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VIDUTINIS ŽMOGUS MUSŲ GYVENIME (II)
Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

VIDUTINYBĖ
Padarykime šuolį nuo vidutinybės teo

rijos, kurią sukūrė patys didieji gyvena
mojo laiko sociologai ir filosofai (apie ką 
rašėme praeitame straipsnyje), į lietuviš
kojo gyvenimo sūkurius. Reikia laikyti 
vidutinybės dvasios išraiška aną „visuo
tinį“ mūsų įsitikinimą, jog vidaus politi
ka ir užsimojimu „plaukti į tarptautinius 
vandenis" mes daugiausia savo tautai pa
dėsime. (Tuo nė kiek nenorima menkinti 
politikos reikšmės, o tik nurodyti jos tik
rąją vietą). Belieka čia dar kartą pakarto 
ti dar vis nesuprastą tiesą, kad nepriklau
somybės vertai nusipelno tik kultūringos 
tautos. Visų pirma mūsų visuotinai reikš
minga kultūrinė kūryba bylos priekaištu 
į sąžines tų, kurie yra atsakingi už tautų 
pavergimą. Tuo nemanome atsisukti 
prieš mums atrodančias mažesnės kultū
ros Afrikos tautas, kurios dabar viena po 
kitos išsikovoja nepriklausomybę. Tik ne 
turėtume praleisti nepastebėję ir to fak
to, kad kultūros stoka, pvz„ trukdo Kon
gu! prieiti prie valstybinės tvarkos. (Jau 
kitas klausimas, ar kongiečiai dėl savo 
kultūrinio atsilikimo kalti). Pagaliau ar 
ir mūsų politikai nenusitvėrė labai gau
siai argumento, jog „mes kultūringesni už 
Afrikos tautas, tai kodėl neturime nepri
klausomybės?“ Taigi gal nevidutinis poli
tikas -sutiks, jog į visuotinę literatūrą 
įėjęs lietuvio romanas, tarptautinėj plot
mėj iškilęs lietuvis muzikas, tapytojas, fi
losofas, naujas lietuvis šventasis daugiau 
suteiks garso mūsų laisvės bylai nei visi 
drauge „veiksniai“, o ypač jei juose pato
giai įsitaiso vidutiniokai... Neturime už
miršti ir to, kad politikos dievaičiai, ypač 
mažų tautų, gretai nueina užmarštin; gi 
amžiams paliks Pestalozzi, Andersenas, 
Sibelius ir bus didieji ambasadoriai savo, 
mažųjų tautų, kai jų pačius didžiausius 
politinius vadus težinos tik keletas spe
cialistų.

Meilę politikai be kultūros visu šio pas
tarojo žodžio dviprasmiškumu kaip tik 
galima gerai paaiškinti vidutinio žmo
gaus prigimtimi. Būdamas lėkštas ir ne
įžvalgus, jis nepajėgia orientuotis verty
bių tvarkoje: žemesnes vertybes jis labai 
dažnai laiko aukštesnėmis. Politika iš
aukština masių akivaizdoj, išveda į laik
raščių pirmuosius puslapius, iš anonimi
nės buities perkelia viešumon. Didesnės

r SęįįtįįįįįoS DIENOS -Į
PANAIKINO RINKIMUS

Argentinos prez. Guidas panaikino rin
kimus, kuriuose peronistai buvo laimėję 
daugumą parlamente (47 vietas) ir provin 
cijų gubernatorių. Provincijas perėmė vy
riausybės paskirtieji administratoriai, o 
parlamentas turėtų veikti senasis.

Kariuomenė, kuri dabar kontroliuoja 
vyriausybę, ir politinės partijos tarpu
savyje nesutaria, kokių priemonių reikėtų 
imtis demokratijai išsaugoti.

KATANGOS REIKALAS NEBAIGTAS
Pasitarimai tarp Kongo centrinės vy

riausybės min. pirm. Adoulos ir Katan- 
gos provincijos prez. Tshombės nutrūko.

Adoula apkaltino Tshombę, kad jis ka
riškai stiprinasi. Jei Tshombė greit neišsi 
aiškinsiąs ir nesutarsiąs, kiek autonomi
jos jam leistina, tai centrinė Kongo vy
riausybė pasirūpinsianti Afrikos ir Azijos 
kraštų talkos ir sugniuždinsianti Katan- 
gos valdžią.

MIN. PIRMININKAS AMERIKOJE
Britų min. pirm. Macmillanas buvo at

skridęs į Ameriką tartis su prez. Kenne- 
džiu.

Kadangi jis yra už viršūnių konferen
ciją, už galimas nuolaidas Berlyno klausi 
mu, tai visą reikalą atsidėjusi stebi V. Vo 
kietija. Britanijai ypač reikalinga V. Vo
kietijos parama norint įstoti į Europos 
Bendrąją Rinką.

Tačiau po pasitarimų paaiškėjo, kad dėl 
viršūnių konferencijos bus laukiama aiš
kesnių sovietinės politikos pasikeitimų.

BUS KEIČIAMA KONSTITUCIJA
Aukščiausioji taryba paskyrė 97 narių 

komisiją, kurios pareiga bus paruošti nau
ją Sov. Sąjungos konstituciją. Komisijos 
vadovas — Chruščiovas.

Naujoji konstitucija, pagal Chruščiovą, 
turės atspindėti žmonių misiją pakeliui į 
komunizmą.

Pastebėtina, kad ir dabartinėje 1936 m. 
priimtoje vadinamoje Stalino konstitucijo 
je taip pat labai aiškiai buvo pabrėžtos 
visos pagrindinės laisvės.

LIETUVIŠKAM GYVENIME
RAŠO V. NATKUS

laimės sau vidutinis žmogus negali nė įsi
vaizduoti. Viešoji opinija, t.y. daugumos 
nuomonė, taip pat yra suformuota pagal 
šį „idealą“. Politika vidutiniam žmogui 
yra tapusi didžiausia vertybe. Jos vietos 
yra laikomos pačiomis aukščiausiomis, 
ir j jas įkopti negailima ir žemiausių 
priemonių, pasikliaujant, jog pagarba vie 
tai užčiaups bumas tų, kurie galėtų prie
kaištauti dėl priemonių. Tuo tarpu kultū
rinis darbas reikalauja vienumos uždaru
mo, didelių gabumų, kartais tiesiog aske
zės, ypač iš mokslininko. Tokio garso kaip 
politinėj ir visuomeninėj veikloj čia grei
tai nepasieksi. Užtat kultūrininko garbė 
ir įtaka tveria ilgiau, bet tik elite; masės, 
sakysim, nė negirdėjo prof. St. Šalkauskio 
vardo, bet už tat gerai žino Smetoną. Kuo 
lengvesniu būdu pasiekti garbės ir garso 
yra kiekvieno vidutinioko troškimas, to
dėl jis mielai renkasi, bent mūsuose, vadi
namąsias viešojo gyvenimo sritis, nors 
jos vertybiniu požiūriu yra žemiau kultū
rinės. Vidutiniam žmogui vertybių tvar
ka persunku įžvelgti, juo labiau, kad dau
gumas, „visi“ dvasines-kultūrines verty
bes yra pastatę žemiau vitalinių, naudos 
ar politinių vertybių.

Kopimas į viešojo gyvenimo aukštes
nius postus lietuviams labai būdingas, ir 
čia ne vienas mūsų yra tobulas vidutinio
kas. Su šia yda nepriklausomoj Lietuvoj 
neužmirštamai yra kovojęs J. Keliuotis, 
tada susilaukėme ir romano šia tema — 
J. Grušo „Karjeristų“. Tiesa, kad anuo
met Lietuvoje arivizmui ir karjerizmui 
palankias sąlygas sudarė autoritetinis re
žimas, tačiau ir čia, tremty bei emigraci
joj, karjeristiniais polinkiais gerokai atsi 
rūgstame. Jei kas netapo pirmininku, pre 
zidentu (šitaip paaukštinom pirm-ką!). 
vedėju, viršininku, direktoriumi, rektorių
mi ar bent inspektoriumi... sakome, neiš
ėjo į žmones. Galimas dalykas, kad ir nuo 
latiniai priekaištavimai sau, jog esame 
perdaug persisunkę rytietiška flegma ir 
pasyvumu, ne vienam aktyviam vidutinio 
kui įkvėpė didelio pasitikėjimo savo jėgo 
mis, nors tos jėgos, pakankamai nevysty
tos, liko tik galimybėje. Dar dažniau pa
stebimas reiškinys mūsų gyvenime yra

APSIŠAUDYMAS BERLYNE
Velykų metu Berlyne prancūzų zonos 

pasienyje ir įvairiose Rytų ir Vakarų pa
sienio vietose įvyko apsišaudymų. Rytų 
Vokietijos pasienio sargybiniai sunkiai su 
žeidė V. Vokietijos armijos kareivį.

Berlyno Bernauerio gatvėje, kur eina 
siena, Rytų policija metė ašarinių dujų 
bombą į Vakarų policijos automobilį. Va
kariečiai tokią pat bombą numetė į rytie
čių policijos būstinę. Po to buvo apsišau- 
dyta, dar vėliau apsimėtyta po kelias aša 
rinių dujų bombas.

SATURNO RAKETA
Antrąją Saturno raketą amerikiečiams 

pasisekė sėkmingai išbandyti.
Raketa milžiniška — 463 tonų, 162 pė

dų ilgio, pati galingiausia pasaulyje. Aš- 
tuoni jos motorai lygūs 30 milijonų arklio 
jėgų.

Kai Saturno raketa bus baigta tobulin
ti, prie jos prikabintoje važiuoklėje bus pa 
leisti į erdvę 3 žmonės, kurie bandys už
megzti ryšį su erdvėje skriejančiais anks
čiau paleistais erdvės skraiduliais.

SALANO ĮPĖDINIS
Prancūzams suėmus Alžyre teroristinės 

OAS organizacijos oficialųjį vadą Salaną, 
jo vietoje paskirtas buvęs generolas Pau
lius Gardys.

Tai vienintelis OAS eilėse belikęs gene
rolas.

Teroras tebevyksta toliau. Provizorinės 
vyriausybės ministerio pirm, pavaduoto
jas Ben Bella reikalauja per mėnesį likvi
duoti OAS, nes antraip jis užjudinsiąs 
tvarkai padaryti Alžyro išlaisvinimo ar
miją.
PREZIDENTAS IŠSILAIKĖ

Argentinos kariniai vadai pašalino iš 
užimamųjų vietų du generolus, kurie nesu 
tiko su prezidentu Guido ir buvo perėmę 
valdžią.

Prezidentas sutiko paskirti visoms 22 
provincijoms prižiūrėti savo atstovus (di
džiajai daliai provincijų gubernatoriais 
buvo išrinkti peronistai). Dėl to generolai 
Rauchas ir Poggis buvo nepatenkinti. 

tai, kad savo (gimtines jėgas, savuosius 
gabumus linkstame vystyti jaunatvėje ar 
tol, kol pasiekiame aukštų vietų. Nesun
ku būtų pirštais parodyti į visą eilę mūsų 
viešojo gyvenimo „asmenybių“, kurios 
skaudžiai nuvylė „užmigę ant laurų“, pa
siekę svajotos garbės, gerai įsitaisę „aukš 
tybėse“. Ne viena jų, jaunystėje buvusi 
kūrybos, idealizmo, pažangos nešėja, atsi
suko prieš kūrybinguosius ir pažangiuo
sius nekartą todėl, kad aukštą vietą ar 
įtakingą postą laiko reikšmingesniu daly
ku už kūrybinius sugebėjimus, už idealis 
tinius nusiteikimus, už sveikas reformi- 
nes idėjas. Aukštų postų lietuviškam vi
dutiniokui atrodo, kad dirbti, plušėti ir 
kurti turi koks profesorėlis, nes jo „gabu
mai“ nenešė pasiekti garbingų ir valdžią 
teikiančių vietų. Viešojo gyvenimo aukš
tuose sostuose sėdį, didelės daugumos įsi
tikinimu, yra kažkokiu būdu išaukštinti 
ir yra įžvalgesni, išmintingesni bei gabes
ni jau dėl to, kad yra tose aukštybėse. 
Jiems nebūtina didesnių darbų, kūrybi
nių užsimojimų, užtenka, kad jie iš viso 
bet ką dirba... Iš kur šita vidutiniokams 
rojų atverianti opinija, būtų labai įdomu 
nustatyti. Gal šimtmečiais paveldėta iš 
rusiškos autokratinės biurokratijos, gal 
išsigimęs atliekalas iš vidurinių amžių, 
kai va'.dėm Rytų Europą, gal tik mūsų 
primitivizmo apraiška?

Mums atrodo, kad į šitą nenormalią vi
dutinybės dvasią, kuri mus, tikrai gabią 
tautą, žlugdo, yra būtina atkreipti dėmesį 
visų tų, kurie įstengė likti laisvi nuo jos, 
kurie įstengė išlikti elitiniais. Gerųjų, pa
jėgusių savy nuga'ėti vidutinybę, suokal
bis prieš moralės niekintojus ir gyvenimo 
pažangos stabdžius gal yra viena pavei
kiausių priemonių bent minimaliai pa
siekti to. jog elitinis žmogus būtų grąžin
tas iš gyvenimo užkulisių atgal į jo sceną.

(ELI)

MUNTERSO—„PALAUŽTO ŽMOGAUS'
PAREIŠKIMAS — PROPAGANDAI

(E) Apie buv. Latvijos užsienio reik, 
ministerio Viliaus Munterso „Izvestijose“ 
balandžio 7 d. paskelbtą pareiškimą vak. 
Europos spaudoje pasirodė daug vertini
mų. Šveicarų „Neue Zuercher Ztg." (105 
nr.), šiam pareiškimui paskyręs visą 
skiltį, nurodė, kad sovietai čia siekė tik 
propagandos. Dienraštis pažymėjo, kad 
Munters buvo jaunosios kartos diploma
tas, jau 36 m. amž. paskirtas latvių užsie 
nio reikalų ministeriu. Pats jo pareiški
mas liudija buv. ministerį dabar virtus pa 
laužtu žmogumi. Būdinga, pastebi dien
raštis, kad pareiškimas parašytas pagal 
vienašališką sovietinį nusistatymą įvai
rių įvykių požiūriu. Pvz., įdomu, kad nė 
žodžiu neužsiminta apie Stalino-Hitlerio 
sutartį, nors Munters paskelbė plačius iš
vedžiojimus apie antrojo pasaul. karo už 
uomazgą. Laikraštis spėlioja, kokiais Su
metimais jis , parašęs“ tą pareiškimą, 
juo labiau, kad jis buvęs gabus valdinin
kas, bet ne asmenybė, giliau suleidusi 
šaknis į latvių politinį gyvenimą. Jo žmo 
na esanti rusų kilmės. Muntersui ir anks
čiau buvęs prikišamas oportunizmas.

Dienraštis dar nurodo, kad jokiu būdu 
negalima sutikti su nuomone, jog, esą, lat 
vių tautos ateitis dabar esanti užtikrinta. 
Priešingai, teigia dienraštis, sovietinio ko 
lonializmo sąlygose latvių tautai gresia 
pavojai, ir tai gali paliudyti skaičiai. Esą, 
rusų skaičius Latvijoje dabar pakilęs iki 
26,6 proc. Laikraštis dar priminė, kad po 
ilgų tremties metų Lietuvon yra grįžęs ir 
paskutinysis Lietuvos užsienio reik, minis 
teris J. Urbšys.

BANDYMAI VYKDOMI
Amerikiečiai atominių bandymų seriją 

atmosferoje pradėta balandžio 25d. Christ 
mas saloje.

Pirmoji bandymams skirtoji bomba nu 
mesta iš lėktuvo.

NEUTRALIEJI RAMINA SOVIETUS
Chruščiovas priėjo nuomonės, kad vir

šūnių konferenciją tinka šaukti pirma atli 
kus paruošiamuosius pasitarimus.

Kai dėl amerikiečių dabar pradėtųjų 
vykdyti atominių bandymų, tai sovietai 
pagrasino pasitraukti iš Ženevos pasitari
mų. Tačiau kai kurių neutraliųjų kraštų 
atstovai siūlo sovietams nesikarščiuoti.

— Velykų rytą Urugvajaus atstovybėj 
Havanoje, Kubos sostinėje, pasiprašė prie 
globsčio 60 kubiečių, ir dabar atstovybės 
pastatuose jų yra jau 200.

Bandymai ginklams 
tobulinti

Amerikiečių „The New York Times“ dėl 
to rašo:

„Tačiau pačioms Jungtinėms Valsty
bėms aišku, kad jos turėjo imtis laisvojo 
pasaulio ir žmonijos ateities gynėjo vaid
mens. Artėjant tai dienai, kada bus vykdo 
mi branduolinių ginklų bandymai, vis dar 
nepametame vilties, kad pačiu paskutiniu 
metu įvyks koks nors stebuklas, kuris iš
gelbės žmoniją nuo tos nelaimės. Ameri
kiečiai nėra visiškai tikri, kad prezidento 
nusistatymas atmosferoje vykdyti bran
duolinių ginklų bandymus yra teisingos. 
Tačiau mes žinome, kad jis nusprendė rem 
damasis žinojimu, jog vien požemyje vyk 
domieji bandymai neduoda tų esmėje 
svarbių duomenų, kurie mums reikalingi 
tobulinti ginklams, kad užsitikrintumėm 
sau ir toliau gyvenimą“.

SKIRTINGI PLANAI
Apžvelgdamas sovietų ir amerikiečių 

pateiktuosius svarstyti nusiginklavimo 
planus, šveicarų „National-Zeitung“ rašo:

„Sovietų Sąjunga Vakarų neveiklumą 
paprastai išnaudoja nepadoriausiu būdu 
ir kiekviena proga nurodinėti, kad tik jos 
nusiginklavimo planas yra toks „išbaig
tas“ ir „nuosekliai viską nusakąs“ doku
mentas, ir reikalauti, kad jis vienas būtų 
imamas pasitarimų pagrindu. Svarstant 
tuos prieš vakariečių interesus nukreip
tuosius nuostatus, buvo pristatytas iš es
mės naujas vakariečių planas. Iš ameri
kiečių plano išryškėja tie tikrieji skirtu
mai. Kol jokio vakariečių plano nebuvo, 
tai ir skirtumai mažiau aiškūs tebuvo. Ta 
čiau vien tik paviršutiniškai pasvarsčius

Kun. Laipė pasitraukė iš kanclerio
pareigų

(E) Iš Lietuvos gautomis žiniomis, dėl 
sveikatos iš vyskupijos kanclerio pareigų 
pasitraukė kun. Alf. Lapė. Jis ir toliau 
bus kunigų seminarijos rektorium. Gauto 
mis žiniomis, kun. Lapė norėtų dirbti ku
rį nors ramesnį darbą.

300.000 propagandos laiškų į JAV
(E) Pagal New Yorko muitinės duome

nis, šių metų vasario mėn. iš komunisti
nių kraštų į JAV buvo įgabenta daugiau 
kaip 700.000 pašto siuntinių, o jų tarpe 
300.000 buvo su komunistinės ir priešame 
rikinės propagandos turinio medžiaga. 
Daugiausia siuntinių buvo adresuota pri
vatiems piliečiams. 120.000 pašto siunti
nių buvo įvairi technikinė, mokslo ir „ne 
propagandinio“ turinio literatūra. Dalis 
tų siuntinių buvo siunčiama įvairiems 
JAV įstaigose užregistruotiems užsienio 
agentams, pasiuntinybėms, valdžios Įstai 
goms ir „tyrimų organizacijoms“. 

Europos Taryba ir R. Europos sienos
(E) Pagal kai kuriuos spaudos prane

šimus Europos Taryba esanti pripažinusi 
.dabartines Vokietijos ir Lenkijos sienas, 
kitais pranešimais — pripažįstanti galio
jančias 1937 m. sienas. Taryba nėra šių 
klausimų svarsčiusi. Tik pernai Fed. Vo
kietijoje įvykus įvairių, Tarybai priklau
sančių, kraštų geografijos žinovų pasitari 
mai, nusistatyta laikinai, kol dar truks lig 
šiolinė padėtis, pasiūlyti geografijos va
dovėliuose ir atlasuose žymėti de facto 
šienas (1961 m. padėtis) ir de jure sienas 
(1937 m. padėtis). Jie taip pat pasiūlė, 
kad srityse, kur kalbama dviem kalbom, 
vietovių pavadinimai turėtų būti žymimi 
abiejomis kalbomis.

