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(E) Švedijos užsienio reikalų ministeris 
Undėnas atšaukė konservatorių vadą Hjal 
marsson iš švedų delegacijos Jungtinėse 
Tautose. Tai tas pats politikas, kuris kartu 
su liberalų vadu prof. Ohlinu ir eile kitų 
žymių asmenų vykdė smarkią akciją prieš 
Chruščiovo pakvietimą į Skandinaviją. 
Hjalmarsson buvo vienas iš vadovų vadi
namo Stockholmo komiteto, kuris Chruš
čiovo atvykimo į Švediją metu planavo di
džiules demonstracijas už Pabaltijo tautų 
laisvę, prieš sovietinę priespaudą. Chruš
čiovas akivaizdoje pasireiškiančio „nedrau 
giškumo“ nuo vizito j Skandinaviją susilai
kė. Švedų vyriausybė, bijodama, kad Hjal 
marssono dalyvavimas švedų delegacijoje 
Jungtinėse Tautose — ypač dabartinėje se
sijoje, kada joje numatė dalyvauti ir daly
vavo pats Chruščiovas — gali privesti prie 
kokių nors netikėtumų diskusijose, atšaukė 
Hjalmarssoną dar prieš tos sesijos pradžią.

Kaip pranešama iš Skandinavijos, tasai 
švedų vyriausybės žygis plačioje visuome
nėje laikomas nepopuliariu. Jei iš vienos 
pusės ir suprantamas švedų vyriausybės 
susirūpinimas išlaikyti „neutralumo lini
ją“, tai iš kitos pusės stebimasi, kad Stock 
holmo vyriausybė parodė tokį didelį jaut
rumą.

Kaip vyriausybė aiškinasi
Iš kitos pusės švedų min. pirm. Erlander 

masiniame socialdemokratų mitinge Stock- 
holme gynė švedų neutralumo politiką. 
Esą, konservatoriai, Hjalmarssono vadovau 
jami, nori priversti švedų vyriausybę keis
ti užsienio politikos kursą. Hjalmarssonas 
metai iš metų veikiąs tokia kryptimi, kuri 
nėra sutaikoma su nepriklausoma užsienio 
politika: Konfliktas liečiąs netik Chruščio
vo vizitą, bet ir pačius švedų užsienio poli
tikos pagrindus. Hjalmarssonas, be to, pa
vasarį švedų parlamentui pasiūlęs, kad Šve 
dija pirktų iš užsienio lėktuvus ir raketas 
su atominių sprogmenų įrengimais. Tai bū 
tų reiškę, kad Švedija dedasi į vieną iš 
stambiųjų karinių blokų. Konservatorių 
priekaištai prieš užsienio reikalų ministerį 

‘“"Undėną — kad'jis perdaug pataikaująs S. 
’ Sąjungai — esą be pagrindo. Kaip tik Un

dėnas griežtai esąs pasisakęs už Baltijos 
jūros erdvės laisvę ir už tai buvęs net opo
zicijos pagirtas.

Netikėtai aštri reakcija Danijoje
Hjalmarssono atšaukimas iš JT delegaci

jos iššaukė tam tikrą reakciją ir Dąnijoje. 
„Dagens Nyheter“ praneša iš Kopenhagos, 
kad Danijos delegacijos JT-se narys Got- 
schalck-Hansen užtarė Hjalmarssoną ir pa
skelbė nebendradarbiausiąs su .vienpusiš
kai“ sudaryta švedų delegacija. Tam nusi
statymui pritarė ir kiti danų delegacijos 
nariai, taip, kad Danijos delegacija to kon
flikto pasėkoje nuo šiol nebedalyvaus nė 
bendruose „Šiaurės kraštų komiteto“ New 
Yorke posėdžiuose. Danų nuomone, esą pa 
grindo susirūpinimui, kad naujos sudėties 
švedų delegacija J. T-se Rytų - Vakarų san 
tykių klausimuose laikysis perdaug nuolai
džios ir svyruojančios politikos.

Kaip praneša „NZZ“ iš Stockholmo, šve
dų užsienio politikos Mausimai suvaidins 
svarbų vaidmenį ir būsimuose švedų parla 
mento rinkimuose (1960 metais). Ir mums 
pabaltiečiams įdomu, kaip ateityje rutulio
sis švedų užsienio politika — ar ikišiolinio 
neutralumo stiprinimo, ar didesnio priartė 
jimo prie Vakarų linkme. Švedų visuome
nėje abi srovės yra stiprios. Ateitis paro
dys, kuri iš jų paims viršų.

Užs. reik, ministeris Undėnas ir Pabaltijo 
likimas

. Eltos Informacijų“ Skandinavijos korės 
pondento pranešimu, švedų delegacijos na
rio Hjalmarssono atšaukimas iš Jungt. Tau 
tų delegacijos vis dar yra viešai diskutuo
jamas. Patsai Hjalmarssonas šiomis dieno
mis Stockholme pasakė kalbą, kurioje jis 
ryžtingai pareiškė: „Mes nė nemanome at- 
ssiakyti savo teisės laisvai reikšti savo nu
sistatymą (Chruščiovo, Švedijos laikysenos 
ir Pabaltijo klausimais)“. Būdingas ir šve
dų liberalų organo „Dagens Nyheter“ vyr. 
redaktoriaus, Herbert Tingsten, pasisaky
mas. Jis pastebėjo: „Kaip nuostabiai pasi
keitė šio vyrp (užs. reik, ministerio Undė- 
no) laikysena. Kol jis dar buvo parlamento 
narys, tol jis ištardavo labai aštrius žo
džius prieš sovietinę okupaciją Pabaltijo 
kraštuose, o dabar, būdamas užsienio reika 
lų ministeriu, jis lyg pataria anom tautom 
kantriai laikytis rusiškoj bendruomenėj“. 
„Eltos Informacijų“ Skanoinavijos bendra
darbio įdomus pranešimas vaizdžiai paaiš
kina netik vieno Švedijos užs. reik, ministe 
rio laikyseną Pabaltijo klausimais. Ir kituo 
se kraštuose pastebimi tokie reiškiniai, kad 
žymūs politikai blaiviai ir teisingai įverti
na Pabaltijo tautų likimą, kai jie kalba 
kaip laisvi politikai. Bet kai kalba valsty
binių pareigų rėmuose, taikstosi pirmoje ęi 

Įėję prie savo krašto valstybinių reikalų ir 
tuomet kartais nutylimi pavergtųjų tautų 
reikalai. Mes nė nemanome, kad, atšaukda 
mas Pabaltijo tautų draugą Hjalmarssoną 
iš JT delegacijos, ministeris Undėnas pabal 
tiečiams norėjo padaryti nuoskaudų. Jis, 
matomai, tik bijojo, kad Chruščiovo ne
draugas Hjalmarssonas Jungtinėse Tauto
se New Yorke Chruščiovo vizito metu Šve
dijos vardu nepasireikštų tokioje formoje, 
kuri neatitiktų diplomatinei ir neutraliai 
oficialios Švedijos laikysenai. Mes pabal- 
tiečiai apgailime tą incidentą. Reiškiame 
padėką ir pagarbą ryžtingai Hjalmarssono 
laikysenai, bet kartu reiškiame įsitikinimą, 
kad Švedijos užs. reikalų ministeris Undė
nas savo dispozicijomis Švedijos delegaci
jos Jungtinėse Tautose klausimu neturėjo 
tikslo paaukoti Pabaltijo tautas diplomati
niam etiketui.

CHRUŠČIOVO REIKALAVIMAS 
ŠVEDIJAI DĖL PABALTIECIŲ IR 

VENGRŲ
Šveicarų laikraščio atidengimas 

(Elta) „Neue Zuercher Zeitung“ rugsėjo 
27 d. vedamajame apžvelgia Chruščiovo ke

Ten, kur Nemunas banguoja
nį gyvenimą.Tarybinės spaudos ištraukos, kurios žinoma, negalima visai suniekinti ir ki-

aiškios ir be aiškinimų.

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

A. Vienažindys

BAUDA UŽ RUDAS AKIS
Vieną karštą vasaros dieną Kapsuko au

totransporto kontoros.vadovams iškilo ne
išsprendžiama problema. Tikriau ne pro
blema, o klausimas: už ką dar galima baus 
ti konduktores, šoferius ir taip toliau. Pra
kaitas išmušė ir taip jau storai aprasoju
sias galvas, tačiau jos nieko gero negalėjo 
prigalvoti.

Nuo perdidelio smegenų pervargimo juos 
išgelbėjo eksploatavimo skyriaus viršinin
kas A. Kičas. Och, ir kokių puikių baus
mių jis išgalvojo! Drauge su vyr. buhaltere 
B. Ažukaitiene Kičas sudarė ilgą sąrašą. Į 
jį pateko net trylika konduktorių. Su tuo 
sąrašu nužingsniavo Kičas pas kontoros 
viršininką K. Sitko.

— Pasirašykit, viršininke, įsakymuką, o 
buhalterija toms konduktorėms premijinį- 
progresyvinį atlyginimą nubrauks. Aišku?

Kontoros vadovams buvo daugiau negu 
aišku. Jiems dargi labai patiko Kičo pasiū
lymas. Va, čia tai bent bausmės! Prasižen
gei — sėdėk nevalgęs, kitą kartą žinosi. 
Tik kaip tų bausmių prigalvoti? Juk nepa
rašysi apie žmogų, kad jis vogė, jeigu žmo
gus iš tikrųjų nevogė. Bet čia. kaip sakė
me, j pagalbą atėjo Kičas. Sekantį mėnesį 
jis vėl sudarė sąrašiuką, į kurį pakliuvo aš- 
tuonios konduktorės. Liepos mėnesį Kičui 
brūkštelėjus premijinio - progresyvinio at
lyginimo negavo jau trylika konduktorių. 
Kičas sugalvojo tokią lanksčią bausmių sis 
temą, kad į šį reikalą nereikėjo kištis dar
gi patiems kontoros viršininkams. Konduk
torių pavardės į sąrašą buvo įtraukiamos 
iš jų asmeninių kortelių, o bausdavo Kičas 
pats savo nuožiūra, be jokių įsakymų. Bet 
bausdavo tvirtai: ne mažiau 50-100 procen 
tų premijinio - progresyvinio atlyginimo. 
Dargi bereikalingo popierizmo ir biurokra
tizmo, Kičui pasiūlius, tame reikale buvo 
išvengta: įsakymų nerašė, konduktorėms 
nei raštiškai, nei žodžiu apie baudas nepra
nešdavo, su profsąjungomis ir kitomis orga 
nizacijomis nesitardavo.' Kam žmonėms 
nuotaiką gadinti!

Tiesa, apie baudas. Ne vienas galėtų pa
vydėti Kičo išradingumui. Bausmės tai 
jau bausmės. Neatžymėjo O. Jocienė kon
troliniame lape, kad ji tikrai važiavo o ne 
stovėjo — bauda. Nubausta buvo ir M. Vis- 
barienė.

— Už ką?
— Bilietą ne žirklėmis kirpai, o peiliu 

nuplovei.
— Bet juk teisingai?
— Vistiek. Reikia ne piauti, o kirpti.
O. švirinaitė kontrolieriams pasirodė per 

mažai atidi — bauda. Brangiai kainavo ai i
durno trūkumas merginai — visos jos mė
nesio pastangos viršyti planą, gauti „pro
gresyvinį“ nuėjo niekais—Kiras'nubraukė

Dabar konduktorės patikrinimo metu sle 
pia nuo kontrolierių akis — kas žino nepa 
tiks akys, gausi baudą. O nubaus — negau
si pinigų. O. sako, Kičas jau sugalvojęs to
kią baudą — bausti už rudas akis. Mat, ru 
dos akys — apgaulingos.

Tegul kas nori netiki, o man atrodo, kad 
tai teisybė,

lionę į Ameriką ir įdomiai komentuoja sau 
gurno priemones, kurių buvo imtasi Chruš 
čiovą Amerikoje apsaugoti nuo kurių nors 
atentatų. Kaip žinia, Chruščiovas skundė
si, kad amerikiečių saugumo priemonės ne- 
leidusios jam arčiau susitikti su eiliniais 
amerikiečiais. Laikraštis pastebi, kad visos 
saugumo priemonės buvusios iš anksto ap
tartos su sovietų saugumiečiais, kurie jau 
prieš Chruščiovo atvykimą ilgai tarėsi su 
amerikiečių saugumiečiais.

