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Po sovietiniu kevalu
BAISUSIS NUSIKALTIMAS:

PAKVIETĖ KLEBONAI

(Ne feljetonas, deja)
„Tiesa“, pagrindinis Lietuvos okupaci
nio režimo ir jį aptarnaujančio komparti
jos aparato oficiozas š.m. liepos 4 d. laido
je demaskavo nepaprastą priešvalstybinį
nusikaltimą, į kurį įpintas Valstybinio
akademinio dramos teatro kolektyvas.
O atsitiko štai kaip.
Akmenėn atvyko teatro gastrolinė gru
pė ir davė jauno dramaturgo K. Sajos
spektaklį „Nerimas“. Vietos klebonui kun.
Gasiūnui buvo įteiktas asmeniškas pakvie
timas, kuriuo jis ir pasinaudojo.
Atrodo, jog teatro politrukai pastaruoju
metu buvo kiek politiškai prisnūdę, nes
atsirado tarybinių aktorių, kurie užmiršo
tokį savaime suprantamą principą, kad
kunigas sovietinėje visuomenėje neturi jo
kių teisių! Palaikyti santykius su kunigu
ir jį kviesti į viešą parengimą — tai juk
baisus ir negirdėtas nusikaltimas!
Jau nekalbant apie aktorių netaktą.
Kaip kitur, taip ir Akmenėje yra susidaręs
vietos raudonųjų buržujų kilmingasis
sluoksnis, kuris jaučiasi kur kas garbinges
nis už visus kitus piliečius. O\čia prieš
pat akis garbės vieton buvo pasodintas
net eilinio piliečio vardo nevertas, už įsta
tymo ribų paskelbtas klebonas!..
Laimė, jog visur budi budrios staliniečių... atsiprašau, leniniečių akys. Tūlo A.
Barausko donosas buvo atspausdintas vy
riausybės ir partijos organe deramoj
vietoj.
Nepraslinko nė savaitė, kai gastrolierius
sugriebė į nagą LTSR Valstybinio dramos
teatro kolektyvas. Specialiai sušauktame
visuotiniame susirinkime buvo apsvarsty
tas ir „ griežtai pasmerktas neprincipingas atskirų aktorių elgesys“ (Tiesa, 1963.
VII.9.).
Belieka laukti, kad Akmenės klebonas
bus netrukus demaskuotas kaip seniai pa
ieškomas banditų ir žudikų sėbras, o gal
net patrauktas ir į teismą...
DIALEKTINIS DĖSNINGUMAS

„Tiesa“ (VII.14) paskelbė, jog Metelių
parapijos ateistai vietos kleboną kun. St.
Šivoką vadina „niekšeliu“.
Kad tame nuošaliame Dzūkijos kampe
lyje gali būti žmonių, kurie, už judo grašį
ar gardesnio valgio šaukštą, gali nekultū
ringai švaistytis tokiais įžeidinėjimais, tai
dar ne tiek nuostabu.
x
Nuostabiau, jog tokius nepraustaburnių
žodžius viešai paskelbė ne kas kitas, kaip
pagrindinis respublikos ministrų tarybos
ir valdančiosios partijos centro komiteto
organas „Tiesa“.
Kuo gi Metelių parapijos klebonas užsi
traukė ne tik vietos neišauklėtų ateistų,
bet ir aukščiausios valstybinės ir partinės
instancijos organo rūstybę? Už ką gi kun.
St. šivokas vadinamas „niekšeliu“?
O štai už ką.
Kun. St. šivokas, „Tiesos“ žodžiais, ti
kintiesiems iš sakyklos kalba, kad Bažny
čia — jų motina; kad motina verta meilės;
kad kankinančiai ilgos Kristaus vienatvės
dienos kelia didelį motinos Bažnyčios siel
vartą...
Metelių ateistams ir pačiai „Tiesai“ mi
nėtasis kunigas vadintinas „niekšeliu“ dar
ir dėl to, kad jis rūpinasi, jog šv. Mišių
aukoje dalyvautų ne tik pavieniai asme
nys, o ištisas kaimas...
Išsikirpau šitą straipsnelį ir saugoju
kaip dokumentą. Ar gali būti dar vaizdingesnis įrodymas, kuo šiuo metu Lietuvoje
valdžia laiko kunigą, jeigu jis stengiasi at
likti savo eilines kunigo pareigas?
Kultūringa pasaulio spauda „niekše
liais“ nesisvaido ir nevadina net teismo
nubaustų kriminalinių nusikaltėlių. Tuo
tarpu Lietuvos komunistų partijos centro
komiteto, aukščiausiosios tarybos prezi
diumo ir ministrų tarybos organas „niek
šelio“ vardą prisegė Dzūkijos kampelio
klebonui vien už tai, kad,. nors ir terori
zuojamas, jis dar kruta kaip kunigas.
Ar tai atsitiktinumas? Ne. Bolševikišku
žargonu tariant, tai dėsninga. Taip, tai
nuožmaus režimo negailestingas dėsnis:
persekioti Bažnyčią!
O vienas dėsnis gimdo kitą.
Kun. St. šivoko asmenyje buvo įžeista
kunigystė, todėl į jį krypsta užuojautos ir
pagarbos jausmai visų tų, kurie kunigą
gerbia kaip kunigą. —

Londonas, 1963 metų, rugpjūčio mėn„ 13 d.

VARO VINIAI

SKUNDAI

„IDEOLOGINĖS DIVERSIJOS“ SKVERBIASI LIETUVON

A. Sniečkus: užsienio lietuviai prakiša
savo radijo laidas, literatūrą.
— „Mūsų klaidas, svyravimus nedelsiant
pasičiumpa pikčiausi priešai užsieny“

(Elta) Vilniuje įvykusiame LKP CK-to
plenume, liepos 9 d. vyr. varovo, pirmojo
sekr. A. Sniečkaus pranešime apie ideolo
ginio darbo uždavinius buvo ne tik atspindis Chruščiovo-Iljičiovo žodžių sriauto
meno, literatūros srities žmonėms. Snieč
kaus kalba (plg. „Tiesa“ 161 nr. liepos 11
d.) ypač būdinga nusiskundimais dėl užsie
nyje gyvenančių tautiečių daromosios įta
kos ir šiaip dėl Lietuvoje pastebimųjų įvai
rių negalavimų.
Iškėlęs kai kuriuos pasiekimus pramo
nės ir kt. srityse, Sniečkus jau savo pra
nešimo pradžioje lietuviškajai emigracijai
prikišo, kad ji uoliai padedanti amerikie
čių imperializmui. Komunistai aiškiai ne
patenkinti užsienio lietuvių veikla tiek
laisvinimo, tiek privačių ryšių srityse. Tai
liudija kartus Sniečkaus nusiskundimas,
kad „jie stengiasi mums prakišti savo lite
ratūrą, savo tikslams privatų susirašinėji
mą ir siuntinius, specialias radijo laidas,
liaupsina vakarų kultūrą ir kapitalistinį
gyvenimo būdą“. Vyr. varovo pyktis dėl
radijo laidų pakankamai aiškiai liudija tų
radijo programų poveikį, įtaką bei reikalin
gumą. Būdingi ir priekaištai dėl siuntinių
ir literatūros — taigi, ir ji pasiekia paverg
tuosius Lietuvoje, nors, aišku, ne tokiu
mastu, kaip agitacinė glėbiais siunčiamoji
į Vakarus bolševikų literatūra.
Sniečkus pripažino ir kitą įdomų daly
ką: jo nuomone, Lietuvoje dar esama są
moningų ar nesąmoningų socializmui prie
šiškų papročių skleidėjų. Tad visi tie sklei
dėjai, gyveną Lietuvoje, esą (be tų užsie
nio įtakų) kalti, kad vis dar laikosi tos ko
munizmą tiek erzinančios „praeities atgy
venos“.
Komunistai vis dar nesugeba įtraukti
plačiųjų gyventojų sluoksnių į vad. komu
nistinį darbą. Tai matyti iš Sniečkaus žo
džių, kai jis pripažino, kad „dalis kaimo
gyventojų dar aktyviai nedalyvauja visuo
meninėje gamyboje“. Jis puolė ir valstybi
nių lėšų švaistymą, neūkiškumą, ir štai
įrodymas: įmonėse šių metų pradžioje gu
lėję be naudos įrengimų 20 mil. rublių
sumai. Esą, jei Lietuvoje paplitę spekulian
tai, plačiai veikia turto grobstytoje! ir jie
baudžiami, tai dėl to „šėlsta lietuviškieji
buržuaziniai nacionalistai“ (iš tikrųjų šie
tik kelia bolševikinio režimo padariniusnetvarką, spekuliaciją ir kt. — E.).
Buržuazinė ideologija skverbiasi ir į
Lietuvą'— tai kitas Sniečkaus teigimas,
kai jis prisiminė panašius Iljičiovo nusi
skundimus Maskvos plenume. Pavergto
sios Lietuvos vyr. varovas čia kalba apie
„ideologines diversijas“, ir, matyti, jos ne
tokios jau silpnos, nes Sniečkus šaukiasi
stiprinti kontrpropagandą ir demaskuoti
„reakcinės emigracijos kėslus“. Ieškoma
išsigelbėjimo, ir čia lietuviškieji komunis
tai randa atramą vad. tautų draugystėje,
jie laukia paramos iš vad. broliškųjų res
publikų, siekiama, kad dar labiau suartė
tų tos „socialistinės nacijos“, bet... jau

