai Europai jis didžiai pasitarnavo 
prie Stulveisenburgo (Szekes-Fehervar), 
Vengrijoje. 18.000 krikščionių stovėjo prieš 
80.000 turkų. Po pralaimėto mūšio krikščio 
nių vadai norėjo trauktis. Bet karo kape
liono T. Lauryno ugningi pamokslai paža
dino vadų atsakomybę ir karių drąsą. Išpa
žintimi ir šv. Komunija pasiruošę mirčiai, 
jie dar kartą stojo žūtbūtinėn kovon. Tur
kų veržimasis į Europos gilumą buvo pa
laužtas.

Nežiūrint daugelio pamokslų, pasiunti
nybių ir su tuo susijusių kelionių, šventa
sis rado laiko prirašyti 15 didelių tomų. O 
jo maldingumas buvo toks gilus kad, netu 
rėdamas išorinių darbų, skaitytines šv. Mi
šias laikydavo ne pusę, bet ištisą ar net ke
lias valandas.

Paskutinis priklus uždavinys vedė šven
tąjį iš Italijos Ispanijon. Ten jis karaliui 
Pilypui III turėjo perduoti gyventojų skun
dus prieš ištvirkusį ir žiaurų Neapolio vi- 
cekaralių. Šitą uždavinį bevykdydamas Be- 
leme prie Lisabonos ir mirė. Naujai aptikti 
istoriniai šaltiniai vis labiau patvirtina spe“ 
jimą, kad šventasis Neapolio vicekaraliaus 
šalininkų Ispanijos valdovo dvare buvo nu 
nuodytas,

Dievo, Bažnyčios ir žmonijos teises gi
nančiųjų likimas amžių bėgyje nesikeičia. 
Tačiau be tokių vyrų istorija būtų tik be
prasmiškas ir beviltiškas blaškymasis.

T. K.

J. PAUKŠTELIS

Pabudimas
Likęs vienas, Šliažas ilgai stovėjo prie 

lango patenkintas ir žiūrėjo į Valentą, ku
ris taip smagiai keliuku šveitė, kad net dul 
kės po kojom rūko, ir galvojo: tai, mat, mū 
sų liaudis!.. Knygos, mokslo įsigeidė...

Valentas eidamas galvojo apie Šliažą. 
Buvo smagu, kad geležinkelietis taip pat 
buvo ir piemeniu, ir pusberniu, paskui grie 
bęs mokytis ir... pasiekęs šio to... dabar 
bent samdinio naštos nebereikią nešti. Tai 
ir aš! Ir aš! — kartojo. — Kodėl-aš nega
liu? Gautą knygą spaudė už ančio, kad 
kam ji neužkliūtų. O užkliūti gali. Anądien 
ėjo be kepurės, sutiko senę, ši ir pradėjo 
bambėti: kad vaikščioja plika galva „kaip 
parmazonas“.

Pakeliui išsimaudė Sraujoje, ir buvo dar 
smagiau. Grįžęs kieme susiėmė su Zagra, 
kuris šoko jam ant krūtinės, siekė lyžtelėti. 
Sugriebęs už pečių, norėjo šunį perversti. 
Bet kaip nevertė —šis vis atsispyrė paskuti 
nėmis. Bematant įsimaišė ir Juziukas, iš 
kažkur atsiradęs — įsikabino ir visomis ke
turiomis korėsi Valentui ant krūtinės. Šis 
pasodino jį ant stulpo.

— Kukuok, uncvote!
Jam atrodė, kad vaikas iš akių labai pa

našus į Morkuvienė, ir todėl jo nemėgo.
Įėjo į klėtelę — jazminais pakvipusi.
Matyt — Rožytė man... Ji tai visai nepa

naši į savo mamytę.
— Tai tu man jazminų pamerkei? — ta

rė Rožytei, kuri kieme tartum ko ieškojo. 
Ši sumišo, išsiviepė.

Kas tau sakė, kad aš? Nei aš, nei ką.
— Nesigink, nesigink. Tik jau nežinau, 

kuo tau reiks atsilyginti.
Jam nesant, Rožytė šiandien net kelis 

kartus buvo klėtelėje. Apsidairiusi, ar ma 
ma nemato, įbėgs, atsisės ant lovos kraš
to, pasižiūrės į tą vietą, kur būna padėta 
jo galva, pauostys, padūsaus ir vėl bėga 
laukan. Palaukusi vėl apsidairys mamos, 
įbėgs, pasėdės, pauostys.,, Paskui jazminų 

stiklinėje pamerkė. O dabar... Viešpatie — 
aš jau nežinau!

Po vakarienės nerimasties pilna ji išėjo 
į pašalę ir atsisėdo ant lentelės. Žiūri į sau
lėlydžius, o akyse tik jis.

— Ko taip sėdi — ar varlių klausaisi? — 
paklausė nejučiom priėjęs. Ji krūptelėjo, 
paskui nusišiepė.

— Eik jau... Jis vis ką nors...
— Rimtai. Vakarais aš dažnai jų klau

saus. Argi negražu. Tik paklausyk, kaip jos 
sutartinai: va-ka-ras! va-ka-ras! va-ka-ras!

— Ką-ą čia jau.
— Na, gerai — bala jų nematė... Klau

syk, širdele, štai ko aš norėjau tavęs pra
šyti, — šnibždėjo arčiau prislinkęs, — tu 
paieškok —ar nerasi man kokio žvakigalio.

— Žvakigalio? O kam tau jis?
— Tai, mat, aš čia tokią knygelę... nore 

jau paskaityti.
Rožytė pakilo, nubėgo ir bematant a.tbė- 

go su žvakigaliu.
— Angelas tu! Tik savo mamytei tu ne

pasakyk, kad aš... knygelę...
Bet Rožytė paskutinių jo žodžių nebegir

dėjo — klestelėjo ant suoliuko, lyg kokios 
pusiausvyros netekusi, pakinkliuose silpnu 
mas: Viešpatie... angelas! Taip ir pasakė...

O jis nuėjo į klėtelę.

„DIPLOMATIJA“
Liepusi Rožytei po valandos užkaisti vir 

dūlį. Morkuvienė išėjo kunigo laukti. Nak- 
vosų pirkioje pora moteriškų jau laukė. Li
gonis buvo jau prirengtas — nupraustas, 
baltais marškiniais apvilktas, sušukuotas 
gulėjo jis nauju apklotu apsiklojęs, galvą 
ant balto pagalvio padėjęs ir žiūrėjo į lu
bas. Morkuvienė pričiuožė, pakalbino jį 
švelniai — pasakė, kad dar nemirsiąs „abu 
skruosteliai dar raudoni“ (nors jie buvo gel 
toni kaip vaškas), paskui kreipėsi į Nakvo 
sienes — senąją ir marčią:

— Ko gi jūs, širdytės, laukiate — ko stą 

lo netaisote? Bematant gali atvežti kunigą, 
ir bus stalas neaptaisytas.

Nakvosienės suspurdo, sumiauzgė: bet 
kad jos gerai ir nežinančios kaip jį aptai
syti.

— Jei nežinote — aš padėsiu, — pareiš
kė Morkuvienė. (Ji todėl anksčiau ir atėjo, 
kad paimtų „vadovavimą“ į savo rankas). 
— Atneškite staltieses, žvakes, liktorius, 
mūkelę ir sutvarkysime. Reikia padėti vie 
ni kitiems — kam gi katalikai būtume.

Nakvosienės ėmė nešti, o Morkuvienė 
taisė.

Pravažiavus pro kiemą Nakvosiukui su 
raudona gūnele, Pimpienė išėjo į gatvę, dar 
pasižiūrėjo: na, žinoma, kad kunigo — ko 
gi daugiau! Grįžusi tuoj įsakė dukterims:

— Sub'ruskite man —užimsite kunigėlį! 
Ance, nubėk ęas Uogintienę valcavų miltų 
paskolinti. Pasakyk — atiduosime, sumal
sime ir atiduosime, o tu, Saliūne. užlipk 
ant aukšto — gal rasi kiaušinių padėta, ar
batos užkaiskite.