KaLChruščiovas prieš kurį laiką atsisakė 
vykti į Skandinaviją neva dėl skandinavų 
„nedraugiškumo“ nuotaikos, jis nutylėjęs 
faktą, praneša „NZZ“, kad sovietų saugu
miečiai reikalavę iš vienos Skandinavijos 
valstybės (reikia suprasti. Švedijos) su
areštuoti Chruščiovo vizito metu visus tuos 
Rytų Europos emigrantus (pabaltiečius, 
vengrus), kurie planuoja demonstracijas 
prieš Chruščiovą. Maskvos reikalavimas, 
savaime aišku, buvo atmestas. Chruščio
vas, atsisakydamas kelionės į Skandinavi
ją, nutylėjo, kokių neįprastų priemonių jis 
buvo iš skandinavų reikalavęs, pastebi švei 
carų laikraštis.

tų autotransporto kontoros viršininkų. Ne
manykite, jog jie tokie lepšiai, kad jokių 
baudų patys, be Kičo paramos, nesugalvo
ja. Sugalvoja. Ir dargi neblogų, ir nemažai. 
Kiekvienas savaip planą vykdo. Autotrans 
porto kontoros vadovai — baudomis. Per 
aštuonis šių metų mėnesius administracinė 
mis baudomis nubausta 25 procentai darbi 
ninku ir tarnautojų, arba parašyti įsaky
mai 70-čiai žmonių. 15 darbininkų jau nu
bausti po tris-keturis kartus.

Gal ir nereiktų rašyti tokį didelį feljeto
ną apie tokią mažą autotransporto kontorą, 
jeigu taip būtų tik Kapsuke. Deja, taip yra 
ir Kaune, ir' Vilniuje. Autotransporto kon
torų ir autobusų parko vadovai mums sa
kys: o ką, gal nebausti konduktorių, šofe
rių ir panašiai? Ne, nesąžiningas konduk
tores ir šoferius reikia bausti. Dar daugiau 
— vagiliaujančias konduktores reikia teisti 
ir bausti. Tačiau juk ne visos konduktorės 
ir šoferiai vagiliauja. Ir jeigu kartais jie 
pradeda vagiliauti, panašūs vadovai dažnai 
būna kalti.

Įsivaizduokite, išsikviečia viršininkas 
konduktorę ir klausia:

— Vagi?
Ne, ji nevagia ir todėl sako:
— Nevagiu, viršininke.
— Meluoji, vagi. Prisipažink, bus geriau.
Gal ne taip, bet panašiai „dirba“ su kon 

duktorėmis ir šoferiais Kauno autobusų 
parko vadovai. Susirinkimus jie pradeda 
ir baigia tokia malda: „Jūs vagys, sukčiai, 
vyti jus visus iš darbo reikia...“ Viena kpn. 
duktorė pasakojo: , Aš anksčiau dirbau są 
žiningai, bet kai kiekviename susirinkime 
mus visus vadina vagimis ir sukčiais, ne
tiki tavimi, — koks skirtumas: vogti ar ne
vogti. Tada bent prisipažinti bus ką!“

Karti tiesa.
Kapsuko transporto kontoros vadovai jo

kių susirinkimų nekviečia. Kam? Ir iš viso 
čia keleri metai beveik nieko nedirba prof 
sąjunginė organizacija, viršininkas drg. Šit 
ko besitaria su komunistais, komjaunuo
liais. Su konduktorėmis, šoferiais joks auk 
lėjamasis darbas nedirbamas. Nei Kičas, 
nei Sitko niekad jų nesuk viečia, nepasita
ria, jų iniciatyva neskatinama. Merdi sie
ninė spauda, saviveikla, užmiršti žmonių 
kultūriniai poreikiai. Pats viršininkas tik 
vieną kartą per daugelį metų padarė dar
bininkams pranešimą...

Yra kontoroje vienas dievas —įsakymas. 
Dabar antras piniginės baudos, progresyvi 
nio atlyginimo nurašinėjimas. Bet argi 
vien tomis priemonėmis išmokysi žmones 
dirbti sąžiningai? Priešingai: negauna kon 
duktorės progresyvinio atlyginimo — jos 
nesuintersuotos viršyti keleivių pervežimo 
plano. Kam? Vistiek Kičas premiją nu
brauks. Geriau jau vieną - kitą keleivį be 
bilieto vežti. Pagaus, o gal ir nepagaus?

Nubaudžia kontrolierius keleivį už pra
važiavimą be bilieto dešimties rublių bau
da — penki rubliai jam į kišenę. Tokia
tvarka: atsieit, materialinis paskatinimas 
akyliau saugoti tvarką, geriau dirbti. Ma
tyt, reikia ir konduktores materialiai ska
tinti įvykdyti ir viršyti planus. O ne vien 
nurašinėti joms progresyvinį atlyginimą.

Argi nesupranta vadovai, kad vien sausu 
administravimu neišugdys žmonėse sąžinių 
gurno, savo pareigos supratimo jausmo, 
kaip tai bando daryti Kapsuko autotrans
porto kontoros viršininkas drg. Sitko. Ir jei 
gu jau reikia pritaikyti griežtas adminis-

r Septuples DIENOS -Į
D. BRITANIJOJE PARLAMENTO PASISAKĖ UŽ LANKSTUMĄ
RINKIMUS LAIMĖJO 
KONSERVATORIAI

Po smarkios priešrinkiminės kovos par
lamento rinkimus D. Britanijoje vėl laimė
jo konservatoriai dar didesne negu ligi šiol 
persvara.

Ne visiškai pilnais duomenimis, konser
vatoriai turės 363 atstovus (turėjo 340), 
darbo partija 258 (turėjo 278) ir liberalai 
6 (turėjo 6).

Įvairios smulkios grupės, o taip pat ir ko 
munistai nepravedė nė vieno atstovo.

MINISTERIU PASIKEITIMŲ BUS MAŽA
Skelbiama, kad britų užsienių reikalų mi 

nisteris Selwyn Lloyd ir iždo kancleris — 
finansų ministeris Heathoat Amory, grei
čiausia, liks savo vietose.

Jei būsią vyriausybėje kiek pasikeitimų, 
tai tiktai smulkių.

Vertybės popierių birža nepaprastai pa
gyvėjo po rinkimų.

KIPRO SALOS VADAI SUDERINO' 
NUOMONES

Susitikę abudu Kipro salos vadai — ark. 
Makarios ir gen. Grivas — suderino savo 
pažiūras dėl krašto ateities.

Gen. Grivas, vadovavęs keleris metus sa-
los pasipriešinimo britams judėjimui, pa
staruoju metu rodė nepasitenkinimo arki
vyskupo veiksmais organizuojant valstybi-

3 - 4 VALANDŲ DARBO DIENA
Bratske, Sibire, pasakytoje kalboje 

Chruščiovas pažymėjo, kad netoli jau esąs 
tas laikas, kai tarybinis pilietis turėsiąs 3-
4 valandų darbo dieną. Tai būsią pasiekta 
gamybos didinimu, mokslo ir technologijos 
pažanga ir automatizacija.

MIRĖ MARIO LANZA
Širdies liga mirė filmų žvaigždė Mario 

Lanza, 38 metų amžiaus.

VISUOTINIS KARAS. JEI...
Amerikos pasekretorius Dillon pareiškė, 

kad Kinijos bandymas pasiimti Formozą 
reikštų „visuotinį karą“.

DRAUGYSTĖS ŽENKLAS
Komunistinės Kinijos min. pirm. En-lai 

pareiškė Indijos min. pirmininkui Nehru, 
kad dabartiniai nesusipratimai tarp abiejų 
kraštų yra ne kas kita, kaip „senos drau
gystės nuotrupa“.

AREŠTAI IRAKE
Trim šūviais buvo sužeistas Irako min. 

pirm. gen. Kassem, kurio sveikatos padėtis 
nesanti bloga.

Ieškant pasikėsintojo, suimta 4000 asme
nų.
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Buvo Slachanovas, dabar Gaganova
Stachanovo ir stachanoviečių vardas jau 

seniai išnyko iš apyvartos. Jo vietoj kone 
kasmet išgarsinamas koks nors naujas var
das. Šįmet Sovietijoj,, taip pat ir Lietuvoj 
ypač garsinamas brigadininkės Gaganovos 
vardas, kuri pametusi savo gerą brigadą 
ir nuėjusi vadovauti kitai, atsilikusiai bri
gadai, kad ir ją „patemptų“. Jos pavyzdžiu 
pasekti ir pereiti į sunkesnį, nepatogesnį 
darbą dabar yra didelė garbė.

Lietuvoje į pietus nuo šakių yra didžiu
lis kolchozas, pavadintas Lenino, vardu. 
Apie jo didumą galima spręsti vien iš to, 
kad jame darbininkų dirba nuo 9 iki 12 
šimtų. To didžiulio dvaro urėdas '(pirmi
ninkas) yra Kostas Glikas: komunistas, de
putatas, veikėjas. Jo kolchozas skaitosi ge
rai vadovaujamas, nors kada jis jam vado 
vauja, sunku suprasti, kadangi jis ir parti
jos suvažiavimuose visada dalyvauja, ir So 
vieto posėdžiuose kalba, ir po kitų kraštų 
kolchozus važinėja (Gudijos kolchozuose 
esąs dažnas svečias), žodžiu, visai panašiai 
kaip ta „Šešupės“ kolchozo Magdė Vosy- 
lienė, kuri irgi panašiai visur buvodama 

tracines baudas, tai pirmiausia drg. Sitko. 
Seniai jis dirba kontoros viršininku. Apsi
statę pataikūnais, kaip Kičas, susikompro-
mitavusiais darbuotojais, kaip Ažukaitie-- 
nė, Alminaitis ir kiti. Nori viršininkas bau 
džia, nori —• ne. Kas jam pataikauja — tas 
ir girtuokliauja, ir atsakingose pareigose 
dirba. Rajono vadovai už visa tai pyksta, 
barasi, vėl ruošiasi drg. Sitko svarstyti. 
Tik niekaip jam tinkamos bausmės nesu
galvoja. •

Kas jiems padėtų?
A. Marcinkevičius, („Tiesos“ koresp.) 

Iš „Tiesos“, 1959, IX, 6,

Rusų atstovas Jungt. Tautose Kuzneco
vas pareiškė, kad Chruščiovo pasiūlymo vi 
siškai nusiginkluoti per 4 metus nebūtinai 
reikią imti pažodžiui. Tą pasiūlymą, esą, 
galima persvarstyti, ir pakeisti.

ATSIKRATO TURTO
V. Vokietijos vyriausybė pasiryžusi atsi

kratyti — perduoti privačion nuosavybėn 
juo daugiau savo rankose turimosios pra- 
mdiės.

Šita akcija pradėta jau kovo mėn., bet 
vyriausybė turi dar savo žinioje už 5.4 mi
lijardus markių turto.

KINIJA NORI DALYVAUTI
Kinija reikalauja, kad ji būtų įsileista į 

viršūnių konferencijas, kuriose dalyvaus 
Chruščiovas.

Spėjama, kad toksai reikalavimas buvo 
iškeltas, kai Chruščiovas lankėsi Kinijoje, 
ir dėl to nebuvo paskelbta Chruščiovo - ki 
nų bendro pasitarimo aprašymo santrauka.

PAKISTANO ŽEMĖS KINŲ 
ŽEMĖLAPIUOSE

Nors Pakistaną tiesiogiai kaltina rusai, 
kad jo teritorijoje esančios amerikiečių ba
zės, bet šio krašto žemių, kaip ir Indijos, 
Kinija yra įsitraukusi į savo žemėlapius 
6000 kv. mylių. Su sovietų parama kaimy
niniame Afganistane tiesiami keliai iki pat 
Pakistano sienos. Be to, Kinijos lėktuvai
pažeidinėja Pakistano erdvę.

MIRĖ BERNARD BERENSON
Sulaukęs 94 metų amžiaus, mirė meno 

kritikas ir istorikas Bernard Berenson, ki
lęs iš Lietuvos, žydų tautybės.