Tebevyksta R. Vokietijos sovietinimas
(E) Pastarajame SĖD partijos plenume 

paaiškėjo, kad Ulbrichtas iš Maskvos ga
vęs laisvas rankas toliau sovietinti rytinę 
Vokietiją. Vienas paspartinto sovietinimo 
bruožų — kolchozų skaičiaus didinimas. 
Maskva norinti R. Vokietiją toliau išnau
doti kaip pramonės gaminių tiekėją. Nese 
niai Varšuvoje lenkų susisiekimo minis- 
teris pranešė, kad tranzitas per Lenkiją 
Ryt. Vokietijos kryptimi šiais metais ga
lįs padidėti net 40 proc. Pagal paskutines 
informacijas, sovietai siekią pakelti savo 
eksportą į R. Vokietiją, tuo tarpu, kai vo
kiečių eksportas galįs mažėti.

tą naująjį planą aiškėja tuoj didžiuliai 
nuomonių skirtumai, ypač dėl kontrolės, o 
taip pat ir dar dėl eilės nusiginklavimui 
vykdyti priemonių“.

GINČYTINAS DALYKAS
„The New York Times“ dėl amerikiečių 

pasiūlymo Berlyno klausimu rašo:
„Lemiamas to pasiūlymo bruožas yra 

tas, kad jis rodo pakartotinį vakariečių 
ryžtą likti Vakarų Berlyne ir ginti jo lais
vę ir teisę gyventi. Labiausiai ginčytina 
pasiūlymo vieta yra tas tarptautinės kont 
rolės institucijos numatymas, kuri varžy
tų net ir iki šiol laisvą susisiekimą oru ir 
į kurią stebėtojais būtų priimami vakarų 
ir rytų vokiečiai“.

Tačiau laikraštis pažymi:
„Ar toksai taikos siekiąs pasiūlymas ga 

lėtų susilaukti pasisekimo, priklausys nuo 
to, ar Sov. Sąjunga yra pasiryžusi išsiža
dėti, kas vadinama „klasių kova“ tarp tau 
tų, ir priims politiką gyvenk ir leisk gy
venti. Todėl viltys susilaukti dėl Berlyno 
tikro atoslūgio nėra kažin kokio skaistu
mo. Tačiau Jungtinės Valstybės prieš savo 
ir laisvojo pasaulio žmones jaučia pareigą 
išbandyti visas galimybes pasiekti bent 
laikino susitarimo, kad būtų išvengta gali 
mos katastrofos“.

ALŽYRE PAVOJUS NEPRAĖJO
Britų „The Guardian“ rašo:
„Salanas dabar atsidūrė jau už prancū

zų kalėjimo pinučių kartu su trim kitais 
buvusiais generolais sukilėliais. Lieka veik 
ti dar buvęs generolas Gardys, kuris su 
keletu buvusių pulkininkų perėmė OAS 
vadovybę. Bandymas sudaryti prancūziš
ką Alžyrą yra lemiamai ir daugiau negu
akivaizdžiai sugniuždytas, tačiau nepri
klausomą Alžyrą, kuris būtų laisvas nuo 
teroro, dar reikia sukurti. Generolo Sala- 
no suėmimas, suprantama, nesustabdė 
OAS veiklos, ir iš tiesų esama didelio pa
vojaus, kad tie žiaurūs metodai, kuriais 
naudotis skatina tokie žmonės, kaip buvę 
pulkininkai Godardas ir Susinis, dar la
biau atleis pavadį stengtis išprovokuoti 
muzulmonus atsakyti piktu smurtu“.

Sovietinių mokyklų trūkumai
(E) SSSR vyriausybės organas „Izvies- 

tijos“ paskyrė vedamąjį sovietinių mo
kyklų trūkumams. Straipsnyje tarp kitko 
nurodoma, jog tiesiog susirūpinimą kelia 
naujausieji statistikos duomenys Lietuvo 
je, kur septynmečių mokyklų baigiamo
siose klasėse mokosi tik 66,5 proc. lanky
ti pradėjusių mokinių. Privalomas septyn 
metis mokymas didelėje Sovietų S-gos da
lyje buvo tik popieriuj, ir daug žymių 
sunkumų reikės nugalėti, ligi bus pereita 
prie aštuonerių metų privalomo mokymo, 
nors principe tatai turėjo būti padaryta 
jau pernai, kaip pastebi laikraštis.

Nuobodžios knygos, menki filmai
(E) Maskvos „Pravda“-kritikavo kultū

ros ministerio Furcevos darbą knygų ir 
filmų srity. Esą, daug pastaruoju metu pa 
statytų filmų yra žemo lygio. Atspausdin 
ta labai daug knygų, ir jos esančios nenau 
dingos ir nuobodžios.

MASAUILY
— Amerikiečių erdvės laivas Ranger 

IV atsimušė į mėnulį ir, be abejo, sudužo.
— V. Vokietijoje 1961 m. gimė 989.300 

(arba 18.3 tūkstančiui gyventojų) — di
džiausias metinis skaičius po karo.

— V. Vokietijoje šiuo metu dirba 565. 
739 svetimšaliai (tarp jų 220.607 italai, 
74.431 ispanų ir 60.127 graikai).

— Romos zoologijos sode Velykų sek
madienį gimė 3 tigrai, 3 leopardai, 2 gaze 
lės, 1 kupranugaris ir 1 bizonas.

— Asturijos provincijoje, Ispanijoje, de 
monstravo apie 30.000 kasyklų darbinin
kų, reikalaudami pridėti 15 procentų atly
ginimo.

— Brynicoje, Lenkijoje, nuteistas 6 
mėn. kalėti kunigas, kuris viešai kritikavo 
ateistiniam žurnalui rašiusią merginą.

— Olga Čechovą, garsioji filmų artistė, 
yra 65 m. amžiaus ir Miunchene turi kos
metikos gaminių įmonę.

— Jersey sala, D. Britanijoje, nuo rug
sėjo 1 d. nebeturės cigaretėms pardavinėti 
automatų, policija atiminės cigaretes iš 
vaikų iki 16 metų, ir kas tokiems parduos, 
bus baudžiamas 10 svarų.
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DAILIŲJŲ MENŲ KLUBE APIE KETUKIUS VĖJUS

i .. . į.. ■ "

Los Angelės Dailiųjų Menų Klube 1962 
m. kovo 31 d. DMK narys rašytojas Juo
zas Balčiūnas-Švaistas laikė įdomų pra- 
nešimą-paskaitą apie Nepriklausomoje 
Lietuvoje veikusį vadinamąjį „Keturių 
Vėjų“ literatūrini sąjūdį, kurio nariu jis 
buvo. Čia skelbiame to pranešimo laisvai 
užrašytą santrauką.

Apibūdinęs XX .amžiaus pradžios nau
jus literatūrinius, meninius sąjūdžius Eu
ropoje, paskleidusius eilę izmų (kubiz
mas, futurizmas, ekspresionizmas, surrea 
lizmas ir kt.), suminėjęs jų pradininkus, 
siekius, norus, davė gyvų pavyzdžių. Vos 
nepriklausomam gyvenimui pakilus Lietu 
voje, mūsų rašytojai pradėjo ieškoti nau
jų rašymo būdų, norėjo visuomenėn pa
skleisti naujų meniško žodžio išsireiški
mo būdų, skirtingų nuo senobiškos Žemai 
tės, Lazdynų Pelėdos bei kai kurių kitų.

Toks naujoviškas, literatūriniam šustin 
gimui lyg ir revoliucinis lietuviu literatū
rinis sąjūdis Nepriklausomoje Lietuvoje 
prasidėjo 1920 metais apjungęs pažan
giuosius mūsų rašytojus, poetus, kritikus. 
Jis išsirutuliojo iš nuolatinių literatūri
nių pasikalbėjimų, diskusijų. Terminas 
„revoliucinis lietuvių literatūrinis sąjū
dis“ suprastas ir suprastinąs kaip grynai 
lietuviškas, nieko bendra neturėjęs su ko 
munistų ar kitų Lietuvos, lietuvių priešų 
panašių vardų sąjūdžiais. Naujojo litera
tūros būrelio iniciatoriai buvo Binkis ir 
Petrėnas. Paskaitininkas pateikė tokį ke- 
turvėjininkų sąrašą: Kazys Binkis, Juo
zas Petrėnas, Antanas Rimydis, Salys Še- 
merys, Juozas Žlabys, Juozas Švaistas, 
Juozas Tysliava, Šimėnas, Juozas Prons- 
kus, Stasys Pilka, V. Dubeneckis, P. Jane 
liūnas, T. Tilvytis, As Gricius, P. Morkus, 
B. Raila. .

Aktyvieji dalyviai rinkdavosi kiekvieno 
pirmadienio popietę į vadinamuosius , Pa 
delninkus“. Susirinkimai dažniausiai bū
davo Binkio bute ar kuriame restorane 
Lukšio gatvėje ar Žuvų turguj. Vaišės bū 
davo menkos: mažiausiai būdavo silkė su 
retu, svogūnais ir butelys skaidriosios.

Susirinkimuose buvo skaitoma, kritikuo 
jama sava kūryba, taip pat kitų kraštų 
moderniųjų meniško žodžio kūrėjų. Be to, 
svarstomi naujai besiformuojančio sąjū
džio ideologiniai pagrindai ir literatūri
nės kovos metodai.

1922 metais minėtasis literatų būrelis 
visuomenei pasirodė su leidiniu „Keturių 
Vėjų Pranašas“. Jame paskelbtas Keturių 
Vėjų Manifestas. Tartum jaunųjų poetų 
himnu paskelbtas K. Binkio eilėraštis „Sa 
lem Aleikum!“ Pagrindiniai manifesto 
punktai:

1. Geležinės valios pagalba išmokti lais 
vai valdyti žodį.

2. Poezijos kūrimo darbą pradėti nuo 
pačių pagrindų.

3. Kiekviena meno rūšis savo išraiškai 
reikalinga tam tikros medžiagos ar mate
rijos.

4. Tai medžiagai pažinti ir jai vertinti 
būtinas mokslas.

5. Kaip muzikoj garsai, tapyboj spalvos, 
dažai, architektūroj cementas, plytos, taip 
tašytojo medžiaga yra ŽODIS.

6. Reikšmė išmokti tiksliai, taupiai ir 
labai taikliai tą žodį vartoti.

7. Daugiau prisitaikyti prie sveiko liau
dies kūrybos principo (pasakos, mįslės, 
patarlės).

8. Apvalyti senąjį poezijos žodyną, paša 
linti nudilusius gražumynus, laužti senuo
sius meno stuobrius ir iš žalios medžia
gos kietai kaustyti naujus savo dirbinius.

.KETURIŲ VĖJŲ“ ŽURNALAS
„Keturių Vėjų“ žurnalo nr. 1 pasirodė 

1924 m. sausio mėn. Didelio formato. Vir
šelyje meniškai sukomponuota 10 kalbų 
žurnalo pavadinimas. Atsakomuoju re
daktorium pasirašė J. Petrėnas. Žurnale 
su savo kūryba pasirodė visi pagrindiniai 
sąjūdžio dalyviai. Dainavo dinamizmą ir 
moderniosios civilizacijos ritmą bei dina 
miką. Ragino griauti senąjį pasaulį ir kur 
ti naują, nors tai, kaip minėjom, nieko 
bendra neturėjo su marksizmu ar komu
nizmu. Buvo grynai lietuviškas moder
nus požiūris į gyvenimą iš literatūrinio 
taško.' To meto Lietuva, ilgus laikus rusų 
ir kitų okupuota, buvo visapusiškai nu
alinta, ir jai staiga, drąsiai reikėjo pakil 
ti. pasivyti likusį modernųjį pasaulį, daug 
kur, taip pat ir literatūroje, toli pralenku
sį Lietuvą.

Taikliausiai Keturių Vėjų ideologiją iš
reiškė grupės vadas K. Binkis savo eilė
rašty „Išsirikiavo senatvė“.

Iš viso išleisti keturi „Keturių Vėjų“ 
žurnalo numeriai. Paskutinysis 1927 m. 
lapkričio mėn. Svarbu pastebėti, kad. be 
turinio, „Keturi Vėjai“ pasižymėjo savo 
medžiagos menišku sudėstymu - sulaužy
mu. Tuolaikinėj lietuvių topografijos sri
ty tai buvo irgi labai naujas dalykas. Me- 
trompržai brukdavo straipsnį prie straips 
nio, nenaudojo topografinių linijų nei 
brūkšnių, kaip reikėjo tikroj grafiškoj 
kompozicijoj.

REAKCIJA IR „KETURIŲ VĖJŲ“ 
TEISMAS

Reakcija prieš „Keturius Vėjus“ nebu
vo ypač ryški nei visuotinė. Smarkiausiai 
puolė A. Dambrauskas-Jakštas savo reda 
guojamuose žurnaluose „Garnyje“ ir „Ži
dinyje“. Piktesniu sarkazmu atsiliepė Krė 
vė ir Sruoga. Kiti, nors ir nepalankūs, lai 
kėši maždaug nuošaliai. Vaižgantas ir čia 
krykštavo kaip vaikas: jam patiko jau

nas veržlumas ir naujas posūkis. Nuošir
džiai sveikino. Vaižgantas Salio Šemerio 
(vulgariškiausio iš visų keturvėjininkų) 
poezijos rinkinį net universitete iš kated
ros gana palankiai interpretavo. Jakštas 
jam atsakė „Garnyje“. Binkis visiems 
priešininkams atsikirto eilėraščiu „Prana 
šas“.

Vis dėlto lietuvių visuomenė stipriai do 
mėjosi „Keturiais Vėjais“. Jiems 1927 m. 
gruodžio 10 d. Kaune, Vytauto Didžiojo 
Universiteto didžiojoje salėje, surengtas 
teismas. Teisėjai: Myk. Biržiška (pirm.); 
Krėvė, Dubas, Augustaitis (nariai); Sruo
ga, Vaižgantas (ekspertai); H. Blazas 
(prokuroras); J. Baldauskas, P. Juodelis 
(gynėjai).

Kaltinimų esmė: visokeriopi ekstremiz
mai, visuomenės šokiravimas, jaunuome
nės tvirkinimas, svetimųjų pamėgdžioji
mas. neproporcingas savo jėgoms užsimo
jimas.

Iš kaltinamųjų J. Petrėnas ne tik kad 
neprisipažino nusikaltęs, bet dar pabrėžė: 
nusikaltę esame sąmoningai ir ateityje pa 
siryžę ta pačia prasme nusikalsti.

Labai įdomiai gynė Petras Juodelis.
Teismo sprendimas: nuteisė sunkie

siems literatūros darbams iki gyvos gal
vos su teise po 20 metų stoti j sekančios 
kartos teismą.

KETURIŲ VĖJŲ REIKŠMĖ
Viešai, oficialiai Keturi Vėjai tesireiškė 

penkerius metus. Vis dėlto jie įrėžė gi
lius pėdsakus lietuvių literatūriniame gy
venime ir kūryboje. Keturi Vėjai atliko la 
bai svarbų išjudinimo darbą ir paruošė 
dirvą jaunąja! bestudijuojančiai jaunimo 
kartai. Jų įtakoje susiorganizavo Trečias 
Frontas (su Br. Raila), Linija (P. Juode
lis), Piūvis, Granitas.

žymesnių literatūrinių veikalų keturvė 
jininkai nesukūrė, bet jie sukūrė tam tik
rą literatūrinio solidarumo atmosferą. 
Iki tol beveik visi kovojo ir veržėsi parti
zaniškai.

DISKUSIJOS
Po įdomaus pranešimo-paskaitos, Dai

liųjų Menų Klubo nariai pasisakė, pasi
ginčijo, padiskutavo. Kai kurių narių kai 
kuriuos pasisakymus skelbiame, laisvai at 
pasakoję.

Bernardas Brazdžionis: Kalbėjęs Ketu
rius Vėjus pristatė akademiškai. Įdomu 
sužinoti asmeniškai apie tuos vėjus. Ar 
Švaistas pasitraukė iš Keturių Vėjų? Kas 
į-juos norėjo įstoti? Kodėl nepriėmė Petro 
Vaičiūno?

J. švaistas: Jis (Švaistas) buvo uoliau
sias Keturių Vėjų lankytojas, niekad ne- 
apleisdavo „Padelninkų“. Jis neatsisakė, 
neišėjo, o Keturi Vėjai patys subyrėjo, ki
tiems keturvėjininkams išėjus publicisti- 
nin darban. Binkis buvo gana neturtin
gas, vėliau gerai uždirbdavo už savo „Ta-

(Nukelta į 3 psl.)

Jauna lietuvaitė amerikiečių filmose
J. Nausėdaitė (Ann Jillian), dvylikos 

metų lietuvaitė, jau pasireiškusi įvairio
se amerikiečių gamintose filmose televizi
jai (pvz., „Frank Sinatra Show“, „Leave 
it to Beaver“, „Shirley Temple Story
book“), neseniai vaidino pirmoj filmo j 
„Babes in Toyland“ „Bo Peep“ vaidme
nyje, filmą buvo rodoma Londone praeitų 
Kalėdų metu.

DARBAS
Jau iš pirmųjų šv. Rašto puslapių ma

tyti, kad darbas y.a žmogaus gyvenimo 
sudedamoji dalis. Rojuje gyvenantis žmo
gus neturėjo būti laisvas nuo darbo: 
„Viešpats Dievas ėmė žmogų ir jį patalpi
no linksmybių Rojuje, kad jį įgyventų ir 
sergėtų“ (Prad. 2,15). „Kad jį įgyventų“, 
vadinas, kad sėtų, vaisius rinktų ir savo 
darbu įsijungtų į Dievo p.sno vykdymą. 
Dirbantis žmogus turėjo būti panašus į 
kuriantį Dievą. Skirtumas tik tas, kad ku
riantis Dievas pats iš savęs turi kūrybi
nę galią, o dirbančio žmogaus darbo vai
siai priklauso nuo Dievo palaiminimo. 
Toji būtinybė darbą sujungti su Dievu 
ypač prasmingai yra išreikšta įsakymu 
septintą dieną švęsti: „šešias dienas dar- 
buosiesi ir dirbsi visus savo darbus. O 
septintoje dienoje yra Viešpaties, tavo 
Dievo, šabatas...“ (Iš. 20,9-10). Taigi dar
bas neturi užimti viso žmogaus ir tapti 
pats sau tikslu. Juoba darbas turi liktis 
priemone žmogui palaikyti gyvybiniam 
santykiui su Dievu. Pradiniame Dievo 
plane darbas neturėjo žmogaus varginti, 
o teikti jam malonumo. Bausmės atspal
vis darbui buvo pridėtas tik per žmogaus 
nuodėmę. Darbo tapimas varginančiu da
lyku yra dalis per nuodėmę užsitrauktojo 
prakeikimo: „Savo veido prakaite tu val

V. Pietario istorinė apysaka „Algimantas“
Dar šiais metais išleidžiama nauja pra

bangi „Algimanto“ laida. Leidžia knygų 
leidykla „Terra“, siekdama papildyti mū
sų jaunimo literatūrą. Abu tomai išlei
džiami vienoje stambioje knygoje, kuri 
bus gražiai iliustruota, tvirtai įrišta, su 
puošniu aplanku ir viršeliu. Ta pati lei
dykla, norėdama „Algimantą“ padaryti 
prieinamą lietuviškai neskaitančiam jau
nimui, ruošia angliškąjį veikalo vertimą, 
kuris prsirodys kitų metų pradžioj.

Brazilijoj lietuvių menininkas
Brazilijoje, San Paulo mieste, gyvena 

liaudies menininkas Adomas Trumpis, 
104 metų amžiaus. Nėra jis baigęs jokios 
meno mokyklos, bet savo įgimtu talentu 
pasižymėjo kaip dievdirbis. Jo kryžių ir 
statulų yra įvairiose San Paulo miesto 
bažnyčiose ir privačiuose namuose.

Jo dirbiniai 1955 m. buvo išstatyti pa
rodoje Pasaulinio Eucharistinio Kongreso 
metu Rio de Janeiro mieste. Didelio susi
domėjimo sulaukė dvi statulos: Kristus 
Nazarėnas surištomis rankomis ir Kristus 
Karalius. Meno mėgėjai daugelį dalykų 
nusipirko, šiuo metu Trumpis dar tebe- 
drožinėja, nors jau tik lovoje sėdėdamas.