Dukterys sujudo vykdyti motinos įsaky
mą, o motina atsinešė iš skrynios aksominę, 
suknelę, kokios nė viena sodžiaus gaspadi 
nė neturėjo, užsivilko, batukais apsiavė, šil 
kine skarele susirišo, į veidrodį pasižiūrė
jo ir išplaukė.

— Ir jūs man žmoniškiau apsirenkite! — 
duryse atsigręžusi tarė. — Kunigėlis jau
nas — tegul pamato ir tegul kitiems pasa
ko, kad Pimpytės neprastos. Tik pasisvei- 
kindamos jam rankos nebučiuokite — mies 
te taip nedaro — galvas linktelėkite.

Pimpienė, kaip buvusi mieste ir žinanti 
„paletiką“, galvojo „apeigų“ tvarkymą pa
imti į savo rankas. Tik koks nusivylimas— 
pas Nakvosus jau rado Morkuvienę betvar 
kančią.

Dubia! tarė sau. Norėjo tuoj į akis jai 
drėbti: sukčiuvienė, grobike, bernioką man 
išviliojai, kaip drįsti lįsti prie šventų da
lykų? Bet susivaldė — pagalvojo, kad „pa
tetika“ reikalauja pirma ligonį prideran
čiai pasveikinti. Todėl, aksominės suknelės 
klostėmis vilnydama, nustipsėjo prie ligo
nio.

— Tai ką čia dabar, kaimyne, išsimanei 
gulėti? — užgiedojo garsiai, kad visi girdė
tų. — „Dirvos neartos, lankos neplautos, 
žagrės nesmailytos“. Tuojau kelkis ir eik 
gaspadoriauti!

Kaimynas pasuko galvą ir nusišiepė kiek 
begalėdamas, bet taip aitriai, graudžiai, 
kad šiurpu buvo į jį žiūrėti.

— Ačiū, kaimynėle , ačiū! —išdejavo lyg 
iš po žemių. Už ką jis dėkojo, kokias vil
tis ar suraminimą rado Pimpienės žodžiuo 
se — nežinia. Moterys tik galvas palinga
vo, baugiai pažiūrėjo viena į kitą.

— Taigi koks linksmas, koks šmaikštus 
buvo, kai jaunesnis buvo! — tyliai dūsavo 
Garbštienė Simėnienei. — Liežuviu, štuko- 
mis nė vienas sodžiaus vyras nesusilygin
davo. O dabar!..

Pimpienė, patenkinta vykusiai pakalbinu 
si, pralinksminusi ligonį, atsisėdo. Bet da
bar ir vėl pradėjo pykti, kad „toji sukčiu
vienė, grobike lenda prie šventų dalykų“. 
Metė žvilgsnį į .„grobikės“ aptaisytą stalą 
ir nusispiovė plonai.

— Tfi! Koks gi čia aptaisymas? Argi ši
taip reikia aptaisyti?

— Tai kodėl negerai — ar ko trūksta?— 
klausė moterys.

— Argi nematote, kad krapylo nėra? Su 
kuo gi kunigas pakrapys — gal su sauja? 
Bet, mat, nežino, nesupranta ir lenda, kur 
nereikia.

Žvilgterėjo į Morkuvienę, Ši tarsi negir
dėjo.

— Nubėk! širdyt, pas Treškienę krapylo, 
— šnibštelėjo Nakvosienei — marčiai, — 
kaip čia mes ir pamiršome!

Marti išbėgo.
Pimpienė žiūrėjo į stalą ir vėl bambėjo 

visoms girdint:
— Rankšluostis nepadėtas. Tai gal kuni

gui lieps j sutaną rankas nusišluostyti, jei 
nepadėjo? Nežinojau, kad neturi — būčiau 
savo rankšluostį atnešusi.

Čia ir moterys pakraipė galvas: iš teisy
bės .kurgi kunigėlis rankas?,.

Morkuvienė nebeišlaikė — skarelės maz
gą stipriau susirišusi; prislinko artyn ir ta 
rė ramiu balsu:

— Moterėle, kas čia pačią prašo kad 
kištumeis? Jei mes tvarkome, tai gal mes 
žinome, kaip tvarkyti. O pati geriau pada
rytum, jei pabūtum susičiaupusi.

— Tfi-i! — vėl nusispiovė Pimpienė. — 
Biesą tu žinai. Ką nors iš kito pagrobti tu 
žinai!

Morkuvienė pažaliavo: ji drįs jai šitaip 
prie žmonių! — išsitiesė visu ūgiu, koją 

priekin įspyrė.
— Ką pati pasakei? Kaimynės, girdėjo

te, ką ji pasakė Liudininkais pabūsite — 
už tai ji prieš teismą atsakys!

— Ir atsakysiu! Atsakysiu, kaip tu man 
bernioką pačiame darbymetyje išviliojai. 
Išviliojai todėl, kad nori savo dukterį jam 
užkarti! Niekas neima, tai manai—gal nors 
samdinys paims.

Morkuvienė pradėjo drebėti ir kreipėsi 
į abi Nakvosienės:

— Ko gi jūs tylite — ar liežuvių nebe
turite? Varykite tą nevisprotę laukan, kad 
nedergtų jūsų namų! Kunigas su švenčiau
siu atvažiuoja, o atėjusi boba čia peklą ke
lia! Dar nelaimę užsitrauksite.

Marti ir uošvė vėl sumišusios sumiauzgė 
it katės: ką čia jos padarysiančios? — Bet 
tuo tarpu vidun įėjo Nakvosų sūnus Jur
gis — plačiapetis ir kone nuo sieksnio il
gumo.

— Kas čia per ermideris, e-e net kieme 
girdėti?

Morkuvienė pradėjo dar rimčiau:
— Arba toji neprotinga moteris tegul iš

eina, peklos nekūrusi, arba aš išeisiu! Ligo 
niui ramybė reikalinga, saužinės rokundą 
turi padaryti, o ji...

— Še tau ramybė! — kyštelėjo Pimpienė 
špygą. — Šventoji, mat, atsirado.

Tai pamačiusiam Jurgiui ir užvirė krau
jas, net akių obuoliai paraudonavo. Jis pri
siminė, kaip prieš metus Pimpienė jam 
taip pat kyštelėjo špygą: še tau... mano An 
cė ne tokiems juodnugariams.

— Ir išeik, dėdiene! E-e, jei taip, tai iš
eik. O jei ne — išvesiu paėmęs kaip po
nią!

— Ne tu, gličmonai, mane atvedei ir ne 
tu išvesi!

— Ot, ir išvesiu! Pamatysi, kaip išvesiu! 
— sujudo Jurgis, atidarė pirkios duris. — 
Tėtušiui poilsis reikalingas.

Pimpienei suvirpo kailis: o ką su kvai
liu ■— paims ir išves... paskui ir juoksis vi
sas sodžius! Geriau jau pačiai.

Pakilo nuo suolo ir pastipčiodama išsku 
bėjo; priemenėj dar nusispiovė, kad visi 
girdėtų — viduj spiaudytis bijojo Jurgio. 
Dabar ir moterys visos stebėjosi — galvas 
kraipė, kad Pimpienė kabinėjasi prie .ne
kaltų žmonių“.

(Bus daugiau)
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS VOKIETIJA

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
SUSIRINKIMAS

1959 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienį, 4 v. 
p.p. punktualiai, Parapijos salėje kviečia
mas pusmetinis parapijos susirinkimas.

Visi parapijiečiai kviečiami dalyvauti.