40 VALANDŲ SAVAITĖS ĮSTATYMAS
Tarybų Sąjungoje paruoštas ir paskelb

tas įstatymo projektas, pagal kurį fabrikuo 
se ir dirbtuvėse teoretiškai numatoma 40 
vai. darbo savaitė.

15-16 metų vaikams numatoma 4 vai. dar 
bo diena, 16-18 — 6 vai.

SKUNDŽIASI DĖL IDĖJŲ
Amerikos atstovai Chruščiovui primygti

nai siūlę keistis idėjomis — įsileisti ameri
kietiškų filmų, knygų.

Grįžęs iš Kinijos į Maskvą, Chruščiovas 
nusiskundė, kad tuo būdu amerikiečiai no
rį tarybinę liaudį apversti nuodingu šlamš 
tu, o rusai nenorį.

RUSAI IR KINIEČIAI APIE
KONSERVATORIUS ♦

Rusų ir kiniečių spauda konservatorių 
laimėjimą rinkimuose sutiko kaip ženklą, 
jog bus baigtas šaltasis karas.

Ligšioliniame konservatorių valdyme vie 
nas veiksmas buvęs ypač teisingas — Mac- 
millano kelionė į Maskvą.

kažkokiu būdu keletą metų buvo tituluo
jama geriausia melžėja Lietuvoj, neva pri 
melždavusi (pati?) po'kelis tūkstančius lit
rų pieno per metus iš neva jos pačios pri
žiūrimų karvių...

Dar toliau į pietus, jau Kudirkos Nau
miesčio rajone, yra Katilių kolchozas. Jis 
šiuo metu laikomas atsilikusiu. Kaip pa
prastai, dėl atsilikimo kaltas pirmininkas. 
Tą pirmininką „išsirinkti“ Katilių kolcho
zui įpiršo (liepė) rajono partijos sekreto
rius. Dabar tas pats sekretorius liepė tą 
pirmininką pašalinti. O į naujus pirminin
kus pasisiūlė — ir, žinoma, tuojau buvo 
„išrinktas“ —Kostas Glikas. Jis tuojau per 
spaudą ir radiją pradėtas garbinti, kaip ga- 
ganovietis, kuris iš gero kolchozo eina va
dovauti atsilikusiam. Tik čia yra skirtu
mas, kadangi Glikas savo pirmojo kolcho
zo nepalieka. Sakosi, suspėsiąs abu kolcho
zus tvarkyti. Ir, žinoma, suspės algas iš 
abiejų kolchozų paimti.

Marijampolės rajone yra irgi garsus kol
chozo pirmininkas Adomavičius, taip pat 
besisukąs ir partijos CK ir didžiuosiuose 
sovietuose. Anot korespondento, „gera ini
ciatyva įgavo sparnus“: Adomavičius irgi 
žada tapti gaganoviečiu. tik ne pa<»al Gaga 
novos, o pagal Gliko pavyzdį. Dairosi, iš 
katro kaimyninio kolchozo išvaryti pirmi
ninką ir jo kolchozą sau prisijungti.

(LNA)

ĮVAIRUS KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS.

REIKALAUKITE SPEC. TAM 
TIKSLUI IŠLEISTŲ KATALOGŲ.

TAZAB LIETUVIŲ SKYRIUS, 
1, LADBROKE GARDENS, 

LONDON, W.n.
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Neviltis tai yra akmuo, 
kurio upės srovė nepaneša...K (41 psl.)

į? Skaitytojai ir poezija

VAMZDŽIO

Vieną vakarą sėdėjome prie stalo su VIa du Šlaitu ir girkšnojome alų. Žiūrėjau į po eto pablyškusi veidą, i jo išraiškias akis ir klausiausi, kaip užsimąstęs deklamavo man savo eilėraščius. Pusbalsiu tariami žo džiai piešė liūdną naktį ir liūdną tūlo žmo gaus gyvenimą, paskui gi pabrėžė, kad „naktį pavojinga vaikščiot vienam, kai didesnė gyvenimo pusė be prasmės ir be jokio džiaugsmo yra praėjusi“.Tuo metu prie mudviejų priėjo pažįstamas, kuris, atrodė, norėjo man kažką pasakyti. Pastebėjęs," kad klausausi poeto žodžių, nukreipęs į jį akis atidžiai klausėsi, stebėdamas jo lūpų gestikuliaciją, stengėsi pagauti „pasakojimo“ turinį, bet staiga tyliai numojo ranka ir, nieko nepasakęs, nu- ėjo.Tas bičiulis galvojo, kad mudu su poetu kalbėjomės, ir ta mudviejų kalba jam pasirodė nesuprantama ir nesuvokiama. Iš tikrųjų gi jis klydo: jei būtų žinojęs, kad tai nauji eilėraščiai, paties jų autoriaus au tentiškai deklamuojami, ir jei būtų atitinkamos nuotaikos, tikiu — būtų noriai pasiklausęs.Žmonėse — ne tik lietuviuose — tokia drama kasdien pasikartoja: kasdien perskaitoma daugybė žinių žinelių, banalių atsitikimų, politinių apžvalgų ir sveikatos patarimų, o „poezijos deklamavimas“ atide damas labai retai ir iškilmingai progai — literatūros ar meno vakarui. Kitas, kokia netikėta proga peržvelgdamas poezijos rinT kinį, tučtuojau ir sprendžia, kuris eilėraštis tiktų minėjime deklamuoti, o kuris — „taip sau“, kitaip tariant — neįdomus ir „nevertingas“. Tokiu būdu poezija prievar ta išgujama iš kasdieninio žmogaus gyvenimo ir atidedama į literatūrinių vakarų archyvą: tada žmonės, girdi, tam tyčia susi rinks ir, be abejo, paklausys.Gaila, kad taip yra. Gaila, kad poezijos rinkiniai — reti svečiai, kad tie rinkiniai — aplinkybių priversti — plonučiai ir men ko tiražo. Tai įrodo, kad kietas gyvenimas perdirba net lyrišką lietuvį ir laiko mada padaro jį epiku: jis greitesnis perskaityti kokią apysaką ar romaną, kur susiranda kitų žmonių buitį ir ja užsiliūliuoja.Iš tiesų gi poezija gali daugiau pasakyti nei apysakos ar romanai. Ir per kurkas trumpesnį laiką. Mažesnio tūrio kūrinys dažnai savyje talpina didesnį ir gilesnį turinį. Ir priedo — priverčia pagalvoti, paanalizuoti, surasti premisas ir sprendimą.Mat, kiekviename kūrinyje tūno pagrindi nė mintis arba esmė, kurią rašytojas ilgai nešiojosi su savimi, kol pagaliau išskleidė savo kūriniu, paslėpė ją tarp krūvos žodžių. Reikia perskaityti, sakykim .kelis šim tus puslapių romano, kol mes galime tą esmę suvokti. Priešingai, — kitame trumpa-

VLADO ŠLAITO EILĖRAŠČIAI .

Rašo J. Kuzmickis

me — kelių posmų — poezijos kūrinyje tū no kartais kurkas gilesnė ir platesnė mintis.Antra vertus, kas domisi pačiu kūrėju,— kurkas Saugiau jo „aš“ suranda .poezijo je, taigi lyrikoje, nei epiniame kūrinyje — apysakoje ar romane. Epiniame kūrinyje rašytojas pasakoja apie kitus, ir dažnai yra sunku suvokti, kurių veikėjų žodžiai bei galvosena atstovauja autorių. Poezijoje — poetas lieja savo „aš“, kalbėdamas savo vardu ir aiškiai skelbdamas savo gyvenimo filosofiją. Tarp poeto ir skaitytojo ryšys vi suomet intymesnis, šiltesnis ir atviresnis.
VI. šlaito eilėraščiaiPo tokios įžangos apie poezijos esmę, mi siją ir platumas, paimame į rankas naują Vlado Šlaito eilėraščių rinkinį „Ant saulėgrąžos vamzdžio“ ir tyliai galvojame: pasi rodo poetas kaip ir lakštingala negali negie doti. Tiesą, po 1949 m. „Žmogiškųjų psalmių“ (97 eilėr. 110 puslapiuose) praėjo de šimt metų,-ir 27 nauji eilėraščiai 43 puslapiuose yra labai nedaug; tačiau kartais ir vienas eilėraštis kuriamas ilgesnį laiką, be to, užeina nekūrybinė sausra ir apkartimas, nes įr mūsų poetas kartą garsiai pasi skundė —„aš baisiai gailiuosi, kam iš viso ėmiau rašyti“.Kartą, kažin kokių apmąstymų įtakoje, pasižymėjau užrašų knygelėje: „Kūryba pa prastai yra sunki. Ji pažymėta kančios ženklu. Tačiau esama žmonių, kurie kančia nori sotintis. Tai nepaprasti žmonės, ne kas dieniai, bet peraugę kitus visa galva, žmonės kūrėjai“.O kiek toliau: „O taip — esama žmonių,— fatališkų ir kančia laimingų, kurie nekartą moja ranka laimei, kad nusigertų sielvartu. Net pridėčiau, kad jie tik ta kan čia pasotinami ,kad jie dideliame džiaugsme ieško sielvarto brūkių“.Taip rašiau 1947 m. kovo 15 d., kada VI. Šlaito dar nebuvau susitikęs ir pažinęs, nors jo eilėraščių jau buvau skaitęs. Tačiau šiandien, kai skaitau tuos savo apmąs tymus, galvoju, kaip labai jie tinka mūsų poetui.Jau paties pirmojo eilėraščio pradžia pa dvelkia kapais ir griuvėsiais, kada poetas reljefiškais brūkiais nupiešia pokarinių

vaizdų ir aštriais kalavijais, dujokaukėmis ir sulankstytais šalmais subiaurotą žemę pavadina „meilės griuvėsiais“ (7 psl.). Poetui graudu, kad ir pernokusios slyvos, vėjui pūstelėjus, „pasipils kaip ašaros“ (19 psl.). Tačiau tai tik skaitytojo vedimas į didesnę ir dar liūdnesnę tiesą, nes žemėj viskas turi baigtis ašarom, kaip mano meilė kažkada, po vaismedžiais[pradėta.Ar tai objektyvi tiesa, ar tik nuskaudu- sios širdies aiktelėjimas? Ar tai kasdieninė tikrovė, ar melancholija?Eikime su poetu į kapines, kur „anei vie no sveiko kryželio nebėr“, kur „ir kapų žal varinę tvorelę sulankstė laikas“. Kapinės, be abejo, primena mirtį. Poetas į mirtį žiū ri šios žemės dvasios žmogaus akimis ir gū džiai užsimena, kad „karstuose žmonės mie ga po vieną“. Ir dabar veda jis paralelę: pradžioj kapinės priminė žmogaus mirtį, to liau lietingas ruduo — nukritusias uogas ir išbarstytus vyšnių kauliukus. „Kas tai ga lėtų būti?“ — staiga paklausia ir tuoj pat sunkiai atsako: „Tai melancholija“ (18 psl.).Taip, tai melancholija, kuri veda į upės dugną ir dumble nugrimzdusį žmogų, kuris nusiramina bent šia rezignacija: „Ir taip gera žinot, kad labiau apgailėtino nėr žmogaus visame pasaulyje“ (22 p.); tai melancholija, pakelianti mintis ne į saulę, bet į „liūdnos nakties mėnulį“, kuris „supasi tuš čioj pakaruoklio kilpoj“ (kaip melancholiš ka!) ir mąsto — „kodėl toks liūdnas tūlo žmogaus gyvenimas“ (28 p.).Melancholikas vengia džiaugsmo, dainų ir net pavasario gamtos alasas svetimas jo prigimčiai. Melancholiškai nusiteikęs poetas, dainuodamas apie pavasarį ir giesme plyštančias lakštingalas, būdingai kalba: duok, kad aš būčiau kurčias, ir pasakyk,-kad jazminų procesijos praeitų [nesustodamos ties mano kambario langų pinučiais. 13 p.Atrodo, tarsi poetas norėtų užsidaryti didelio liūdesio kalėjime...Melancholija natūraliai žmogų paverčia

svajotoju. Jis atsimena praeitį ir nekartą mintimis grįžta į vaikystę. Sugrįžta į „seną pasaulį“ ir VI. šlaitas, ir vaizduotė atku ria nepakilusį vaizdą — vėjelį tėviškėje ir „ant tvoros pakabintus baltinius“. Toks gy vas ir intymus buvusios tikrovės vaizdas! Tačiau staiga jis atsituokia ir mąsto pasun kėjusia širdimi,kad seniai nebėr jau nei to mielo vaikystės tilto, nei seno gluosnio, kuris saugojo tiltą, ir aš baisiai gailiuosi, kam iš viso ėmiau rašyti. (lOpsl.). Poetas labai dažnai atsimena jaunystei taip būdingą pirmąją meilę ir jos nulūži- mą. Paskutinieji saulės spinduliai jam neužmirštami, „kaip negalima užmiršt seniai praėjusios pirmosios meilės“ (14 p.); jis gailisi, kodėl abu negalėjo numirti, kada mėnulis buvo susitikimų, prisipažinimų ir atodūsių liudininkas, nes vėliau meilė numirė (29 p.); jis prisipažįsta — degina mane ugnimi kiekvienas dingusios meilės prisiminimas; kiekvienas skruostas dega mano širdy, kaip didžiulis rudenio [gaisras. (36 psl.).Kodėl tokios liūdnos reminiscencijos?Iš kur ta melancholija?Nežinau, bijau suklysti, bet man atrodo, kad poetas visa savo esybe ir jautrumu pergyvena laiko tėkmę. Lietuvio tremtinio