Žmonės mokosi iš praeities klaidų, kaip 
naujas daryti.

Alanas Johnas Percivalis Tayloras
(britų istorikas) 

gysi duoną, iki nesugrįš! į žemę, iš kurios 
esi paimtas“ (Prad. 3,19).

Kristus, atėjęs atstatyti per žmogaus 
nuodėmę sugriautosios Dievo tvarkos, 
pirm negu pradėjo skelbti Dievo karalys
tės atėjimą, iš naujo pašventino darbą, 
pats valgydamas duoną savo veido prakai 
te. Iki 30 savo amžiaus metų jis buvo pil
nai įsijungęs į tuolaikinį savo gyvenamo
jo krašto procesą. Jis buvo darbininkas, 
vienas iš daugelio. Jis pats dirbo ir stebė
jo kitų darbą. Už tai ' savo pamoksluose 
berte paberia gražiausių pavyzdžių ir pri
lyginimų iš darbininkų gyvenimo: žem
dirbių, piemenų, vynuogynų darbininkų. 
Jam jokių abejonių nekelia, kad „darbi
ninkas vertas savo valgio“ (Mato 10,10). 
Tačiau, iš kitos pusės, jis perspėja nesu
kaupti visų savo pastangų į tai, „ką val
gysime, ar ką gersime, ar kuo apsireng
sime“ (Mato 6,31). Tie rūpesčiai neturi 
užslopinti svarbesniųjų ir pirmaeilių: 
„Ieškokite visų pirma Dievo karalystės 
ir jos teisybės“ (Mato 6,33). Darbas turi 
būti sujungtas su pasitikėjimu Dievu. 
„Juk jūsų Tėvas žino, kad visa to (kasdie 
ninio gyvenimo reikmenų) jums reikia“ 
(Mato 6,32). Darbui turi būti grąžinta jo 
pirmoji ir esminė'paskirtis: būti žmoguje 
glūdinčio dieviškojo kūrybingumo mato
mąja apraiška.

Gegužės 1-ji beveik visame pasaulyje 
yra švenčiama kaip darbo diena. Daug 
kur ji panaudojama kurstyti darbinin
kams prieš darbdavius ir skelbti kovai 
prieš Dievą. Krikščionys gali drąsiai švęs
ti darbo ir darbo žmonių šventę. Tačiau 
jie turi dėti pastangas, kad iš tos šventės 
būtų išjungta neapykanta ir bedievybė, o 
vietoj jų būtų įvesta meilė ir pagarba 
Dievui ir žmogui.

Kun. Bronius Liubinas

GERIAUSIA DOVANA
Ilgo grojimo lietuviška plokštelė, 

lietuviška knyga

„Ar pameni“ — šokių muzika su šlage
riais. „Dainuojame su Rūta“ — 17 liau
dies dainų. „Vakaruškininkės dainuoja“ 
— kalėdinės ir velykinės giesmės. „Bosto
no lietuvių choras dainuoja“ — 16 lieu- 
dies dainų. Plokštelės kaina su persiunti
mu 2 sv. 10 šil.
Naujai gauta

H. Tautvaišienė — Tautų kapinynas Si 
biro tundroje — 9 šil. 6 p.

S. Pranckūnas — Riedmenys -rieda per 
galei — 0.18.6.

A. Rūta — Motinos rankos — 1.9.4.
S. Aliūnss — Trejos devynerios (saty

ra) — 0.7.4.
P. Naujokaitis — Maži žingsniai (pasa

kojimai jaunimui) — 0.14.8.
V. Biržiška — Aleksandrynas — 2.14.0.
J. Eretas — St. Šalkauskis — 1.9.4.
A. Baronas — Vieniši medžiai — 0.11.6.
A. Baronas — Lieptai ir bedugnės — 

1.2.0.
Žodyne i, maldaknygės, periodika.
Prašoma nedelsiant atsiskaityti už 25 

t. Liet. EnickI. :
Rašyti:

Dainora, 49 Thornton Ave., London, W.4.
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Vilku lizdas
APYSAKA IŠ KRYŽIUOČIŲ LAIKŲ

(VERTĖ A. VĖGĖLĖ)

(8)

— Siaurutis, mano sūnus! — pasigirdo 
balsas iš kalno. Kaip pantera puolė prie 
belaisvio moteriškė ir, atstūmusi turintį 
nusileisti kirvį, savo kūnu pridengė gulin
tį ant laužo. Moteriškė šita mažai jau be
buvo ir panaši į moteriškę, nes baisiai 
biauri. Ugi plaukai, netvarkingai nukritę 
ant pečių, dengė pusiau nuogą kūną, o vie 
toj rūbų buvo tik gabalai odos, vietomis 
karnomis susiūti, vietomis perausti žaliais 
lapais. Visa purvina, sužeista. Nors ir ši
taip biauriai išrodė ji tuo metu, tačiau 
Tubingas sulaikė ranką: 'lyg nustebęs sto
vėjo jis, o ugnis kaskart vis daugiau 
apėmė laužą, liepsnojo, ūžė.

— Siaurutis, mano sūnus! — rėkė ne 
savo balsu moteriškė ir, pagriebusi gulin
tį ant laužo jaunikaitį, per degančio laužo 
liepsnojančius medžius nusileido žemyn 
taip, kaip ir užlipo. Žmonės su pagarba 
praleido ją, net ir pats Tubingas atsigrę
žė į ją, tarsi norėdamas užgesusiomis savo 
akimis pamatyti tą nepaprastą atsitikimą. 
Ji gi tuo tarpu pasidėjo savo lobį ant žo
lės ir, juokdamasi ir verkdama, atrišinėjo 
virvutes, bučiuodama išplėštąją iš kunigo 
rankų auką. Niekas nedrįso pasijudinti iš 
vietos, visi nustebę žiūrėjo. Tie, kurie to
liau stovėjo ir nematė, kas čia atsitiko, 
girdėdami tiktai riksmą ir sumišimą, kar
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tojo pirmose eilėse išgirstuosius žodžius:
— Pamišo! Daurutė pamišo!
— Eik, pažiūrėk! — prabilo Tubingas, 

niūkterėjęs pašonėn šalia jo stovinčiam 
Kronivui.

Kronivas, neturėjęs teisės nė iš vietos 
judintis, Tubingui įsakius, kaip mažas 
vaikas leidosi bėgti. Pamačiusi prisiarti
nantį Kronivą, Daurutė linksmai pradėjo 
šaukti:

— Siaurutis, mano sūnus! — duodama 
ženklą Kronivui, kad drauge su ja pasi
žiūrėtų į jaunikaitį. Glostė ji gulinčiojo 
veidą, bučiavo jį, žiūrėjo jam akysna ir 
laižė jo žaizdas, norėdama išreikšti tuo di 
desnę savo meilę jam.

Kronivas su pagarba ir baime žiūrėjo į 
pamišusiąją. Pamišę žmonės, mat, buvo 
gerbiami. Net ir kunigai gerbdavo juos, 
todėl ir patsai Tubingas nedrįso atstumti 
pamišėlės ir atimti iš jos aukos, laikyda
mas jos veikimą valia dievų — aukštesnių 
jų dvasių, kurios, jų nuomone, įeidavo į 
pamišėlius. Ir Kronivas todėl nedrįso pa
liesti pamišėlės laikomosios aukos ir, tik 
jai pasakius prisiartinti, pasilenkė ant 
gulinčiojo ir surikęs „Siaurutis!“ apkabi
no kaire ranka jaunikaitį.

— Siaurutis! — pakartojo jaunikaitis. 
— Siaurutis! — tarė glausdamasis prie 
pamišusios savo motinos ir Kronivo, kaž
ką tuo tarpu kalbėdamas, o tai išgirdęs 
Kronivas atšoko šalin.

— Tu vokietis! mano sūnus vokietis! 
— šaukė, raudamasis plaukus.

Siaurutis, kiek galėdamas, rodė savo 
meilę, stengėsi prisiminti kokį nors sakinį, 
bučiavo žemę: glaudė motinos ranką prie 
širdies, nesibijodamas jos ilgų nagų, sten
gėsi parodyti savo džiaugsmą, negalėda
mas susikalbėti su tais, kuriuos jautė sa
vo gimdytojus esant, negalėdamas supras
ti jų kalbos. Prisiminė pagaliau vieną žo
dį, panašų j tuos, kuriuos jie ištardavo, ir 
sušuko:

— Motina!
— Motina! Tavo motina! — šaukė Dau

rutė, glausdama jaunikaitį.
— Dievai atidavė man jį! Dievai atida

vė man jį! žiūrėk, Kronivai, tai mūsų sū
nus, tai Siaurutis, tas ženklas ant kairio
jo peties! Juk patsai tą ženklą išdeginai 
(tuo laiku, mat, buvo paprotys, kad tėvai 
išdegindavo savo vaikams ant kūno kokį 
nors ypatingą ženklą, idant išperkanf be
laisvius galėtų pažinti savuosius. Dažnai 
juk pasitaikydavo, kad tėvai negalėdavo 
pažinti ilgą laiką nelaisvėje išbuvusio sa
vo vaiko, o pagal tokį ženklą visuomet ga
lėdavo pažinti. Tam reikalui ir buvo da
roma tai), — kalbėjo moteriškė.

— Taip, ir aš pažinau jį pagal šį ženk
lą, — tarė Kronivas, — taip, taip, tai Siau 
rutis, tai jis, bet ar jis gali būti mūsų sū
nus, jei vokiškai kalba, mūsiškai nemo
ka? Tebūnie prakeikti, kurie taip perdir
bo jį, tebūnie prakeikti visi jie, mūsų prie
šai, mūsų tautos priešai! Mūsų sūnus ne
gali suprasti mūsų! — Ir rovė sau plau
kus iš nusiminimo.

Tuo metu priėjo ir Tubingas.
— Supras! — sušuko senelis, — nes 

kaip vilkas, nors ir namie auklėtas, grįžta 
girion, taip ir jis, kaip apipus jį mūsų gi
rių ūžimas, sugrįš ir taps kaip mūsų krau
jo kraujas ir kaulo kaulas. Dievai sugrą
žino mums jį! nenorėjo jo kraujo! — Ir 
šiurkščiu delnu palietė vaikaičio galvą.

— Neišeina šiąnakt mums aukoti, nes 

dievai, matyt, nenori aukų, o ir dangus 
jau pradeda aušti, taigi ir kraujo ant au
kuro nebegalima šventinti — kalbėjo se
nelis, rodydamas į dangų. Aklasis senelis, 
nors nieko nematė, jautė visa tai.

Davus Tubingui ženklą, visi pradėjo 
skirstytis. Daurutė, neatsitraukdama nuo 
sūnaus, glaudė jį prie savęs, vesdamasi ša 
lia senelio ir vyro. Staiga krūpterėjo Siau 
rutis, lyg būtų kažką prisiminęs. Jis pa
rodė ranka belaisvių pusėn, kurie, sargy
bos prižiūrimi, buvo palikti vietoj. Kroni
vas, nesuprasdamas, ką tai reiškia, vėl 
sukeikė. Tubingas tik susiraukė, lyg klaus 
damas, ką visa tai galėtų reikšti.

— Linksta į savuosius, tuos... ak, jis ne 
mūsų! — šaukė iš skausmo nelaimingasai 
tėvas.

— Mūsų, mūsų! mano! — šaukė Dau
rutė, laikydama sūnų, tarsi norėdama gin
ti jį nuo tėvo rūstybės.

Siaurutis gi veržėsi prie belaisvių.
— Duokite čia belaisvius! — sušuko 

Tubingas: — pažiūrėsime, ko jis nori.
Tuoj atvesta du nelaimingieji. Siauru

tis metėsi nuo Tubingo kojų prie Kronivo, 
lyg ko prašydamas juos ir rodydamas į 
belaisvius.

— Ir kas gi supras jo kalbą, jei bent 
tie, tie! — šaukė nusiminęs tėvas. — Ak, 
jis ne mūsų!

— Jūsų! — atsiliepė lietuviškai vienas 
belaisvių, aklasai, būtent, Bernardas, — 
jūsų, kaip ir daug kitų, kurie, nors ir kry
žiuočių kalbą vartoja, bet lietuvišką krū
tinėje turi širdį!

—: Ir jis mūsų! — suriko Tubingas.
— Ir aš jūsų, nors seniai esu nelaisvėje 

pas kryžiuočius. Išplėštos man akys, bet 
neįstengta išplėšti iš krūtinės jausmai, ku 
rie visuomet traukė mane tėvynėn, prie 
savųjų.

— Tu aklas, tu aklas! bet, matyt, irgi 
iš mano giminės! priešai išplėšė tau akis, 
kaip ir man, dabar jau ramiau galiu ap
leisti šį pasaulį, jei dievai paims mane 

pas save, nes tu aklas gali pakeisti ma
ne aklą prie šventojo ąžuolo. — Ir, padė
jęs savo ranką ant gulinčio belaisvio gal
vos, liepė atrišti jį.

— Tu aklas, tu mano įpėdinis! —kalbė 
jo senelis. — Kronivas bus vadovu kare, 
tu tarnausi dievams!

Palenkė Bernardas galvą, bet nieko ne
atsakė į Tubingo kalbą. Ir vėl pradėta 
rengtis eiti toliau, visiškai nesirūpinant 
likusiuoju belaisviu, kurs taip pat, matyt, 
mažai tesirūpino tuo, kas aplinkui jį dėjo 
si. Gulėjo jis užsimerkęs, nežinodamas ir 
negirdėdamas nieko, kas apie jį buvo kal
bama. Siaurutis tačiau nenorėjo eiti to
liau ir kalbėjo Bernardui, kuris, mokėda
mas tėvų kalbą, buvo dabar vertėju.

— Jei mes atradome, tai atradome tė
vų žemę! — šaukė aklasai. — Dėl mūsų 
meilės šiai žemei ir dėl mūsų pačių paleis 
kite ir trečiąjį.

žmonės murmėjimu išreiškė savo ne
pasitenkinimą. Jie norėjo aukų dievams 
ir, nors džiaugėsi su visa Tubingų šeimy
na dėl to, kad jų sūnus atsirado, tačiau 
troško žadėtosios iškilmės, ypač kad iš 
keturių belaisvių šis vienas tik teliko.

Bernardas tačiau nekreipė į tai dėme
sio ir tęsė:

— Dėl meilės žemei, dėl meilės mums 
paleiskite ir šitą. Jis drauge su Siauručiu 
nelaisvėje buvo, drauge su juo pabėgo.

— Jis ne vokietis, ne kryžiuotis? — 
klausė Tubingas.

— Ne, jis, kaip ir mes, belaisvis.
— Bet ne mūsiškis? — paklausė Kro

nivas.
— Ne, jis iš kitų, bet taip pat nelaimia 

gų, kryžiuočių kankinamų žmonių; jis iš 
tų, kurie į pietų vakarus nuo mūsų gyve
na, ten prie Vislos, jis iš’inozūrų.

— Tai ten, kur platūs laukai, kur auk
so javai, o sodžiai ir miesteliai' turtingi, 
— kalbėjo Kronivas. — Ne, bet jis ne 
mūsų, gana turime jų! Ne!.. Ne!

(Bus daugiau)
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knygą „Didysis Nerimas“, Putnam, Im- 
maculata Press, 1961, psl. 297, kaina 2.50 
dol.)

I ERDVES
RAŠO DR. F. GURECKAS

tai sujudina žmogaus gelmes didžiuoju 
nerimu.

2. Nerimas Dievop
Galutinėje sąskaitoje nerimas yra reli

ginio pobūdžio, jis krypsta i Nežinomąjį.

Radikalus išdidumas kalba: „Jei būtų 
dievų, kaip aš išlaikyčiau netapęs dievu!“ 
(Nietzsches Zaratustra). Bet yra daug ki
tų priežasčių, kurios nuslopina Dievo il
gesį, kaip išsiblaškymas, formų žaidimas, 
indiferentiškumas, moralinis sunykimas.

Ateistai dažnai kovoja prieš Dievą pli
ku jo neigimu. Neigdami Dievą, jie nepa
bėga iš įgimto idealo troškimo, Tas jų 
idealas jiems atrodo dieviškesnis už patį

Nuo Los Angeles kalvos, kurioj aš gyve 
au, puikiai matyti tas visame pasaulyje 
išreklamuotasis, triukšmingasis, roman
tiškasis, dviprasmiškasis ir žvaigždžių 
kupinas Hollywoodas, pasaulio kino sos- 
tapilė. Tas eilinis paviršutiniškai ameri
koniškas miestelis naktimis žėri įvairia
spalvėm reklamom, lyg žemės ekranų 
žvaigždės norėtų savo reklamų žėrėjimu 
mesti iššūkį dangaus iliuminacijai.

Jeigu jau rašyti apie Holly woodą, tai 
reiškia rašyti apie žvaigždes. Tokiu keliu 
man ir tenka eiti. Greta Hollywoodo prisi 
glaudęs West Hollywood, ir aš rašysiu 
apie jo lietuvišką žvaigždę. Tai mūsų ra
šytoja Alė Rūta. Ji mėgsta retkarčiais pa
berti mūsų spaudoje žinučių apie tą su- 
komercintą pasaką — Hollywoodą. Mes 
gi, kietai laikydamiesi savo principų, ho- 
Uywoodiškas žvaigždes paliekame puoš
niuose Hollywoodo šaligatviuose, keldami 
aukštyn nuosavą, tikra prasme holly- 
woodišką žvaigždę, nes Alė Rūta gyvena 
Hollywoode.

Alė Rūta mums įdomi, visų pirma, savo 
naujenybe. Ji davė visą romanų seriją, 
sujungtą bendros minties. Tai „Didžioji 
meilė“, kurioje sutilpo ir lietuviško kai
mo epopėja laisvės metu, ir partizanavi
mo laikmetis, ir žiloji senovė, ir maro me
tai... Savo plačiu užsimojimu autorė at
skleidė mums tikrai nepaprastą panora
mą vaizdų, įvykių, naujų visuomenių, įdo 
mių personažų. Kadangi visa romanų se
rija telpa ilgo laiko, net kelių šimtmečių, 
amplitudėje, sukurti tokiai epopėjai rei
kia ypatingo talento, drąsaus polėkio ir 
meilės savo darbui. Tą meilę savo kūri
niui ypač pabrėžiame. Jos personažai, my 
limi, rūpestingai stebimi, su dideliu atsi
dėjimu vaizduojami. Jos vaizdavimo me-

tokiu metodu ir tokia nuotaika, kurie ro
manai iš tikrųjų išskirtini iš viso ciklo. 
Jeigu recenzentai, norėdami surasti seri
jos pavadinimo esmę, sako, kad Didžio
sios meilės vardu serijoje įvardinta meilė 
Savo žemei, mes taip pat, eksperimentiš
kai tardami, galėtumėm teigti, kad didžią 
ja meile galima vadinti tą metodą ir tą 
polėkį, kuriais naudodamasi rašytoja pri
eina prie savo romano kūrybos.

Ir po to kokia keistenybė man rašyti 
šios apybraižos įvade, kad tarp Hollywoo 
do žvaigždžių tematau tik tą vieną lietu
višką Alę Rūtą, kuri mums šviečia ne nuo 
komercinio ekrano, bet kiekvieno mūsų 
knygų lentynoje ar nuo mūsų knygnešio 
skobnio!

Nežinia, kokias naujas knygas duos 
mums autorė, atžymėta literatūrinio kon
kurso laureatės vardu. Ji, stebėdama iš 
savo kalvos tas pačias dūkstančias holly- 
woodines naktines šviesas, kurios drasko 
man akis vakarais, gal būt, ryžtasi ki
toms temoms, ieško kitų personažų. Ir 
drįstame tada pareikšti, kad jos didžio
sios meilės personažai ir jų gyvenimai ir 
tos serijos visuomenės toli gražu neišsem 
tos, o tik pradėta liesti. Lietuvių literatū
rai būtų didelė skriauda, jeigu Didžiosios 
meilės metodu parašyti ir toliau neateitų 
į mus tie, kurių sielose švyti amžinybės 
švytėjimai, tie paprastieji, kuklieji, iš 
karto įsigyvenantieji mūsų sąmonėje, nes 
jie yra mums savieji, juk autorės vaizda
vimo metodas tuo tarpu yra tik vieninte
lis mūsų dabartinėje raštijoje.