LONDONO LIETUVIŲ BAŽNYČIOS K-TO 
BAZARAS

Londono Lietuvių šv. Kazimiero Bažny
čios Parapijos Komitetas ruošia rudens 
B a z a r ą savo bažnyčiai išlaikyti, prie 
kurio kviečiame prisidėti pinigine auka ar 
fantais. Seniesiems išeiviams išmirštant, o 
naujiesiems lietuviams tremtiniams kas 
kartą vis daugiau emigruojant į Ameriką, 
Parapijos Komitetas, kuris turi pareigą rū 
pintis bažnyčios finansiniais reikalais ir jos 
išlaikymu, susiduria su labai dideliais sun
kumais. Todėl kviečiame visus lietuvius ka 
talikus į talką, kad visi sujungtomis jėgo
mis įstengtume išlaikyti šią lietuvišką reli
ginę šventovę, kuri yra vienintelė tokia vi
soje Anglijoje, o taip pat ir visoje Vakarų 
Europoje. Kiekviena auka Lietuvių bažny
čios išlaikymui mums yra labai brangi, o 
už visus mūsų bažnyčios narius ir jos rė
mėjus, tiek už gyvus, tiek ir už mirusius, 
parapijos klebonas kas sekmadienį aukoja 
Šv. Mišias.

Pinigines aukas ir fantus prašome siųsti 
iki spalio 15 d. Parapijos Komiteto Pirmi
ninko vardu ir bažnyčios adresu: Mr. S. 
Kasparas, Lithuanian Church, 21, The 
Oval, Hackney Road, London, E.2.
Parapijos Klebonas ir Parapijos Komitetai

NAUJA ŠEIMA
Rugpjūčio 15 d., šeštadienį, Londono Lie 

tuvių Bažnyčioje susituokė Albinas Prans- 
kūnas ir Elena Arminaitė.

Popiečiu Lietuvių Namuose buvo vestu
vinis balius.

BRADFORDAS
Dainų ir šokių pobūvis

Bradfordo Liet. Vyties Klubas praneša, 
kad rugpjūčio 29 d., šeštadienį, rengiama
sis Dainų ir šokių pobūvis įvyks Victorijos 
salėje, Saltaire, Victoria Rd., Victoria Ins
titute. Pradžia 5 vai. p.p. Programoje At
žalynas. Atskiri bufetai suaugusiems ir 
vaikams, šokiams gros modernus džiazas. 
Pabaiga 11 vai.

Laukiamos ekskursijos. Iš Bradfordo 
vykti raudonais Keighley, Skipton, Beng- 
ley busais ir Saltaire trolebusais iki Victo- 
riit—Hd. ui 0 penus.

Vaidilietę E. ARMINAITĘ 
ir A. PRANSKŪNĄ, 

sukūrusius šeimos židinį, sveikiname 
ir linkime ilgo gražaus ir saulėto 

gyvenimo.
Londono Vaidilos Valdyba ir nariai
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Linksma jų tarpe
SU SKAUTAIS IR JAUNIMU PRIE LAUŽO

Skautų - jaunimo stovyklos užbaigimo 
laužas rugpjūčio 9 d. vėl sutraukė į Sody
bą gan didelį skaičių lietuvių.

11 vai. visi susirinko į salę, ir kun. A. 
Kazlauskas, Lietuvių parapijos klebonas, 
atlaikė šv. Mišias ir pasakė pamokslą. Pa
maldose organizuotai dalyvavo visa jauni
mo stovykla su savo vadovybe. Pagiedojęs, 
pasimeldęs jaunimas išsiskirstė į savo sto
vyklas. Pasirodo, kad šįmet buvo net trys 
stovyklos!

Po pamaldų svečiai išsiskirstė po Sody
bą, kas prie ežerėlio ar baseino, kas j ba
rą alučio paragauti, pasikalbėti su pažįsta
mais.

Trečią vai. gražus lietuvių būrys susirin 
ko į Sodybos miškelį, kitoj kelio pusėj, kur 
jau kelinti metai iš eilės stovyklauja mūsų 
skautai - jaunimas. Stovyklos vadai atve
dė visus dalinius į aikštelę ir, sustatę kva
drato forma, pradėjo oficialiąją dalį. J. Al 
kis, stovyklos vadas, pasveikino visus sve
čius ir padėkojo tautiečiams už suteiktąją 
materialinę paramą rengiant šią stovyklą.

Paskui jis iškvietė DBLS valdybos narį 
S. Nenortą pasakyti keletą žodelių DBLS 
vardu. S. Nenortas pasveikino mūsų jau
nuosius stovyklautojus, padėkojo vadams 
už rūpinimąsi jaunimu, nesigailint nei lai 
ko, nei energijos. Jis pareiškė viltį, kad iš 
stovyklaujančio jaunimo išaugs nauji kad 
rai, kurie tęs lietuvybės darbą, pasitraukus 
vyresniesiems. Kun. A. Kazlauskas apgai
lestavo, kad šįmet stovykla neturėjo kape
liono, nes, kun. P. Daukniui išvykus Itali
jon, jis pats negalėjęs pasitraukti iš Lon
dono. Pasidžiaugė betgi, kad stovyklos už
baigimo proga galėjo atvažiuoti ir nors 
trumpai pabūti su stovyklaujančiu jauni
mu ir vadais.

J. Alkis iškvietė M. Bajoriną, jo paties 
žodžiais, šios žemės valdytoją. M. Bajori- 
nas palinkėjo, kad kitais metais stovyklau 
tų ne 65, bet, mažiausia, bent dvigubai tiek 
jaunimo. Dar įuvo skaitomas LAS sveikini 
masĮ o po to prasidėjo tikroji skautiška dą

PIRMASIS LIETUVIO SENELIO KAPAS 
VECHTOJE

Š.m. birželio 18 d. seneliai lietuviai iš 
Varelio buvo atkelti į Vechtą ir patalpinti 
naujoje ir gražiai įrengtoje senelių prie
glaudoje. Su kitais atvyko kartu ir ligoniai, 
jų tarpe sunkiai sergantis Jonas Nevedoms 
kis. Deja, neilgai jam teko naudotis šioje 
prieglaudoje Visais patogumais. Apie 8 me
tus iškankintas ligos rugpjūčio 8 d. mirė.

Išvežant karstą iš prieglaudos, seselės 
vienuolės velionį papuošė gėlėmis, pagie
dojo giesmių, o lietuviai — Angelas Dievo. 
Rugpjūčio 13 d. atvykęs kun. P. Girčius 7 
Vai. atlaikė Mišias, o 9.30 vai., dalyvaujant 
vienuolėms, lietuviams ir vokiečiams sene
liams, velionis iškilmingai buvo palaidotas 
Vechtoja, R. kat. kapuose. Kun. Girčius pa 
sakė pamokslą. Naujai supiltą mūsų tautie
čio kapą papuošė velionies žmonos Ievos 
Zakytės-Nevedomskienės, lietuvių ir vokie
čių senelių vainikai.

Nevedomskis buvo gimęs 1888 m., sausio 
18 d. Vilkaviškio apskr., 25 metus išgyveno 
Kybartuose. Amerikoje liko duktė Adelė 
su vyru Macijausku.

MIRĖ KONSTANTINAS ŠAKENIS
Grąžintas iš Sibiro, mirė Lietuvoje inž. 

K. Šakenis, gimęs 1881 m. Vabalninko 
valsčiuje.

Nepriklausomoje Lietuvoje jis buvo mo
kytojas ir parašė fizikos vadovėlius. Vėliau 
buvo švietimo ministeris ir valstybės kon
trolierius.

Buvo eiliuotai išvertęs A. Mickevičiaus 
„Poną Tadą“.

Europos Lietuviškoji Periodika
SVEČIAS, Lietuvių evangelikų liuteronų 

laikraštis, Nr. 4. Šiame numeryje: Bažny
čia jūsų namuose (A.T.), Seniausias lietu
viškas laikraštis ir jo redaktorius N.P. Os
termejeris (prof. V. Biržiška), Šalin su 
„Rock n'Roll“, Lygybė Dievo akivaizdoje. 
Gyvenimo nuostabumas (Dr. Vydūnas),, 
Žinios iš pasaulio, Mūsų gyvenimas ir 
veikla.