Misijų sekmadienisŠis sekmadienis visoje Bažnyčioje yra specialiai skirtas paminėti misijas, kaip „Pasaulio Misijų Diena“. Viena iš reikšmin giausių krikščioniško gyvenimo apraiškų yra misijos— tikėjimo skelbimas pagonims ir visiems dar Kristaus nepažįstantiems. Tad misijonieriai yra Bažnyčios avangarde — priekyje žygiuoją daliniai. Pats misijo- nierių darbas niekada nebuvo romantiškas, taip pat ir šiandieną, kur jie bedirbtų, tropiniame Afrikos klimate, Azijoje, Didžiojo Vandenyno salose ar pietų Amerikoje, jų darbas yra sunkus, reikalaująs didelio pasi šventimo, savęs išsižadėjimo. Iki šiol pasiekti misijose rezultatai yra tik per milžiniškas auk ak misijonierių krauju, sveikata, pasiaukojimu. Dešimtys tūkstančių kunigų, vienuolių, seselių, palikę savo tėvų namus, savo gimtąjį kraštą, išvyksta nešti Evangelijos šviesą į pagonių kraštus, ten steigia mokyklas, ligonines, stato koplyčias.Piūtis didelė, bet darbininkų maža. Išgyvenimas tarsi suakmenėjęs stovi vietoje, o laikas nesustodamas bėga: „Kaip vanduo pasroviui šis gyvenimas, plaukia ir neša mus tolyn su savim“ (12 p.).Nebūčiau kėlęs tos laiko problemos, jei poetas vienoj vietoj taip nebūtų riktelėjęs: Jeigu jisai turėtų žmogaus pavidalą, viską žudantis laikas, arba kriokiančio liūto, mes išeitumėm prieš jį ir kovotumėm. 34p.Deja, laikas „neturi jokio pavidalo: mėlynas laikrodis tiksi jo smegeninėj“, — ir donkichotiškos ko vos'-neverta nė pradėti.Laiką tarsi kaltindamas poetas mini ir ki tame —■ Vyšnių kauliukai — eilėraštyje, prikišdamas, kad laikas išvartė medinius ir sutrupino akmeninius kryžius.Ta laiko problema tikrai melancholiškai nuteikia poetą, kad jis nebegali pasidžiaugti nė nuošalioj vietoj augančia laukine rože: „Tūkstančiui metų praėjus, rožių krūmokšnio vietoj neliks nei šešėlio“ (37 p.)... Ateityje „kalno širdis prisimins vienišą rožę. Prisimins ir ilgėsis“...Vilioja poetą „negyvenami plotai“, kur gal netokia ryški laiko slinktis: „Gera sun kią galvą padėt ant smėlio ir klausyt, kaip aukštam danguj pasimetusios varnos dusliai orą sparnais kapoja“ (33 p.). Laiko tėk mės nejaučia smėlis: jis vis toks pats. Ir varnos visuomet tokios pat. Ir dangaus mė lyne. Tačiau poetas tuoj daro konkliuziją: „Tai vienumos pradžia“...Tačiau vienuma jam džiaugsmo nekelia. Reprezentuodamas gyvenimą, kaip jis pats sako, „be bendravimo su žmonėmis ir be meilės“, jis jaučiasi kaip —Grūdas be grūdo,meilė be' meilės,gyvenimasbe gyvenimo. (39 psl.).(Nukelta į 3 psl.)

daugelio misijų kraštų į Romą ateina vietinių vyskupų prašymai atsiųsti vis naujų misijonierių, neš ten kur palanki valdžja misijoms ir Joms nedaro kliūčių, praleista proga gali niekada nebeateiti. Kas tad turi griežtą pareigą vykti į misijas? Tokios griežtos pareigos niekas neturi, vyksta tik savanoriai. Popiežiai neretai kreipiasi į tikinčius sudaryti palankias sąlygas naujiems pašaukimams. Pirmoji pagalba, kurią mes galime misijoms suteikti, yra malda. Misijos, kaip tikėjimo skelbimas, yra antgamtiškas darbas ir negali būti sulygintas su grynai žmogiškais užsimojimais. Mi sijas turėtume paremti ir medžiagine auka. Kadaise Kristus Jeruzalės šventyklos prieangyje žiūrėjo, kaip turtingi žydai su pasitenkinimu dideles aukas dėjo į aukų dėžę. Kai pamatė, kaip viena vargšė moteriš kė savo paskutinį pinigėlį paaukojo šventyklai, sukvietė apaštalus ir jiems pasakė, kad jos auka yra daug vertingesnė už kitų didžiausias aukas, nes buvo duota iš širdies. Jei nors viena siela žūtų dėl mūsų apsileidimo, jei nors vienas misijonierius būtų sutrukdytas dėl to, kad iš mūsų, kas jam būtinai reikalinga ir ką mes galėjome duoti nedavėme, mūsų atsakomybė tada yra labai didelė, o apie tai gal maža tepa- galvojame. Kun. P.D.

PamaldosSTOKE on TRENT — šį sekmadienį, spalio18 d., 12 vai., Sacred Heart b.,"Tunstall.BRADFORD — spalio 18 d., 12.30 vai.NOTTINGHAM — spalio 25 d., 12.15 vai.BUCKMINSTER —spalio 25 d., 9 vai. ryto.
J. PAUKŠTELIS

Pabudimas
• .r'

Morkuvienė žiūri.— Ką čia dabar paistai? Paistai, ir tiek (ji sumojo, kad neigdama galės daugiau ką iš Silvos išgauti). Toks geras, dievobaimingas vaikas, ir dabar apkalbi jį be reika lo... — traukė akimis iš jo žodį.— Nepaistau, dėdien... Kam čia paistyti, — aiškinosi Silva. — Pati Bernotienė gyrė si, kad — kai Valensiukas išsimokysiąs, ta da pas buržujus už centus nebetarnausiąs.Morkuvienė susidomėjo.— Tai pas kokį cicilistą jis taip mokosi, norėčiau žinoti?— Nagi pas tokį Gėriką. Prieš didįjį karą, sako, buvęs Karpiškio mokyklos mokytojas.— Ar jau be razumo! Pas tą bedievį, ku ris anąmet?! Ne-ne-ne! — staiga vėl kažką sau sumetusi, užginčijo Morkuvienė. — Čia neteisybė, liežuviai, šmeižtai. Toks die vobaimingas vaikinas ir!..Parėjusi namo, atvertė kitą lapą.— Aš seniai žinojau, kad jis toks knyp- lys. Pasirodo — ne pas mergšę sekmadieniais laksto, o į Karpiškį, mokąsis. Irgi, mat, mokslinčius atsirado — šunims šėko plauti... Kas gi bebūtų, jei visi bernai mokslinčiais pasidarytų... Ar nebandysi bent jo užstoti? — pasižiūrėjo į dukterį.— Ką jau, mama... kam čia aš jį užsistosiu? Reikalas čia man užsistoti, — teisinosi, stengdamasi būti rami. O kai motina kažkur išėjo, įlindo į langą ir, pati nejaus dama, juokėsi. Viešpatie — ne pas mergšę! Aš ir žinojau, kad jis ne pas mergšę... Chi... chi... chi! —kikeno, veidą prie stiklo prikišusi. Jei būtų kas pamatęs — būtų sakęs: tur būt. tai mergai vieno šulo trūksta.Kur ėjo, ką dirbo, Morkuvienei vis mintyse: kur tu matęs — mokosi, ir dar pas ci- cilistą! Kaip gi čia dabar? Jos namuose ci- ęilistas! Ką gi žmonės, kunigai sužinoję pa 

sakys?.. Sakys, Morkuvien, kaipgi tu prie to prileidai?..Išplovė puodynę, movė ant baslio ir pra movė pro šalį. Pone šventasai — kas, ar aš kalta?! Mat, ligi šiol buvo nesugadintas vai kas — ir dirbo, ir klausė, ir stengėsi. Bet dabar, kai į cicilizmą pakrypo, kažin, ar taip bedirbs, ar besistengs?Pylė iš puodo pamazgas . kiaulėms, bet žiūri — ne pamazgos, o kopūstai, kuriuos vakarienei laikė. Riebių riebiausi, ir dar mėsos gabalas kartu į ėdalą įkrito.Mat, kad čia jau tikrai nelabasis! Juk kur atsiranda bedievių, ten ir nelabieji atsiranda...Net supyko. Ištraukė mėsą iš ėdalo, nušluostė į padalkų kraštą: ryt rytą išeis už gera!O tą Karpiškio bedievį, kuris cicilistų metais net ir Pakalniuose turgaus dieną ant ratų atsistojęs seilėmis taškėsi, rėkė — liepė karaliaus neklausyti — gerai atsimena.Matyt, ir dabar jis nesiliauja — pučia seną dūdą, kaip ir pūtęs, žmones iš kelio veda... nors ir paseno, bet prie Dievo nesugrįžo.Tačiau Morkuvienę labiausiai jaudino Rožytės reikalai — kad kunigas su Braze nepasirodė. Sakė atvažiuos ir neatvažiavo. Todėl vieną penktadienio rytą liepė pakinkyti bėrąjį, apsirengė rimtais — tamsiais drabužiais (juk dziakonėlio gedi!), sėdo ir išvažiavo.Bažnyčioje rado ką tik prasidėjusias kle bono mišias.Meldėsi atsiklaupusi, kaip ir visada: kad gyvulius Dievas laimintų, kiaulės penėtųsi, karvės laimingai apsiveršiuotų, avelės po porą atsivestų... kad samdiniui protą apšviestų —nuo bedievių cicilistų atsitolintų, būtų kaip ir ligi šiol paklusnus, doras, ištikimas.,, Bet ypač karštai iš širdies męl- 

dėsi už dukterį: duok, Viešpatie, duok, pone brangus, kad ji ištekėtų! Nepalik jos visų pažeminimui! Jei pagailėjai jai geresnės pavizos, tai nors geresnio vyro nepagailėk! Išklausyk manęs nusidėjėlės! Aš garbinsiu tave, Viešpatie, aš rrtylėsiu tave!Meldėsi Morkuvienė net susigraudinusi, ašarą spausdama, — ji tikėjo, kad tokią maldą Dievas tik ir išklauso, — nejuto nė kad kelis nutirpo, kad blusos iš medinių bažnyčios grindų jai per pakinklius pradėjo lipti. Pasigailėk, Dieve, pasigailėk!Po mišių pavaikščiojo pagal šventoriaus mūrą, kol kojos nutirpimas praėjo, ir nu- virtavo į kleboniją pas vikarą Spurgą.— A-a, motinėle!.. Seniai, seniai bematyta.Viešnia pabučiavo kunigui į rankovę, pa sisakė liūdesyje vaikščiojanti — palaidoję vyro dėdę, buvusį dziakoną Juškevičių, kurį kunigėlis, tur būt, pažinęs, ištrėškę keletą ašarėlių.Kunigas suramino, paprašė atsisėsti, tuoj padėjo saldainių lėkštutėje, paskui iš miegamojo atnešė jau nugertą pusbutelėlę vyno, pripylė stiklelį.— Prašom, motinėle — pasistiprink truputėlį.Morkuvienė išgėrė, čeptelėjo lūpomis pa statė stiklelį ir tuoj sujudo, graibytis piniginės. Atnešusi mišioms už kunigo dziako- no Stanislovo dūšią — paklojo šimtinę am stalo. Gal kunigėlis prie didžiojo altoriaus atlaikysiąs su visomis žvakėmis, su calū- nais, su „kartapiiiais“...Kunigas prižadėjo net ir ant dviejų šąlu tinių altorių uždegti žvakes; knygutėje pasižymėjo mišių dieną.Kas šiaip gero pas motinėlę? Kokios nau jienos Skausgiliuose?Kad ji nieko nežinanti. Tik, ot, mažą susirūpinimą turinti — berniokas samdinys, pradėjęs su knygomis, o dabar net į Karpiškį vaikščiojąs pas cicilistą, neva mokąsis. Bet kunigėlis geriau suprantąs, kokių mokslų galima išmokti iš tokio mokytojo! Smulkiau papasakojo, kaip „cicilistų metais" tas mokytojas Pakalniuose turguj nuo ratų kalbėjęs, karalių plūdęs, ir kaip paskui už tai jį į Siberiją'išsiuntę, kad žmonių iš tiesaus kelio nevestų-Kunigas dar smulkiau klausinėjo. Jis da 