Turime galvoje ne šiandien madingas 
raketas, o filosofinę studiją, kuria kun. 
Dr. Pr. Gaidamavičius bando ištirti žmo
gaus sielos erdvę. Autorius šioje srityje 
nebe naujokas: panašios krypties yra du 
jo ankstybesni veikalai „Išblokštasis Žmo 
gus“ ir „Milžinas, Didvyris, Šventasis“. 
Jeigu dar prisiminsime, kad rašytojas yra 
„Tėviškės Žiburių“ redaktorius Toronte, 
tai ir užteks jo kukliam įvesdinimui.

Savo knygoje „Didysis Nerimas“ auto
rius nori mus vaizdžiai įtikinti, kad žmo
giškosios būties gelmėje slypi nerimas, ne 
rimas Dievop. Jis parodo šio nerimo įvai
rius aspektus ir situacijas. Šis nerimas 
yra apraiška žmogaus butinio polėkio 
aukštyn, kurs, susidūręs su laisve, išvirs
ta į žmogaus likiminę dramą.

Vystydamas šios dramos atskleidimą 
jis duoda mums penkius jos scenovaiz
džius.

1. Nerami mūsų prigimtis

Žmogaus prigimty glūdi aukštyn — 
žemyn dinamika ir begalybės ilgesys. Sie
la, būdama fragmentinė būtis, ieško savo 
pilnaties, verždamasi iš daiktinės tikro
vės į antidaiktinę. Pakeliui ji sutinka mįs 
lingumą ir dėl jo pęrgyvena nerimą. Taip 
pat ir valia gelminiu polėkiu siekia gėrio, 
sutikusi kliūtis pergyvena įtampą. Žmo
gus, kaip Kūrėjas, slepia savy absoliuti
nio grožio polinkį, ir meno kūrinys veda 
toliau, nei jame išdėstytosios formos — 
veda į "transcendentini pasaulį, kai kssdie 
nybė žemės svoriu šį polėkį sulaiko. Visa

KETURI VĖJAI
tode nėra impresionizmo nei impulso, nei 
mozaikos. Savo vaizdavimo būdu ji artė
ja, gal būt. Dickensą. Tačiau tai nėra ir 
sintetinis metodas, kuriuo ėjo Gogelis, 
sukurdamas tipus. Alė Rūta, užtikrintai 
tariant, atkuria savo romanuose gyvus, 
mūsų kaimo, mūsų buities žmones. Gal 
būt, užsimojimas pateikti juos didelėje 
laiko amplitudėje apsunkina ją, bet iš ki
tos pusės visais laikais yra tokių persona
žų, apie kuriuos aš senokai pasakiau (ir 
mano posakį, kuo didžiuojuos, kartojo ki
ti): jos personažai tai žmonės, kur papras 
tųjų sielose švyti amžinybės švytėjimas.

Tai dėl to jos personažai yra kiekvie
nam iš karto savo, nesudėtingi, neapsėsti 
ekstravagantiškų ieškojimų, nei Jobo ar 
Dostojevskio abejonių ir siekių. Iš pirmo 
požiūrio atrodo, kad Alė Rūta ima iš gy
venimo tą nesudėtingą kroniką, sudrama
tina kai kurias situacijas ir taip suriša 
romano rėmus. Šitaip nusakyti būtų klai
da. Kaip tik nieko nėra sunkesnio, realy-

(Atkelta

mošių“, duodamą „Ūkininko Patarėjui“. 
P. Vaičiūnas buvo simbolistas. Į Keturių 
Vėjų susirinkimą atėjo su savo kūriniu 
„žemėtos kaukės“, į pigios rūšies užeigą, 
vadintą karčiama, prie silkės, šnapso. Vai 
čiūnas skaitė, skaitė. Jiems nuobodu. K. 
Binkis kviečia pasisakyti tuo laiku amžių 
mi jauniausią J. Tysliavą, ten jų „Benja
minu“ pramintą ir vadintą. „Benjami
nas“ mikčioja, nieko aiškaus nepasako, at 
rodo, lyg nenori skaičiusiojo užgauti ar 
panašiai. Karčiama buvo išdekoruota - iš
lipdyta spalvotais popieriais su karve
liais, merginomis su ilgomis sukniomis. 
Binkis pertraukė Tysliavą, sarkastiškai 
rodydamas į tapetuose matomas spalvoto
mis ilgomis sukniomis merginas, jas pra
dėjo vadinti ką tik girdėtojo kūrinio vei
kėjų vardais. Vaičiūnas griebė skrybėlę, 
rankraščius ir išdūmė.

bę paversti kūriniu. Ir ypatinga yra talen
to dovana realybę sušildyti savo talento 
dvelkimu. Tik tada ta kai kur užtinkamo
ji dramatizacija tampa autorės neieško
ma, savaime ateinanti, tokia natūrali, tar 
turn drama gali būti neišvengiama vaiz
duojamojo objekto dalis.

Visa srovė pavadinimų: Motinos ran
kos, I saulėtekį, Broliai, žvaigždė viršum 
girios... Mes drįstumėm savavališkai 
įjungti ir Trumpą Dieną ir Dukterį. Juk 
visos jos kūrybos esmė yra ta didžioji 
meilė. Neįmanoma surasti ribą, remiantis

Visi „Keturių Vėjų“ žurnalo rašiniai,

iš 2 psl.)

Keltas klausimas, ar Keturi Vėjai nuti
lo ne dėl ideologinės linkmės stokos.

K. Binkis sugebėjo neblogai kovoti dėl 
honoraro. Sakysime, už prez. Ant. Smeto
nos biografiją jis sutarė honoraro po 1 
centą nuo parduotų egzempliorių skai
čiaus, tai gavo epie 30.000 litų. Binkis 
gamtos mokslus studijavo Berlyne. J. Pet 
rėnas, kitas KV pradininkas, gerai mokė
jo svetimas kalbas, sekė naujausią užsie
nio literatūrą. K. Binkis mokėjo rusiškai, 
lenkiškai, vokiškai, prancūziškai. Iš visų 
tų kalbų galėjo versti, sekti literatūrą. 
Binkis buvo vienas sveikųjų pradininkų 
Lietuvoje, literatus visuomenei stengda
masis pristatyti kaip aukštą, vieną aukš
čiausių profesijų, reikalingą deramai 
aukšto, aukščiausio atlyginimo, ne taip 
kaip buvo „Aušros“ laikais. Už Goetės 
„Fausto“ vertimą jis pareikalavo po 5 li-

Jis siekia ne teoretiško filosofų Dievo, 
bet asmeninio Gėrio, šią polėkis dažnai 
yra labai dygus ir susijęs su kančia, nos
talgišku kasdienybės pajutimu. Jis savo 
kilme yra dvasinis. Veltui Marksas ar 
Freudas ieško jo biologinėje srityje. Jis 
gimsta pačiame asmens centre, kurį nau
jai mums atskleidė gilumų psichologija. 
Kaip galimybė veržiasi tapti išsipildymu, 
taip žmogus siekia savo pilnaties — 
Dievo.

3. Nerimo drama
Drama gimsta tada, kai žmogaus polė

kis aukštyn patenka į laisvos valios dide
lius plotus. Be laisvos valios negali būti 
nei žmogaus iškilimo, nei kritimo, šalia 
Dievo tikrumo glūdi gundymo ir abejo
nės galimybė. Abejonių prieblandų neiš- 
sklaido nė Apreiškimas, nes nėra triuški
nantis įsiveržimas į proto pasaulį, o tik 
vadovas — Betliejaus žvaigždė. Nors mįs 
lingas ir dramatinis yra žmogaus ir Die
vo susitikimas, jis tačiau savo prigimtimi 
siekia susivienijimo. Kelias, kuris veda į 
Dievo slėpinį, yra tikėjimas. Kol žmogus 
nori tikėti, nežiūrint abejonių, jis pasilie
ka santyky su Dievu. Kai žmogus pralai
mi kovą su savimi, jis sukyla prieš Dievą. 
Maištauja ne tik prometeiškai drąsieji, 
bet ir apimtieji likiminės baimės. Ši bai
mė, susijusi su kaltės jausmu, yra religi
nis nerimo aspektas, pridengtas ir skaus
mingas Dievo ieškojimas. Nuo skausmin
go Dievo ieškojimo bėgame užsidarydami 
kasdienybėje ar kurdami savo dievus — 
loginius stabus, kuriuose atsispindi pats 
modernusis žmogus.

4. Išsipildymas
Nurimimas Dievuje nevisiems vienodai 

ateina: vieniems staiga, kitiems po abejo
nių, kančių ir atkritimų. Apskritai šių lai 
kų žmogus linkęs rast Dievą ne įrodomuo 
ju. bet Įžvalginiu keliu. Bergsonas, Mari- 
tainai (vyras ir žmona), J. Graurogkas, 
Marcelis, Mauriacas, Pascalis, Papinis ir 
daug kitų — gyvi naujųjų laikų Dievo at
radimai. Dievo radimas — tai dinaminis 
Jo prmilimas. Dievo radime Jo malonė 
veikia kaip brandinanti saulė, kuri yra 
visiems duodama, jei žmogus daro, ką ga
li. Dievo malonės veikimas ryškėja P. 
Claudelio atsivertime.

5. Praradimas
Ne visi šios likiminės dramos veikiami 

pasiekia „happy ending“, kiti nesuranda 
to, ko visa būtim ieškojo, ir lieka tragiš
komis šios dramos figūromis. Tas įvyksta 
tada, kai ieškantis protas nenusilenkia 
Dievo misterijai, kai valia sukyla prieš 
Dievą, degdama gėrio pavydu.

Dievą. Nors ateizmas skelbia Dievo išny
kimą, bet savo esmėje jis yra religinis 
reiškinys. Nihilistinė būsena charakterin 
ga idealų neigimu: joks tikslas yra mano 
tikslas. Idealų neigimas — tiesioginė ko
va prieš polėkį gėrin — išvirsta pragaru 
žemėje, klaikia tragiką: polėkis gėrin ir 
Dievop negali būti sunaikintas, nes jis 
eina iš pačios būties sąrangos.

Epilogas. Šios būtinės dramos vaizdavi
mą autorius baigia T.S. Elioto eilėraščiu:

...... Visi egzistuoja tiktai Tavo šviesoj,
- ir Tavo garbė sužėri net ten, kur esi 

neigiamas... Jie teigia Tave gyveni
mu; visi daiktai Tave teigia gyve
nimu...“

Plačiau, negu įprasta, suminėję auto
riaus mintis, siekėme skaitančiuosius su-, 
dominti knygos turiniu. Labai galimas 
daiktas, kad gavome priešingą rezultatą 
— skaitytoją atbaidėme. Mat, galėjo susi
daryti įspūdį, kad knyga yra labai sausa. 
Tačiau taip nėra. Mes čia negalėjome pa
kartoti visų knygos paįvairinimų. O jų 
labai daug. Autorius leidžia kalbėti lietu
viams ir svetimiesiems apie savo giliau
sius dvasinius nusiteikimus. Tas knygą 
padaro labai sceniškai vaizdingą. Be to, 
knygos stilius ir kalba yra be konkuren
cijos. Ypač džiugu, kad autorius stengiasi 
išvengti svetimybių ir vartoja lietuvišką 
filosofinę terminologiją.

Knyga rašyta mums — galvoj antienas 
lietuviams, o ne universitetų profeso
riams. štai dėl ko autorius nesistengia 
duoti pilnos knygos šaltinių dokumenta
cijos. Tiesa, jis rūpestingai paduoda iš
traukų šaltinius, kartais ir šiaip sau ži
nių, šaltinius pamini, bet nevisur. Pilnos 
dokumentacijos trūkumas labai apsunki
na mokslinį šios knygos įvertinimą. Ta
čiau autorius turi teisę nustatyti savo 
knygos kryptį ir paskirtį. Jei toji paskir
tis yra didaktinė — tai autoriaus meto
das pilnai suprantamas. Mes tik galvotu
me, kad mums — lietuviams būtų laikas 
duoti įnašą ir į grynai mokslines studijas. 
Mums atrodo, kad Dr. Gaidamavičius šia 
knyga parodė, jog jis gali tai padaryti, jei 
panorėtų. Daugelis tremties kunigų, rašy 
darni teologiniais ar filosofiniais klausi
mais, užsidaro citatose ir pavyzdėliuose 
ir tuo užsikerta kelią būti tikrais kūrė
jais. šios knygos autorius yra per geraš 
būti jų eilėse. Mūsų nuomone, dar griež
tesnis pagrindinių sąvokų apibrėžimas, 
tikslus 'jų atskyrimas vienos nuo kitos, 
klausimą daugiau nušviestų, negu galybė 
pavyzdėlių. Bet' ar visiems? Sakoma, ne
galima išvengti neprašyto patarimo. Išva
doje — savo sugestijas su prideramu 
kuklumu atidėdami į šalį, pagrįstai tvir
tiname — gera knyga!

Ir Lietuvoje minėta kosmonauto diena
(E) Ryšium su balandžio 12 d. visoje S. 

Sąjungoje vykusia kosmonauto diena, ir 
Lietuvoje agitatoriai buvo surengę pasi
kalbėjimus apie Gagariną ir Titovą, mo
kyklose vyko iškilmingi vakarai, bibliote 
koše surengtos parodos su knygomis apie 
abiejų sovietinių kosmonautų skridimus. 
Lietuvos kinuose rodyti dokumentiniai fil 
mai apie skridimus į erdvę.

Žurnalai keliami spausdinti į Vilnių
(E) Lietuvoje dažnai giriamasi leidžia

ma spauda ir jos tiražais. Per Vilniaus ra 
diją balandžio 13 d. pasigirta, kad esama 
Lietuvoje spausdinimo mašinų, kuriomis 
galima spausdinti ir spalvotus laikraš
čius. Tai esanti naujiena... (Jei spręsti iš 
„Švyturio“ spalvotos spausdinimo techni
kos, ji gerokai atsilieka nuo vakarietiško
sios. — E.). Pasirodo, kad tik žurnalų da 
lis spausdinama giliaspaude ir, atgabenus 
įrengimus iš R. Vokietijos, Vilniuje ji 
atsirado tik pernai spalio mėn. Ligšiol žur 
nalų redakcijos būdavo Vilniuje ir visą 
medžiagą nuolat vežiodavo spausdinti į 
Kauno K. Požėlos (b. Spindulio) spaustu
vę. Tikimasi, kad visi žurnalai būsią per
kelti spausdinti į Vilnių.

■EL

kūryba būdavo aptariama „Padelninkuo- 
se“.

Bronys Raila: Jam. kaip paskiausiam 
keturvėjininkui, tų laikų, to literatūrinio 
sąjūdžio prisiminimai kiek kitaip atrody
tų. Jis buvo pakviestas dalyvauti Keturių 
Vėjų teisme gynėju, bet staiga sąlygos 
taip susivarstė, kad pasižadėjimo negalė
jo įvykdyti ir tada vietoj jo buvo pakvies 
tas Petras Juodelis. Be galo liūdna, kad 
dabar negalima prieiti prie tų literatūri
nių paminklų, net ir reikalingoji periodi
ka neprieinama, nes likusi Lietuvoje. Ke
turiuose Vėjuose yra buvę daug bohemiš
kų, literatūrinių įvykių.

Bernardas Brazdžionis: Neseniai Lietu
voje knygose atspausdinta apie įvairius Ii 
teratūrinius sąjūdžius, taip pat apie Ketu 
rius Vėjus, kur mūsų J. Švaistui duodama 
apie du puslapiai. Deja, tie aprašymai, 
tur būt, dėl mums suprantamų „spaudi
mų“ ir „paspaudimo“, pateikti suklastoti, 
melagingi. Gaila, kad dar gyvi ir už Lietu 
vos esantieji buvę keturvėjininkai nepa
skelbia savo to meto atsiminimų. Nuo jų 
priklauso, ar to literatūrinio sąjūdžio tu
rėsime pilną, tikrą vaizdą, ar ne.

Tolesnėse DMK diskusijose dalyvavo 
beveik visi Dailiųjų Menų Klubo nariai. 
Jas labai trumpai paminėsime, praleisda
mi pavardes.
Ar šiuo metu keturvėjininkai mano, kad 

anas minėtojo teismo sprendimas buvo tei 
singas, ar jie mano nusikaltę? Atsakyta: 
jokiu būdu nesijaučia ir nesijautė nusikal 
tę.

Dabar nauji poetai irgi ieško naujų žo
džių, naujų išsireiškimo būdų.

Ar dabar Amerikoje leidžiamieji „Lite 
ratūros Lankai“ yra literatūrinis sąjūdis? 
Atsakyta, kad „Lit. Lankai“ nėra literatu 
rinis sąjūdis, eina bent pora dešimčių me 
tų nuo gyvenimo atsilikę. Ar tik dabar „L. 
Lankams“ per nugarą neduoda „Metme
nys“, turintieji nemaža filosofijos?

tus už eilutę. Pigiau nesutiko. Dėl to
„Faustas“ daugelį metų laukė vertėjo. 
Šiais laikais mūsų rašytojai, žurnalistai 
stačiai smaugte smaugiami mūsų, lietu
vių, spaudos, juos verčiančios rašyti už 
dyką. Tai neleistina vagystė, nedovanoti
nas leidėjų nusikaltimas. Reikėtų Binkio, 
išreikalaujančio padoraus honoraro vi
siems lietuviams kūrėjams — rašto žmo
nėms. Tada išnyktų niekinga spaudos gra 
fomanija. pakiltų lietuviškos spaudos, lie 
tuviško spausdinto žodžio lygis, nes kūrė
jas galėtų gerai, lengvai gyventi vien iš 
honoraro už straipsnius, knygas.

Keturi Vėjai buvo tarsi platūs lietuvių 
literatūrai vartai į pasaulį.

Kiekvienas perskaitytas, išgirstas daly
kas daro įtakos, didesnės ar mažesnės. 
Bet vienam nariui Keturi Vėjai padarė 
mažiau įtakos, nei Putinas, Herbačlaus- 
kas. Pastarasis buvo didžieusias keturvėji 
ninkas, nors Keturiems Vėjams ir nepri
klausė, tačiau pagarbos reiškė Kaziui 
Binkiui.

Pabaigai norėtume pacituoti dalį (maž
daug pusę) reikšmingo Keturių Vėjų poe
to Salio Šemerio eilėraščio „Litanija“:

„Žeme, skaistėk!
Pasauli, tapk grynas!
Ech,
Visas žemynas,
Kuris kraujuose išsitrinko. 
Rengiasi kitais marškiniais. 
Žeme, kuri netekai savo tinklo, 
Remontuokis!
Pasauli, kilsiantis vaiduokli. 
Laikais pasipuošk žvainiais! 
Žeme, lėk laimės luotu.
Pasauli, godumo nukryžiuotas, 
Palaidotas pavydo karste,
Prisikeik iš numirėlių sveikas ir pagijęs! 
Žeme, kurios krūtinę keršto kalavijas 
Tūkstantąjį kartą išvarstė. 
Savo kryžium dabinkis!

Pasauli, pagieža pribrinkęs,
Nusiplauk nuskriaustųjų ašaromis!“ Ir tt.

(Ig)

VEDA: V. čekauskienė-Grinkevičiūtė
GRAŽI IR LIEKNA Į PAVASARĮ

Jau jaučiamas pavasaris. Pagal kalen
dorių jis jau atėjo. Ar jūs norite pavasarį 
padaryti, pradėti ką nors nauja, pakeisti 
ką nors savo gyvenime? Jeigu taip jaučia 
tės, tai labai gerai, tai yra ženklas, kad 
esate jauna, dar jauna. Jaunystė juk skai
čiuojama net tik metais. Jaunystė yra 
judrumas, linksmumas, domėjimasis bu
simąja diena, džiaugsmas, laukimas viso
kių netikėtumų ir veržimasis gyveniman.

Išlikti jaunai reiškia būti vis dvasiškai 
judriai, pajėgti dar priimti naujus įspū
džius, nejausti kurtumo naujienoms, tu
rėti dar kūne sveikatos ir mokėti prisi
taikyti.

Nieko nepadarysi — žiemą daugiau rie
balų valgydamos, daugiau namuose sėdė
damos mes ne tik prisiauginam svorio, 
bet siekdamos patogumo ar tingumo nete
kom šiek tiek skaistumo, grakštumo, gra
žios odos ir energijos. Pasidarėm šiek tiek 
storesnės, pilkesnės, daugiau aptingusios.

j. j.,11 * , t ♦ uit Tjua, %

rambesnės. Tačiau dabar turi kitaip būti! 
Pavasaris su šviesia saulute, parodęs vi
sus jūsų „užslėptus trūkumus“, nauja 
mada vilioja jus, o, be to, ir dvasiškai jūs 
norėsite „atsinaujinti“.