PAIEŠKOJIMAI
RUGENIO Kazimiero ir kitų Anglijoje 

gyvenančių pažįstamų ieško: Jonas Stala
ms, 2653 W. 69th St., Chicago 29, Ill.,USA.

BARANAUSKAS Juozas, sūnus And
riaus, gimęs 1926 m.. 1948 m. gyvenęs Tad- 
casteryją pats ar apie jį žinantieji, prašom 
rašyti „Europos Lietuvio“ Administracijai.

NOTTINGHAMAS
Pamaldos liet, evangelikams

Pamaldos liet, evangelikams bus laiko
mos Nottinghamę, All Saints Bažnyčioje, 
šio mėn 23 d., 15 vai. Pamaldas laikys Al- 
donis Putcė.

lis. J. Bružinskas, ilgametis skautas, apdo
vanojamas ordinu už skautišką veiklą. 
Skamba aikštėje įsakymai, keletas jaunųjų 
skautų ir skaučių duoda priesaiką, kai ku
rie pakeliami į aukštesnius laipsnius, ir 
vis skautiška tvarka, drausmė aikštėje.

Oficialioji dalis baigiama Tautos himnu. 
Stovyklos vedėjas J. Alkis pakviečia sve
čius prie laužo, parengto kitoje miškelio 
vietoje. Laužą įkurti pakviečiami kun. A. 
Kazlauskas, S. Nenortas ir Dr. Valteris. Šia 
proga paaiškėjo, kad sunku patikėti, jog 
Dr. Valteris nerūko, nes pats prisipažino, 
kad degtukų turi!

Linksmai įsiliepsnoja laužas, ir mūsų 
skautai pradeda savo programą. Sunku iš
reikšti, kokį malonų įspūdį daro, kai matai 
atžalyną — jaunimą, susibūrusi i vietą dai 
nuojant lietuviškas dainas, deklamuojant 
eilėraščius, linksminant svečius skautišku 
jumoru. Ypač gražiai deklamavo ir daina
vo Vandutė Galbuogytė. Po to keturios 
skautės padainavo partizanų dainą, kuri, 
gal būt, nevienam išspaudė ašaras.

Nežinau, kiek ilgai būtų tęsusis progra
ma, jei perkūnas nebūtų pradėjęs dundėti. 
Užslinko debesys, ir programa turėjo baig
tis. Svečiai ir jaunimas išsiskirstė.

Programą labai ir labai gražiai pravedė 
J. Alkis ir p. Bružinskienė. Norisi padėkoti 
jiems ir kitiems skautų vyresniesiems už 
globojimą jaunimo, už jų rūpesčius organi
zuojant stovyklą, nors vienai savaitei subu 
riant atžalyną į vieną vietą, kur jie pamo
komi lietuvių kalbos lietuviškų dainų, įsi
gyja lietuviškų papročių. Taigi širdinga pa 
dėka priklauso skautų vadams už stovyk
los suorganizavimą ir linkėjimas, kad sto
vyklaujančio jaunimo skaičius didėtų ir 
kad iš jų išaugtų naujų jėgų kovai už Lie
tuvos laisvę ir lietuvybei išlaikyti. -Taip 
pat reikia tikėti, kad mūsų lietuviškoji vi
suomenė atkreips daugiau dėmesio i jauni
mą ir daugiau jį parems materialiai stovyk 
los reikalams ar kitiems darbams.

A. Pranskūnas

KAIP ŽMONA NUGALĖJO, KAIP NENOROM VAŽIAVAU IR KAIP NUVAŽIAVĘS PRAGIEDRĖJAU.
KAUŠAS, ŠOKIMAS Į ŠIAUDUS IR RAUDONA ROŽĖ... — VAKARINĖ ROMANTIKA.— 

IKI PASIMATYMO KITAIS METAIS!
Turiu prisipažinti: ir vėl žmona nugalė

jo. Ištisus pereitus metus, kai tik iškildavo 
klausimas, ar ir kur ateinančią vasarą vyk 
sime atostogų, ji nedvejodama sakydavo:

— Aišku, kad vyksime atostogų ir niekur 
kitur, kaip tik į Lietuvių Sodybą. Reikia 
bent kartą išsijungti iš kasdieninio miesto 
triukšmo, pabūti gryname ore, tarp savų 
žmonių pailsėti ir atsigauti. Niekur kitur 
nė negalvok, tik į Sodybą.

— Bet ką mes tame užkampyje veiksim? 
Nei pažįstamų žmonių, nei kino, nei kito
kių pramogų.'Gulėsime per dieną kur nors 
samanose, kol ir patys apželsime. O jeigu 
išvyktume į pajūrio vasarvietę, tai bent 
įvairu ir įdomu. Važiuojame į pajūrį.

— Nieko nebus, — atkerta žmona. —Tik 
rai jau gėda nepavasaroti lietuviui bent 
kartą savųjų tarpe. Sakau: niekur kitur, 
kaip tik į Sodybą. Aš nenusileisiu.

Nutilau. Ką čia be reikalo ginčysies! Pra 
eis kiek laiko, palauksiu, kol kitataučiai 
bus užėmę vietas, o paskui lengva pasitei
sinti, kad mūsų nepriima. Bet apsirikau. 
Kartą apie Velykas žmona ir vėl klausia:

— Ar užsakei mums kambarį Sodyboje, 
kaip žadėjai?

— Aš nieko nežadėjau, — sakau nuste
bęs. — Be tų dar daug laiko, suspėsime. 
Dar iš viso nežinome, kada mūsii atosto
gos.

— Tu gana gerai žinai, kad atostogas ga 
lime gauti, kada tik norime, kada mums pa 
togiau. O kambarį Sodyboje nevisada gali 
gauti, nes kiti žmonės nelaukia paskutinės 
savaitės, kaip mes. Rašyk šiandien pat ir 
užsiregistruok.

Dėl šventos ramybės rašau. Neprašau už 
registruoti, tik pasiteirauju. Už poros die
nų netikėtai greitas atsakymas iš Londono 
Lietuvių Namų praneša, . kad geriausiai 
atostogų savaitei likęs tik vienas dvigubas 
kambarys. Ragina skubėti. Žmona, pama
čiusi laišką, nebelaukia, kol aš prisiruošiu: 
pati užpildo blankus, įbruka į rankas depo
zitą ir išsiunčia mane į paštą. Šitaip neno
rom ir užsiregistravau vienai savaitei.

Pagaliau atėjo jos lauktoji diena. Iš anks 
to ji sutvarkė lagaminus, kad man nebūtų 
pagrindo murmėti. Naktį išsėdėję traukiny 
je, sekmadienio rytą pasiekiame Londoną. 
Sėdime stotyje ir laukiame, kol pradės va
žinėti požeminiai traukiniai. Nusibodus 
laukti, susirandu telefono kioską, paieškau 
Lietuvių Namų telefono numerį ir skambi 
nu. Sakau, gal iš ten šiandien eis koks au
tobusas, tai sykiu nuvyksime. Tyla. Skam
binu j senąjį Klubą, tačiau ir ten niekas 
neatsiliepia. Pagaliau, išsėdėję Euston sto
tyje beveik tris valandas, pasiekiame Ai
dershot ir ten kaip tik spėjame pagauti au 
tobusą, kuris mus nuveža iki New Inn kar- 
čiamos.

— Ar toli iš čia iki Lietuvių Sodybos? — 
klausiu kartu su mumis iš autobuso išlipu
sį, rodos, vietinį berniuką.

— Nežinau, — atsako šis.
— Tai dabar klaidžiosime vėl! Nestebėti 

na, kad tokio Dievo apleisto kampelio čia 
niekas ir nežino...

Bet žmona nenusimena.
— Palauk, — sako, — nesikarščiuok. — 

Kreipdamasi į berniuką vėl klausia jį:
— Tikriausia, čia kur nors netoli turi bū 

ti Headley Park, ar ne taip?
— Headley Park? Oh yes, čia visai ne

toli. Paeikite kelis žingsnius atgal į aną ke 
liuką, pasukite į dešinę ir ten tiesiai nuei
site. You can't miss it.