daromas priekaištas lietuvių mokslinin
kams, rašytojams ir žurnalistams, kad šie
„dar labai mažai analizuoja to suartėjimo
procesus“. O kad tas artėjimas augtų, tai
skatinami jau nuo seniau praktikuojami
įvairūs susitikimai, kultūros savaitės su
„broliškųjų" tautų atstovais. O patys ma
žieji „pionieriai“ raginami dalyvauti mi
tinguose karių kapinėse ar susitkti su ka
riuomenės atstovais.
Ateistinis darbas — jis platus, bet ne
sėkmingas. Sniečkus šį kartą susirūpino
vad. svyruojančiais, kurie, esą, retai lanko
bažnyčias, bet neturi tvirtų materialisti
nių pažiūrų. Jaunimas — Sniečkus vėl
pyksta, kad, esą, „neturi pagrindo buržua
zinių rašeivų prasimanymai apie tariamą
konfliktą tarp senosios ir jaunosios kartos,
o komjaunimui prikiša, kad šis jaunimą ne
visuomet patraukia, mažai rodo iniciaty
vos ieškant naujų, įdomių darbo formų.
Komunistinės masinės priemonės „per
auklėti“ gyventojus vis sutinka kliūčių.
Tai įrodo tokie Sniečkaus priekaištai:
spaudoje spausdinama paviršutiniška me
džiaga, „kartais dargi nenusimanant“, lei
dyklose (suprask, knygų turinio atžvilgiu)
darbas tik kiek pagerėjęs, o masinė litera
tūra parašyta ne visiems suprantamai, tai
esą „pilki leidiniai“, nepakankamai išlei
džiama literatūros vaikams ir jaunimui,
radijas — vis dar pasitaiko nuobodžių
programų, pasigendama satyros. Sniečkus
priminė, kad šiuo metu Lietuvoje esama
per 600.000 radijo imtuvų ir vad. radijo
taškų. Toliau, filmai — jų trūkumas ,kad
per mažai dėmesio skiriama šiuolaikinėms
temoms, o televizija, kurios laidų gali žiū
rėti 80 proc. krašto teritorijos, pasirodo,
savo programas transliuoja paskubomis.
Ir šį kartą Sniečkus pasinaudojo proga
išbarti lietuviškuosius kūrėjus, ir vėl jiems
teko Maskvoje, anksčiau Vilniuje ir kitur
kartotas priekaištas: neieškokite naujų iš
raiškos formų, nesižavėkite smunkančiu
Vakarų menu. Liepos 9 d. naująja auka
Sniečkus pasirinko kitą (po Lankausko)
rašytoją — Aleksą Baltrūną, nes šio roma
nas „Tu mane šauki?“ niekur nešaukiąs, o
pasakojąs apie smulkius interesus.
Kaip lietuviškieji komunistai seka už
sienio lietuvių veiklą, kiek juos veikia tos
užsieninės įtakos, liudija dar Sniečkaus į
meno kūrėjus nukreiptas teiginys: žinokite
— „bet kokias idėjines klaidas ir svyravi
mus nedelsiant pasičiumpa mūsų pikčiau
si priešai — buržuaziniai nacionalistai“.
Toji baimė prieš tuos užsienio lietuvius,
prieš ideologinių pozicijų „atidavimą prie
šui“, prieš nusiritimą į buržuazines pozici
jas — tai buvo raudonoji gija, nusidrieku
si per ilgąsias Sniečkaus pranešimo Vil
niaus plenume pastraipas.
Atvyko lietuvių iš Lietuvos

(E) Vak. vokiečių spauda paskelbė, kad
liepos 20-21 dd. į pereinamąją Friedlando
stovyklą ties Goettingenu atvyko šeši as
mens iš Lietuvos bei Klaipėdos krašto.
Tuo pačiu metu dar atvyko 57 asmens iš
lenkų valdomųjų sričių.

P SeplųnioS DIENOS "Į
SPAUDIMAS BENDRAJAI RINKAI

SUTARTIS PASIRAŠYTA

JAV-bės nutarė atšaukti kai kurioms iš
Europos Bendrosios Rinkos kraštų įveža
mosioms prekėms muitų sumažinimus. Tos
prekės: vynas, kai kurios automobilių rū
šys, fotografinis popierius, filmos, degtinė,
elektriniai skustuvai ir kt.
Tai spaudimas Europos Bendrajai Rin
kai dėl to, kad kai kurioms amerikiečių
prekėms nedaromos muitų nuolaidos.
Jeigu britų eksportui tuo būtų pakenkta,
amerikiečiai stengsis jų reikalus spręsti
ko palankiausiai.

Tarp Sov. Sąjungos, JAV-bių ir Britani
jos sudarytoji sutartis nebevykdyti atomi
nių bandymų žemėje, erdvėje ir vandenyje
jau iškilmingai pasirašyta.
Dabar savo parašus deda ir kiti kraštai.
Atrodo, kad pasirašys visi J. Tautoms pri
klausantieji kraštai. Nepasirašys: Prancū
zija, Kinija ir Albanija.
PRIEŠ SALAZARA