Yra geras receptas: apverskite viską 
savo gyvenime „aukštyn kojom“. Pamė
ginkite kurį laiką nuo ryto iki vakaro da 
ryti viską kitaip, ko anksčiau nedaryda
vote. Kas anksčiau būdavo daroma, kaip 
įprastas dalykas, tai dabar turi būti kiek 
paįvairinta. Rutina yra sustingimas, o su
stingimas yra senatvė!

Pradėkite kas rytą kitaip savo dienos 
eigą. Rytais dabar darykite kitokius 
mankštos pratimus. Jeigu tokių dalykų 
iki šiol nedarydavote, tai dabar vyriau
sias laikas pradėti! Pirkite kitokią negu 
iki šiol dantų pastą, muilą, kosmetiką. 
Nueikite pas kitą šukuotoją, įsigykite sau 
kokį nors visai naujos spalvos rūbą ir 
neatsilikite nuo mados, nes tai irgi pade
da išlaikyti jaunystę. O svarbiausia — 
žiūrėkite, kaip dažniausiai mada reika
lauja, grakštumo ir plonumo. Reikės vėl 
šiek tiek svorį sumažinti, o tai bus ne tik 
gražu, bet ir sveika. Čia kiek receptų, 
kaip lengvai ir greitai suplonėti.

Gydymasis obuoliais. Jis tęsiasi tris die 
nas. Iš ryto suvalgyti du obuolius. Apie 
10 vai. išgerti didelį stiklą obuolių sunkos. 
Pietų metu — du keptuvėje keptus obuo
lius. Vakare du šviežius tarkuotus obuo
lius. Tarp šių obuolių, tik ne kartu su 
jais, galima šiek tiek, tik labai maža val
gyti „Graham'o“ arba dietinių sausainių.

Gydymas bananais ir pienu. Tęsiamas 
tik dvi dienas. Per dieną mažais kiekiais 
galima suvalgyti 5-6 bananus ir išgerti 
5-6 stiklus pieno pasukų (Buttermilch) 
arba 5-6 stiklus nugriebto pieno.

Žinoma, jeigu svoris yra labai paaugęs, 
tai tokius gydymus reikės kartoti, saky
sim, kas savaitė, o šiaip užtenka vieną sy
kį kas mėnuo.
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LIETUVOS GAMTA VIENOS VAIKU CHORAS
.WIENER SANGERKNABEN'

KLAIPĖDOS KRAŠTE IR KURŠIŲ

MARIOSE

RAŠO J. CEKAUSKAS

Ten yra nepaprastai gražių vietų ir tur 
tinga gyvūnija (fauna). Kai tik pradedi 
laivu plaukti iš Klaipėdos mariomis Ni
dos link, tai pirmutinė palydovė būna 
kirlė — paprastoji žuvėdra. Žuvėdros tik
rai neatrodo kažkas labai prasta, kiekvie 
nu atveju tik jau ne kirlės. Šitie elegan
tiški, balti, meniški skraidytojai nieko 
savyje prasta neturi — jie drąsūs, greiti 
ir karingi. Lesinkite balandėlius prie 
uosto ir tik žiūrėkite, kas atsitinka, jei 
į tą pilkai me.svų būrį atskrenda viena 
kirlė. Tai lyg „ponas — riteris“ ateina, 
kuriam balandėlių tautelė su pagarba už
leidžia vietą!

Virš mūsų vandenų skraidančios žuv
ėdros beveik visos priklauso smarkio
sioms žvaliosioms kirlių veislėms. Jos 
apie 32 cm i gio, baltai žiba jų plunks
nos, sparnai jų kilniai pilkšvai melsvo 
tono, sparniukų
veik juodi. Bet, kai peri taip nuo kovo 
mėn. iki vasaros pradžios, jos kitaip at
rodo. Per tą laiką kirlė dėvi tamsią „ke
puraitę“. Visa galvukė perėjimo metu 
blizga rudai kavine spalva — tai būdin
gas šio paukščio ženklas.

Zoologai kirlę vadina , Larus ridibun- 
dus“. Už savo pavadinimą kirlė „dėko
ja“ spiegiais šauksmais: „kirr“, „haha 
ųuerr“. Taip pat dažnai girdėti jos kie
tas „kiak, kiak, kiak“. Ji mėgsta draugys 
tę — bendriją ir maitinasi beveik visa 
tuo, kas pakliūva po josios stipriu snape
liu, ypač vabzdžius, kirmė aites, mažas 
žuveles.

Kai jos ruošiasi perėti, tai susirenka 
būriais balotų vietų krantuose, ypač 
mėgsta salas ir gaminasi iš vandens au
galų ir panašios medžiagos paprastą liz
duką. j kurį patelė sudeda 2-3 kiaušinu- 
kus.
yra 
būti 
vos.
tišką raštą.

Išperėtieji mažyčiai dar dienas išbūna 
lizde, ir tėvai maitina juos, nors pagal 
savo rūšį galėtų tuojau bėgti sau iš lizdų. 
Pirmosios jų plunksnos žemės rudumo, o 
tik kai jau užauga, tai įsigyja „aristokra
tišką“ kirlės baltumą.

Žiūrint į kirlę, kai ji tupi, galima su
žinoti, iš katros pusės vėjas pučia, nes ji 
tupi visuomet taip, kad vėjas tiesiai jai 
į snapą pūstų.

Plaukiant toliau mariomis Nidos link, 
apžėlusiose marių vietose pasirodo lauki
nė antis, kuri mėgsta naktinį

plunksnų galiukai be-

Matai, turtingi žmonės nenori susidaryti 
sau nereikalingų rūpesčių...

Laukiam. Neužilgo pasirodo didelis 
šviesiai mėlynas autobusas su užrašu 
„Wiener Sangerknaben“. Sustoja, ir visi 
berniukai išlipa. Jie dėvi uniformą, pana
šią į jūrininkų. Vedėjas pradeda skirstyti 
juos ir šaukia „tėvų“ pavardes. Mes gau
nam du berniukus — 12 ir 9 metų am
žiaus. Jie prieina prie mūsų, nusiima ke
pures ir bučiuoja man ranką, sakydami: 
„Grūss Gott“, mūsiškai: „garbė Dievui“. 
Aš klausiu vyresnįjį, kaip jo vardas. „Jo- 
zef“, atsako jis. O tavo? klausiu jaunes
nįjį? ,.Rudolf“. „Oh, Rudi!“ sušukau aš, 
„kaip nueisim pas mus, tai aš tau kai ką 
parodysiu".

Atėjus pas mus, rodau Rudžiui savo 
jau pradėtą lietuviškai rašytą šį straips-

.Nors lietuviškai tu nemoki skaityti“,

. . ...

Šių spalvą nelengva aprašyti; jie 
šve’niai a’yvinio geltonumo, bet gali 
ir pilkos akmens spalvos, arba žals- 
Rudi taškučiai teikia jiems elegan-

ri turi kuklias šviesiai pilkas strėlės for
mos plunksnas.

Šios antys maitinasi įvairiais vandens 
augalais, kirmėlaitėmis, sraigėmis, varlė
mis ir žuvų nerštais, na, žinoma, ir duo
na, jeigu gali jos gauti, šios rūšies ančių 
yra ir Žuvinto ežere. Medžioti jas anksti 
rytą vandenyse nėra sunkoka, nes, kai ji 
miega švendruose ar 
priplauki valtiniu s r
Marių pakraščiuose matyti ir įvairių ki
tų paukščių.

Kai atvyksti Nidon, tai stengiesi pama-

panašioje vietoje, 
prieini gana arti.

Lietuvos „Sacharą“ — smėlėtą dykumą" 
ir nuostabiai gražų vaizdą į marias, ypač 
kai jose nėra bangų.

Apskritai Klaipėdos kraštas buvo 
mums reikšmingas savo uostu. Krašte bu 
vo pavyzdingų gražių ūkių. Nors Klaipė
dos kraštas šimtmečiais išbuvo pajung
tas vokiečių, tačiau ūkiuose gyvenantieji 
žmonės, kad ir ne visi, išlaikė lietuvių 
kalbą ir lietuvišką būdą.

Juos dar vadina „dainuojančiais ange
lais“. Tai pasaulyje žinomas choras, kurį 
sudaro tik 9-13 metų berniukai. Šitas 
choras buvo įsteigtas 1498 metais Austri
jos karaliaus Maksimilijono I. Jis buvo 
išlaikomas karaliaus lėšomis ir giedodavo 
pilies bažnyčioje. Kai 1918 metais tos ka
raliaus lėšos atkrito, choru susirūpino rū
mų patarėjas Schnitt. Choras duodavo 
koncertus ir tuo būdu išsilaikydavo. De- 

į šimtmečiais šitas įžymusis choras važinė- 
! ja po visus žemynus ir koncertuoja.

Jų balsai: sopranai — kaip skaistūs 
varpeliai, puikūs mezzi ir skambantieji 
altai — atrodo tartum angelai giedotų.

Kai kasmet keli berniukai turi išsiskir
ti su šiuo choru dėl jų balsų pasikeitimo, 
tada Vienos laikraštyje pasirodo nedide
lis skelbimas, kad ieškoma į tą chorą ber
niukų. Tūkstančiai tėvų atveda savo 8-9 n* 
metų sūnus išbandyti, bet parenkama tik sakau a®, „bet čia galėsi suprasti“. Ir jis 
20 berniukų. Priimti į chorą, jie apgyven- ska't° „Rudolf... Rudi“. Aš aiškinau, ir 
dinami bendrabučiuose. Tenai jie gyvena *a* padarė jam didelį įspūdį. Jis vis žiū- 
ir nemokamai lanko mokyklą. Kai jie kon r®^° ir( klaus® mane: „Iš kur tai galėjote 
certuoja, tai nelanko mokyklos, ir nega- žinoti?“ 
Įima būtų pasakyti, kad jie tuo nesi- ~ 
džiaugtų!

Dabar šis choras gastroliavo po visą pa 
šaulį, buvo JAV, Japonijoje ir kituo
se kraštuose. Sužinojau, kad grįždamas .* 
namo į Vieną, Austriją, jis duos vieną 
koncertą ir Pinneberge- Jau seniai labai 'J 
norėjau išgirsti, bet iki šiol tas choras vis 
pasirodydavo, kur manęs tuo laiku nebu
vo, arba manęs nebuvo ten, kur jis dai
nuodavo... Dabar ne tik išgirsiu, bet dar 
porą tų „angelų“ paimsiu pas save nak- mom*s> aš pabučiavau juos, ir jie su vyru 
vynei. Poryt jie su savo dirigentu H. išėi° i salę, kur turėjo būti repeticija, o 
Furthmoser atvyksta į Pinnebergą. Vyras P0 tuoj *r koncertas. Aš atėjau vėliau, 
ir aš eisim pasirinkti savo jaunųjų svečių *r mums su vyru, kaip ir kitiems „tė- 
nakvynei. Vyras sako, kad jis norėtų tu- vams“, 1 ir 2 eilėje buvo rezervuotos vie- 
rėti „šviesiaplaukius“, o aš norėčiau ma- tos. Salė buvo pilnutėlė, o kai uždanga 
žesnius turėti — gal su tokiais lengviau Pakil°. tai mes visi pradėjom tuoj ieškoti 
„apsitvarkysiu“. Jau iškepiau šiandien "savo vaikų“ scenoje. Koncertas buvo 
dide'į pyragą, pridėjau daug razinkų, ir Puikus, ir publika nesigailėjo katučių, 
man kažkodėl rodosi, kad vienas berniu- Antroje dalyje jie suvaidino muzikinę ko 
kų bus Rudolfas ir aš jį šauksiu Rudžiu. mediją. Jozefas vaidino ten adjutantą, o 
Na, pažiūrėsim, kaip ir kas įvyks. Rudis... mergaitę. Po koncerto dar pasi

kalbėjau su choro dirigentu ir su vedėja.
Toliau rašau jau po koncerto. Tą dieną ,.Mūsų berniukai“ priėjo ir labai rūpes- 

mes su vyru ir kiti busimieji laikini „tė- tingai padėjo mano vyrui paltą užsivilkti, 
vai" susirinko rotušės aikštėje. Aš vis pa- jįe taip abu stengėsi, kad galų gale vyrui 
galvodavau, kad mes busime tik vieni, to- tikrai pasisekė! 
kie, kurie neturi savo automašinų, bet 
pasirodo, kad visi „tėvai“ buvo be maši
nų, vieni tik atvažiavo automobiliu, bet ir 
jis buvo ne jų, o pasiskolintas iš įmonės.

žinoti?“
Tuo metu, kai ruošiau pietus, mano vy

ras kalbėjosi su berniukais ir 
juos lietuviškų žodžių. Po pietų 
jo 2 valandas miegoti. Bet jau 
valandos atbėgo Rudis klausti 
jie privalo ir antrą valandą
„Na“, sakau, „galit nemiegoti, bet vis tiek 
dar turite lovoje tą valandą išgulėti“. Da
viau jiems žurnalų pasižiūrėti ir razinkų, 
ir jie buvo visai patenkinti.

Vėliau jie susitvarkė, apsirengė unifor-

jau mokė 
jie turė- 

po vienos 
mane, ar 
miegoti.

GYVATES NUODAI
jei norėdavai juos surasti, nusisamdyda- 
vai pora arklių pakinkytą „bričką“ su va 
dovu nuvažiuoti į briedžių buveinę: smė
lėtą pušaičių ir krūmų miškelį. O kai jau 
briedžiai matyti, tai vadovas visiškai su
lėtina arklius, tačiau nesustoja. Jie prisi
leidžia iki 30-40 metrų ir ramiai sau dai
rosi į pravažiuojančius. O jei sustoji, tai 
briedis meta rūstų žvilgsnį ir tuo lyg įs
pėja: „Nešdinkis, iš kur atsiradęs“. Va- 

gyvenimą. dovas stengdamasis išvengti galimų ne- 
Kas gyvena arti marių apžė usių krantų, tikėtumų, tuojau ir važiuoja pro šalį te
turi progų stebėti, kai šios laukinės plau- lyn Nors ir didelis tai gyvuiys, tačiau ga 
kikės antys vė ai vakare, taip apie 23 na ramus įr sugyvenamas, tik vis tiek 
valandą, jei kas jų nebaido, prisistato iaukjnjs, Nidoje lieka dar pamatyti žino- 
kasdien po kelias ar keliolika, tikėdamo- mągjas smėlio kopas. Kai klampoji smė- 
sios gauti ką nors už’esti. Kai pripranta, lio kalnais j viršUi tai jeigu esi £pdulkė. 
tai šios gražios gerai išauklėtos laukinės jęs> reikia tik pasiraičioti tame smėlyje, 
antys ateina irk.uode mos ir kantriai lau- jr drabužiai bus švarūs, kaip su šepečiu 
kia, kol joms išmesi duonos.

Laukinė antis mėgsta 
mą, bet užtai ji mielai 
ilgai, ko joms galima ir 
kam reikia anksti eiti į 
gerai gyvena! Na. žinoma, gal perdaug 
lengvai ir nereikia persiimti pavydu, nes 
ir laukinė antis turi savo rūpesčiu. Ši an- boti geltonsnapius viščiukus ji pradėjo paminkluose. Pavyzdžiui, gydymo dievas 
tis. ypač patelė, gali srvo dainelę kvark- tada, kai neteko savo vaikų. Asklepijas buvo vaizduojamas su lazda,

O buvo taip. Dėl kažkokių priežasčių aplink kurią apsivyniojusi gyvatė. Patar- 
sicut serpentes“ 

sakoma: .Būkite gudrūs kaip gyvatės“. 
Istorijoje nurodoma, kad senovėje gyva
tė buvusi aplamai mokslo simboliu, ir tik 
vėliau ji tapusi medicinos emblema. Taip 
ši emblema liko iki šių dienų gydymo pro 
fesiniu ženklu, nors pirminės to ženklo 
prasmės jau seniai nebeliko.

Indijoje yra daug nuodingų gyvačių 
kobrų, kurių nuodų 15 mg yra mirtina do 
zė. Viena tokia gyvatė (Naja naja L.) sa
vo seilinėse nuodų liaukose gali turėti 
iki 115 mg skystų nuodų (maždaug 33 J*uo greičiau po gyvatės įkandimo. Įkir- mg — - x
ma 
jas

nakties gyveni- 
pamiega iš ryto 

pavydėti, jeigu 
darbą, o ji trip

dėlės (iki 10 m ilgio). Žiloje senovėje gy
vatės darydavo dar didesnį įspūdį, nes ne 
buvo žinomas nuodų veikimas, neturėta 
priemonių išsigelbėti nuo mirties gyva
tėms įkandus.

Todėl gyvatės neretai minimos Seno- 
išvalyti. O kai užkopi į viršų, tai pamatai vas Rytų mitologijoje. Jos buvo laikomos 

išminties ženklu, stiprybės bei sveikatos 
simboliu. Kai kuriose senovės legendose 
kalbama apie žmones, kurie, suvalgę gy
vatę tapdavę žynieis ir gydytojais. Mitai 
spie gyvates atsispindi ir senovės grožinė 

Ši katė niekuo nesiskiria nuo kitų. Glo je literatūroje bei vaizduojamojo meno

KATE - AUKlE

jau po nugaišo maži kačiukai. Katė ilgai jų ieš- Įėję „Estote prudentes 
pabėga, kojo, visą laiką miauksėjo, sulyso. Ir štai 

buvo parnešti 3 
nepaprastai su- 
sėlinti. Artinan 
ji juos akimir-

pri- 
jau 

šilti.
pra

sėti, kai jai pavasarį reikia prieaugliu rū 
pintis. Jos neištikimasis „vyras1 
„vedybų“ nakties pasitraukia, 
palikęs ją, ir ji pati viena turi žiūrėti, rū- iš inkubatoriaus į namus
pintis, kaip susitvarkyti su perėjimu. 
Savo lizdą ji daro iš lapų, žolių ir savo 
minkštų plunksneUų, dažnai gana toli 
nuo vandens žemėj, ganyklose, karklyne. 
Ji peri 24-28 dienas 8-16 pilkai šviesių 
kiaušinukų, o kai kada nekada ji iškry- 
puliuoja pasivaikščioti, lizduką tai 
dengia savo pūkais, kurie paruošti 
būna prie lizduko krašto, kad būtų 
Išperėtieji mažyčiai gali tučtuojau
dėti bėgioti, p’aukioti ir patys maitintis. 
Jeigu artėja koks nors nedraugas, tai 
motina pradeda vaizduoti raišą. Ji muša 
sparniukais, gęilestingai „kvaksi“ ir, ši
tuo veidmainiavimo talentu naudodama
si, vilioja priešą tolyn nuo savo mažyčių. 
Kai šitaip jau gana toli nuvilioja, tai ji 
tik purpt ir nuskrenda šalin.

Zoologai šia laukinių ančių rūšį vadina 
„Anas platyrhynchos — platyrhynchos“. 
Patinukas-gaigalas būna šventiškai pasi
puošęs: galva tamsiai žaliai blizga, kak
le baltas žiedas, nugara ir apatinė kūno 
da’is šviesiai pilka, tamsiuose sparnuose 
mėlynas „veidrodis“ baltomis plunksne’ė 
mis krašteliuose, priešais krūtinė ruža- 
va. Šią puošnią aprangą gaigaliukas dėvi 
nuo rugsėjo iki birželio mėnesio. Vasaros 
metu jis vos atskiriamas nuo patelės, kų-

viščiukai. Katė mažyliais 
sidomėjo, pradėjo prie jų 
tis prie viščiukų žmogui, 
ka apglėbė savo letenomis. Ir kaip bebū
tų keista, katė viščiukų neišpiovė. Pir
miausia keturkojė atsargiai juos priglau
dė prie savęs, o vėliau po vieną paukščiu 
ką dantimis parsigabeno į buvusį kačiu
kų guolį.

Nuo to laiko ir prasidėjo neįprastas tri 
jų viščiukų auginimas. Katė nuo savęs 
jų neatleisdavo nė per žingsnį, nešiojo 
viščiukus dantyse, prausė juos savo liežu 
viu. Kartais ji atsiguldavo ant grindų ir 
pradėdavo voliotis, o viščiukai capsen- 
davo savo snapukais jos pilvą, ausis, snu 
kį.