Tylėdamas velku lagaminus ir šluostaus 
prakaitą. Kol pasiekėme Aidershot, dan
gus buvo apsiniaukęs, ir atrodė, kad neuž
ilgo bus lietaus. Tačiau dabar saulė kaiti
na asfaltą, kuris beveik limpa prie mūsų 
pavargusių kojų. Plente nė gyvos dūšios. 
Paėjus gerą galą ir dar nieko nematyti, jau 
ir žmona pradeda abejoti, ar tikru keliu 
žingsniuojame. Neužilgo priešais mus atei 
nanti kitataučių šeima paaiškina, kad So
dyba čia pat, už kelių minučių kelio.

Pagaliau pasiekiame Lietuvių Sodybą. 
Kažkas tuojau pašaukia Sodybos šeiminin
ką. Tai aukštas, malonių veido bruožų, sau 
Įėję nudegęs žemaitis. Vos tik mums pri
sistačius, jis pats paima iš mūsų lagaminus 
ir veda į mums skirtą kambarį.

Kambarys erdvus ir švarus. Lovos nau
jai paklotos. Nors pusryčių jau pavėlavo
me, šeimininkas, nurodęs mums kai kurias 
reikalingas smulkmenas, pakviečia išgerti 
kavos. Nuo tokio malonaus priėmimo ir ma 
no ūpas pradeda taisytis. Po trumpų pusry 
čių nebejaučiame ilgos kelionės nuovargio, 
o nusiprausę ir persirengę visai pamiršta
me, kad esame naktį nemiegoję. Išeiname 
apžiūrėti seniai bematytos Sodybos.

O pažiūrėti čia yra ko. Prieš namą pa
jūrinėse kėdėse sėdi žmonės, atsisukę į sau 
lę, ir varto rytinius laikraščius. Visi be 
švarkų, atlapom krūtinėm, atraitytom ran
kovėm, o vienas kitas vyriškis ir be ilgų 
kelnių. Jie jau gerokai saulėje apdegę, ma
tyt, kad ne pirma diena čia. Žemiau esan
čioje aikštelėje jaunimas žaidžia kamuoliu, 
o toliau ežerėlyje išdidžiai sukinėjasi dvi 
dar pilkos gulbės, mėgindamos nubaidyti 
nuo prisiekusiųjų meškeriotoju žuvis ir 
pakraštyje begandrinėjančius vaikus. Už 
ežero ir aplinkui visą Sodybą žaliuoją miš 
kai ir mėlynas dangus sudaro nepaprastai

gražų vaizdą. Čia tokia gili, gaivinanti ra
mybė, toks švarus ir šviežumu kvepiantis 
oras pripildo didmiesčio dulkėmis prisigė
rusius plaučius. Nejučiomis pasidaro leng
va ir malonu.

Prie maudymosi baseino, nors ir be „Bi
kini“, lenktyniaudami apsinuoginame, su
gulę įvairiose pozose, vis suka dar negana 
parudusius šonus į saulę, kad tik geriau 
spindulių pagautų. Cementinio baseino dug 
nas ir sienos mėlynos, tad ir vanduo turi 
melsvą atspalvį, kuris dar labiau kviečia 
pasimaudyti, atsigaivinti. Prieš kelis me
tus būdelės persirengti, mačiau, buvo deng 
tos šiaudais. Dabar jos jau turi naujus, to
liu dengtus stogus; viduje įtaisyti suolai 
ir rūbams kabyklas. Vos tik man įėjus nu
sirengti, nepažįstamas vasarotojas ir klau
sia:

— Gal pametėt pinigų? Radau čia 10 ši
lingų banknotą, ir niekas neprisipažįsta.

Toks pavyzdingas sąžiningumas ne visur 
užtinkamas. Dabar įsitikinau, kad Sodybos 
šeimininkas teisybę sakė, pareikšdamas, 
jog kambarių durys niekad nerakinamos, 
nes čia vagysčių nepasitaiko. Nežiūrint tai, 
kad čia per metus praeina nemažas skai
čius vasarotojų, jau kelinti metai, kaip jo
kia vagystė neįvyko ir niekas nėra pasige
dęs palikto daikto. Atvirkščiai, rasti daik
tai buvo atiduoti Sodybos šeimininkui, ir 
savininkai iš jo be klapato gali atsiimti.
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Pirmą valandą pietūs. Erdvioje valgyk

loje sienos papuoštos gražiais paveikslais, 
stalai baltomis staltiesėmis dengti ir servie 
tėlėmis aprūpinti. Iš karto jaučiama tvar
kinga šeimininkų ranka.

Daugumas ateina į valgyklą atsilapoję, 
rankoves atsiraitė; tik retas kuris su kak
laraiščiu ir švarku. Niekas nesivaržo. Pasi
girdus skambant, pirmoje eilėje prie rezer
vuotų stalų susėda savaitiniai atostogauto
jai. Dieniniai svečiai, jeigu kartu nesutel
pa, valgo antroje pamainoje. Susipažįstam 
su savo stalo kaimynais. Visi malonūs, šne
kūs. Kol paduodami patiekalai, jau mes vi 
si lyg seni pažįstami, nes pasirodo, kad 
mūsų vaikai, kasmet važinėdami į skautų 
stovyklą, jau seniai pasižįsta. Dabar ir tė
vai turi progos kartu pabendrauti.

Priešais mane prie stalo sėdi jauna ru
dakė. Nejučiomis įsižiūriu į prie jos krūti
nės prisegtą raudoną rožę ir galvoju, kaip 
gražiai ji derinasi su ponios raudonomis 
lūpomis ir saulėje nugedusiais pečiais. Bet 
kai žmona man pristumia lėkštę, greit susi 
griebiu ir savo žvilgsnį ir mintis paskan
dinu į garuojančius kopūstus. Maistas tik
rai skanus ir įvairus. Lietuviškos šeiminin
kės gamintas. Stalų patarnavimas taip pat 
mandagus ir sklandus.

Po pietų vietinis gyventojas p. Pijus ap- 
rodo mums Sodybos ūkį. Apžiūrime aptvar 
kytus pastatus, malkinę, garažą. Didelia
me šiltadaržyje noksta daugybė pamidorų, 
o daržuose nemaži plotai bulvių, burokėlių, 
svogūnų, kopūstų, rubarbarų ir kitokių da 
lykų. Atskiruose atitvėrimuose matome 
bent kelis šimtus pernykščių ir jauniklių 
vištų, kurios pilnai aprūpiną Sodybos vir
tuvę kiaušiniais. Toliau prieiname jaunus 
vaismedžius, dailiai pasodintus ir prižiūri
mus. Prie kiekvieno medelio kabo skardelė, 
kurioje įrašyta aukotojo pavardė ir mede
lio pavadinimas. Dar visai neseniai vasaro 
tojų savanoriškai praplatintais miško ta
kais nueiname iki seno vandens malūno ir, 
viską gerai apžiūrėję, grįžtame atgal. Nesu 
silaikau neparagavęs keletos dar žalių ger
vuogių ir patrauškinu kelis dar neprino
kusius riešutus. Tik kai dilgėlės pasvilina 
plikas blauzdas, palieku jas ramybėje.
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Kaip greitai čia laikas bėga! Jau savaitė 

baigiasi, ir netrukus reikės grįžti, bet čia 
taip malonu ir gera, kad apie grįžimą ir pa 
galvoti nenorime. Nėra nė laiko apie tai 
galvoti. Pusryčius pavalgę pavartome laik
raščius ar perskaitome gautuosius laiškus 
vieni sėdamės aikštelėje, kiti traukiame 
prie baseino. Ten kiek pasikepinus, kas 

■nors sušunka:
— Vyrai, į šiaudus!
Iš karto nesuprantu, kur tie šiaudai. Tik 

kai vienas po kito pradėjo šokti į vande
nį, atsiminiau, kad dar vaikais būdami dar 
žinėje, užsikorę kiek galint aukščiau, šok
davome nuo balkių j šiaudus.