Tanganika, Alžyras ir kiti nepriklauso
mi Afrikos kraštai pasiryžę imtis diploma
tinės iniciatyvos užmegzti ryšiams su bal
tųjų opozicija Portugalijos kolonijose An
SOVIETŲ RAKETOS INDIJAI
Praeitą žiemą sovietai pasiūlė Indijai goloje. Mozambikoje ir kitur.
Jų tikslas — perimti ten valdžią ir paša
pirkti raketų.
Indijos delegacija buvo nuvažiavusi ir linti portugalus.
sutarė dėl raketų ir kitokių ginklų. Dabar PASIRAŠYS SUTARTĮ
sovietų specialistai atvažiuos į Indiją ap
V. Vokietija buvo nusistačiusi nepasira
mokyti karių, kurie turės valdyti raketas. šyti Maskvos sutarties dėl atominių ban
dymų draudimo.
LIRA BĖGA
Susitikę su JAV-bių užsienių reikalų miDaugelis italų stengiasi perkelti savo tu nisteriu Rusku. Dr. Adenaueris. Dr. ErharG. Sniečka (ELI)
rimuosius pinigus į Šveicarijos bankus.
das ir Dr. Schroederis pagaliau surado to
Kadangi teisėtai ne visi gali tai padary kią formulę, kuri leis Vokietijos vyriausy
ti, tai gabena slaptai. Kol kas vyriausybė bei pakeisti nuomonę ir pasirašyti sutartį.
neranda tinkamų priemonių tam pinigų
MIRĖ LIETUVOS GARBĖS KONSULAS
PATRIKAS MIRĖ
gabenimui sustabdyti.
Priežastys — baimė, kad Italija gali pa
Apie penkias ir pusę savaičių per anksti
(E) Liepos mėn. Oslo, Norvegijoje mirė
tekti į komunistų rankas ar kad vyriausy gimęs, prez. Kennedžio sūnus Patrikas ne
Lietuvos garbės konsulas H. M. Hansen.
trukus mirė.
bė gali nuvertinti pinigus.
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Kalbos ir darbai
Maskvos sutartis pasirašyta. Rytuose ir
Vakaruose kalbama, kad ta sutartis yra
tik pradžia tolimesnio bendravimo. Tačiau
ką tas bendravimas žada? Amerikiečių N.
Y. Herald Tribune svarsto, kad viskas bus
gerai. Jis rašo:
„Pats užsienių reikalų ministerio lanky
masis sovietų sostinėje yra labai simboliš
kas dalykas. Kai 1947 m. pabaigoje po ne
pasisekusios keturių didžiųjų konferenci
jos gen. Marshallis paliko Maskvą, tai kar
tu reiškė ir galą mūsų pastangoms po ka
ro susiprasti su Sov. Sąjunga. Kad šiuo me
tu padėtis yra šiek tiek geresnė negu anks
čiau, tai yra akivaizdus nuopelnas dviejų
dalykų, kurie nulėmė tą posūkį, būtent:
vis didėjantis sovietų palinkimas skaity
tis su vakariečių atomine pajėga ir augan
ti sovietų baimė nepalankaus komunisti
nės Kinijos laikymosi. Gali būti, kad tie
dalykai ir verčia Kremlių nuosaikiau lai
kytis ir tartis".
Britų The Times numat* tolimesnių susi
tarimų galimą pavojų, bet norėtų galvoti,
kad čia įmanoma surasti išeitį. Jis rašo:
„Pradedant tvarkyti Rytų ir Vakarų san
tykius, didžiausias kliuvinys yra Rytų Vo
kietija. Jau matyti Ulbrichto noras daly
vauti ir Bonnos baimė, kad šituo būdu Va
karai gali baigti reikalą pripažindami Ry
tų Vokietiją. Tačiau visa tai yra tik spė
liojimai. Sutartis yra taip sudaryta, kad
pripažinimo klausimas gali tik kaip nors
netikėtai iškilti. Dėl to tik šį dokumentą
sudariusieji visi trys kraštai turėtų taip
laikytis, kad prie jo neprieitų tie režimai,
kurie nėra pripažinti. Jeigu rusai sutiks
leisti Ulbrichtui pasirašyti tą dokumentą,
tai Vakarams praktiškai bus toks pat ne
reikšmingas dalykas, kaip Ulbrichto para
šas po Varšuvos paktu“.
Tačiau padėtį be išeities liudija vokie
čių Die Welt, rašydamas šitaip:
„Kai trijų atominių galybių valstybinin
kai suvažiavo į Maskvą pasirašyti sutar
ties dėl atominių bandymų draudimo, pa
saulio spauda džiūgauja dėl to, nes tai
esąs taikos ženklas. Tuo tarpu Chruščio
vas yra pasiryžęs bandyti sudaryti nepuo
limo sutartį tarp NATO ir Varšuvos pakto

valstybių ir tuo būdu sutvarkyti dar eilę
sau abejotinų dalykų šiapus geležinės už
dangos. O Walteris Ulbrichtas skuba jau
paleisti į apyvartą tvaną žodžių, kuriuose
minima taika ir atoslūgis. Tačiau mažame
aukštutiniojo Harzo kurorte, pačiame pa
sienyje, žiauriausiu būdu buvo nušauti vy
ras ir žmona. Šioje spygliuotų vielų pusė
je šimtai atostoginlnkų ir užsieniečių tu
ristų buvo Šios žmogžudystės liudininkais.
Jie tiek namie, tiek ir svetur gali pasakyti:
Tai šitaip reikalai šiandien vyksta Vokieti
joje. Tokia yra vokiška tikrovė. Tai šito
kie dalykai slepiami gražių prakalbų Ir iš
sireiškimų tvane!“
RAUDONAS IR TEBĖRA RAUDONAS

Spauda dar vis aptaria ir nesusiprati
mus tarp Kinijos ir Sov. Sąjungos. Ameri
kiečių The New York Times rašo:
„Nebėra jau jokios abejonės, kad skili
mas tarp Maskvos ir Pekingo yra visiškas
ir galutinis. Aišku, kad visa tai sudarys di
dėlių painiavų marksizmo teoretikams, ku
rie iki šiol laikėsi tos nuomonės, kad tik
komunistų valdomieji kraštai nori talkos,
o kapitalistiniai kraštai trokšta karo.
Mums, laisvajam pasauliui, tas susikirti
mas tarpusavyje, be abejo, reiškia naują
leikotarpį pasaulinėje politikos istorijoje.
Dėl to aiškiai reikia persvarstyti savo po
litiką ir galvojimą, jeigu norime iš tos nau
jai susidariusios padėties susilaukti nau
dos. o taip pat ir išvengti galimų pavojų“.
Bet už jį daug realesnis atrodo britų The
Daily Telegraph, kuris rašo:
„Pasaulio susiskaldymo esmė tebėra ne
pasikeitusi. Chruščiovas su pasitenkinimu
tebešneka, kad jis mus palaidosiąs, o lais
vasis pasaulis su nemažesniu ryžtu yra nu
sistatęs ginti savo laisvę. Priešingumai nė
truputėliu nesumažėjo, tik gal įmanoma
būtų tikėtis, kad esame šiek tiek atitolinę
galimybę abipusiškai susinaikinti, šituose
kivirčuose Maskva ir Pekingas stovi vie
noje ir toje pačioje pusėje. Jų dabartiniai
skirtumai kyla tik dėl priemonių, o ne dėl
tikslo. Abu jie kovoja, kad laimėtų sau ne
komunistinį pasaulį“.

NE TA KRYPTIMI
IŠ LIETUVOS Į VAKARUS

(Elta) Jau ne nuo šiandien žinoma, kad
sovietinės įstaigos Lietuvoje norintiems ir
turintiems teisę persikelti iš Lietuvos į
Vak. Vokietiją daro įvairių trukdymų.
Pastarosiomis savaitėmis kai kurios šei
mos Vak. Vokietijoje, jau seniai laukda
mos saviškių atvykimo iš Lietuvos, nuste
busios gavo iš jų laiškų įsu ne iš Lietuvos,
bet iš — Ukrainos. Iš tų laiškų aiškėja,
kad — vienu atveju — Ukrainoj, Doneco
srityje atsidūrė trys šeimos iš Lietuvos.
Rašo, kad ten radusios jau anksčiau apsi
gyvenusių šeimų iš Lietuvos. Nerašoma,
nuo kada pastarosios ten gyvena.
Tuose laiškuose nieko nerašoma, kodėl
tos trys šeimos taip staiga atsidūrė Ukrai
noje — ar savo noru persikėlė, ar buvo
atvežtos kuriais nors nežinomais moty
vais. Giminės jų laukė atvykstant į Vak.
Vokietiją, o vietoj to jie atsidūrė Ukrai
noj. Vienu atveju rašoma, kad — po ilgų
savaičių — jau pavykę naujoje gyvenvie
tėje „užsiregistruoti“, matyt, po to seka ir
„įdarbinimas“.
Gyvenimo sąlygos naujoje gyvenvietėje
ne kokios, blogesnės negu Lietuvoje. Vie
na tų trijų šeimų, pvz., Lietuvoje turėjo
savą butą, o dabar rašo, kad Ukrainoje tu
rinti tik kambarį, kurį net turinti dalintis
su kitais įnamiais. Taigi kelios šeimos su
vaikais viename kambaryje. Dar esą blo
gai, kad su tais įnamiais „negalima susi
kalbėti“, jie kalba „kita kalba“, kurios
toji šeima iš Lietuvos nesupranta, šiaip
jau laiškų turinys labai santūrus, matyt,
prisibijoma laiškų cenzūros.
Tais persikėlimais (ar perkėlimais) iš
Lietuvos į Ukrainą atskirų šeimų išdraskymas dar tęsiamas, štai koks vienas šei
mos išskirstymas: tėvai Vakarų Vokietijo
je, duktė su vienu vaiku Ukrainoje, kitas
paliko Lietuvoje, trečias sukūrė šeimą vi
sai kitoje vietoje, dukters brolis Rusijoje
ir t.t. Nežinia, kada toji šeima susirinks į
vieną vietą ir ar iš viso dar kada nors su
sirinks.
Kaip jau anksčiau pranešta. Lietuvos
įstaigų pereigūnai norinčius keltis į Vak.
Vokietiją (pagal Maskvos-Bonnos susitari
mą) visaip atkalbinėja nuo tokio persikė
limo. Girdi, jūs čia gimę, augę, lietuviškai
geriau kalbate negu vokiškai, su kraštu
susigyvenę, žinote, ką turite ir galite turė
ti, jūsų vaikai čia mokyklas lanko, karje-
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ras gali daryti, o kas laukia jūsų Vakaruo
se, nieko nežinote — pereinamosios stovyk
los, svetimos neįprastos gyvenimo sąlygos
ir pan. Sunku iš toli spręsti, kiek tie at
kalbinėjimai tikrai veikia. Iš tikro, kas
dokumentus gauna, dažniausia ir keliasi.
J. Stankaitis nubaustas 12 m. kalėjimo