Viščiukams paūgėjus, auklė jiems darė 
si vis mažiau reikalinga. Kartą jie nuo 
jos pasišalino, ir tuo metu paukščiukus 
užpuolė svetimas katinas. Jų auklė nedve 
jodama stojo su juo į dvikovą. Nuvijusi 
akiplėšą, ji pargabeno viščiukus į na
mus, motinišku jausmu pradėjo vienam 
geltonsnapiui laižyti padarytą užpuolimo 
metu žaizdą.

Dvi vištaitės užaugo, bet katė dar ilgą 
laiką nesiliovė jomis rūpintis. (M ir G)

Gyvačių žinoma apie 2200 rūšių, kurių je. Neteisingai kai kurie žmonės žalčio 
daugiau kaip dešimtadalis — nuodingos, liežuvį laiko geluonimi.
Kai kurių gyvačių nuodai veikia labai, Gyvatės nuodai paveikia įkirtus nuo- 
stipriai, todėl labai nedidelis pastarųjų dingaisiais dantimis. Arti danties viršū- 
kiekis gali mirtinai apnuodyti bet kokį gynės atsiveria siau.as nuodų kanalėlis, 
vulį a.- žmogų. Nurodoma, kad šuniui už- Aštrūs nuodingi gyvatės dantys yra palin 
mušti užtenka 0 00008 g kobros nuodų, kę atgal, prisiglaudę prie gomurio. Jai 
Ypač pavojingos gyvatės žmonėms ato- išsižiojus, dantys išsitiesia, ir gyvatė gali 
grąžų kraštuose. Pavyzdžiui, Brazilijoje kirsti.
kasmet nuo gyvačių įkandimų miršta Gyvačių nuodai _ tirštas bespalvis, 
maždaug 4800 žmonių. Kai kurios gyva- geisvas ar žalsvas skystis, su vandeniu 

yra labai di-sumaišius putojantis. Sausi nuodai išlie
ka veiklūs ilgą laiką — iki 23 m., bet jų 
veiklumą mažina bakterijų, kai kurių 
cheminių medžiagų veikimas ir puvimas. 
Angių nuodai nustoja veiklumo 72° tem
peratūroje, o kai kurių kitų gyvačių — 
tiktai 120° temperatūroje. įvairių gyva
čių nuodai skirtingi, jų nuodingumas ne
vienodas. Įkandus gyvatei, ypač jų nuo
dingiausioms rūšims, mirtis gali būti 
greita, jei nuodai patenka tiesiog į krau
ją, bet paprastai mirštama vėliau, dėl 
nervų sistemos apnuodijimo, kraujosrū- 
vų, galūnės apmirimo ir kitų priežasčių. 
Patekę į skrandį, kai kurių gyvačių nuo
dai pasidaro neveiklūs, o kai kurių kitų 
rūšių — sukelia virškinimo organų glei
vinės uždegimą ir kraujosrūvas skrandy
je bei žarnose.

Dabar gyvačių nuodai jau ištirti paly
ginti gerai. Įkandus gyvatei, geriausiai 
prieš apnuodijimą veikia skiepai. Tie 
skiepai prieš gyvačių nuodus gaminami 
iš arklių kraujo serumo: arkliams įšvirkš 
čiama į kraują gyvatės nuodų, kurie su
kelia specialių antikūnių gamybą. Taip 
paruošti arkliai nežūva net nuo didelių 
gyvačių nuodų dozių. Žinoma, priešgyve- 
tinis serumas turi būti {švirkščiamas

Kitą rytą gaila man buvo žadinti juos, 
bet reikėjo. Jozefas nuėjo praustis, bet 
Rudis tuoj pradėjo rengtis uniforma. Te
ko man jį čiupti ir varyti pirmiau praus
tis. Jie ne visai tokie vaikai, kaip visi ki
ti. Viena — jie yra „įžymybės“, artistai, 
fotografuoti kartu su karaliais ir karalie
nėmis. Kita vertus, jie vis dėlto vaikai. 
Vaikai pasiilgsta normalaus šeimos gy
venimo.

Prie pusryčių stalo dar pasikalbėjome. 
Jie mums papasakojo apie savo šeimai, 
kurias jie mato retai, ir apie savo gyveni
mą bendrabučiuose. Keičiamės adresais. 
Jie retai sustoja privačiai, dažniausiei 
viešbučiuose, ir todėl, nors keliauja po 
visą pasaulį, maža teturi draugų.

Nustatytą valandą „pristatėm“ Jozefą 
ir Rudį vėl prie autobuso. Apkabiname, 
bučiuojame, visi sulipa, ir abiems pusėms 
mosikuojant autobusas dingsta už kampo 
ir kartu iš akįų ir nuvažiuoja į kitas šalis.

V. Cekauskienė - Grinkevičiūtė

ŽUVIS KVĖPUOJA UODEGA

kyšančių iš vandens

šie {domūs gyvūnai? 
reikalingas vandens

Šios žuvelės (Periophthalmus) vadina
mos „aplink matančiomis“ arba, dažniau
siai, dumbliniais šokliais. Jų akys iškilu
sios aukštai virš galvos ir gali sukiotis, 
panašiai kaip teleskopas, į visas puses. 
Šokliąi gali gyventi tiek vandeny, tiek 
sausumoje.

Visoje tropikų zonoje tarp mangrovi- 
nių sąžalynų galima stebėti, kaip šios žu
velės vikriai šliaužoja po dumbliną kran
tą. atsispirdamos savo krūtininiais pele
kais. Jos šokinėja nuo akmens ant ak
mens ir. vydamosios vabzdžius bei molius 
kus, užkopia ant 
šaknų.

Kuo gi kvėpuoja 
Kvėpavimui jiems
deguonis. Kad sausumoje neužtrokštų, 
šios žuve’ės, iššliauždamos iš vandens, 
uždarose žiaunų ertmėse sukaupia van
dens btsargą, kurios pakanka ilgokai kvė
puoti. Kai tik deguonies atsarga baigiasi, 
šokliai leidžiasi naujos vandens porcijos 
pasiimti.

Dar viena savybė: žuvelės-šokliai tary- 
kobr^Išliauždavo i dimo vietos Pusvalandžiui. • turn prie vandens pririštos uodega. Mat,

stengiamasi ja išpra Ar dabar naudojami gyvatės nuodai žuvelės uodegos srities odoje gausu spe-
va'gio ir pan medicinoje? Taip, naudojami. Pavyz- c*aRu kraujagyslių, kurios ima deguonį

džiui, žinomas tepalas su gyvatės nuodais tiesiog iš vandens. Vadinasi, iš tikrąją
nuodingųjų gyvačių „viprakutan“ arba gali būti naudojamos šios žuvys .kvėpuoja uodega“!

Paprastai nuo- vaistų „viprazid“ injekcijos po oda ar į Šoklių gyvenime yra ir daugiau įdomių 
geltonų dėmių raumenis neuralgijų ir kitais atvejais, reiškinių. Pavyzdžiui, ikrelius jie deda i 
jos nugaros ei- Tačiau tie vaistei nedažnai vartojami. siaurus urvelius netoli kranto, ir kiekvie-
spalva esti ne- Iš šio trumpo gyvatės nuodų aprašymo ną tokį urvelį saugo suaugusi žuvis; gąs- 
juosva. Žalčio darosi aišku, kad išvirta angis nenuodin- dindama priešus, ji plačiai išsižioja bur- 

skleidžia fosfores- 
pavyzdžiui, ežiams, gyvatės cuojančią šviesą. Išgąsdintos žuvelės stai

giai neria į vandenį ir, sudrumstusios 
dumblą, lengvai pasislepia po tokia už
danga.

tus angiai, reikia, kol bus suteikta skubi 
gydytojo pagalba, išspausti kraują iš žaiz 
dos, išplauti ją 1% kalio permanganato 

prietaras, jog nuoskauda kobrai nešanti ^rpa^u užveržti galūnę aukščiau įkan- 
nelaimę. Jei seniau 
kambarį, tai būdavo 
šyti geruoju, siūlant

sausų nuodų). Indijoje į kobras žiūri- 
su pagarba ir dabar, ir retas gyvento 
užmuš gyvatę, nes buvo įsigalėjęs

Lietuvoje nemaža 
ir nekenksmingų žalčių, 
dingosios gyvatės neturi 
galvos šonuose, ir išilgai 
na vingiuotas ruožas. Jų 
vienoda: rusva, pilka ar 
nugara tamsi (rusva ar beveik visai juo- ga. Dar reikia prisiminti, jog kai kuriems ną, atskirais atvejais 
da), o pilvas šviesiai geltonas. Taip gali- gyvuliams, 
ma atskirti žaltį nuo nuodingosios gyva- įkandimas nenuodingas, 
tės. Žaltys turi ilgą liežuvį su dvišaku ga M. Krikštopaitis
lu. kuris padeda jam orientuotis aplinko- • (M. ir G.)
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ISPANIJOS KLAUSIMAI (IV)

Painios
Nelaimė medžioklėje iškėlė valstybės 
problemą

Gen. Franco įpėdinio klausimas jau ne 
nuo šiandien kelia rūpesti Ispanijoje, taip 
pat ir Vakarti valstybėse. Naujai šis klau
simas suaktualėjo po vieno nelaimingo 
atsitikimo. Praeitų metų gruodžio 24 d. 
gen. Franco susižeidė medžioklėje. Susi- 
žeidimas buvo lengvas, bet vis tiek jis su
stiprino krašte rūpestį ir šnektas. Gene
rolui šiais metais sukanka 70 m. amžiaus. 
Tai reiškia, kad jis jau vis tiek negalės la
bai ilgai valdyti valstybės vairo. Kas per
ims krašto valdymą po jo? Kokiu būdu 
tai įvyks? Ar neįvyks tarpusavio kovos 
dėl valdžios ar kokia kita suirutė? Kokia 
valdymo forma įsigalės jam pasitraukus?

Kortos dar nevisai atidengtos
Be abejo, gen. Franco jau turi sudaręs 

planus dėl Ispanijos ateities, bet viešumai 
jie daugeliu atvejų nežinomi. Apie juos 
galima tik spėlioti, remiantis kai kuriais 
faktais ir reiškiniais.

Monarchija, bet kokia?
Dabartinėje konstitucijoje, po to, kai 

balsavimais už monarchiją pasisakė tau
tos dauguma, Ispanijos santvarka nusta
tyta monarchinė. 1960 m. vasarą gen. 
Franco ir formaliai pripažino karališko
sios dinastijos pretenzijas į Ispanijos 
sostą.

Dar nelabai seniai atrodė, kad gen. 
Franco yra palinkęs sugrąžinti monarchi- 

- ją į tokias konstitucines formas, kokios 
buvo anksčiau, prieš keliasdešimt metų, 
kol ji dar nebuvo panaikinta. Bet pasku
tiniu laiku Franco suka nauja kryptimi. 
Nors prieš monarchinę sistemą nepasisa
ko, tačiau aiškiai siekia ją sujungti su da
bartiniu režimu ir jo politiniais nuosta
tais. Kaip jau antrajame straipsnyje ma
tėme, Franco savo režimą paskutiniuoju 
laiku remia tam tikromis organizacijomis 
(monarchistais, sindikatais, katalikų ak
cija ir t.t.). Tai panašu į luominę valdymo 
sistemą. Atrodo, ateičiai šitokią „luomi
nę“ valdymo sistemą Franco norėtų dar 
labiau sustiprinti, kad ir pats monarchas 
toje sistemoje atstovautų tik vienam luo
mui iš keleto kitų. -Tai jau negalima būtų 
vadinti diktatūra, bet vargiai tai būtų ir 
visiška demokratija. Žinia, iš anksto nie
ko negalima tiksliai pasakyti.

Princo Juano Carlos kebli padėtis
Jau prieš eilę metų gen. Franco yra da

vęs suprasti, kad į Ispanijos sostą jis yra 
numatęs princą Juaną Carlos, kurio tėvas 
Juanas iš Bourbonų giminės su tuo sutiko. 
Šiam tikslui Juan Darios daug metų buvo 
specialiai ruošiamas tiek karinėj akademi 
joj, tiek kitomis studijomis. Jo auklėji
mas buvo labai kietas, spartakiškas.

Neseniai Juanas Carlos susižiedavo su 
Graikijos princese Sofija. Tai buvo šau
nios sužieduotuvės. Tik nepėrdaug links
mos pačiam princui. Apie sužieduotuves 
labai daug rašė viso pasaulio spauda, tik 
pačioj Ispanijoj trumpai paminėta... Ma
tyt, nurodymu iš aukščiau.

Kraštas Juaną Carlos myli ir jo sužie
duotuvėmis yra labai patenkintas, šios su 
žieduotuvės buvo geriausia proga paskelb 
ti, kad Juanas Carlos bus gen. Franco įpė
dinis, naujasis Ispanijos monarchas. Bet 
gen. Franco to nepadarė ir net iš viso pri
slopino sužieduotuvių garsinimą. Kodėl?

Kai kas spėlioja, kad Franco jau pakei
tė savo nusistatymą dėl monarchijos įve
dimo. Spėliojama, kad jis ir ateičiai norė
tų užtikrinti tokį pat režimą, koks yra 
dabar, be monarcho. Bet šis spėliojimas 
yra vargiai tikslus. Tikroji priežastis yra 
greičiausia ta, kad pats gen. Franco, ne
žiūrint savo amžiaus, dar nemano pasi
traukti iš užimtojo posto ir tikisi dar il
gai galėsiąs kraštą valdyti pats. Jei įpėdi
nį paskelbtų jau dabar, tai tuo įpėdinio 
populiarumą žymiai sustiprintų, bet su
mažintų savo, kartu prarasdamas gal net 
prestižą. Princo Juano Calros dalyvavi
mas Ispanijos sindikatų kongrese kovo 
mėn., kur jis buvo labai nuoširdžiai pri- 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Atsilieka visuomeninis maitinimas

(E) Lietuvos kom. partijos ck ir min. ta 
ryba, apsvarsčiusi vad. visuomeninio mai 
tinimo klausimus Lietuvoje, priėjo išva
dos, kad to maitinimo (valgyklų, restora
nų) tinklo augimas atsilieka nuo gyvento
jų poreikių. Visa tai pasireiškia Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio miestuose, 
įvairios įstaigos, su liaudies ūkio taryba, 
statybos ministerija priešaky, buvo bara
mos už tai, kad per menkai rūpinamasi 
darbininkams skiriamomis valgyklomis. 
Pasirodo, kad daugelyje Lietuvos fabrikų, 
gamyklų valgyklos ir bufetai dirba anot 
„Tiesos“ (59 nr.) visiškai nepritaikytose 
patalpose, negali normaliai aptarnauti 
žmonių. Kai kuriose gamyklose darbinin
kų maitinimas iš viso neorganizuotas.

Nepatenkinama padėtis ir sovchozuose. 
Valgyklas ir bufetus turi tik 30 proc. 
Ūkių.

ateities perspektyvos
RAŠO MEČYS MUSTEIKIS

imtas, taip pat skatina manyti, kad gen. 
Franco ir toliau laiko Juaną Carlos sosto 
pretendentu ir gal savo įpėdiniu.

Pagaliau dar gali įvykti greitu laiku ir 
staigmenų. Tai. ko nepaskelbė sužieduo
tuvių metu, gen. Franco gali paskelbti per 
Juano Carlos vestuves, kurios numatytos 
gegužės mėn. pirmojoj pusėj, nors sužie
duotuvės tam buvo geresnė proga.

Komunistai agituoja Ispanijos 
darbininkus Vokietijoje

Iš tikrųjų gen. Franco padėtis šiuo me
tu yra nelengva. Iš vienos pusės jį spau
džia aplinkybės juo greičiau suteikti Ispa
nijai visas demokratines laisves, šia link
me eiti ypačiai verčia Vakarų Europos 
ūkinio — politinio apsijungimo ir karinio 
bendravimo Šiaurės Atlanto Sąjungoje 
galimybės. Juo greičiau bus įgyvendinta 
demokratinė sistema, juo greičiau galės į 
šias organizacijas patekti ir Ispanija. Ir 
juo greičiau ji joms priklausys, juo grei
čiau galės sustiprėti ūkiškai.

Kaip jau matėme iš ankstesnių straips
nių, gen. Franco ir pats siekia suteikti 
kraštui juo daugiau demokratinių laisvių. 
Bet čia vėl iškyla klausimas, kiek toli ga
lima tas laisves plėsti, neišstatant krašto 
naujos suirutės pavojui, šiandie, tur būt, 
dar niekas negalėtų tiksliai pasakyti, ar 
pilietinio karo metu iškilusios tarpusavio 
neapykantos aistros yra jau galutinai ap
gesusios. "

Be to, reikia neužmiršti, kad gen. Fran
co pasitraukiant labiausiai laukia ir tam

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

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

A. Vienažindys

DIREKTORIENĖ
Pliažo ramybę sudrumstė netikėtas 

įvykis.
Pagyvenęs vyriškis staiga griebėsi už 

širdies. Susvyravo. Bumbtelėjo aukštel- 
ninkas.

— Vandens jam! — suriko gailestingas 
balsas. — Van-dens!

— Turiu tik kompoto! — suaimanavo 
galva smėlyje.

Auka buvo atgaivinta. Pasirėmusi ant 
alkūnių, ji klaikiomis akimis dairėsi ap
linkui. Pašoko ir, nė dėkui nepasakiusi, 
išsprūdo iš žmonių. Nubėgo ant tilto ir 
puolė per turėklus į jūrą. Po pusvalan
džio pilietis atsigavo gelbėjimo stotyje. Pa 
sirašė po skendimo aktu ir silpnu balsu 
paprašė: „Duokite ką nors aštrų!“

Netrukus keistasis pilietis vienomis 
glaudėmis sėdėjo milicijos skyriuje ir gai
liai liejo ašaras.

Milicijos leitenantas rūkė.
žmogus su glaudėmis rašė:

„PAREIŠKIMAS
Juozo Gagilo, tarybinio ūkio sąskaitinin 

ko, teismo nebausto, nepartinio, kilimo iš 
tarnautojų. Prasidėjo viskas, gerbiamieji, 
štai kaip. Vieną dieną į mūsų tarybinį ūkį 
atkėlė naują direktorių. Jo pavardė Pra
nas Tamašauskas. Atkėlė ir jo šeimą, t.y. 
žmoną — Julę Tamašauskienę. Direkto
rius kaip direktorius. Ir klaidas daro, ir 
kritiką priima, žodžiu, vadovauja. Ir di
rektorienė greitai reikštis pradėjo. Jei di
rektorius tarybinio ūkio šeimininkas, tai 
direktorienė šeimininkė, išeina...“

Čia pilietis su glaudėmis padėjo tašką 
ir virpančiu balsu milicijos budintį pa
prašė:

— Leiskite užtraukti vieną dūmą...
Milicijos karininkas ištiesė visą pokelį.
„... Taigi, šeimininkauti pradėjo. Visų 

pirma — vaikams buvo uždrausta žaisti 
arti direktorienės namų; jų balsai nervino 
direktorienę. Traktorininkas Stasys Mau- 
zeris su vytine išvijo karvę iš runkelių 
lauko. Tamašauskienę ištiko isteriką:

— Kaip drįsti direktoriaus karvę! Kaip 
drįsti?!

— Pranai, arba aš, arba tas murzius! 
— pareiškė ji ultimatumą.

Direktorius pasirinko direktorienę. 
Mauzeris gavo papeikimą. Toliau prasidė
jo visokios istorijos. Direktorienė nunuo
dijo Matkaus kalę Mirtą. Už tai, kad ii lo
jo. Pakeitė tris lengvųjų mašinų šofe
rius. Įkūrė kukliųjų kūmučių liežuvių 
klubą, pro kurio karštuvus praėjo ne tik 
tarybinis ūkis, bet ir visas rajonas.

Direktorienė pasidarė (nežiūrint 125 
kilogramų) pati madingiausia, grakščiau
sia moteris apylinkėje; neduok, Dieve, 
puošniau kam nors apsirengti!...

Ak, drauge pareigūne, neišskaičiuosi 
čia visko...