Pasipliuškinę vėl išsitiesiame žolėje. Pa
sigirsta kartais rimtos, o kartais tokios juo 
kingos kalbos, kad net visi kvatoja. Juok
darių visur susiranda. Pasitaiko ir roman
tiškų nuotaikų. Kartą viena ponia tyliai 
pradėjo:

Mes susitikom tuomet,
Kai pavasario saulė šypsojos 
Ir žydinčios žibuoklės
Pas save paslaptingai viliojo.
Laimingi mes buvom tarp jų;
Tarp saulės, dangaus ir gėlių...

Dainelei pasigirdus, visi įsiklausė, o su 
paskutinėm posmo eilutėm jau beveik visi 
kartu niūniavo.

Pietų laikui artėjant, jei kam nusibodo 
saulėje gulėti, nueina į barą po „kaušą" iš
mesti. Ir čia naujas terminas, bet labai 
lengvai suprantamas tam, kuris ,,įsikau- 
šęs“.

Po pietų vieni žvejoja, kiti vyksta ( neto

limą miestelį ar šiaip tinkamai praleidžia 
laiką. Kartą savaitėje čia pat Sodyboje ga
lima nusipirkti vaisių, kurie pristatomi ke 
liaujančios parduotuvės.

Vakarai Sodyboje ypač gražūs. Saulei nu 
sileidus už miško, ežerėlis apdengia van
dens lelijas plonu pilku rūko šydu. Aukšti 
medžiai stovi ramūs, lyg sargai. Oras per- 
kokio jau labai labai seniai beragavau. Gro 
kokio jau labai labai senai beragavau. Gro 
žėdamiesi gamta, žmonės negalvoja apie 
ankstyvą gulimą, bet eina pasivaikščioti 
arba užsuka į skautų laužą, kuriame kas 
vakaras galima ką nors naujo išgirsti. Grj 
žus iš pasivaikščiojimo, baras savo muzi
ka ir bufetu taip pat ne vieną sulaiko. Vie 
ną vakarą meškeriotojai, prisigaudę kar
pių, linų, ešerių ir kilbukų, suruošė puikų 
žuvų balių. Prie bendro stalo pasijutome 
kaip viena didelė graži šeima. Visi linksmi 
ir smagūs, net ir kilbukai pradėjo dainuoti.
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Kai šeštadienio rytą reikėjo užleisti kam 
barius naujai atvykstantiems vasaroto
jams, vieni pradėjo ruoštis į namus, bet 
daugelis dar norėjo pasilikti iki skautų sto 
vykios uždarymo. Su išvykstančiais atsi
sveikinome drėgnomis akimis, nes visiems 
buvo gaila skirstytis. Likusiems sumanūs 
Sodybos šeimininkai dar surado kad ir lai 
kinas nakvynes.

Sekmadienį suvažiavo daugybė žmonių 
iš įvairių Anglijos vietų. Pamaldų metu sa 
Įėję netilpo visi. Po pietų įvyko iškilmingas 
skautų stovyklos uždarymas su laužu ir 
įdomia programa. Dar kelias valandas pa
sivaišinę su senais ir naujai atvykusiais pa 
žjstamais, pradedame ruoštis į namus.’ 
Nors gaila, bet taip reikia. Su kuriais dar 
galime susigaudyti žmonių minioje, atsi
sveikiname, atsibučiuojame, ir sudiev...
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Vykstant namo, tarp snaudulio ir tikro
vės man vis dar grįžta vaizdai iš smagiai 
praleistų atostogų. Matau malonius žmo
nes, aukštus medžius, raudoną rožę, žydin 
čias žibuokles, saulę ir kilbukus. Prisime
na Antano šauksmas „I šiaudus“, girdžiu 
ir Kazimiero raginimą „Prie kaušo“. Pra
bundu, kai traukiniui sušvilpus ir aš pats 
skautiškai sušunku: „ir kopūūūstai!“.

šis malonus prisiminimas nedings su nu 
degusia oda, kuri jau lupasi nuo nugaros. 
Esu tikras, kad kitais metais žmonelei ne
bereikės manęs raginti vykti į Sodybą. Jei 
tik Dievas duos sveikatos, tai iš anksto už
siregistruosiu.

Pamėginkite ir jūs, kurie dar ten nebuvo 
te. Nesigailėsite. Elwe

...Naujas specialus žurnalas kovai prieš 
religiją

Vilniaus radijas liepos 18 d. pranešė, 
kad nuo rugsėjo mėnesio (Maskvoje) pra
dės etiti naujas ateistinis žurnalas rusų 
kalba, žurnale būsią straipsnių iš įvairių 
mokslo sričių ir specialiomis ateistinėmis 
temomis. Žurnalas kritikuosiąs pravosla
vų, katalikų, protestantų, islamo ir budiz
mo „antimokslinę, tamsią esmę“, demas
kuodamas tų religijų kai kuriuos pasireiš
kimus. Žurnalas skiriamas ateistiniams agi 
tatoriams ir propagandininkams, lekto
riams, mokytojams.

LIETUVIŠKA KNYGA —
GERIAUSIA DOVANA!

Albumas „Lietuva“ — 35 šil.
Lithuania through the Ages — 25.8. 
Žukas — Žvilgsnis į praeitį — 35 šil. 
B. Sruoga — Dievų miškas — 35 šil. 
Arkv. Skvireckas — Šv. Raštas. Senas 

Testamentas — 2 dal. — 7 sv. 14 šil.
Dr. Biežis — Būkite sveiki — (nauja lai 

da su iliustr.) — 14 šil. 8 d.
Merkelis — Vaižgantas — 43 šil.
Mazalaitė — Pjūties metas — 27.6.
Lithuanian Recipes — 14 š. 8 d.
Prunskis — Mano pasaulėžiūra — 25.8.
Valgių gaminimas (su iliustracijomis) — 

54 šil.
Katiliškis — Išėjusiems negrįžti — 35 šil.
Enciklika — 3.6.
Emmerech — Kristaus Kančia — 21 šil.
Vaišnora — Marijos garbinimas Lietu

voje — 35 šil.
Vaikų auklėjimas šeimoje — 10.6. .
Tautų praeitis — (žurnalas) — 21 šil.
Mišių paslaptis — 14 šil.
Dr. Tumėnienė — Mano atsiminimai — 

18 šil.
Justinas Tumėnas — 11 šil.
P. Naujokaitis — Upeliai negrįžta į kal

nus (romanas) — 35 šil.

Be atskirų raginimų prašoma atsiskai
tyti už 17 tomą Liet. Enciklped. Neatsiskai- 
čiusiems sekantis tomas nebus siunčiamas. 
Liet, plokštelės, gintaras, paveikslai, perio
dika. Rašyti: DAINORA, 49, Thomton Avė, 
London, W.4,
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Lietuvių Prekybos Bendrovės vadovybei malo
nu pranešti, kad jai pasisekė sudaryti sąlygas 
patenkinti visuomenės pageidavimui siųsti di
desnius standartinius siuntinius, ir tam reika
lui ji paskyrė 50.000 jardų EKSPORTINĖS 
RŪŠIES VILNONIŲ MEDŽIAGŲ labai dailiais 
dvigubais ruoželiais ir lygių šitokių naujų ir 
ypač patrauklių spalvų: melsvos, tamsiai rus
vos ir pilkšvos. Visos tos medžiagos turi įrašus 
„Made in England“.
Nuo 1959 m. rugpjūčio 1 d. mes siūlome tas me 
džiagas sudarinėti šitokiems keturiems papil
domiems standartiniams siuntiniams:
1) SIUNTINYS NR. 28:
16 ir ketvirtis jardo NAUJOS EKSPORTINĖS 
RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, ruožuotos 
ar lygios, 5 vyriškiems ar moteriškiems kostiu
mams.