bar prisimenąs tą bernioką —pavasarį kny gų jo prašęs. Gaila —' prie pavasarininkų nepritraukė! Šiaip galįs nueiti šunkeliais. Gerai žinąs ir Karpišky gyvenantį seną atskalūną, kuris, pasak klebono, visai apylin kei kaip šašas ant nosies.-■— Gerai, motinėle, kad užsiminei. Reikės su tuo bernioku pasikalbėti.Ir vėl įpylė į stiklelį. Bet Morkuvienė — nors vynas ir bažnytinis — daugiau nebe- gersianti — palaikanti blaivybę.Kai atsisveikindamas kunigas padavė ranką, Morkuvienė paėmė ją, bet, užuot pa bučiavusi, suspaudė, gudriai į akis pažiūrėjo ir tarė švelniai:— Taigi, kunigėli, laukiau laukiau... paliko ir bitelės neapžiūrėtos...Vikaras sutrypčiojo vietoje, lyg padams svylant.— A-ai, motinėle — kaltas, tikrai kaltas! Bet neužmiršau — ne! Gerų intencijų nega Įima užmiršti! Išpirksiu savo kaltę... kada nors žiemą. Kada bus geras kelias...— Ar iš teisybės, kunigėli?— O kaipgi? Aš Brazei jau minėjau, ir jis... kaip tik norėtų susipažinti...Morkuvienė net prasižiojo.—■ Nuvažiuosime, apsilankysime — gal kada apie Tris Karalius. Tada, kaip žmonės sako, visi karalaičiai lanką karalaites.Abu skaniai ir reikšmingai nusijuokė.— O mano karalaitė, kunigėli, nebiedna — penkiolika tūkstančių jai paskyrėme, o jei sūnus netingės mokytis, tai ir žemę užrašysime.— Tai iš tikrųjų nebiedna.Morkuvienė užmiršusi savo — bagočkos manierą bučiuoti kunigui į petį ar į rankovę, pabučiavo jam į delną.— Ačiū, kunigėli... tikėsimės...Ir išcipeno smulkiu lyg jaunos mergaitės žingsneliu. —0—Grįžo Morkuvienė pakilusia nuotaika. Jei tik atvažiuos, jei pamatys, kaip gyvena me. kokia giminė, tada reikalai patys ims klostytis!-Pietų šį tą perkandusi, susiieškojo senį, kuris vežiminėje doklams skyles lopė, ir griežtai įsakė:„ — šiandien pat pamerkite su Valentu tris centnerius miežių salyklai!

— Kažko neprasimanysi! — bambėjo šis.— Vestuvių juk nekelsi... kam ta salyklą?— O ką tu žinai, gal ir kelsiu? Imsiu ir pakelsiu. Todėl nebambėk ir pamerk, nieko nelaukdamas.Kitą dieną įsakė Valentui:— Šiandien veši į malūną kviečius suval cuoti, o Kalėdos ateina, reikia miltų pyragams.Paskui pati išsidangino: Rožytė pritinkančios suknelės nebeturi. Negi apsivilks prie svečių su kokia padėvėta? — Nuvažiė; vo į Karpiškį, nupirko gražią — šviesiai ža lio aksomo — 60 litų užmokėjo. Paskui vėl važiavo, tik dabar ir Rožytę pasiėmė —pas pačią geriausią siuvėją, kuri ne tik visoms bagotosioms, bet ir dvarų panelėms siuvo. Iš siuvėjos dar nuvirtavo į geležies krautuvę, popieriaus sienoms išmušti nupirko, tokio, kokiu klebonijoj išmušta. Braze prie poniškumo linkęs — tegul pamato, tegul supranta, kad Morkai ne kokie juodnugariai, o moka šviesiai gyventi!Grįždama svarstė, ką reikės paprašyti į rengiamą balių. Na, kunigą Spurgą su Braze — savaime. Jiems juk ir bus rengiama. Toliau — brolį notarą su saviškėmis. Lūžta - plyšta turės atvažiuoti! Tai jau nė kai bos negali būti. Be jų visa iškilmė atrodytų, kaip viralas be uždaro. O toliau? Na, to liau — Pakalnių nuovados viršininkas. Po klebono ne tik miestelyje, bet ir visoje apylinkėje didesnio pono nėra (viršaičio Morkuvienė neskaičiavo, nes tarp jų buvo kažkokia pelė perbėgusi). Malūnininką Pliūrą taip pat reikėtų paprašyti. Taip pat kavalierius, turtingas... Nors su mergomis ir nu sidaužęs, bet — ką padarysi? Palašmenės Svečiulį su pačia taip pat. Turtingas, inteli gentas — brolis universitetą baigęs, miškus valdo. Užtat Svečiuliui dabar ir su mata- rijolu bėdos nėra — naujas trobas išsistatė, skendeliais visas apsidengė. Svečiulius prašys! O iš sodžiaus — nė pati nežino. Paprašys vieną kitą — tuoj didesnės išlaidos — prastesni daugiau valgo. Neprašys— tai niekas ir nežinos, kaip buvo, kuo vai šino, kokiais gėrimais girdė. Tiek jau to— reiks paprašyti. Gal Jonaičius, Uogintus, gal Treškienę su dukterimis. Nors Treškie- nės liežuvis per ilgas, o Jonaitienė — besotė- (Bus daugiau)
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VYSK. V. PADOLSKIO VIZITACIJOS
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paskaita:

kviečiami

Valdyba

TAURAS

MANCHESTERIS

VOKIETIJA

Sąjungos 
lapkričio 
Hali erd- 
Manches-

kitų pigesnių. Gintaro ir odos dirbiniai, tau 
tinės juostos ir kita. Rašykite: Spaudos 
Centras, 46, Springcliffe, Bradford 8, Yorks

SIUNTINIŲ TARNYBA
33 GOLDSMITH AVE., LONDON, W3 

Tel. ACOrn 9471 
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

. KNYGOS PO 35 ŠILINGUS
Upeliai negrįžta į kalnus, Žvilgsnis į pra

AUGA KOLONIJA
Jonas ir Sofija Grupiljonai susilaukė 

dukrelės, kuri gimė spalio 10 d.
Zofija Grupiljonienė yra Londono bažny 

tinio choro narė.

IŠVYKO Į JAV
Rašytojas S. Laucius su žmona išvyko į 

Jungtines Amerikos Valstybes.

ANT SAULĖGRĄŽOS VAMZDŽIO 
(Atkelta iš 2 psl.)

DBLS Centrinio Skyriaus Biblioteka vėl 
papildyta naujomis knygomis.

Naujų knygų sąrašas gaunamas pas C.S. 
bibliotekos vedėją.

Biblioteka už paskolintas knygas mokes
čio neima. Knygų skolintojai apmoka tik 
pašto išlaidas.

Norintieji gauti naujų knygų sąrašą pra
šomi rašyti: C.S. Knygynas, 1, Ladbroke 
Gardens, London, W.ll,

PRAŠYMAS SKOLININKAMS
Nemaža dar yra lietuvių, kurie skolingi 

už „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų Klu
bo leidinius.

Artėja spalio mėn. galas — baigsis Lietu 
vių Namų Akc. B-vės balansiniai metai. 
Kaip visiems žinoma, Liet. Namų Akc. B- 
vė leidžia „Europos Lietuvį“ ir Nidos Kny
gų Klubo leidinius. Balansinių metų pabai
gai jai reikės sudarinėti atskirus skolinin
kų sąrašus. Tie sąrašai — bereikalingas ir 
sunkinantis darbas.

Dėl to būkite malonūs ir iki spalio mėn. 
galo išlyginkite savo skolas.

LONDONO ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA
Mokykla pradėjo mokslą. Ji veikia šešta 

dieniais nuo 2 vai. po- pietų parapijos sa
lėje. Tėvai, turintieji penkeris metus suka
kusių vaikų, prašomi kas šeštadienį tvar
kingai leisti į mokyklą. Vaikams tai suda
rys progos įsigyti žinių apie Lietuvą ir už 
megzti draugystę. Tai padės išlaikyti jų 
tautiškumą. O tėvų tautinė pareiga būtų 
leisti vaikus mokytis ir sudaryti jiems są
lygas išlikti lietuviais.

PARAPIJOS BAZARAS
Bazaras, kaip jau skelbta, bus spalio 24- 

25 d.d. Sporto ir Socialinio Klubo patalpo
se. Bazare šiais metais dalyvaus su savo 
skyriais šv. Onos Draugija ir Tretininkai, 
kuriems vadovaus V. Sčiukienė, Šios abi 
draugijos skiria visą pelną bažnytinio ko
miteto kasai. Bažnytinis komitetas prašo 
visu parapijiečius prisidėti prie šio bazaro, 
nes bazaro pasisekimas priklauso nuo pa
rapijiečių. Aukas ar daiktus siųsti: S. Kas
paras, Lithuanian Church, 21, The Oval, 
Hackney Road, E.2.

Komitetas iš anksto dėkoja visiems prisi 
dėsiantiems.

VILNIAUS DIENA
Praeitą šeštadienį Lietuvos Atgimimo Są 

jūdžio Londono skyrius surengė Vilniaus 
Dienos minėjimą parapijos salėje. Skyriaus 
pirmininkas A. Namajuška atidarė minėji 
mą, trumpai apžvelgdamas Vilniaus Dienos 
reikšmę ir pakviesdamas M. Bajoriną skai 
tyti tai progai pritaikytą paskaitą. M. Ba- 
jorinas labai įdomiai atpasakojo Vilniaus 
miesto garbingą istoriją ir jo reikšmę Lie
tuvos valstybei ligi šių dienų, išreikšdamas 
visos lietuvių tautos norą, kad tik greičiau 
būtų galima išvyti paskutiniuosius Vil
niaus ir Lietuvos okupantus, ir tada vėl Vii 
nius taptų visos Lietuvos sostine, kaip kad 
jis buvo anais garsiais didingos Lietuvos 
laikais.

Po paskaitos Londono vyrų choras padai 
navo kelias dainas, J. Alkis padeklamavo 
Maironio „Vilnių“. Minėjimas baigtas Tau 
tos himnu.

PASITARIMAS
DBLS Valdybos iniciatyva, spalio 10 d. 

Lietuvių Namuose, buvo sušauktas Lietu
vių Namų B-vės direktorių, DBLS Tarybos 
pirmininko ir DBLS Valdybos atstovų pasi
tarimas, kuriame buvo išklausyti Tarybos 
pirmininko ir LNB direktoriaus praneši
mai. Pasitarimo dalyviai pasisakė dėl abie
jų pranešimų. Nutarta apie Namų B-vės 
reikalus painformuoti akcininkus raštu.

Spalio 17 d., šeštadienį, Londono Lietuvių Namuose (1-2, 
Ladbroke Gardens) DBLS Valdyba, Vlado Šlaito knygos 
„Ant saulėgrąžos vamzdžio“ leidėja, tos knygos pasirody

mo proga ruošia

literatūros vakarą,

kurio programos atlikti suvažiuoja ir sueina 
Fabijonas Neveravičius, Danguolė Sadūnaitė-Sealey, 

Romualdas Spalis ir Vladas šlaitas, 
pats didysis šios iškilmės kaltininkas.