Pas mus dirbo buhalterė. Stropi, rimta 
tokia. Balansą metinį sudarinėjo. Vaka
rais darbas užsitęsdavo. Mes visi jai pa
dėdavome. Skubėti reikėjo. „Pupsik! A,

EUROPOS LIETUVIS

momentui jau seniai ruošiasi Maskva. Tai 
patvirtina ir tik ką paaiškėję nauji faktai. 
Vak. Vokietijai savo darbininkų trūksta, 
tad juos traukia iš užsienio. Gerokai per 
100.000 darbininkų yra atvykusių ir iš Is
panijos. Dabar paaiškėjo, kad specialiai 
apmokyti Maskvos agentai prisitaiko prie 
ispanų darbininkų ir juos gudriai ruošia 
ir verbuoja komunizmui, kad jo užma
čiom būtų aktyvūs sugrįžę į Ispaniją.

šitokių faktų akivaizdoje, stebinčiam 
įvykius prašalaičiui nedrąsu perdaug 
smerkti Ispanijos dabartinį režimą ir kel
ti griežtus reikalavimus dėl ateities, nors 
ir labai to norėtų.

—0—
Gen. Francesco Franco puikiai žino ir 

Lietuvos būklę bei supranta lietuvių rei
kalus kovoje prieš komunizmą. Jis rodo 
mums dideles simpatijas, užjaučia mus ir 
teikia galimą pagalbą. Čia pakanka pami
nėti vien tik Madrido radiją, kur suteikta 
valandėlė ir lietuviams kalbėti lietuvių 
kalba radijo bangomis į pavergtąją Lietu
vą. Už tai mes reiškiame didelę padėką.

Bet mes suprantame ir Ispanijos rūpes
čius. Daugelis mūsų puikiai prisimena 
anas žūtbūtines ispanų tautos kovas prieš 
komunizmą, už savo tautos laisvę. Su ko
kiu dideliu susijaudinimu sekėme anuo
met Ispanijos pilietinio karo eigą. Liūdėjo 
me dėl sudėtųjų milžiniškų aukų už lais
vę, bet kartu ir džiūgavome ispanams šią 
kovą laimėjus. Mūsų simpatijos ir šian
dien priklauso narsiai ir laisvę mylinčiai 
ispanų tautai. Mūsų linkėjimas — kad 
krauju atkovotosios laisvės daugiau nie
kad neprarastų!

(ELI)

Pupsik!“ — suburkavo direktorienė, kar
tą vakare atėjusi į kontorą.

Pupsikas, t.y. direktorius, draugas Ta
mašauskas, pravėrė kabineto duris. Kabi
nete sėdėjo buhalterė su raštais. Direkto-. 
rienė išbalo ir kad suriks:

— Užmušiu!
Mes kolektyviai palindome po stalais.
— Už ką, katinėli!? — vapėjo nusigan

dęs direktorius. — Man neaišku...
Bet direktorienei buvo viskas aišku. 

Greitai buhalterė atsisveikino su mumis. 
Mes jai pavydėjome.

O štai artėja ir mano pasakojimo galas, 
gerbiamas pareigūne. Direktorienė gimi
mo dienos proga kėlė iškilmingus pietus. 
Kontoros tarnautojams paštu išsiuntinėjo 
pakvietimus. Gavome ir mes:

„Draugui Gagilui, su ponia. Rytoj 20 
vai. vakaro, kviečiame atvykti mano gi
mimo dienos proga į balių-iškilmę. ATSI
LANKYMAS BŪTINAS.

Julijona Tamašauskienė, 
direktorienė“

Sudėjome dovanas į krepšį, pasibeldė- 
me į gretimas duris, t.y. direktoriaus butą 
(jie gyvena, t.y. mes gyvename priešais 
direktorių), pasveikinome.

Vėliau, susėdę už stalo, giedojome il
giausių metų, kėlėme tostus, sakėme pra
kalbas.

— Na, o ką tu pasakysi, Gagilai? — 
kai visi baigė savo kalbas, paklausė direk
torienė.

— Aš žmogus nedrąsus, — pradėjau 
kuklią savo prakalbą, — bet tokia, kaip 
jau šiandieninė puota, seniau tik dvare 
būdavo, pas grafus... Ir manieros mūsų 
direktorienės kaip senosios ponios... Iš 
karto jauti, kur patekai... kad į gerą šei
mą, o ne pas kokią...

Čia prakalbą netikėtai teko nutraukti, 
nes direktorienė užsimojo ant manęs kaž
kokiu dideliu pailgu dubeniu...

Daugiau nieko neatsimenu.
Vėliau, kai pagijau nuo nervų sukrėti

mo, visa kontora mane sveikino, sakė, jog 
aš šaunuolis. Taip drąsiai pasakiau tiesą 
į akis.

— Kokią tiesą? — paklausiau.
— Ogi, kad direktorienė veltėdė, kad 

mėgdžiojanti ponus, kad direktorius dėl 
jos daug kentėjo, kad neauklėjo...

— Iš tiesų taip buvo?... — pravapėjau.
— Iš tiesų... — atsakė jie.
Aš vėl netekau sąmonės.
Po to mane daktarai išsiuntė, gerbiama 

sis, čia, į kurortą, gydytis nuo pakartotino 
nervų sukrėtimo. Daugiau neturiu ką pa
sakyti“.

Milicijos karininkas perskaitė piliečio 
su glaudėmis pareiškimą.

— Aš suprantu jus, — šyptelėjo jis, — 
yra dar tokių direktorienių... Bet kodėl 
gi jūs čia norėjote sau galą pasidaryti?...

Pilietis su glaudėmis išbalo:
— O todėl, todėl, — sušnabždėjo jis, — 

kad, stovėdamas kopose, pamačiau pra
einant ją...

— Ką tokį!?
— Direktorienę! — sušuko žmogus su 

glaudėmis ir nukrito nuo kėdės.
Vyt. Misevičius

„šluota“, 1962 m. Nr. 3

KASDIENISKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
pavasaris, kaip matai, jau eina, nors ir 

ne tas simboliškasis, kurio sujudimą yra 
apdainavęs Maironis. Tačiau saulelė at
kopdama budina svietą, griaudama žie
mos triūsus, kaip sakė Kristijonas Done
laitis, ir pelės su vaikais ir kurmiai šilu
mą giria.

Kai Tu spausdinsi šituos mano užrašė
lius, gali būti, kad jau žydės alyvos. Ma
no įsitikinimu, balose jau varlės turėtų 
būti atgijusios.

Dėl to ar ne laikas būtų ir mums sakyti 
sudie? Gulbės, kelią, gervės, kelią — de
besų keliu didžiuoju aš važiuoju, anot Ka 
zimiero Binkio.

Ne tik dėl to, kad pavasaris ir kad tada 
mažiau laiko būna, negu žiemą. Svarbiau 
šia, dėl to, kad jau pradedu pastebėti, jog 
kartas nuo karto išvirstu į pamokslinin
ką. Argi yra prasmės mūsų žmogų ko 
nors mokyti, ką nors jam siūlyti, kokias 
nors mintis kelti? Jis yra juk toks gud
rus, toks visa ko pilnas, toks išmintingas, 
toks visa kuo tikras, nesileidžia jokioms 
abejonėms sugundyti, kad kiekviena ke
liamoji mintis nubėga nuo jo, kaip van
duo nuo žąsies plunksnų.

Ar Tu negalvoji, kad aš esu teisingas ir 
dėl mūsų žmogaus ir dėl savo abejingumo 
pamokslininkavimui?

—0—
Aš nepalaikau minties, kad D. Britani

ja viena pati turėtų atsisakyti atominių 
bombų ir išprašyti iš savo žemės ameri
kiečių bazes. Vadinas, aš nesu kartu su 
tais tūkstančiais, kurie lietaus ir giedros 
metu žygiuoja, nešdąmiesi vėliavas, kad 
galėtų kur nors pademonstruoti, atsisėsti 
vidury gatvės ir pasėdėti, kol policininkai 
nuneš. Štai Velykų metu keliosdešimt 
tūkstančių tokių žygiavo ir nepabūgo nei 
juos permerkusio lietaus, nei vargo klam 
poti. Žiūrint iš mūsų aptingusias bendruo 
menės taško, jie lygiai tokie pat bepro
čiai, kaip ir tie, kurie siūlo, sakysim, suda 
ryti lietuviškiems reikalams fondą ir nuo 
kiekvienos dar tebegyvos sielos sumesti 
po dešimt svarų kas metai.

Tačiau turiu prisipažinti, kad mane, tos 
mūsų visa ko pilnos, viskuo tikros, gud
rios ir išmintingos ir jokių svyravimų bei 
abejonių neturinčios bendruomenės narį, 
gąsdina šitas valingas entuziazmas. Kai 
Hanibalas su savo barbarais užpuls Ro
mą, o šios piliečiai ramiai sau miegos, pri 
sišutinę brangios salami, užsigertos 
brangvyniais, kas gi tada atsitiks? Ar ne
reikės paskui vienišam Jeremijui grau
džiai raudoti: gaila man minios?

.. —Q—
Sunku, žinoma, kovoti su aptukimu. 

Jeigu jau taukais apauga tam tikros kū
no vietos, tai labiausiai rūpi miegoti. Kad 
dar valandą, kad dar porą, kad dar miegu 
čio miegelio nors truputį daugiau! Kai ši
taip pasilepindamas prabundi, tada ir ap
galvoji viską prieš užmerkdamas akis iš 
naujo. Jeigu užpultų barbarai ir išpiautų 
nelaiminguosius Romos piliečius, gal tu 
kartais ir gyvas išliktum. Na, pagaliau 
jeigu ir paplautų, tai ne ką bepadarysi. 
Eiti gintis, aukotis, kovoti, pajudėti? Ne, 
ne. Tegu verčiau barbarai pasireiškia su 
visais savo sugebėjimais ir prie tavo lo
vos. Svarbu, kad tik dabar būtų galima 
dar saldžiai pamiegoti, kol visokie barba
rai švaistosi už Romos vartų!

Žinai, man daug maloniau būtų, kad ta 
mūsų bendruomenė išaiškintų mane, pa
sivedėtų iki artimiausio telegrafo stulpo 
ir pakartų. Sakytų: tu, rupūže, šioks ir 
toks, še tau virvė ant kaklo, tai tau bus 
fondai, gražios knygos ir kitokie dalykai!

Aš, tur būt, nepykčiau kariamas. Man 
būtų malonu, kad mūsų bendruomenė 
prabudo ir bent šitaip parodė savo veidą. 
O miegantis juk neturi jokio veido.

—0—
Didelių darbų vis dėlto esame padarę 

per tuos metus svetur. Kai sakau: esame 
padarę, tai šitai, žinoma, nereiškia, kad 
būtinai ir aš dalyvavau juos darant. Ta
čiau juk visiškai natūralu, jei žmogus ne

PERSIJA NORI PAGALROS
Daug kas kaltas, kad Persijoje neramu 

ir kad šachas nuskubėjo į Ameriką ieško
ti draugystės ir pinigų.

Amerika jau yra davusi šachui 1.200 
mil. dolerių, įskaitant ir moderniausių lėk 
tuvų. Tačiau jis nori gauti ir daugiau gink 
lų ir paramos naujajam penkmečio planui 
— dar bent 800 milijonų dolerių. Kartu 
jis norėtų ■ pasitikrinti ir Amerikos drau
gystę. Svarbiausia —išsiaiškinti, ar Ame 
rika gins Persiją, jei ją pultų sovietai. O 
Persijos siena su sovietais yra 1000 mylių 
ilgio. Tarpais sovietai tiesiog grasina Per 
sijai pačiu įžūliausiu būdu.

Sovietų grėsmę jausdamas, šachas sten 
giasi šiek tiek apsitvarkyti viduje. Skur
das yra didžiausias sovietų sąjunginin

S

betenki kuklumo, kai matai, kad kas nors 
gera. Pasiduodi jausmams ir pradedi dau 
giskaita kalbėti.

O padarę esame štai ką. Dalykus reika
lingus ir būtinus, tegul ir nenuosaikiai, ne 
tvarkingai. Nepaprastai gerai, kad esame 
čia susilaukę V. Mykolaičio-Putino, B. 
Brazdžionio, K. Binkio, J. Mikuckio, St. 
Santvaro poezijos rinktinių. Vienos jų pil 
nesnės, kitos daugiau apgraibom sudary
tos, tačiau kas mes būtumėm be jų? Kaž
kuris lietuviškas generolas mėgdavęs sa
kyti, kas yra žmogus be kara maksla. Bet 
karo mokslus, tur būt, galima išeiti ne 
vien tik Lietuvoje (gerai tuos mokslus no 
rėdavusieji išeiti juk būdavo siunčiami 
svetur). Tačiau iš kur mes pasisavintu- 
mėm savo kultūros turtus, jei negyventu- 
mėm Binkių, Brazdžioniu, Maironiu? 
Taip, taip, tik jie, tie ir kiti, mus praturti 
na tuo, ko jokia karo mokykla negalėtų 
duoti! • '

O prie tų turtų, kurių jau buvome susi
laukę, dabar štai pridedame Jono Aisčio 
eilėraščių rinktinę „Poeziją“, į kurią sūdė 
ti iki šiol parašytieji visi jo eilėraščiai.

Dar Vokietijoje kadaise buvo išleista 
šiokia tokia rinktinė. Sakome: šiokia to
kia, nes tokia šiokia tokia ji ir buvo. Toli 
gražu nepilna. Aistis daug gražių dalykų 
yra parašęs, ir viso to turto neturint po 
ranka gali ir taip išeiti, kad žmogus galu
tinai susensi ir numirsi nežinodamas ar 
užmiršęs, kad Aistis parašė:

Viena vienintelė gastrolė — 
Aš pravažiuojantis pajacas, 
Kurį teprisimins mažutė Olė: — 
Caca lialia, caca!..

Arba:
Augo sode serbentą 
Ašarinėm kekėm — 
Buvo meilė taip šventa! 
Niekam nepasakėm...

Kai kas čia gal nusišypsos. Sakys: kas 
gi čia atsitiks, jei ir numirsime šitų daly
kų nežinoję? Be abejo, dėl to žemė, tur 
būt, nesudrebės. Tačiau aš džiaugiuos, 
kad tą poezijos rinktinę galėsiu dažniau 
pavartyti ir gražiausius dalykus iš jos įsi 
savinti. Tabulumui nėra galo ir ribų, bet 
svarbu išsilaikyti lietuviškų dvasinių tur
tų vidury, visad jais gyvam būti, jais gy
venti, juos mylėti, kartoti ir su jais lūpo
mis ir sąmonėje numirti, kai jau ateis to
kia diena rūsti, diena ana, kuri žmogų pa
vers į peleną.

Žinoma, jūs, brangūs tautiečiai, nei pir 
kite tos knygos, nei gėrėkitės ja. Kam 
jums reikia? Duonos yra, mėsos yra, ir 
gana. Kiek gi jūsų nusipirko Baranausko 
„Anykščių šilelio“ tą gražiąją iliustruotą 
laidą? Kam jums tų knygų reikia? Daug 
geriau brangvynio kokį buteliuką.

Tavo Jonas

DIDELĖ UKRAINIEČIŲ MECENATĖ
Didž. Britanijoje leidžiamasis ukrainie 

čių laikraštis „Ukrainska Dumka“ balan
džio 12 d. rašo apie ukrainiečių sąjungos 
centro valdybos sumanymu Londone stei
giamuosius žymiausio jų poeto ir tautos 
žadintojo Taraso Ševčenkos vardo biblio
teką ir muziejų.

Paskelbus spaudoje tą sumanymą, Le
sia Kovaliv-Berben, gyvenanti Šveicarijo
je, paaukojo tam reikalui 3000 svarų ir 
muziejui 21 vertingų eksponatų. Tie mu
ziejui dovanotieji dalykai yra tikrai mu
ziejiniai, atsigabenti iš Poltavos apylin
kių, kai kurie su 1880 metų data.

Chruščiovo knygos ir Šv. Raštas
(E) Amerikiečių šventraščio draugijos 

pirmininkas Taylor neseniai pareiškė, 
kad Afrikos ir Azijos kraštuose Chruščio 
vo knygos (ir šiaip komunistinė literatū
ra) tiek sovietų platinamos, kad galinčios 
išstumti ir šventojo Rašto paplitimą. Tik 
1961 m. Afrikos ir Azijos kraštuose Chruš 
čiovo knygų išplatinta 100 mil. egz., tuo 
tarpu šv. Rašto pavyko išdalyti 55 mil. 
egz. Esą keista, kad Chruščiovas sekąš 
šventraščio draugijos metodais ir savo 
knygas platinąs už juokingai mažas kai
nas.

kas ir talkininkas svetimuose kraštuose 
(kaip vėliau būtinas palydovas, kai kraš
tas susovietinamas). O Persijoje skurdo 
yra. Turtingieji ten džiaugėsi savo tur
tais, kaip ir pats šachas, kuris yra neribo 
tas valdovas. Bet pastaraisiais metais ša
chas pradėjo vykdyti reformas. Apie 80 
procentų visų karališkųjų savo turtų jis 
nutarė išdalyti žmonėms. Tie turtai tai 
daugiausia žemė. Tik prieš porą savaičių 
jis 2.600 žemdirbiams išdalijo 40 kaimų. 
Tai paskutiniai kaimai iš tų 518, kurių jis 
atsisakė. Bet Persijoje dar yra 50.000 kai 
mų, kuriuos tebevaldo jų senieji žemių sa 
vininkal, o tie, kurie iš tikro dirba tą že
mę, nevienas priverstas išgyventi metus 
iš maždaug 70 dolerių.
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KAS NENORI SUŽINOTI apie savo ar

timųjų, ypač moterų ir vaikų, atskirtų 
nuo vyrų, pergyvenimus Sibire?

Iš ten ištrūkusi mūsų tautietė H. Taut
vaišienė pasakoja apie tai naujai išleisto
je knygoje

TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO 

TUNDROJE.

Kaina 9 šil.
Knygą galima gauti „Darbininkų Bal

so“ administracijoj, 1, Ladbroke Gardens, 
London, W.ll.

Prisiuntusieji 10 šil., priedo gaus susipa 
žinti DARBININKŲ BALSĄ, lietuvių 
trade-unionistų laikrašti.

LONDONAS
VISOJE GEGUŽĖJE

Lietuvių bažnyčioje kiekvieną gegužės 
mėnesio dieną yra gegužinės pamaldos 8 
vai. vakare, šešte dieniais ir sekmadie
niais 7 vai. vakaro.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 12 d., 7.30 vai. vakare, Sporto 
ir Socialinio Klubo (Parapijos) salės pa
talpose Londono šeštadieninė mokykla 
rengia Motinoms pagerbti minėjimą.

Kviečiame visus atsilankyti.

SEKMINIŲ IŠKYLA SODYBON

Bus rengiama, kaip ir kiekvienais me
tais, iškyla autobusu Lietuvių Sodybon 
per Sekmines. Visi, kurie numato dalyvau 
ti lietuvių suvažiavime Sodyboje, prašomi 
užsirašyti pas šv. Onos Moterų Draugijos 
valdybos nares: V. Puidokienę, F. Senku
vienę, arba klebonijoje (telef. SHO 8735). 
Ankstyvas užsirašymas labai palengvina 
iškylos surengimą.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS

DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ 

LOTERIJA

Šiais metais Derby arklių lenktynės yra 
birželio 6 d., 3 vai. p.p., Epsomo stadione.

Londono Liet. Parapija rengia šioms 
arklių lenktynėms loteriją. Bilietai plati
nami mūsų bažnyčios rėmėjų visose didės 
niųjų miestų apylinkėse — Birminghame, 
Wolverhamptone, Coventry, Leicesteryje, 
Derby, Stoke-on-Trente, Nottinghame, 
Sheffielde, Rochda'.ėje, Manchesteryje, Ke 
tteringe, Corby, Gloucesteryje, Bo.tone, 
Northamptone.

Visi šių lietuviškų bendruomenių lietu
viai prašomi paremti šią loteriją, įsigy
jant bilietų, ir pabandyti laimę, šios lote
rijos pelnas skiriamas bažnyčios išlaiky
mui, daugiausia remontams.

Išplatintus bilietus ir neišplatintus kar
tu su pinige is platintojai privalo grąžinti 
rengėjams iki gegužės 30 d. šiuo adresu: 
S. Kasparas, 21, The Oval, Hackney Rd., 
London, E.2.

Visiems platintojams ir loterijos rėmė
jams nuoširdus ačiū.

S. Kasparas

PINIGĖLIAI
šį S. Čiurlionienės sukurtą 
scenos veikalą pamatysime 
Londone gegužės pabaigoje.
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REIKALINGAS SEZONINIS 
DARBININKAS

Lietuvių Sodyboje reikalingas vasaros 
sezonui (nuo birželio pradžios) virtuvės 
darbininkas ar darbininkė.