Svoris 17 svarų. Kaina £19.19.0.
2) SIUNTINYS NR.29:
16 ir ketvirtis jardo NAUJOS EKSPORTINĖS 
RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, ruožuotos 
ar lygios, 5 vyriškiems ar moteriškiems kostiu
mams.
10 jardų dvigubo pločio pamušalo.

Svoris 21 svaras. Kaina £23.9.0.
3) SIUNTINYS NR. 30:
32 ir pusė jardų NAUJOS EKSPORTINĖS RŪ
ŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, ruožuotos ar ly 
gios, 10 vyriškų ar moteriškų kostiumų.

Svoris 34 svarai. Kaina £39.11.0.
4) SIUNTINYS NR. 31:
32 ir pusė jardų NAUJOS EKSPORTINĖS RŪ
ŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, ruožuotos ar ly 
gios, 10 vyriškų ar moteriškų kostiumų. • 
20 jardų dvigubo pločio pamušalo.

Svoris 42 svarai. Kaina £43.15.0.
Į šių siuntinių kainas Įskaityti visi su pasiunti
mu susiję mokesčiai.

EUROPOS LIETUVIS Nr. 33. (573) 1959. VIII. 20

LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS
Mums malonu informuoti visus lietuvius, kad 
Lietuvių Prekybos Bendrovė, nepaisydama tai, 
jog NAUJŲJŲ medžiagų rūšis yra žymiai aukš
tesnė ir kaina brangenė, lietuvių gerui yra nu
sprendusi skirti tas medžiagas sudarinėti vi
siems tiems 30 skirtingų standartinių siunti
nių, NEPAKELDAMA JŲ KAINOS.
Mūsų standartinius siuntinius gali užsisakyti 
bet kas, vis tiek, ar jis būtų Lietuvių Prekybos 
Bendrovės, ar . kurios nors kitos firmos kli- 
jentas.
Norėdami suteikti galimybę užsisakyti siuntinį 
ir tiems klijentams, kurie dėl ko nors nepajė
gia tuojau padaryti tai, gavę £1.0.0 už bet kurį 
norimąjį standartinį siuntinį, galutinio užsaky 
mo mes lauksime 3 mėnesius.
Pareikalavusiems NEMOKAMAI siusime savo 
NAUJŲJŲ EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONIŲ 
MEDŽIAGŲ pavyzdžius, 30 skirtingų standar
tinių siuntinių kainoraštį (siuntinius sudaro 
kostiumų ir paltų medžiagos, pamušalas, batai, 
megztiniai ir kt.) ir naują lietuvių kalba iš
spausdintąjį bendrinį katalogą, kuriame yra 
aptarta
1. Apie 600 rūšių įvairių angliškų medžiagų;
2. Didelis pasirinkimas gatavų drabužių mote
rims, vyrams ir vaikams;
3. Įvairių rūšių odos;
4. Gatava avalynė;
5. Laikrodžiai;
6. Foto aparatai;
7. HOHNER akordeonai — 20 skirtingų mode
lių, kurių kainos įvairuoja pradedant nuo 
£13.10.0.
8. SINGER siuvamosios mašinos, raukinės ir 
kojinės;
9. AUTO-KNITTER — vienintelė mezgimo ma
šina, kuri yra pritaikyta visų rūšių . siūlams, 
ĮSKAITANT IR NAMIE VERPTUOSIUS; .
10. OLYMPIA rašomosios mašinėlės šių kalbų 
raidynu: lietuvių, latvių, estų, rusų,'ukrainie
čių, vokiečių ir anglų;

11. Vaistai, gaminti Anglijoje, JAV, Vokietijo
je, Švedijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje ir 
TSRS.
Mūsiškis medicinos skyrius įvykdo užsakymus 
pagal bet kuria kalba surašytus ir iš Lietuvos 
atsiųstus receptus.

MES GARANTUOJAME, kad:
1. Pasiųstasis siuntinys bus gautas.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžinsime 
pinigus arba nemokamai pasiųsime kitą 
siuntinį.
3. Visi mokesčiai bus apmokėti čia, dėl 
to gavėjas Lietuvoje jau nebeturės nie
ko primokėti.
4. Prekės bus siunčiamos tik tokios, ko
kios užsakomos remiantis pavyzdžiais.

Mūsų kainos jau iš pat pradžių buvo PAČIOS 
PIGIAUSIOS PASAULYJE, jos pigiausios ir 
lieka, dėl to siūlome visiems lietuviams, kurie 
iki šiol užsakinėdavo siuntinius per kitas fir
mas, tuojau pat
1. parašyti mums ir, VISAI NIEKUO NEĮSI- 
PAREIGOJANT, paprašyti NEMOKAMAI pri
siųsti katalogą, pavyzdžių ir kitokių informa
cijų;
2. palyginti musų kainas ir prekių rūšis prieš 
užsakant kur nors siuntinį,
TADA jūs patys įsitikinsite, kad užsakydami 
per mus SUTAUPOTE NEMAŽA PINIGŲ.
Specialias nuolaidas taikome visoms labdaros 
ir šalpos organizacijoms.
Dėl smulkesnių informacijų prašom rašyti 
Lietuvių Prekybos Bendrovės vadovybei.

LITHUANIAN TRADING CO.
la Hunt Street, London W. 11
Jeigu kas nors iš Anglijoje gyvenančių lietuvių 
norėtų mūsų prekes pamatyti namie, prašom 
parašyti mums, ir tokius netrukus aplankys 
mūsų keliaujantis atstovas.

LIKIMINE SARO VALANDA
Saro kraštas vėl vokiečių. Prancūzijos 

trispalvę pakeitė federalinės vokiečių res
publikos juoda, raudona ir auksinė. Šį kar
tą be grasymo ir ginklų žvangesio. Tankų 
vietoj per sieną riedėjo nesibaigiančios si
dabrinių markių virtinės...

Jau nuo 1957 m. sausio 1 d. Saras poli
tiškai priklausė Vokietijai. Bet tik š.m. lie 
pos 5 d. 24 valandą ir Saro krašto ūkis, iš
buvęs 12 metų ekonominėje vienybėje su 
Prancūzija, perėjo federalinės vokiečių res 
publikos žinion.

Nors Saro plotas (2567 kv. km.) tesuda
ro tik vieną Vak. Vokietijos ploto nuošimtį 
tačiau jo žemė visos respublikos ekonomi
joj daug daugiau sveria: ji turtinga ak
mens anglimis ir geležies rūda. Iškasamų 
akmens anglių kiekis sudaro 13 nuošimčių 
visos Vokietijos anglių, pagaminto plieno— 
14 nuošimčių, kitų geležies bei metalo ga
minių — nuo 10 iki 20, gazo — 8, elektros 
energijos — 3 nuošimčius. Saro pramonės 
gaminių vertė 1958 metais, skaitant rinkos 
kaina, siekė kone vieną milijardą dolerių, 
o tai sudaro 2 nuošimčiu visos Vak. Vokie
tijos gamybos.

Tokiu laimikiu džiaugėsi visa Vak. Vo
kietija. bet ypač federalinė vyriausybė Bo 
nnoje. Vien politinėm priemonėm jai pavy
ko išspręsti Saro krašto klausimą. Vokie
čiai ir prancūzai, du seni priešai, parodė, 
kad norint galima surasti kelią teisingumui 
ir taikai įgyvendinti. Be laimėtojų džiaugs
mo, vienok ir be keršto jausmų pasitrau
kė iš Saro paskutinės prancūzų valdžios 
įstaigos.