Programoje graudumas keisis į linksmumą, iškilmingu
mas į kasdieniškumą. Ateikite ir pasiklausykite, pasi
žmonėkite kartu su rašytojais, kurių pusė atvažiuoja iš 

tolimų nuo Londono miestų.
Po programos, kas norės, galės įsigyti Vlado Šlaito naują
ją knygą „Ant saulėgrąžos vamzdžio“ ir čia pat gauti 

poeto autografą joje.
Literatūrinę programą baigus, bus šokiai, kuriems gros 

geras orkestras.
Pradžia 7.30val. įėjimas 3 šil.

Bus ir loterija.

Salė paruošiama su staliukais, kuriuos prašom užsisakyti 
iš anksto telefonu PAR 2470

DAINAVIEČIŲ DĖMESIUI
Š. mėn. 18 d., sekmadienį, 4 vai. Lietu- 'mistraitis — 10, Siemanskiewizc 

vių Namuose šaukiamas
Metinis narių susirinkimas.

Bus renkama nauja valdyba ir aptarti
kiti reikalai.

Narių dalyvavimas būtinas.
LLM „Dainavos“ Sambūrio V-ba

VIEŠNIA IŠ AMERIKOS
Jauna lietuvė mokslininkė Dr. M. Gimbu 

tienė, dirbanti prie Harvardo universiteto 
Amerikoje, kaip archeologijos ir etnologi
jos specialistė, šiuo metu moksliniais reika 
lais keliauja po Europos kontinento kraš
tus. Grįždama sustos D. Britanijoje, kur 
turės ciklą paskaitų ir seminarų apie Rytų 
Europos proistorę. Ji pradės paskaitas Ed- ___
inburgo universitete spalio 26 dieną,;iš ten-eitį, Marijos garbinimas Lietuvoj, ir daug 
vyks į Liverpoolį, Oksfordą ir pagaliau — ’ " ’ ~.....................................
Londoną.

Tikimasi, kad Dr. M. Gimbutienė sutiks 
papasakoti Londono lietuviams savo kelio
nės įspūdžius iš Europos ir šį tą iš savo 
mokslinės srities. Ji bus pakviesta į Lietu
vių Namus sekmadieniui)- lapkričio 1 d„ 6 
vai. vak.

Visi, kas įdomaujasi mūsų mokslininkės 
darbais, kviečiami tą vakarą į Lietuvių 
Namus.

Gaudžia trimitai »
Kviečiame visus manchesteriečius ir toli 

mesnių kolonijų lietuvius rinktis Manches- 
teryje, kur Lietuvių Veteranų 
„Ramovė“ Manchesterio skyrius 
7 d., 5 vai. p p., Cheethan) Town 
vioje salėje, Cheetham Hill Rd., 
ter 8, ruošia iškilmingą

Kariuomenės Šventės Minėjimą.
Programoje: paskaita, po jos meninė da

lis. Meninę dalį išpildys Manchesterio vyrų 
oktetas, vadovaujamas K. Rudaičio, po dai 
nų seks deklamacijos ir eilėraščiai.

Po oficialiosios ir meninės dalies bus šo
kiai, kuriems gros Manchesterio lietuvių 
džiazas, ir veiks turtingas lietuviškas ba
ras.

Tai su nuoširdumu kviečiame visus lietu 
vius dalyvauti šiame iškilmingame minėji 
me.

Rytojaus dieną, sekmadienį, ramovėnai 
dalyvauja anglų prisiminimo dienoje už 
žuvusius karius. Ramovėnai neša vainiką 
ir dalyvauja šiame parade. Kas norėtų da
lyvauti šiame parade, prašome sekmadienį 
9 vai. ryto, būti Eccles, prie paminklo.

Rengėjai

DBLS Skyriaus susirinkimas
DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 

1959 m. spalio 18 d., sekmadienį, 5 vai. po 
pietų, Manchesterio Lietuvių Socialinio K- 
bo patalpose šaukia

Visuotinį narių susirinkimą.
Visus skyriaus narius ir nenarius bei Lie 

tuvių Namų akcininkus prašom atvykti į 
susirinkimą.. Sk. Valdyba

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas 
spalio 17 d. (šeštadienį), 6 vai. p.p. savo pa 
talpose rengia

ŠOKIŲ VAKARĄ.
Šokiams gros lietuviškas orkestras.
Maloniai kviečiami visi Manchesterio ir 

apylinkės lietuviai atsilankyti į šį paren
gimą. Klubo Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
SPORTAS

Viltis įstojo į krepšinio lygą ir jau sužai
dė dvejas rungtynes. Pralošė ji pirmąsias 
prieš Goodyear komandą — antrame kėli
nyje pakriko, nes yra keletas naujų žaidė
jų, ir nebuvo sklandžiai susižaista. Šiose 
rungtynėse buvo geroje formoje Viliūnas ir 
sumetė daugiausia taškų.

Antrąsias rungtynes Viltis laimėjo. Jose 
gerą metimo formą parodė Karnilavičius.

Laimėta 35-42 rezultatu. Už Viltį žaidė 
ir taškus pelnė: Karnilavičius — 16, Kel-

6, Bur 
den — 4, S. Lawrence — 4, V. Lawrence— 
2. V. Kelmistraitis

Paskaita apie Kauno jūrą
Spalio 17 d„ 6 vai., Bradforde Vyties 

Klubo patalpose bus skaitoma 
Kauno jūra mūsų akimis.

Vietos ir apylinkės lietuviai 
paskaitoj dalyvauti.

DBLS Bradfordo Sk.

VECHTA
Gražus amželis

Vechtoje Brigita Motuzienė spalio 8 d. 
>tšventė savo vardadienį, o spalio 16 dieną 

švenčia savo gimtadienį, sulaukusi 83 metų 
amžiaus. Senutė yra dar stiprios sveikatos, 
visada geros nuotaikos ir didelė lietuviškos 
spaudos mylėtoja. Ilgiausių metų!

Alyvos pražydo
Pietų Vokietijoje sausa ir šilta. Augsbur 

ge vietomis šnekučiai - špokai rytais čiul
ba, kaip pavasarį, prie inkilų tupi porelė
mis, ir apžiūrinėja ir taiso lizdelius. Augs
burge vienas alyvos medis pražydėjo, kad 
net vietinė spauda nuotrauką įsidėjo.

BAD ZWISCHENAHN
Sudarytas parapijos komitetas

Spalio 4 d. sudarytas lietuvių katalikų
parapijos komitetas: pirm. P. Kazirskis, vai. me pasaulyje“ (32 p.). Dėl to jam — „tuš- 
dybos nariai: V. Federavičius, T. Gružas, 
V. Grybas, V. Dambrauskas, P. Zupkus ir 
A. Vitkus. Bendrame pasitarime buvo 
svarstomi įvairūs parapijiniai reikalai. Nu
matyta šį mėnesį sutvarkyti lietuvių katali
kų kapus Oldenburgo miesto kapinėse, ku
riose palaidota apie 40 lietuvių. Tam tiks- 
lui apylinkės lietuvių tarpe bus daroma 
rinkliava.

Specialūs kalėdiniai siuntiniai papigintomis kainomis
TAZAB Bendrovė sudarė didelį kiekį specialių 
standartinių siuntinių, artėjančioms Kalėdoms 
žymiai papigintom kainom. Čia spausdiname 
kelis pavyzdžius tokių standartinių siuntinių.

svorio prekių iš musų kainoraščių ir neteks pri 
mokėti nė peno už persiuntimą bei licenziją.

SIUNTINYS XL3 MOTERIMS

SIUNTINYS XG1 VYRAMS
1. 3 jardai vilnonės medžiagos šiltam paltui 

pilkos arba tamsiai mėlynos spalvos,
2. 3 ir trečdalis jardo grynos vilnos medžia

gos vyriškam kostiumui, tamsiai mėlyna, pilka 
ar ruda spalva, su neryškiais dryželiais;

3. 3 ir pusė jardo dirbtinio šilko pamušalams, 
dvigubo pločio, atitinkamos medž. spalvos.
Tokio siuntinio kaina, įskaitant muitą ir visas 
kitas išlaidas £13.10.0. Prie šio siuntinio galima 
pridėti iš mūsų katalogų bet kurios rūšies pre
kių 8 svarus svorio ir siuntėjui nereikės jokių 
primokėjimų, išskyrus kainos, pažymėtos 
katalogėlyje.

SIUNTINYS VYRUI XG2

1. 3 jardai grynos vilnos Velouro rūšies mo
terų paltams medžiaga, tamsiai mėlynos ar juo 
dos spalvos,

2. 3 jardai grynos vilnos medžiaga Tweed rū
šies moteriškam kostiumui įvairių spalvų,

3. 3 jardai dvigubo pločio pamušalams ati
tinkamos spalvos;

4. 2 jardai šiltos medžiagos moterų bliusku- 
tėms, pasirinktinų spalvų.
Šio siuntinio kaina su visom išlaidom £12.19.0. 
Prie jo galima pridėti prekių 11 svarų svorio. 
Be to, turima sudarytų standartinių siuntinių 
mišrių — vyrams ir moterims. Jų sudėtis at
spausdinta spec, standartinių siuntinių kata- 
logėliuose, kurie kiekvienam suinteresuotam 
pasiunčiami.

1. 3 ir trečdalis jardo aukščiausios rūšies me
džiaga vyriškam kostiumui, su kraštuose Jau
dintais „Made in England - Pure Wool“. Me
džiagos pagal pageidaujamą spalvą,

2. Atitinkamos spalvos geros rūš. pamušalas,
3. Grynos vilnos, labai geros rūšies vyriškas 

megztinis, su rankovėmis, pageidaujamų spalv.
4. 1 vyriškas kaklaraištis, parinktas medžia

gos spalvai.

PIGUS ODINIAI PALTAI IR PUSPALČIAI

Siuntinio kaina, įskaitant visas išlaidas tik 
£13.19.0. Prie šio siuntinio galima pridėti 12 sv.

Labai geros rūšies odos paltai ir puspalčiai, s’i 
storos šiltos medžiagos pamušalais, pradedant, 
nuo £9.19.0 iki 27.19.0 su muitu, šiems odos 
paltams, puspalčiams ir švarkams turime at
spausdinę specialų katalogėlį. Suinteresuotiem 
pasiunčiame pasirinkimui.
Kviečiame aplankyti mūsų'sandėli. Siuntiniu 
reikalais prašome rašyti:

TAZAB, Lietuvių Skyrius,
1, LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll.

mm

(ELI) Rugpiūčio mėn. po savo vizitų pas teisių katalikų bendruomenę. Vietos lietu- 
prel. Šaulį Lugane ir pas seseles lietuvaites vių klebonas 
Ingebohly Šveicarijoj, aplankęs arkivysku
pą J. Skvirecką Zamse, Austrijoj, — J.E. 
vysk. V. Padolskis, lydimas' kun. Jonušo, 
buvo atvykęs ilgesniam laikui pas Vokieti
jos lietuvius.

Rugsėjo 1 d. vysk. Padolskis aplankė 
kun. Dr. J. Avižą Miunchene; rugsėjo 2 d. 
— Miuncheno Senelių Prieglaudą, kur yra 
ir lietuvių, ir Balfo Centrą Vokietijai. Rug
sėjo 3 d. buvo nuvykęs pas lietuvius ligo
nius Regensburgo ligoninėn. Rugsėjo 3-4 
d.d. vizitavo kun. S. Kaupą Feuchte prie 
Niurnbergo. Rugsėjo 5 d. buvo Goettinge- 
ne- Rugsėjo 6 d. dalyvavo Salzgitter - Le- 
benstedto lietuvių Tautos šventės minėji
me. Iš Lebenstedto, kun. V. Šarkos lydi
mas, vysk. Padolskis vizitavo kitas dides
nes šiaurės Vokietijos lietuvių kolonijas.