(E) Pernai Vilniuje teisiant vokiečių
okupacijos metais veikusio 2 (12) polici
nio baudž. bataliono dalyvius, vieno iš
teistųjų bendrininko — Jono Stankaičio
byla buvo perduota papildomam tardy
mui. Pagal „Tiesą" (nr. 157, liepos 6 d.)
J. Stankaičiui nepavykę nuslėpti nusikal
timų ir paaiškėję, kad jo vadovaujamoji
kuopa dalyvavusi operacijoje Minsko sri
ty. kur buvę nušauta keletas sovietinių
partizanų. Dabar pranešta, kad teisminė
kolegija Vilniuje Stankaitį nusprendė nu
teisti 12 m. laisvės atėmimu griežto reži
mo pataisos darbų kolonijoje.

pa!S!a;u;Liy!j
— Iš Aberdeeno pro Glasgową netoli
Londono atvažiavusį traukinį sustabdė
apie 20 kaukėtų banditų, kurie apkraustė
pašto vagoną — maišus su pinigais ir bran
genybėmis — už apie 3 milijonus svarų
(260.000 svarų premijos bus duota, kas pa
dės išaiškinti plėšikus).
— N. Zelandija nuo 1967 m. liepos 14 d.
pereina prie dešimtinės pinigų sistemos.
— 63 m. amžiaus olandas siuvėjas 47 me
tus vairavo be leidimo automobilį ir tik da
bar pakliuvo.
— Olandijoje sunaikinta 250 tonų pupų,
nes varžytynėse nebuvo už jas pasiūlyta pa
kankama kaina (aną savaitę buvo sunai
kinta 1.6 mil. agurkų).
— 4 sovietų karininkai buvo nuteisti
kartu sudėjus 38 metams už tai, kad fizi
nio lavinimo institute iš karo mokyklos
mokinių imdavo kyšius.
— Britanijos keliuose 1980 metais nu
matoma turėti 18 milijonų automobilių
(trigubai tiek, kiek dabar).
— Mirė JAV senatorius Kefauveras.
— Ispanijos vyriausybė nuo praeito mė
nesio, kąi buvo karūnuojamas naujasis po
piežius, paleido 600 kalinių.
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EUROPOS LIETUVIS

XXVIII
Dr'. Juozo Girniaus redaguotas, pasirodė
jau Lietuvių Enciklopedijos XXVIII to
mas, prasidedąs žodžiu Skara ir pasibai
giąs Stasiūnu Bronium, buvusiu įvairiais
tarpais Trakų, Šiaulių, Panevėžio, Ukmer
gės ir Alytaus apskričių viršininku.
Pasiekę jau toki tomų skaičių, matome,
kad mūsiškė enciklopedija toli prašoko iš
pradžių planuotąjį tik daugiau kaip dvide
šimties tomų storį. Matyti, kad neužteks
jau nė 30 tomų. Ar dėl to reikėtų rūpintis?
Vienas tik galėtų būti rūpestis: kad prenu
meratoriai ištvertų iki galo ir įgalintų lei
dėjus pabaigti darbą. O apskritai iš lietu
viško taško žiūrint tik džiaugtis reikia,
kad tų tomų daugėja ir kad jų skaičius
prašoko pradžioje planuotąjį. Juo daugiau
tomų, juo daugiau į juos bus sudėta Lietu
vos istorijos, geografijos, gamtos, literatū
ros duomenų, daug tirščiau negu būtų
įmanoma mažesnės apimties enciklopedi
joje. Ypač tai svarbu, kai enciklopedija
daugmaž yra daugiau lituanistinė negu
bendrinė. Susilaukę pabaigos, nors ir ne
žinosime visų smulkmenų, su kokiais sun
kumais tą reikalą išvežė leidėjas, lengviau
atsikvėpsime. Didelis darbas bus padary
tas ir net ne namie, o svetur, kur daugiau
visko trūksta — ir šaltinių bendradar
biams, kurie medžiagą ruošia, ir prenume
ratorių, kurie prisideda prie išleidimo.
Sakytume net, kad Enciklopedija galėtų
būti net ir platesnė. Malonu ir šio tomo
pradžioje turėti straipsnelį apie skarą ir
jos istoriją Lietuvoje. Malonu, kad toliau
turime pateikiamą skardos gaminių specialistų-skardininkų reiškimosi mūsų kraš
te tirštą istorijėlę — su datomis, su statis
tikomis. Tačiau naujai išėjusius tomus
minėdami vis stengiamės daugiau džiaug
tis, o ne blusinėti, ieškoti klaidų ir trūku
mų. Kas nedirba, tai neklysta. Bet kai ku
rie dalykai vis tiek metasi į akis ir šitaip
į reikalą žiūrint. Sakysim, prisireikia žvilg
terėti, ar kuris kaimas šitaip, ar truputį
kitaip rašomas. Ieškai jo — nėra. Kai ku
rie kaimai tau pačiam buvo žinomi, ne tik
girdėti. O Enciklopedijoje jie, pasirodo,
nepalieka jokio pėdsako, kad buvo ar ir
tebėra. Tuo tarpu koks nors negirdėtas
paukšteliukas ar upeliukas naudojasi įam
žinimo teise. Negaila, žinoma, vietos ir
jiems, bet kur gi tuos kaimus dėsime? Ar
dar šalia to reikės naujos enciklopedijos
jiems?
Grįždami vėl į šio tomo tekstus, tai di
desnių lietuviškų ar su Lietuva ir lietu
viais susijusių dalykų turime jame nema
ža. Štai P. Rabikauskas rašo aipie garsųjį
Skargą, B. Kviklys apie skautus, Z. Ivins
kis apie Skirgailą, A. Benderius ir R. Kra
sauskas apie Skirsnemunę, V. Vizgirda
apie K. Sklerių-Šklerį, L. Dambriūnas apie
skolinius, Z. Ivinskis apie Skomantą ir
Skoriną. Skroblas, žinoma, yra tarptauti
nis medis, bet J. Rauktys pristato jį čia

TOMAS

daugiausia, kiek jis su Lietuva susijęs.
Skudučiams skirtus straipsnius yra paruo
šę J. Žilevičius ir A. Mažiulis, apie Skuodą
rašo A. Bendorius ir R. Krasauskas, apie
Skuodo kautynes — Z. Ivinskis, apie ark.
J. Svirecką — R. Krasauskas, apie Slanymą — K. Avižonis. Šitaip čia dar turime
specialistų
paruoštus tokius didelius
straipsnius: M. Sleževičius, Smeigtukas,
A. Smetona, Smolenskas, Smolensko kuni
gaikštija, P. Smuglevičius, Smuklė, Smurgainys, J. Sobieckis, Socialdemokratai, So
cialistai liaudininkai, Socialistai revoliu
cionieriai, Sofija, Spaudos draudimas,
Spaudos Fondas, Spaudos teisė, Spaustu
vė, B. Sruoga, Stakliškės, Stalius, S. Sta
nevičius, Stanislovas Augustas Poniatovs
kis, A. Staniukynas, Statyba, Stelmužė,
Stiklas, Stogas.
Šalia to yra dar begalybė ne taip plačiai
aptariamų vietovių, istorinių įvykių, žmo
nių. Štai Skardupiai ir Skardupis, prof. P.
Skardžius ir Skaruliai, skatikas ir skaudutas, Skaudvilė ir skerdėjas. Tų visų da