J. Medaitis (ELI)

Kaip patys Saro gyventojai sutiko ši is
torinį įvykį? Jie nerodė nei didelio entu
ziazmo, nei buvo liūdni. Juos labiau nei is
torinė pasikeitimo pusė domino ekonomi
nė. Visi viens kitą klausinėjo: ar ateityje 
būsią geriau, ar blogiau; kurios prekės bū
siančios pigesnės ir kurios brangesnės; kas 
atsitiksią su vaikų priedais ir t.t.

duonos, cukraus, šokolado. Taip pat ma- 1 
žiau reikėjo mokėti už cigaretes, kavą, kon 1 
jaką. Be to, gyventojai palengva išmoko 1 
prancūziškom akim žiūrėti į darbą ir gy
venimą, t.y. pirmojo nepervertinti antrojo 1 
nenaudai. ■

Pakeitus Saarbrueckene trispalvę, tu- ’ 
rėš, be abejo, kai kas pasikeisti ir sariečių 
gyvenime. Šeimininkės ir toliau, tiesa, ga- J 
lės pigiau įsigyti iš Prancūzijos atvežtų pre 
kių, nes pagal Paryžiaus ir Bonnos susita- , 
rimą prancūzams palikta kuriam laikui 
teisė įvežti Saran visą eilę gaminių be jo- i 
kio muito. Taip pat ir Saras gali savo pra
monės gaminius išvežti be muito, kaip ir 
iki šiol, Prancūzijon. Jei šitoks prekių pa
sikeitimas vystysis be sutrikimų, prancū
zai pirks Sare tik pagal tai, kiek Saras už
sisakys prancūziškų prekių, tada Sarui ne- 1 
teks baimintis, ir dėl 100.000 darboviečių. !

Bet šeimos su vienu ir dviem vaikais ne
begaus ateity vaikų priedo. Bundestagas 1 
nepatvirtino Saro landtago projekto palik- : 
ti, kiek apkarpytus, vaikų priedus. Tėvams 
paguosti, kol jie pripras prie visoje fede- 1 
ralinėje vokiečių respublikoje galiojančių ; 
socialinių įstatymų, Bonna paskyrė maž
daug 7 milijonus dolerių.

Šis gyventojų susirūpinimas nebuvo vien 
nuotaikos dalykas, nuotaikos, kuri šian
dien tokia, rytoj vėl kitokia. Jo priežastys 
glūdėjo kur kas giliau. Mat, Saro kraštas 
naudojasi įvairiom privilegijom tiek iš 
Prancūzijos, tiek iš Vokietijos pusės. Dėl 
gyventojų simpatijų vyko tylus rungtynia
vimas tarp dviejų kaimyninių yalstybių. Ir 
viena ir kita per daug nešykštavo. Pary
žius žymiom investicijom stengėsi kuo grei 
čiau atstatyti karo apgriautą Saro kraštą 
ir pakelti jo gamybą. Bonna vien per 3 pas 
kutiniuosius metus įdėjo Saran daugiau 
kaip 400 milijonų dolerių. Tad vaikas tarp 
dviejų auklių ne tik kad nenusidaužė gal
vos, bet, priešingai, gražiai augo ir pilnė
jo, išmoko imti saldumynus iš vienos ir iš 
kitos auklės, pasakydamas ačiū tik už ska
nesnius kąsnelius.

Prancūzams valdant Sarą, tėvai gauda
vo stambius vaikų priedus, kaip prancū- nisteris pirmininkas, per išlaidžiai gyvenę, 
zų įstatymai pramato, jau nuo pirmo vaiko 
(Vak. Vokietijoje tik nuo trečio); šeiminin 
kės nusipirkdavo pigesne kaina, negu kai
myniniame Reino - Pfalco krašte, ruginės

(E) Mirė žurn. Jurgis Šaltenis - Dauba
ras, 48 m. amžiaus. Dar prieš karą bendra 
darbiavo spaudoje, ypač teatro reikalais. 
Ilgus metus buvo Šiaulių, vėliau Klaipė
dos teatro sekretorium, ir šiaip dalyvavo 
teatrų gyvenime. Po karo kurį laiką dirbęs 
Ukmergės rajoninio laikraščio redakcijoje, 
vėliau atsikėlė į Vilnių, kur ligi mirties ir 
gyveno, dirbdamas Lietuvos teatro draugi
joje, važinėdamas su paskaitomis po rajo
nus. Pastaruoju metu bendradarbiavęs „Tė 
vynės Balse“, kuriam paruošęs eilę straips 
nių — pasikalbėjimų su teatralais, meninin 
kais, pasirašydamas pseudonimu A. Dauba 
ras. Palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinė 
se. Paliko dukterį studentę Gražiną ir sūnų 
Liudą, kuris šiemet baigia Vilniaus dešimt
metę Muzikos mokyklą.

— Jūroje buvo surasti mažu laiveliu 
plaukusieji 8 jugoslavai, kurie išgelbėti pa 
siprašė politinio prieglobsčio.

— Chruščiovas pareiškęs norą susitikti 
su Amerikos žydų vadais ir aptarti Sov. Są 
jungos žydų klausimą.

— Australijoje pagal naująjį 
bus mažesnis pajamų mokestis, 
pensijos ir didesnis mokestis už receptus.

biudžetą 
didesnės

PASAULYJE
— Taifūnas Georgia nusiaubė Japotttjei—■— 

120 žmonių užmušta, 715 sužeista, 159 din
go.

— D. Britanijoje viešėjo Ghanos min. 
pirm. Dr. Nkruma.

— Britų karališkosios šeimos dukteriai 
princesei Annei sukako 9 metai.

— Potvyniai buvo užlieję kai kurias 
Austrijos vietas.

— Gyventojų surašymas parodė, kad 
Ghana turi 4.691.000 piliečių.

— Policija spėja, kad keršto sumetimais 
Čikagoje buvo nušauti du gangsteriai — 
Miraglia ir Kochanski.

■—■ Sovietai nusiuntė savo kovos lėktuvų 
į šiaurės Vietnamą.

— Kenijoje pradeda vėl reikštis užpuoli
mai prieš baltuosius.

— Vokietijoje norima apkrauti mokes
čiais šildymui ir pramonės reikalams nau
dojamąjį žibalą ir tuo padėti anglies pra
monei. ' -J

— D. Britanijos keliuose birželio mėn. 
žuvo 541 žmogus.

— Formozoje dėl potvynių žuvo 773 
žmonės.

P A B SUPPLY CENTRE LTD
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ARBA MIŠRIUS SIUNTINIUS o:::

jūs kaip ir visados galite siųsti per :: j:

ACTON PHARMACY (export) LTD
24, CHURCH ROAD, LONDON, W.3.

Telefonas: ACOrn 0712
Į
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Hij: 
i:::: LIETUVIŠKAS SKYRIUS 

8a, Thurloe Place, 
London, S.W.7.

Taip pat ir kitose srityse teks sarie- 
čiams užmirštį, praeitį ir turėtąsias privile 
gijas. Jei jie iki šiol, kaip galvoja Saro mi-

H

tai dabar galės pasimokyt taupymo ipeno, 
nors vargu ar sariečiai, vienos generacijos 
bėgy pergyvenę net keturis ūkinius persi
orientavimus, turės noro sekti švabais, ku 
rių pernelyg didelis taupumas yra tapęs 
tiesiog priežodžiu. Gal dar ir patys sarie
čiai negali patikėti, kad jie dabar jau vi
siškai pradings iš tarptautinės įtampos 
lauko, o tuo pačiu ir iš kartais nemalo
naus, bet kartais ir naudingo dėmesio cent
ro. Kokią vietą Vak. Vokietijoje išsikovos 
pats Saras su savo vienu milijonu gyvento 
jų ne vien ekonominėje, bet ir kultūrinėje 
plotmėje, matys ateinančios kartos.

prašo Gerbiamus Klijentus reikalaut 
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 musų patirtimi, mes esame 
visad pasiruošę Jums patarnauti.

čia jūs galite būti tikri, kad jums bus 
patarnauta gerai ir profesionalų priežiūroje.

(E) Lietuvos n-je spartakiadoje laimėjo 
vilniečiai sportininkai. Varžybose buvo pa- . 
siekti 42 nauji Lietuvos rekordai, o 25 spor 
tininkai parodė pasekmes, prašokančias So 
vietų Sąjungos sporto meisterių normų rei 
kalavimus. Viso spartakiadoje dalyvavo 
2668 sportininkai, jų tarpe 120 sporto meis
terių.
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