Rugsėjo 13 d. vysk. Padolskis, lydimas 
Lietuvių Sielovados Direktoriaus Tėv. A. 
Bernatonio ir kitų kunigų, atvyko į Mem- 
mingeną. Ta proga vietos lietuviai turėjo 
pakilią šventę. Sekmadienį buvo atlaikytos 
pontifikalines mišios, kuriose, be nemažo 
būrio lietuvių, dalyvavo taip pat daug vo
kiečių ir kitų tautybių žmonių. Giedojo 
„Darnos“ choras. Po pamaldų vyskupas tei
kė sutvirtinimo sakramentą, šešiolika lie
tuvių jaunuolių (11 iš Memmingeno, 4 iš 
Ulmo ir 1 iš Langeno) įėjo tuo būdu į pilna

Ir išvadoj — „grosiu sau tik vienam, gro 
siu savo tik vienišai širdžiai“.

Tokia vienatvė ,kad grojama „savo tik 
vienišai širdžiai“, yra prieangis į neviltį: 
„Neviltis tai yra, akmuo, kurio upės srovė 
nepaneša; taip jisai, tas akmuo, ir palieka 
širdy gulėti“ (41 p.). Lieka tada tyliai pa
siskųsti:
Dievas žino nebent,
kaip man širdį vienamui skauda, 
kaip man širdį vienamui skauda.

Pirmajame eilėraščių rinkinyje VI. šlai
tas nuo liūdesio ir vienatvės bėgo į antgam 
tę, kviesdamas kartu su juo , giedoti Vieš
pačiui“ vargonus, senus vitražus, piliorius 
ir net patį Pranciškų Asyžietį (plg. „Gies
mė“). VI. Šlaitas tada „nupuolančia ir žmo 
giška širdimi“ meldė Viešpatį, kad neuž
mirštų jo, „kaip seno ir atšipusio norago“ 
(plg. „Noragas“). Jis pietistiškai skelbė 
amžiniems poetams, valkatoms ir gašlauto- 
jams „žingsnius Dievo malonės“ (plg. „Die
vo malonė“).

Ar tuo keliu suka VI. Šlaitas ir po dešim
ties metų, kada jo kūryba — tarsi kartėlio 
persipildžiusi taurė? Ar po melancholijos, 
vienatvės ir nevilties pakelia akis aukštyn? 
Atrodo, šį kartą jis nėra toks lakus ir ne 
kartą suabejoja. Poetas prisipažįsta ilgus 
metus ieškojęs „tos laimės, kurios nėr šita 

čias pasaulis“. Rodos, dabar būtų laikas pir 
mojo rinkinio stiliumi pakelti akis aukš
tyn. Mėgina —
Sako, kad po mirties yra kitas pasaulis, 
Daug gražesnis už šitą
Sako.
Bet aš abejoju, ir nėra niekur
Mano širdžiai linksmumo.

Taip, tai jau melancholijos kulminacija,

kun. Dr. J. Petraitis tarė j 
juos žodį, išryškindamas sutvirtinimo sa
kramento reikšmę ir šia proga reikšdamas 
jiems savo linkėjimus.

Tą pačią dieną popiet baltų kolonijos kul 
tūros namų salėje įvyko Rugsėjo 8-sios mi
nėjimas. Ir čia vysk. V. Padolskis prabilo į 
susirinkusius. Paskaitą skaitė kun. Br. Liu 
binas, aiškindamas lietuviškojo genijaus 
savybes ir lietuvių būdo bruožus. Vargo 
mokyklos mokiniai, mokytojos V. Vykintie 
nės paruošti, padeklamavo ir pašoko vieną 
tautinį šokį. „Darnos“ choras, vadovauja
mas M. Budriūno, padainavo keletą dainų. 
Turiningas ir gražių įspūdžių palikęs minė 
jimas buvo baigtas šventės rengėjo bend
ruomenės pirmininko kun. J. Petraičio žo
džiu ir visų sugiedotu tautos himnu.

Be minėtų vizitacijų, vysk. Padolskis dar 
lankėsi Dieburge, Vasario 16 gimnazijoje, 
Schwetzingeno lietuvių inžinerijos kuopo
je, kur atnašavo mišias ir pasakė pamoks
lą. Kuopa suruošė iškilmingus pietus.

Vysk. V. Padolskis, kviečiamas vieno vo 
kiečių klebono, kurį jis pats prieš eilę me
tų įšventino į kunigus, vokiečių parapijoje 
prie Aschaffenburgo laikė pontifikalines 
mišias, pasdkė pamokslą vokiečiams ir pa
šventino naujai pastatytuosius vaikų na
mus. Čia mūsų vyskupo priėmime dalyvavo 
ir Bavarijos vidaus reikalų ministeris Dr. 
Goppel.

kai visas pasaulis palieka tuščias, padū
mavęs.

Ir kitame — „Užburtoj mėnesienoj“ — 
poetas iškelia tą pačią abejonę antgamte. 
Jis mini nuplovimo reikalingą sielą ir sa
ko: „Jei aš tikėčiau į lietų, kad lietus gali 
sielą nuplauti, aš išeičiau per lietų ir stove 
čiau per kiaurą naktį ant lietaus ešafoto“ 
(20 p.). Toliau, tačiau, jis priduria:
Jei aš tikėčiau Tave, kaip tikiu sodrų vasa-

[ros lietų.
Tu mane numazgotum,
ir aš šviesčiau iš tolo labiau, negu vyšnių

[sodai
užburtoj mėnesienoj.

Kokia po to išvada?
Savo apkartime poetas jaučiasi ne tik 

vienišas, bet ir Dievo apleistas. Dar dau
giau: jis jaučia, kad tarp vienatvės, kai nė
ra nuoširdžių žmonių, ir Dievo apleidimo 
yra organiškas ryšys: „žmonių akys ir lū- . 
pos žmonių yra iš akmens nutašytos nuo to 
laiko, kai Dievas mane apleido“ (38 p.).

Vieninteliame eilėraštyje trykšteli šilu
ma ir pavasaris — „Kaip katinėlio akys“. 
Jame skamba ir žaismingas lengvumas, ir 
lengvas išdykavimas, ir išdykęs šypsnys...

Gal būt, mano nebuvo klysta, spėjant, 
kad esama žmonių, kurie' kančia nori sotin 
tis. Gal būt, neklydau, tvirtindamas, kad 
tai nepaprasti žmonės, nekasdieniniai, bet 
peraugę kitus visa galva — žmonės kū
rėjai.

VI. Šlaito nauji eilėraščiai, susirikiavę 
plonoje knygelėje, atidžiam skaitytojui su
kils virtinę problemų, duos progos susi
mąstyti. Jei kūrinys iškelia ką nors naujo, 
svarstytino, — jis vis dėlto yra neeilinis.

Dėkojame poetui už laku ir gilų žodį!
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DABARTIES MOTERIS Laos sukilimas
Nepaprasto pramonės ištobulėjimo ir 

nuolatinio civilizacijos lygio kilimo mūsiš- 
kiame amžiuje galima pastebėti rimtą vi
suomenės sociologinės sudėties pakitimą. 
Moteris mūsų amžiuje vis labiau ir labiau 
atitraukiama iš namų ir įjungiama į gamy
bą. Tas reiškinys pastebimas visuose kraš
tuose. JAV ir Kanadoje 1900 metais ketu
riolika nuošimčių visų moterų dirbo pramo 
nėję, o 1950 m. nuošimtis pakilo iki dvide
šimt dviejų. Ypač tai ryškiai pastebima Ta 
rybų Sąjungoje: ten 1954 metais 45 proc. vi 
sų dirbančiųjų sudarė moterys, o priešrevo 
liucinėj Rusijoj moterų dalyvavimas profe
siniam gyvenime buvo visiškai nežymus.

Tas reiškinys turi Įvairių priežasčių. Dau 
gelyje kraštų moteris būti ne namuose, o 
eiti dirbti skatina noras papildyti savo už
darbiu šeimos pragyvenimui reikalingą 
biudžetą. Be to, tokioje Tarybų Sąjungo
je, be minėtosios priežasties, moterų įjun
gimas J gamybinį vyksmą yra valstybinės 
politikos noras padidinti darbo rankų skai
čių, nes jų vis trūksta.

O darbas gamyboje stato moteriai tam 
tikras čia reikalingas sąlygas: reikalauja 
iš jos jėgos, įgudimo, spartumo, ištvermės 
tokių savybių, kurios nėra būdingos mote
riškam organizmui, priešingai, tai vyriškos 
savybės. Gyvenimo ir darbo sąlygos mote
rų organizmui turi įtakos: jos yra lemtin
gos moters biologiniam pakitimui.

šių dienų mergaičių tarpe išsiskiria savo

Rašo 3. Gutauskas

tiškas , berniokiškas“ tipas: aukštas ūgis, 
siauros šlaunys, biusto stoka, trumpai pa
kirpti plaukai ir vyriška tvirta veido iš
raiška. Jeigu ši mergaitė ar moteris mie
liau pasiryžusi vyriškai rengtis, tai ne dėl 
to, kad tai „modernu“ ir „madinga“. Tai 
greičiau noras paneigti savo „moterišku
mą“ ir pabrėžti „vyriškumą“. Ne viena mū 
sų senelių niekuomet nebūtų sutikusi pa
neigti „moteriškumą“ ir apsirengti vyriš
kais rūbais, jei to ir mada būtų reikalavu
si. Mūsų senelės išdidžiai pabrėždavo savo 
moteriškumą. Šių dienų moteris sąmonin- 
kai ar nesąmoningai siekia persimesti į vy
riškąją pusę.

Nors šiandieninė mūsų nusakytojo tipo 
moteris taip pat turi moteriškų hormonų, 
bet tų hormonų pasireiškimas slopinamas 
jos organizme vyriškųjų hormonų persva
ros, veikiant gyvenimo sąlygoms ir aplin
kai.

Šiais laikais jauna mergaitė brendimo 
metais atsiduria tokioje padėtyje, kuri yra 
ne pagal jos paskirtį. Ji šiandien negali 
būti tik moterim. Ji priversta lygiai su vy
ru ieškoti uždarbio fabrike, transporte, 
krautuvėje. Dėl to jos moteriškieji hormo
nai slopinami. Priešingai, darbe reikalingo
sios savybės ąlygojamos androgeninių (vy
riškųjų) hormonų. Tasai vyriškųjų hormo
nų vyravimas šiandieninėse mergaitėse ir

moteryse ir įpilietina tą vyriškąjį jų tipą.
Mūsų laikais patys žalingieji mergaitės 

vystymuisi yra jos septynioliktieji ir aštuc 
nioliktieji metai. Mokykla ir įmonė per
krauna ją psichiškai ir fiziškai. Šis priešin
gas gamtos dėsniams dvasinis ir fizinis per 
krovimas nuslopina mergaitėje visą motei s 
tipiškumą. Mergaitė netenka džiaugsmo do 
mėtis moteriškais, namų reikalais. Ji suvy
riškėja.

Suprantama, kad tasai hormonų pusiau
svyros pažeidimas pakeičia ne tik išorinį 
anatominį moters pavidalą, bet būna kartu 
rimta priežastis ir jos psichinių funkcijų 
suirimo.

Mūsų technikinės pažangos amžius pa
daro iš moters darbininkę. Argi gali gamy
bos darbų išvarginta moteris būti dvasinė 
atspara savo vyrui kartais ir sunkioj jo gy 
venimo kovoj? Gaila, kad daugelis moterų 
nuėjo laiko pasroviui ir visai užmiršo, jog 
moterų pasaulis — namai, o vyro namai — 
pasaulis.

Tai, kad moteris turi švelnesnę sielą, ku
rios dėka ji gali duoti mums žymiai dau- 
gįau, negu savo darbu gamyboje, praeina 
nepastebėta ir nesuprasta. Moteryje dabar 
matoma tik darbininkė. O mūsų šaltame ir 
beširdžiame pasaulye būtinas yra moters 
sielos dvasinis lobis.

Laos vyriausybė kreipėsi į Jungtines 
Tautas, prašydama padėti sutramdyti kraš 
te veikiančius komunistus, kurie didelių 
simpatijų turi Kinijoje, Rusijoje ir komu
nistinėje Vietnamo dalyje. Kinija sakė, 
kad jei Laos nėra tvarkos, jei ten kažkas 
šaudosi, tai reikia eiti ir sutvarkyti, nes 
tas šaudymas neleidžiąs jai dirbti ramaus 
kui iamojo darbo. Laos vyriausybė tvirtina, 
sad tie sukilėliai gaminami ir remiami ko 
munistinio Vietnamo. Kas iš tiesų vyksta 
tame Laos, kuris turi tik 2 milijonus gy
ventojų?