BLOGAS
(E) „Pergalėje“ atspausdinus naująjį
A. Baltrūno romaną „Tu mane šauki?“ ir
liepos 9 d- Vilniaus plenume A. Sniečkui jį
pasmerkus, susidomėjimas romanu, sup
rantama, dar pakilo. Būdinga tai, kad
Baltrūnas iki šiol komunistinių kritikų
buvo vertinamas teigiamai (pvz., jo apy
saka „Tolimi keliai“). O dabar, kai auto
rius pabandė pavaizduoti šių dienų gyveni
mą, jau negerai, ir dar prieš Vilniaus ple
numą, matyt, jau buvo nuspręsta Baltrū
ną, kaip kiek seniau ir Lankauską, su
drausti varoviškai. Štai J. šiupšinskas
„Tiesoje“ (158 nr. liepos 7 d.) paskelbta
me romano vertinime, atpasakojęs taria
mai slogius epizodus, pažymi, kad auto
rius siekęs parodyti, kaip laužomas asme
nybės kulto ledas. Esą, romano herojai ei
na nuo vieno butelio prie kito, iš vienų iš-

Filmas apie Vokietijos latvių gyvenimą

(E) Latvis filmininkas Valfred Lėmanis
ruošia dokumentinį filmą apie Vokietijos
latvių gyvenimą. Darbą baigs spalio mė
nesį. Filmas bus dalinai spalvotas, jo rody
mas truks apie 45 minutes. Filmas atvaiz
duos latvių organizacijų, Miunsterio latvių
gimnazijos, „Latvijos“ laikraščio ir kitų
latvių įstaigų veiklą, įvairius perengimus,
epizodus iš gyvų ir mirusių latvių kultūri
ninkų gyvenimo ir kt. — Lėmanis sudarė
ilgalaikę sutartį su vokiečių II-ja televizi
jos programa Mainze filmams Afrikoje ir
kitur, kur jis jau anksčiau filmavo vokie
čių televizijų stotims.

Ir vokiečių mokslininkai buvo įsitikinę
Mažojoje Lietuvoje lietuvių tautos išnyki
mu ir rimtai susirūpino išsaugoti mokslui
jos žūstančias kultūrines vertybes. 1879 m.
vokiečių spaudoje pasirodė atsišaukimas,
pasirašytas Gettingeno universiteto prof.
Bezzenbergerio, Vienos — prof. Miklošic,
Karaliaučiaus — prof. Nesselmanno, Hal
les — prof. Potto, Berlyno — prof. Schmid
to, Klaipėdos kunigo Jacoby, Ragainės ku
nigo Ciglerio, Kaukėnų kunigo Stūrio, Til
žės gimnazijos mokytojo Gisevijaus ir ki
tų, kviečiąs visus gerų norų žmones prisi
dėti prie — Litauische Literarische Geselschaft (Lietuvių Literatūros Draugijos)
įsteigimo. Atsišaukime, pasak Dr. Jono
Yčo, bene daugiausia Gisevijaus rašyta
me, sakoma, kad mokslui svarbi lietuvių
kalba skubiai nykstanti, nedaug laiko, ro
dos, beliko jai gyvuoti. Jai išnykus, dings
ir ta įdomi tauta, kuri kadaise viešpatavo
Šiaurės Europoje. Kartu su ja dings ir jos
ypatingi papročiai, pasakos ir jos visa kū
ryba, kuria taip grožėjosi Herderis ir ku
rią savo veikaluose panaudojo Chamisso.
Mokslas jau seniai domįsis lietuviais, ypač
jų kalba ir kūryba. Pirmaeiliai mokslinin
kai, kaip Schleicheris, jau seniai aukoja
savo jėgas lietuvių tautai ir jai daug iki
šiol mokslo srityje padaryta, bet dar daug
darbo tebelaukia naujų darbininkų. Todėl
reikią burtis į'vieną draugiją tiems, kurie
arba savo kilme, arba savo pašaukimu lie
tuviams artimesni, o vėliau bus kviečiami
talkon ir tie, kurie nenorėtų, kad Mažojo
je Lietuvoje nepasikartotų dar sykį tas,
kas dažnai, deja, su nuostoliais mokslui
yra atsitikę kitur, idant visa tauta, kuriai
pridera visa mūsų pagarba ir užuojauta,
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ROMANAS
gertuvių į kitas, autorius kapstąsis men
kystų sielose. Vis dėlto vertintojas Baltrū
nui pripažino stilistinį kruopštumą, ku
riuo dvelkia dialogai, tačiau visumoje kū
rinys esąs pastatytas ant dribsmėlio
A. Barkauskas: kovokime prieš svetimą

ideologiją

(E) LKP CK sekr. ir vad. Aukšč. Sovie
to Lietuvoje pirmininkas Ant. Barkauskas
per Vilniaus radiją liepos 21 d., Paleckio
pavyzdžiu, niekino nepriklausomą Lietu
vą, aukštino bolševikmetį. Kolchozininkams buvo kalama neįtikėtinas dalykas,
kad vis labiau nugalinti kolektyvizmo jė
ga, kad „gerovės šaltinis — kolchozo lau
kai“. Daug esą sukurta, bet Barkauskas
čia pat pripažįsta, kad „dar trūksta butų,
mokyklų, kultūrinio patarnavimo įstaigų“.
Ideologinis darbas, jo skatinimas dar ilgą
laiką bus visų komunistinių varovų kalbų,
bei paraginimų raudonoji gija. Tad ir
Barkauskas skelbė reikalą kovoti prieš sve
timą ideologiją. Esą, ne paslaptis, kad ir
Lietuvoje esama žmonių, kurie stengiasi
paimti iš visuomenės kiek galima daugiau,
o patys — komunistų apmaudui — neda
lyvauja visuomenės naudingame darbe.
Barkausko žodžiais, dar ne vienas tokių
žmonių drumsčia gyvenimą, per dažnai
siaučia įvairūs padaužos. Lietuvoje atida
romos valgyklos ar kino teatrai, kultūros
namai, bet... ir čia pastebima netvarka,
nešvara.