Amžius ir patyrimas nesvarbu. Rašyti 
L. Sodybos Vedėjui, Headley Park. Bor- 
don, Hants.

TAZAB & CO. LTD
Hi!
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22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7, 
LIETUVIŲ SKYRIUS

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE
Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio 
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški 
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be pamušalo. Didelis pasirinkimas grynos vilnos 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, 

suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai. šveicariškos kašmiro 

vilnos skarelės. Pūkuotos skaros • „Babuški“.
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai. 

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški

Visas susirašinėjimas vykdomas

SEKMINIŲ SĄSKRYDIS SODYBOJE

Tradicinis Sekminių sąskrydis šiais me
tais, kaip ir pernai, vyksta po jaunimo su
artėjimo ir susibūrimo ženklu. Be to, šiais 
metais norima sutraukti visus tuos, kurie 
Sodyboje dar niekada nėra buvę.

Smulkesnė Sekminių iškilmių programa 
bus paskelbta vėliau. Tuo tarpu norima 
pabrėžti, kad tos iškilmės prasidės iš va
karo šokiais, į kuriuos norima sukviesti 
galimai daugiau jaunimo. Toms iškilmėms 
jau užsakyta šokių kapela.

Kadangi Sekminės šiais metais vėlybos, 
tai vasaros atostogų sezonas jau bus prasi 
dėjęs. Daugelis atvykusių j Sekminių iškil 
mes pasilieka vasaroti visai savaitei. To
kiems, žinoma, teikiama pirmenybė skirs
tant kambarius. Vienas kitas kambarys 
Sekminėms užsakytas jau nuo Kalėdų, 
šiek tiek vietos reikia paskirti jaunimo at 
stovėms ir silpnesnės sveikatos moterims. 
Tokiu būdu laisvų kambarių praktiškai 
jau nebėra. Ekskursijos ir pavieniai asme 
nys turės, kaip ir praėjusiais metais, nak
voti didžiulėj palapinėj, kvepiančiame šie 
ne. Kitos išeities nėra.

Jei reikės, būtų galima net dvi atskiras 
palapines pastatyti. Patyrimas rodo, kad 
jeigu tik nakvotojai vienas kitam netruk
do, tai šiene galima geriau, šilčiau ir pa
togiau išmiegoti negu prikimštuose kam
bariuose. Vykstantieji prašomi pasiimti su 
savimi po atliekamą antklodę ir, jei sąly
gos leidžia, mažą pagalvėlę, nes šių daly
kų Sodyba visiems neužteks.

Palapinės nuoma yra gana didelė (pra
ėjusiais metais sumokėta daugiau kaip 30 
svarų). Be to, susidaro išlaidų jos apšvie
timui ir pan. Tokiu būdu Sodybos adminis 
tracija yra priversta imti už nakvynę nors 
ir labai kuk.ų mokestį, kuris bus surenka
mas vietoje.

Nežiūrint vykstančios lietuvių emigraci 
jos, Sekminių sąskrydis šiais metais žada 
būti itin gausus. Iš keletos vietovių jau 
pranešta apie ruošiamas ekskursijas ir 
gaunama labai daug pasiteiravimų dėl 
nakvynės.

Sąskrydžio programa bus trumpa, ne
varginanti, įdomi. Sekite tolimesnius pra
nešimus E. Lietuvyje.

Londoniečiai, norintieji važiuoti specia 
liu autobusu, kviečiami užsirašyti DBLS 
raštinėje 1, Ladbroke Gardens, W.ll (tel. 
PARk 2470).

MANCHESTERIS
MOTINOS DIENA IR GEGUŽINĖS 

PAMALDOS

Manchesterio R. Kat. Bažnytinis Komi
tetas gegužės 6 d., 5 vai. po pietų, Man
chesterio Lietuvių Socialinio Klubo patai 
pose ruošia

Motinos Dienos minėjimą.
Programoje: L. Venckaus paskaita, o po 

to meninė dalis su dainomis i.- deklamaci 
jomis.

Po meninės dalies bus gegužinės pamal 
dos toje pačioje Klubo salėje. Gegužinės 
pamaldos taip pat bus kiekvieną gegužės 
mėnesio sekmadienį Klubo patalpose 7 v. 
vakaro.

Manchesterio ir apylinkės lietuvius pra 
šom dalyvauti tiek minėjime, tiek geguži
nėse pamaldose.

Bažnytinis Komitetas

WOLVERHAMPTONAS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 5 d., šeštadienį, 7 vai. vakare, 
Molineux Kotelio salėje įvyks

Motinos dienos minėjimas.

Po programos šokiai. Veiks baras.
Visi iš arti ir toli prašomi atsilankyti.

Tėvų Komitetas
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kainoraščiai, 
lietuviškai.

COVENTRY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 5 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Co
operative Hall, Walsgrave Rd. (iš miesto 
autobusai 4 arba 6), DBLS Coventry Sky 
riaus Valdyba rengia

Motinos Dienos minėjimą.
Trumpą šiai progai paskaitą ir mums 

gal paskutinę skaitys kun. P. Dauknys, 
nes greitu laiku jis išvyksta į Australiją.

Po minėjimo — šokiai iki 12 vai., ku
riems gros Venckaus „Dainos“ kapela.

Baras su įvairiais gėrimais ir užkan
džiais veiks iki 11 vai.

Mielus tautiečius iš toli ir arti kviečia
me gausiai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

NOTTINGHAMAS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 12 d., 4 vai. p.p., šeštadienį, No- 
ttinghamo Moterų Draugija Meadows Co
mmunity Centre, Kirkwhite St., rengia

Motinos dienos minėjimą.
Programoje: J. Maslausko paskaita. Me

ninę dalį, kuri bus įvairi ir įdomi, išpildys 
Nottinghamo jaunimas - skautai. Bus lo
terija, veiks baras su kietais ir minkštais 
užkandžiais. Šokiai tęsis iki 11 vai.

Šokiams gros geras ir populiarus ukrai
niečių orkestras.

Kviečiame dalyvauti visus Nottingha
mo ir apylinkių lietuvius.

Nottinghamo Lietuvių Moterų Draugija

BRADFORDAS
SKAUTŲ-CIŲ, TĖVELIŲ, RĖMĖJŲ

DĖMESIUI

šių metų šv. Jurgio iškilmes švęsime 
gegužės 5 d., 5 vai., St. Peter's bažnyčios 
salėje, Leeds Rd. (važiuoti nuo St. Geor
ge's Hall. Leeds autobusu, Stanningley 
ar Thornbury iki St. Peter's School).

Dienotvarkėje: iškilminga sueiga, lau
žas, šokiai ir loterija, savo slaptas alutis 
ir kavutė. Kviečiame visus dalyvauti.

Skautės-tai

CORBY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

DBLS Corby Skyrius rengia

Motinos dienos minėjimą,

kuris įvyks gegužės 6 d., 5 v.v., 
St. John's Ambulance salėje.
Paskaitą" skaitys DBLS V-bos 
sekretorius A. Pranskūnas.

Taip pat bus bendra arbatėlė, 
loterija ir šokiai, grojant plokštelių 

muzikai.
Corbiečius ir apylinkės svečius 

kviečiame atvykti.

Skyriaus Valdyba

VOKIETIJA
VOKIETIJOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 

SIELOVADOS PRANEŠIMAS KELIONĖS

ROMON REIKALU

Pakartotinai pranešama, kad šių metų 
rugpjūčio mėnesį organizuojama viso pa
saulio tremtinių katalikų suvažiavimas 
Romoje. Jame kviečiami dalyvauti taip 
pat lietuviai. Iš Vakarų Vokietijos bus 
vykstama specialiais traukiniais. Išvažiuo 
jama rugpjūčio 2 d., grįžtama atgal, t.y. iš
vykstama iš Romos rugpjūčio 7 d. Kelionė 
ir pragyvenimas Romoje kainuoja apie 
DM250. Kas vyksta atskirai, o nori Romo
je gyventi kartu su kitais lietuviais, tegul 
registruojasi tiesiai Sielovadoje. Tokiu at
veju pragyvenimas kainuoja asmeniui 
DM 80. Šiaip jau registruojamas! pas vie
tinius lietuvių kapelionus, arba taip pat 
tiesiai Sielovadoje: P. Alfonsas Bernato
nis, (16) Dieburg, Minnefeld 34, Tel. 2213. 
Norintieji kartu vežtis vaikus, tepažymi 
jų amžių. Įsirašant reikia įmokėti už as
menį DM 50. Likusi suma sumokama ne 
vėliau liepos mėn. 15 d.

Tėv. Alfonsas Bernatonis
Sielovados Direktorius

ITALIJA
PREL. DR. TULABAI 50 METŲ

Prel. Dr. Ladui Tulabai, Šv. Kazimie
ro Kolegijos Rektoriui, balandžio 28 d. su
kako 50 metų.

Balandžio 29 d„ sekmadienį, PLB Itali
jos Krašto Valdybos iniciatyva jubiliatui 
suruoštas pagerbimas, kuris prasidėjo ju
biliato atnašaujamomis mišiomis Kolegi
jos koplyčioje. Po jų Kolegijos salone įvy
ko pagerbimo aktas ir vaišės.

f.1.4 i-it

Skaitytąją ČaiStiai
TAVO JONAS IR JO NEPAJUDINTIEJI 

KLAUSIMAI

Pone Redaktoriau, jau kuris laikas 
skaitau Europos Lietuvyje Tavo Jono ra
šinius. Jis gražiai rašo, ir man patinka jo 
straipsniai. Aš juos mielai skaitau. Ta
čiau rašo tik rpie didelius ir labai moky
tus žmones: apie rašytojus, inžinierius, 
daktarus. Bet nė vieno žodžio neradau pa 
rašyta apie mus, jaunus, dar besimokan
čius arba pradedančius dirbti fabrike. 
Kitaip tariant, apie tuos, kurie pradedh 
žengti į gyvenimą.

Paskutiniu laiku aš pati savęs nesu
prantu. Anksčiau man visi berniukai bu
vo tik boys ir daugiau niekas. Šiandien 
aš jau žiūriu, kuris gražiai tvarkingai ap
sirengęs, gražiai susitvarkęs ir moka elg
tis gatvėje ar kurioje nors kitoje viešoje 
vietoje. Man patinka tas, kuris moka gra
žiai šokti, gražiai elgtis draugijoje. Aną 
dieną išėjau į miestą ir sutikau vieną to
kį, į kurį baisu ir pažiūrėti: apaugęs barz 
da, švarkas atsilapojęs, baltiniai purvini 
ir tie patys neužsegioti. Būtų tikras kaca- 
pas, jei apsivilktų ilgais kailiniais, kokį 
mačiau Šapokos Lietuvos istorijoje. Bet 
sako, kad gražu, tokia mada.

Man daug ką pataria tėvelis ir mamy
tė. Aš jiems už tai esu labai dėkinga. 
Daug ką sužinau ir išmokstu mokykloje. 
Bet, matai, Pone Redaktoriau, to dar ma
ža. Svarbiausia, kartais vieni sako vie
naip, o kiti kitaip, kalbėdami apie tą pat 
reikalą. Kartais ir tėvelis su mamyte ne
sutinka.

Jau kiek seniau nugirdau tėvelį ir ma
mytę piktokai besikalbančius, beveik be
sibarančius. Pasirodo, buvo kaltas Dr. 
Valteris. Mat, jis, rodos, Europos Lietu
vyje parašė, kad moterims negražu rūky
ti. Tai tėvelis, pamatęs mamytę berūkan
čią cigaretę, ir sako:

— Jau jeigu Dr. Valteris, kuris visus 
universitetus išėjęs, sako, kad moterims 
negražu rūkyti, tai reiškia, kad negražu, 
o gal ir nesveika. Tai ir nerūkyk daugiau.

Turiu pastebėti, kad Dr. Valteris mano 
tėveliui buvo ir yra labai didelis autori
tetas.

Mamytė vistiek nenustojo rūkyti. Tada 
tėvelis griebėsi paskutinio argumento:

— Žiūrėk, — sako, — kokie tavo pirš
tai? Nagai nulakuoti raudonai, o kita pirš 
tų pusė parudavusi nuo tabako dūmų. Ar 
tai gražu?

Mama daugiau pirštų nelakuoja, bet 
rūko. Tiesa( jos rūkymas labai ribotas: 
ji rūko ne visur ir ne visada. Aš pastebė
jau, kad ji nerūko gatvėje, kine, koncerto 
salėje ar kitoje viešoje vietoje. Tačiau 
mielai užsirūko svečiuose, ypač gerdama 
kavą.

Labai neseniai sutikau gatvėj mūsų 
vieną mergaitę ir dar skautę, gatvėje be
rūkančią cigaretę. Ji. matyt, vargšė, neži
nojo, kad padorios mergaitės gatvėje ne
rūko. Niekas jai nepasakė, kur rūkoma ir 
kur ne.

Prieš porą mėnesių buvau svečiuose 
pas vienus mūsų gerus pažįstamus. Šei
mininkai mus pavaišino ir davė išgerti. 
Vienas berniukas apie 15 metų amžiaus 
tuojau pasigėrė ir susirgo. Jis išgėrė pil
ną stikliuką. Gėrė, kaip veršis buizą ger
davo Lietuvos kaime. Tėvelis vėliau man 
sakė, kad jis dar per jaunas gerti iš viso, 
o, antra, jis nemokėjo gerti.

Štai, Pone Redaktoriau, tie klausimai, 
kurie nuo’atos man galvą kvaršina. Aš 
būčiau labai dėkinga, kad Tavo Jonas ir 
šiais klausimais ką nors parašytų. Ma
nau, kad ne tik man bus įdomu išgirsti jo 
nuomonę, bet ir kitiems.

Su didžia pagarba
O. Audronytė

Penki žodžiai jį išdavė
Penki žodžiai — „Gal suvalgysite buter 

brodą, mano generole?“ — davė policijai 
pirmąjį pagrindą spėti, kad ji sugavo tik 
rąjį nusikaltėlį, šitaip atsitiko, kai buvo 
areštuotas buvęs generolas Salanas Al
žyre.

Šitokį pasiūlymą užvalgyti labai natū
raliai policininkas Les Tagarins barakuo
se pasiūlė imtiniui, kurio dokumentuose 
buvo įrašyta Louis Carriere, Paryžiaus 
biznierius. Tačiau imtinys - pasuko galvą, 
kai jį pavadino generolu, ir tuo išsidavė.

Bulvės brangsta
Aną šeštadienį įvyko nepaprasta va

gystė. Pasirodo, vagys apiplėšė sandėlį ir 
pabėgo su 50 maišų... bulvių, — dvi su 
puse tonų „Majestic“ bulvių. Policija yra 
tos nuomonės, kad jas nesunku bus par
duoti juodojoje rinkoje, nes tos bulvės 
neturi jokių išskirtinių ypatybių, bulvės 
kaip bulvės, tad sunkiai atskiriamos nuo 
kitų.

Reikalinga senyvo amžiaus lietuvė mote 
ris prižiūrėti 2 mažamečių vaikų.

Dėl sąlygų rašyti: Mr. P. Trečiokas, 33, 
Sutherland Rd., London, W.13.

KAI NEBETURIMA KO PASAKYTI

Baisiai nesinorėtų spaudos kolegą Mečį 
Musteikį užgauti, ns užgavimas gimdo 
visokiausias reakcijas. Tačiau šio atsaky
mo atveju norėtųsi pridurtų jog žmogus, 
kai nebeturi ko pasakyti ar parašyti, grie
biasi bendrybių, kurios, deja, nieko nebe
pasako.

Štai, garbusis oponentas M. Musteikis 
„Europos Lietuvio“ Nr. 8 (1962) jau ne
daro jokių išvedžiojimų, tik lakoniškai 
dar kartą pažymi, kad, girdi, vienybės dar 
nėra ir „jai įgyvendinti yra būtina sukur 
ti vyr. politinį organą, kuris apimtų visus 
susigrupavimus". Taigi, „sena dainelė“, 
tarytum nebūtų žinoma, kad mes tų „po
litinių organų“ turime pakankamai: Vil
ką. Altą ir kt. O dar neįtilpę į juos „susi- 
grupavimai“ gali pasiieškoti kelio ir... 
įtilpti. O dėl kažkokio naujo kūrinio, tai 
kur gi garantijos, kad tas naujasis orga
nas viską sutvarkys, tarytum magiška 
lazdele mosterėjęs?

Toliau M.M. ir vėl grįžta prie tų „neisi 
mingų“ Jaunimo Žygių, be galo jau retai 
išeidinėjusio, o dabar — jau gal netoli 
metų laiko — visiškai nebeišeinančio žur 
nalo, kuris, matyt, jam labai jau įsipykęs.

Pirmesniame laiške spaudai M.M., nors 
naudodamas daugiskaitą, bet tenurodo 
tik vieną to žurnalo puldinėjamą susigru- 
pavimą — frontininkus, o dabar kalba 
tik bendrybėmis: „Jaunimo Žygių puldi
nėjami susigrupavimai (vartoju daugis
kaitą, nes puldinėjsmas ne vienas susigru 
pavimas, o daugiau!), spauda, intelektua 
lai, kunigai ir t.t.“

Na, ir tuo pačiu garbusis oponentas 
šokstasi mane supažindinti su žodžio „opo 
zicija“ sąvoka. Esą, tas žodis turįs ne vie
ną prasmę. Girdi, vyrisusybių ir atskirų 
žmonių bei organizacijų opozicija — vi
sai kas kita. Todėl, esą, „Anglijos parla
mento opozicija — čia joks pavyzdys“ ...

Nors anksčiau atrodė, kad tą „opozici
jos“ žodį pažinojau ir supratau jo reikš
mę, tačiau, M. Musteikio šitaip įtaigoja
mas, net griebiausi Skardžiaus, Barzduko 
ir Laurinaičio „Liet. Kalbos Vadovo“. 
Deja, tenai jokių skirtumų žodžio sąvokoj 
nenurodyta, tik pažymėta, jog: „Opozici
ja —- tai priešinimasis, prieštaravimas“' 
(ir tai viskas). O priešintis, prieštarauti 
juk galima ir Anglijos parlamente ir or
ganizacijoj, o taip pat ir paskirų žmonių 
gyvenime. Taigi ir čia M. Musteikis nieku 
manęs nepamokė, tik parašė bendrybė
mis ir dargi klaidinamai.

Toliau M.M. nurodo, kodėl jis polemi
zuoja su Jaun. Žygiais ir kitais oponen
tais už prof. Z. Ivinskį ir kt. Esą, todėl, 
kad to žurnalo priekabės labai nerimtos, 
žemo lygio ir t.t. (mano pabr. Pr. Al.). 
Stebėtis tenka, kodėl į tokius „nerimtu
mus“ veliasi M. Musteikis ir dargi ne už 
save, bet už kitus? Toliau — girdi, „tyla 
yra taip pat atsakymas Jaun. Žygiams“... 
Taip, esą, M. Musteikio išskaityta A. Ma
ceinos knygoj „Didysis Inkvizitorius“. 
Tad įdomu, kodėl M. Musteikis ta tyla ne
sinaudoja?..

Pr. Alšėnas

Moderniško meno parodoj
Parodų rengėjams įvairiuose kraštuose 

vis dažniau iškyla problema, kaip tinka
mu būdu pakabinti moderniojo meno nau 
juosius šedevrus, nes dažnai būna neaiš
ku, kur jų viršus, o kur apačia. Kai pra
eitais metais New Yorko muziejuje buvo 
suruošta garsaus prancūzų dailininko 
Henri Matisse paveikslų paroda, iš 116, 
000 ją apžiūrėjusių asmenų, tarp kurių 
buvo ir dailininko sūnus Pierre, nė vie
nas nepastebėjo, kad su paveikslais esa
ma kažkokios netvarkos. Tik po 47 dienų 
paryžietė G. Hebert, trečią kartą lankyda
ma parodą, pastebėjo, kad su vienu pa
veikslu esama kažkas negerai. Iš nusi
pirktojo parodos katalogo ji suprato, kad 
paveikslas turėjo vaizduoti laivą, o ilgiau 
žiūrėjusi ji pastebėjo, kad laivo siluetas 
atvirkščias. Ji pranešė direktoriui, ir 
klaida buvo atitaisyta. Šio fakto, regis, 
taip pat niekas nepastebėjo, kaip lygiai 
nepastebėjo pirmiau anos klaidos.
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