Ten rėra jokio fronto, niekas rimtai ne
kariauja. Kažkuriame kalnelyje supokši ke 
Ii šūviai, sukelia nerimą apylinkėje ir vėl 
nutyla. Tuos pokšėjimus pradedantiems ko 
munistams gana ir tiek. Jie ir siekia neri
mo, skleidžia gandus, gąsdina. Jų gaujos 
yra nedidelės — po 5-25 vyrus, bet kai jos 
eina kur į kaimą, tai pirma pasiunčia gan
donešį, kad tasai papasakotų, kokios čia 
didelės tos gaujos slenka, kokių baisybių 
jos yra jau pridariusios ir kaip nuo jų bė
ga vyriausybės daliniai! Kad žmonėms at
rodytų, jog tie būriai iš tiesų yra dideli, 
tai, sakysim, per upę persikelia kartą, pa
ėjėję paupiu keliasi atgal ir vėl kitą ir tre
čią kartą brenda, ir žmonėms iš tiesų atro
do, kad čia tų komunistų tikra baisybė esą 
ma. Kartais jie surenka pakeliui visus kai
mo gyventojus ir varosi su savim, kad ki
tiems tikrai atrodytų daug.

Šitoks būdas kariauti jiems sekasi, ypač 
tarp prietaringų šiauriečių, tose provinci-

kesnių vietų kariuomenė atitraukia savo 
dalinius. Tie daliniai neturi nei radijo, nei 
maistu juos kas aprūpina. Laos visa avia
cija — aštuoni lėktuvai. Sužeistieji mirš
ta be medicininės pagalbos, be daktaro. 
Kur jau užimta komunistų, galėtų būti nu
metami parašiutininkai, bet... nėra para
šiutų.

Amerika prižadėjo pagalbą, ir tai sustip 
rino Laos kariuomenės dvasią. Tik tvarkai 
ir ramybei palaikyti esama labai didelių 
sunkumų: Laos gyventojai niekada nebu
vo pasiryžę rodyti paklusnumą savo centri 
nei vyriausybei... Ypač nepaklusnūs yra 
kalnų gyventojai.

(E) Kai nėra prekių, nereikia ir krautu
vės. Vievio raj. Beižonyse kaimo parduo
tuvė dažnai neturėdavo muilo, druskos, ci
garečių ir kitų būtinų prekių. Užuot par
duotuvę aprūpinęs prekėmis, centras ją vi
sai uždarė, o tuo gyventojai labai nepaten
kinti.

(E) „Draugiški teisinai“ kai kuriose Lie
tuvos įmonėse teisė nusižengusius draus
mei girtuoklius ir triukšmautojus. Teisė
jais būna patys darbininkai. Bausmė: pa
peikimas ir griežtas papeikimas.

Skaitytąja taiSkai
PAMOTĖS LIKIMAS TARYBINĖJE 

SANTVARKOJE
Paskutinis laiškas iš Lietuvos privertė 

mane susimąstyti ir nusiminti. Mano pa
motė rašo, jog ją atsisakė priimti į senelių 
namus, jau sulaukusią senyvo amžiaus ir 
ligotą. Atseit, komunistinė valdžia paliko 
ją elgetos likimui.

Kai ji nuėjo prašytis priimama į senelių 
namus, jai pareiškė jog „sūnūs“ kalti, jei 
niekas ja nesirūpina, „sūnūs“, kurių ji nie
kuomet neturėjo.

Pirmiausia patėvių klausimas yra toks, 
kurio valstybė niekuomet neturėtų bandy
ti spręsti. Jis turėtų būti paliktas individua 
liam sprendimui. Tai yra labai individua
lus klausimas, priklausantis nuo žmonių 
pažiūrų ir įnešąs kartais nemaža rizikos.

Vaikus pamotė turi iš pat mažens augin 
ti, įsiteikti jiems ir mylėti juos, kaip savo 
(jeigu jie savo tikrosios motinos meilės pil 
nai pajusti negavo, arba jeigu jie buvo tai 
pajutę, tai pakeisti jiems motinos globą). 
Tuomet ji, gal būt, turi vilties nusipelnyti 
motinos vardą nors ir be kraujo giminys
tės, o ne vien namų šeimininkės. Tuomet ji 
turėtų pilną teisę senatvėje būti vaikų iš
laikoma.

O ką bekalbėti apie tokias pamotes, ku
rios ištekėjusios rado vaikus visai suaugu
sius ar beveik suaugusius ir neturėjo jiems 
nei galimybės įsiteikti!

Mūsų pačių atvejis gana liūdnai atrodo. 
Vyriausiasis brolis, kai tėvas antrą kartą 
vedė, jau buvo suaugęs ir negyveno prie 
šeimos. Ar turi jis dabar pamotę pripažin
ti motina ir išlaikyti ją iš savo elgetiško už 
darbio, kurio ir jam pačiam iš viso nepa
kanka?

Man pačiam dar teko pagyventi keletą 
metų prie šeimos, bet ką aš galiu padaryti, 
tai pasiųsti ką nors apsirengti. Didesnis 
siuntinėjimas būtų'jos pastūmėjimas nele- 
galion spekuliacijon, pardavinėjant gautuo
sius daiktus. Dėl sovietinių muitų plėšika
vimo ir kitų išlaidų daug ką ir iš viso ne
galima padaryti.

Nepaistant šeimos vidaus santykių, neda 
vimas pensijos senam žmogui dar kartą pa 
rodo sovietinės santvarkos nuožmumą ir 
beprotiškumą, išnaudojant senus ir ligotus 
žmones, kad tik partiečiams ir^kitiems so
vietiniams darbuotojams daugiau liktų ir 
jų beprotiški sunkiosios pramonės planai
nenukentėtų. Toks elgesys tegali tik ugdy- riame bus perskaitytas ciklas paskaitų me 
ti priešus sovietams. J. no, doros bei estetikos klausimais.

(E) Uždraudė medžioti kurapkas. Gam
tos apsaugos komitetas prie Ministerių ta
rybos paskelbė, kad atsižvelgiant į medžio
tojų draugijų pageidavimus 1959 metų me
džioklės sezone uždrausta kurapkas medžio 
ti 47-se rajonuose, taigi daugiau negu pu
sėje visos Lietuvos plote.

(E) Devynias dienas trukusi byla neseniai 
buvo svarstoma Vilniaus miesto liaudies 
teisme. Buvo teisiami „Beržo“ baldų kom
binato buvę vadovai: direktorius Tarans- 
kis, vyr. inž. Kaspšakas, cecho viršininkas 
Vitkoyskis, be to, pareigūnai Stankevičius, 
Spajus ir Bondaris. Už kyšius ir kitus 
veiksmus jie nubausti įvairiomis bausmė
mis iki 7 metų. Direktorius sau baldų iš 
fabriko paėmęs už 7.000 rublių, bet sumo
kėjęs tik 300 rublių. Jis ir kiti pareigūnai 
kyšius imdavę ir iš darbininkų ir iš pir
kėjų.

jose, kurios susisiekia su komunistiniu 
Vietnamu ir kuriuos komunistai buvo už
ėmę jau 1957 metais. Ten dabar jie ir sten
giasi įsistiprinti.

Kaimai dažnai užimami be jokios kovos. 
Kai teroristai artėja, žmonės skubiai susi
riša skurdžią savo mantą ir bėga, kaimus 
palikdami pustuščius. Prieš porą savaičių 
ant Mekong upės krantų? netoli karališko
sios sostinės Luangpraband ėmė dygti bam 
buko palapinės. Tai pabėgėliai kuriasi. 
Bet po savaitės jau ir ten pradėjo maišytis 
ginkluotų komunistų.

Karas vyksta, nors ir nedaug kraujo pra 
liejama. Bet iš kai kurių dykesnių ir ato-

(E) Kauno HES jėgainė ant Nemuno 
duos pirmąją elektrinę srovę lapkričio mė
nesį, kada pradės veikti pirmasis hidroagre 
gatas. Netrukus po to bus sumontuotas ant 
rasis agregatas.

(E) Netikras zootechnikas. Žemaitkiemio 
sovchoze (Pagėgių raj.) ilgus metus parei
gas ėjo vyr. zootechnikas Medišauskas. Ta
čiau, nors ūkio gyvuliai masiniai krito nuo 
bruciliozės ir raudonligės, zootechnikas ne
siėmė jokių žygių kovai su tomis ligomis. 
Vėliau paaiškėjo, kad Medišauskas visai 
nėra zootechnikas;

n :::
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Kada Lietuvoje atsirado linai? Lie- 
Mokslų akademijos Ekonomikos ins- 
darbuotojas savo disertacijoje aiški-

(E)
tuvos
tituto
na. kad jau XIV šimtmetyje Lietuvos linai
būdavo išvežami į Vakarus. XV - XVI šimt 
mečiuose valstiečiai linais ir sėmenimis mo 
kėdavo duokles kunigaikščiams.

(E) Milicininkus mokys doros, dailės ir 
meno. Rugsėjo 8 d. Vilniuje atidarytas ,Mi 
licijos darbuotojų kultūros institutas“, ku-
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TIK PER BALTIC STORES YRA 
GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ 

KELIAS Į LIETUVĄ!

MES PASIUNCIAME GERIAUSIOS RŪŠIES 
GARANTUOTAS PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ!

BALTIC STORES LTD.
(savininkas Z. Juras)

Vienintelė lietuviška siuntinių bendrovė
Anglijoje

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.
TEL. SHO 8734.

Skyriai Amerikoje, Australijoje, Kanadoje, 
Vokietijoje ir Venezueloje.

SKYRIAI ANGLIJOJE:
60, New Field Rd., Coventry
67, Cromwell Rd., Eccles, Manchester
187, Lewisham High Str., S.E.13.
146, Holland Park Ave., W.ll.
150, Ridley Rd., E.8.
152, Ridley Rd., E.2.
20, Ridley Rd., E.2.
421', Hackney Rd., London, E.2.

Mes neimame jokio papildomo mokesčio 
VAISTŲ siuntiniams.

Vaistų kainos pas mus yra žemesnės kaip 
vaistinėse.

Pavyzdžiui: 250 tablečių Aspirino, 30 g Strep
tomycin©, 500 tab. P.S.A. ir 500 tab. Rymifon, 

Įskaitant muitą ir visus persiuntimo 
mokesčius tik £7.15.0.

SIUNČIAME TAIP PAT IR JŪSŲ PARUOŠTUS 
SIUNTINIUS.

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMĄ MES

GARANTUOJAME.

KIEVIENAS SIUNTĖJAS GALI PRISITAIKINTI PRIE

JAM GERIAUSIŲ APMOKĖJIMO SĄLYGŲ!

EHHHHill!: !

SPECIALUS PASIŪLYMAS GATAVŲ VYRIŠKŲ KELNIŲ

1) geros rūšies CORDUROY kelnės, storos ir stiprios, rudos, žalios, pil
kos ir juodos spalvos....................................................... .... £ 3.12.0

2) tamsiai mėlyno MILO (Melton) kelnės, labai stiprios ir šiltos, ypač
tinkamos žiemos sezonui ............................................................ £ 2. 4.9

3) pilko PLANELIO (woolmixture) kelnės, šiltos ir minkštos ... £ 2.14.9
Į VISAS KAINAS ĮEINA IR SOVIETŲ MOKESČIAI

Aprūpinama visais kelnių dydžiais. O.S. dydis — 15% brangiau.

UiiilHhlUIIWSV;

24, CHURCH ROAD, LONDON, W.3.

Telefonas: ACOrn 0712

P & B SUPPLY CENTRE LTD

ARBA MIŠRIUS SIUNTINIUS

jūs kaip ir visados galite siųsti per
ACTON PHARMACY (export) LTD

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

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 mūsų patirtimi, mes esame 
visad pasiruošę Jums patarnauti.

LIETUVIŠKAS SKYRIUS 
8a, Thurloe Place, 

London, S.W.7.

Prašykite mūsų firmos STANDARTINIŲ SIUNTINIŲ KAINORAŠČIŲ 
Rašykite lietuviškai

BROWNEJONES
$ LIETUVIU SKYRIUS $
I, Norfolk Place, London, W.2

Tel. PADdington 2797
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