zavo lietuviams ir nepritarė vyriausybės
lietuvių vokietinimo žygiams.
Lietuvių Literatūros Draugija Mažosios
Lietuvos kultūriniame gyvenime vis dėlto
buvo svarbus ir reikšmingas įvykis ir lie
tuvių tautiniame atgijime turėjo nemažos
reikšmės. Kaip tautos nykimas yra glau
džiai susietas su atžanga, jos dvasiniu ir
medžiaginiu skurdimu bei menkėjimu,
taip tautos atgijimas su pažanga, jos dva
monografijos II skyrius)
siniu ir medžiaginiu atkutimu ir klestėji
mu, o juk visa tai neįmanoma be mokslo
ir šviesos. Lietuvių tautinis atgijimas bu
neišnyktų be prideramo ženklo moksle.
(Mažosios Lietuvos praeitis, kovo 20 die vo žadinamas ir veikiamas daugelio veiks
nių, iš kurių svarbiausias — tautos šviesėna, 1921 m. 79-80 psl.).
jimas, ir visi žymieji mūsų tautinio atgiji
1879 m. spalio 14 dieną Tilžėje (vyko mo veikėjai — šviesos apaštalai, susisielo
steigiamasis Lietuvių Literatūros Draugi ję jos šviesėjimu, vedančiu ją į pažangą ir
jos susirinkimas, buvo priimti jos įstatai, gerovę.
kuriuose nustatytas draugijos tikslas „su
Lietuvių Literatūros Draugijos įsteigi
rinkti ir išsaugoti mokslui visus kalbos,
istorijos, tautosakos ir panašius duomenis mo paveiktas, Jonas Basanavičius jau
apie Lietuvą ir lietuvius“. Draugija leido 1879 m. užrašų knygelėje įrašė savo ryžtą
įsteigti Lietuvių Mokslo Draugystę. Su Lie
savo žurnalą „Mitteilungen der Litauische
tuvių
Literatūros Draugija jis palaikė ar
Literarische Geselschaft“, kuriame pa
skelbta daug didžiai brangios bei vertin timus ryšius ir buvo jos narys-korespondentas.
gos lituanistinės medžiagos. Pirmuoju
Neturėdamas jokių vilčių anuo metu Lie
draugijos pirmininku buvo kun. Karolis
Rudolfas Jacoby (1817.11.14 - 1881.11.24), tuviškos Mokslo Draugystės įsteigti rusų
vienas geriausių lietuvių kalbos mokovų, pavergtoje Lietuvoje, Jonas Basanavičius
išspausdinęs lietuvių kalbos gramatiką ir norėjo savo sumanymą įgyvendinti Mažo
rinkęs lietuvių tautosaką, kurią daugiau joje Lietuvoje, kur vokiečiai lietuviams
sia skelbė „Mitteilungen der Litauischen davė kiek daugiau kultūrinių laisvių.
Literarischen Geselschaft“.
Spaudoje Lietuviškos Mokslo Draugystės
Lietuvių Literatūros Draugija, rinkda klausimą J. Basanavičius pradėjo kelti
ma ir saugodama mokslui lietuvių kultū 1882 m. Tuo metu Mažojoje Lietuvoje lei
ros lobius, ryžos nykstančiai lietuvių tau džiamoje ir Martyno Šerniaus redaguoja
tai statyti pomirtinį paminklą. Vokietini moje „Lietuviškoje Ceitungoje“ apie Lie
mo bangų iš visų pusių skalaujami ir dar tuviškos Mokslo Draugystės reikalingumą
gyvi norėdami išlikti, lietuviai laukė ir iš ir tikslus buvo parašyta keletas straips
jos pagalbos: kai Klaipėdos Lietuviškoje nių. Šis klausimas lietuvių buvo plačiai
Ceitungoje buvo paskelbta žinia apie Drau diskutuojamas ir laiškais. Tuo tikslu Jo
gijos įsteigimą, tai Ragainės apylinkės lie nas Basanavičius susirašinėjo su Jonu
tuviai, tikėdamies, kad ji užstos vokietina Šliupu, Dr. Jurgiu Sauerveinu ir kitais.
muosius lietuvius, siuntė skundus prieš Jonas šliupas tuo pat reikalu susirašinėjo
mokytojus, prašydami ginti lietuviškas su Mažosios Lietuvos veikėju Jurgiu Mikmokyklas. Tačiau draugija savo pasiskir šu ir jam pasiuntė net draugystės statutą.
tuoju tikslu būdama mokslinė, o ne visuo
Lietuvių Mokslo Draugystė buvo numa
meninė organizacija, nieko bendra neturė tyta steigti 1884 m. sausio 11 d. Tilžėje.
jo su lietuvių tautiniu veikimu, juo beveik Jos pradininkas Jonas Basanayičius 1884
nesidomėjo ir, suprantamas dalykas, lie m. sausio 9 d. iš Prahos Jurgio Mikšo var
tuviams jų kovoje prieš vokietinimą nega du steigiamajam Draugystės susirinkimui
lėjo padėti, nors daugis jos narių simpati pasiuntė sveikinimą, kuriame rašo, kad,
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lykų, aišku, neįmanoma čia nė bandyti iš
vardinti ir nėra reikalo. Paėmus iš karto
neįmanoma viso tomo nė perskaityti. Bet
pasigėrėti, pasidžiaugti, apsipažinti — bai
siai malonu. Apsipažinti pirmiausiai su
tais dalykais, kurie labiausiai įdomūs ar
kurie paviršutiniškai buvo žinomi. Paskai
tyti viskam laiko dar bus.
Būtų, žinoma, gera, kad šviesūs žmonės,
kurie Enciklopedijos ligi šiol neprenume
ravo, dar užsisakytų ją, kol leidėjas turi
šiek tiek atsargų. Ateis laikas, kai nebe
bus jau galima užsisakyti. O jau po tiek
metų daugumui pasibaigė visokie įsikūri
mo rūpesčiai, daugėja atliekamų pinigų.
Pirmoje eilėje investuoti į Enciklopedijos
prenumeratą truputį kapitalo turėtų suri
zikuoti tie, kurie lietuviškas šeimas augi
na. Jei vaikai išaugs šviesiais lietuviais,
tai jų lietuviškumą Enciklopedija sustip
rins ir įves juos į lietuviškojo pasaulio gi
lumas.
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DIEVO KELIAI

je jį persekiojo nelaimės. .Dievas tau pa
dės“, tarė Dievo pasiuntinys ir sekantį ry
tą išeidamas padegė nelaimingojo žmo
gaus namus. ,Ką darai!“ suriko atsiskyrė
lis. .Nesirūpink, tai Dievo keliai!“
Trečią dieną rado žmogų, kuris buvo vi
sas surūgęs, su niekuo nekalbąs, tik savi
mi užsiėmęs. Vien su mažyčiu sūneliu,
kurį labai mylėjo, juokavo ir žaidė. Sekan
tį rytą, abiems keleiviams besiruošiant to
liau eiti, tas žmogus ir sako: ,Aš negaliu
išeiti iš namų, bet mano sūnelis gali jus
palydėti iki tilto. Tik žiūrėkit, kad jam
nieko blogo neatsitiktų“. .Dievas ji saugos“,
atsiliepė Dievo pasiuntinys. Kai beeidami
pasiekė tilto vidurį, jaunuolis staiga pa
griebė vaiką ir sviedė į upę. Atsiskyrėlis
nebeteko kantrybės: ,Tu niekše, tu velnio
išpera; tokie nėra Dievo keliai!“
Tuo momentu jo palydovas, apgaubtas
dangiškos šviesos, pavirto į angelą ir pra
bilo: .Klausyk, paaiškinsiu Tavo matytus
Dievo kelius. Auksinė taurė buvo apnuo
dyta; nuoširdžiai mus priėmusį išgelbėjau
nuo mirties, šykštuolis iš jos begerdamas
nusinuodijo. Nelaimių prislėgtasis žmo
gus, atsistatydamas savo sudegusius na
mus, ras didelį lobį, kuris padės jam išsi
kapstyti iš visų bėdų. Žmogus, kurio vaiką
įmečiau į upę, buvo didelis nusidėjėlis. Jo
auklėjamas vaikas būtų tapęs žmogžudžiu.
Netekęs sūnaus; tėvas pagaliau susipras
ir pataisys savo gyvenimą, o vaiko siela
yra amžinoje laimėje. Tokiu būdu pamatei
dalelę dieviškos išminties ir teisingumo.
Ateityje pagarbiai žiūrėk į žmogui dažnai
nesuprantamus Dievo kelius“.
(Iš vokečių pasakojimų)

Pasakojama, kad kartą vienas atsiskyrė
lis, apmąstydamas Dievo kelius žmonių
gyvenime, panorėjo juos pats pamatyti.
Tuojau prisistatė gražus jaunuolis kaip
Dievo pasiuntinys, ir abu išėjo į platųjį
pasaulį.
Įėjo į vienus namus, kur juos labai nuo
širdžiai ir svetingai priėmė. Šeimininkas
visas linksmas ir nušvitęs gyrėsi: .Šian
dien man džiaugsmo šventė. Su manimi
susitaikė ilgų metų neprietelis ir atgaivin
tos draugystės sutvirtinimui man įteikė
šitą auksinę taurę“.
Sekančią dieną, besiruošiant toliau eiti,
atsiskyrėlis mato, kad Dievo pasiuntinys
ima su savimi aną auksinę taurę. Buvo
beišliejąs savo užsirūstinimą, kai anas ra
miai tarė: .Nesirūstink, tai Dievo keliai!“
Neužilgo priėjo kitus namus. Šeimininkas,
didelis šykštuolis, pradėjo keikti ir plūsti
neprašytus svečius. .Palikim šiuos namus“,
tarė Dievo pasiuntinys ir, išėmęs iš krep
šio, atidavė šeimininkui auksinę taurę.
Atsiskyrėlis buvo besižiojąs, bet antra
sis jam sakė: „Nesirūstink, tai Dievo ke
liai!“
Vakare užėjo pas vieną žmogų, kuris
buvo nuliūdęs, nes viskas, ko tik ėmė
si dirbti, nesisekė, ir kiekviename žingsny V. Vokietija
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
SEIMAS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas
šįkart ruošiamas Toronte, Kanadoje, rug
pjūčio 30-31 ir rugsėjo 1 dienomis.
Rugpjūčio 30 d- bus ne tik pats Seimas
atidarytas, bet dar spaudos paroda, o va
kare įvyks literatūros vakaras ir piano
rečitalis.
Rugpiūčio 31 d. vakare ruošiamas didy
sis pobūvis. Rugsėjo 1 d. — iškilmingos
pamaldos katedroje, meno parodos atida
rymas, akademija ir koncertas ir vakare
baigiamasis banketas.

KUN. A. KAZLAUSKAS ATŠVENTĖ .
KUNIGYSTĖS 30 METŲ
Adelaidės lietuviškos organizacijos Aus
tralijoje iškilmingai paminėjo savo klebo
no kun. A. Kazlausko 30 metų kunigystės
jubiliejų.

(E) „Išvalyta“ latvių rašytojų organo
„Karvgs“ (Vėliava) redakcija Rygoje, pa
šalinant iš jos V. Kalpinš, A. Skalbė ir E.
Sokols, kuriems priekaištaujama, kad jie
atsitolinę nuo socialistinio realizmo litera
tūroje.

dėl sveikatos negalėdamas iš tolimo kraš
to atvykti į Lietuvių Mokslo ir Švietimo
Draugystės įkurtuves, norįs nors keliais
žodžiais pasveikinti susirinkusius brolius,
prašydamas, kad jie gerai apsvarstytų jos
įstatus ir jai padėtų tvirtus pagrindus.
Iš jos įstatų esą matyti, kad ji siekianti
tai, kas kiekvienos žmonių giminės laiko
ma šventu ir brangiausiu daiktu, būtent,
ji nori, kiek pajėgdama, rūpintis „apie už
laikymą bei gaivinimą mūsų šventos ir
brangios prigimtos kalbos lietuviškos ir
apie platinimą tarp brolių mokslo lietuviš
koj kalboj“.
Tokios draugystės darbas ir rūpestis
Lietuvoj turėtų rasti daugybę bičiulių,
ypač tarp tų, kuriems mūsų puiki kalba,
iš protėvių įgytasis būdas, daba ir tikyba
už vis labiau esą brangūs.
Iš senovės esą patirta, kad bendrasis
mokslas ir visos žmogaus gyvenimui reika
lingos žinios lengviausiai esą įgyjamos
gimtąja kalba, nes svetima kalba dėstomo
mokslo ir tikybos negalima suprasti, ar jų
supratimas ilgiau trunkąs. Mūsų lietu
viams jų gimtoji kalba ir ja platinamas
mokslas dar esą svarbus, jog ne vieną mū
sų brolių gali sulaikyti nuo ištautėjimo ir
tuo būdu nuo žuvimo savajai tautai. Lie
tuvių kalba ir lietuviškas mokslas mums
esąs dar svarbus ir tuo, kad mūsų vaikai
galėtų būti geri krikščionys, padorūs žmo
nės ir tikri lietuviai, mylį savo brolius, tė
viškę ir kalbą.
Kiekvienas suprantąs, kad įvykdyti tai,
ko draugystė siekianti, esą nelengva, ypač
steigti mokyklas. Tačiau ilgainiui ir čia
būtų galima šis tas padaryti, įsteigiant
nors sekmadienines mokyklas.
Aplamai imant, draugystės ateitis daug
pareisianti nuo pačių lietuvių. Juo dau
giau į ją įstos narių, juo didesnis bus jos
turtas ir ji daugiau galės duoti mums ir
mūsų vaikams, steigdama mokyklas ir leis
dama naudingas lietuviškas knygas. „Todėlei broliai, —- kreipias Jonas Basanavi
čius savo sveikinime, — rūpinkities pri
traukti prie draugystės visus savo pažįsta
mus ir kaimynus!“
Melsdamas Viešpaties palaimos, darbo
pradžiai
pažada kuriamajai Lietuvių
Mokslo ir Švietimo Draugystei 300 frankų.

T. Paulius

NAUJAUSIOS KNYGOS
V. Kavaliūnas — Kalnų Giesmė — prem.
rom., 0.18.6.
šešplaukis — Liet, kalbos gramatika—
0.18.6.
O. Urbonas — Didžiojo Šiaurės karo
frontas Lietuvoje — 0.13.0.
O. Urbonas — Žalgirio mūšis — 0.22.0.
Z. Raulinaitis — Durbės mūšis — 0.9.6.
W. S. Mauham — Dažytas vualis 0.22.0.
H. Senkevičius — Kryžiuočiai — 3 to
mai, atsk. tomo kaina 0.25.8.
Dr. Sruogienė — Lietuvos Istorija —
947 psl. su žemėlapiu, kaina £4.6.6.
P. Andriušis — Blezdingėlės prie Torrenso — Lietuvių gyvenimas Australijoje.
Kaina 0.14.0.
S. Butkus — Vyrai Gedimino Kalne —
0.15.0.
T. Žiūraitis — Žodis ir Gyvenimas —
0.22.0.
J. Sužiedėlis — The Battle of Grunwald
(An Historical Novel) — 0.22.0.
B. Armonas — Leave Your Tears in
Moscow — 0.28.0.
>
Lietuviškos ilgo grojimo plokštelės, pe
riodika.
Rašyti:
DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, Surrey.

Laiško prieraše J. Basanavičius apgai
lestauja, kad negalėjęs ilgiau ir karščiau
parašyti, nes jam jau kelios dienos sopanti
galva ir negalįs dirbti. Tikįsis, kad ji papildysiąs J. Mikšas. Draugijos statutą siū
lo dar gerai persvarstyti ir susirinkusių
parašais patvirtinti, neaplenkiant nė jo
pavardės. Toliau jis ragina J. Mikšą susi
rinkimą aprašyti ir jam atsiųsti, kad galė
tų artimiausiame „Aušros“ numeryje iš
spausdinti. Be to, J. Basanavičius siūlo į
draugiją nekviesti iš anapus sienos, „nes
„Aušrą“ ir instojusius galėtų meškos per
sekioti...“ Jei iš anapus sienos būtų ima
mas nario mokestis, tai juos „Aušroje“
esą reikėtų paminėti kriptonimais (pirmo
siomis vardo ir pavardės raidėmis) ar
pseudonimais.

Lietuviška Mokslų Draugystė Mažosios
Lietuvos lietuvių visuomenėje rado gyvą
atgarsį, ir nuo 1882 m. kovo 26 d. ligi 1883
m. gruodžio 28 d. į numatytąją steigti drau
giją įsirašė 59 asmens ir jos kason įmokė
jo 884 markes. Tačiau, kai 1884 m. sausio
11d. Martynas Jankus su Jonu Šliupu Til
žėje, „Rusų Viešbutyje“, norėjo sušaukti
steigiamąjį susirinkimą, kun. Jurkštaičio
įkalbėtas viešbučio savininkas prieš pat
susirinkimą atsisakė duoti anksčiau paža
dėtąją salę, o, be to, ir apie patį susirinki
mą piktos valios žmonių buvo paskleisti
įvairūs gandai.

„Suvažiavo Tilžėn — sako apie 1000 bū
rų iš kaimų“, — rašo Jonas Šliupas. —
„Man širdis tvinkčiojo, ir kada nuėjome į
viešbutį, tai vokietis-savininkas — ar savo
nuožiūra, ar su policijos žinia — užrakino
svetainę ir griežtai atsisakė atrakinti.
Būrai pasiskleidė po karčiamas, ir paplitęs
buvo gandas, kad kokis tai agentas, iš Ru
sijos atvykęs, norįs lietuvininkus sukeldinti į maištą prieš kaizerį ir prie Rusijos
priglausti. Aš bijojau pasirodyti, tik Marčius (Jankus), gal Voska ir kiti, ėmėsi su
įtūžusiais būrais ir nurodinėjo gandų ne
tikslumą. Vėliau paaiškėjo, kad paskalos
buvo paleidę lietuvių nedraugai — patys
lietuviai. (Kovos Keliais, 1938 m., 118
psl.).
(Bus daugiau)
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PERKŪNAS SKRIS I
Palaiminti tie, kurie tik lietuviškai kal ros sidabro spalvos metalo indai su oru vi prunkštė. Gal būt, dėkojo už cukrų, bet
bėti moka. Nereikia jiem nei svyruojan- duj. Tupi erdvės laive dešimt, dvidešimt daugiau neprižadėjau. Nenoriu gyvulėliui
čiom valdžiom, nei pasaulinėm krizėm rū ar gal net šimtą valandų, kartas nuo karto žalos padaryti. Pusę svaro šniokšdamas su
pintis. Nesupranti žmogus, ką naujausių pasistiprindamas vitaminų tabletėm ir glu kramtė, ir viliuos, kad nepakenks. Bet,
žinių pranešinėtojai kalba, na. ir nesiner- koze iš plastikinės bonkutės su žinduku... dažniau šitaip padraugavus, neabejoju,
„Ar nebus gaila lašinių su krienais, ko kad dantys pagestų. O be dantų nė minkšvuoji, o kai nervai tvarkoj, švilpauji sau,
čiausio dobilėlio tikriausiai negalėtų pra
kaip kokia papūga, ir svetimų kalbų miela mikų ir žaisliukų palikti?“ paklausiau.
„Nežinau“, atsakė ir nubėgo kaimynų ryti.
pasiklausyti. Taip gražiai ir įdomiai skam
Taigi, bendrauju, vadinas, su išmintin
ba, kad atrodytų, jog net paprasčiausi katės kankinti. Aišku, kad skris. Ir, gal
žmonės ne koliojasi, o vienas kitam trum būt. visiškai malonu erdvėse nuotykių pa gu arkliu ir nepastebėjau, kaip policinin
ieškoti, jeigu — pagal rusų madą — galės kas prisistatė.
pus eilėraščius sako.
„Labas“, sako, „gražus rytas...“
O tik išmok svetimą kalbą, ir jau, žiū ir kotletų žvaigždynuose užvalgyti, ir gra
Pasižiūrėjau išsigandęs (keista, kad taip
rėk, nė pats nepastebėsi, kaip vakarinius žuolėm pasimatymus padangėse skirti. Ne
kursus pradedi lankyti. Studijuoti, taip sa abejoju, kad skris, nesvarbu, kad lietuvis anksti iš ryto papievėm slankioja), bet po
kant, visokius nepaprastus ir nepaprastai — svetimos kalbos moderniškai formuoja. licininkas nemėgino areštuoti — tik šypte
Bet atrodytų, kad tik žmones tie liežuvio lėjo.
svarbius mokslus. O pamėgink industrijos
„Tikrai gražus“, atsakiau, „bet ar nega
psichologiją lietuviškai pastudijuoti! Arba laužymai tvarko. Visokie gyvulėliai, kaip
Zen Budizmą. Neina, ir tiek. Nebent Lietu pelytės, pavyzdžiui, nekreipia dėmesio nei lėtum man pasakyt, iš kur tas arklys im
j pavojingiausius bikinius, nei į Bingo. portuotas? Ar tik nebus iš rytų kur nors?“
voj, bet ir ten, tur būt, lietuviškai ne.
„Ką tu?“ nusijuokė. „Jersey galvijai to
Penktadienį, karčiamoj svetimos kalbos Krapštosi sau, ieško sūrio ir tiek.
besiklausydamas, išsitraukiau iš kišenės Bet, gal būt, visų keisčiausias dalykas kie nepaprasti, kad mes tik eksportuojam.
pagraužtą pieštuką ir ėmiau ant baro kam yra, kad paprasti gyvuliai lietuviškai su Ir tai nenorom —tik tūkstantėlių priversti.
pranta. Nekartą tokį įtarimą turėjau, bet
Pagalvojau, kad arklys labai paprastai
po rašinėti:
Sensacija... stebuklas... retenybė... Seks šįkart esu visiškai įsitikinęs (aišku, tai tik atrodo, bet nutylėjau. Policininkai, kurie
gyvulėlius taip smarkiai myli, ar tai pa
pyro saloje! Garbinga firma neužilgo pa mūsų kalbos elementariškumą įrodo).
Iš darbo po naktinės pamainos grįžda prastus, ar ne, negali būti žiaurūs. Bet vis
statys didingą viešbutį... Virš durų bus iš
kalta milžiniškomis raidėmis: Kadaise čia mas, žiūriu — stovi pievoj arklys. Seniai tiek saugiau nesiginčyti. Dar ko gero su
ilsėjosi galingų valstybėlių karo vadas ir tokį milžiną buvau matęs, tai tuoj šokau rastų, kad kokį paslaptingą įstatymą su
nuo dviračio ir prisiartinęs prie tvoros laužiau, ir kalėjime šonkaulius apiboksuomoteris su titulu: Panelė. Modelis.
tų. O, be to, ir nesinori ginčytis — patinka
Pastebėjo karčiamos savininkas Džio ėmiau kviesti.
„Ateik, arkleli, ateik“, sakau, „cukraus -man žmoniški žmonės. Kaip tos pelytės,
(gražus vardas, ar ne?), kad jo moderniš
duosiu...“
krapštosi sau, modelius gaudo. Nesirūpina
ko baro paviršių gadinu, ir prisiartino.
Dar paklikinau liežuviu, kaip Lietuvoj net, kad Pietų Afrikoj Nobelio premiją lai
„Tai ką?“ sako. „Atsiminimus rašai?“
Pasiaiškinau, kad negaliu suprasti, ko piemeniu būdamas, ir atėjo. Pasidarė bai mėjusį žmogų kalėjime laiko, ar kad kata
siai nepatogu. Aišku, kad arklys suprato, likų Bažnyčios galva numirė...
dėl jo klientai taip karščiuojasi.
„Išleis kada nors“, sako. Arba: „Išrinks
„Koks skandalas“, tariau, „vyrui su gra ką sakiau, o iš kur aš jam tą cukrų iš
trauksiu?
naują...
“
žia moterim padraugauti? Mano tėvas su
Atsiprašiau, prižadėjau kitą rytą tikrai
Geri tie čiabuviai, ir gerai jiems. Bet
gražiom moterim draugavo, ir, be abejo
nės, jo tėvas. O kas mūsų tėvam gerai bu cukraus turėti ir net nepaglostęs nuvažia- aišku — senovėj, kai atostogos dar nebuvo
vau. Na, ir, savaime aišku, visiškai užmir- išrastos, buvo sunkiau. Mat, sala nedidelė,
vo — galėtų būti gerai ir mums...“
„Kur tu?“ sako Džio. „Atrodo, kad ne šau. Bet sekantį rytą jau iš toli pastebė- nors labai saulėta ir žemė nežemiškai der
girdėjai apie Sigmundą Freudą. Tėvo gar jau, kad stovi ir laukia! Susigėdinau. Su- linga. Nebuvo ir nėra nei aukso, nei dei
binimas seniai iš mados išėjo. Nesupranti, sikūprinęs pravažiavau. Vadinas, tarytum mantų kasyklų: buvo priversti, taip sa
nepastebėjau. Bet arklys suprato, kas per kant, griebtis piratų amato. Na, ir, atrodo,
žmogau, kas yra svarbu ir kas ne“.
reikalas.
kartais yra visiškai pravartu paplėšikauti:
„Kaip tai nesuprantu?“ atsakiau. „La
Trečią rytą žiūriu — stovi nusisukęs ki prisistatė hoteliukų, išmoko karves melž
bai gerai suprantu. Pasitraukė žmogus iš
darbo, bet badu tikrai nenumirs. Turi biz- tam pievos gale. Šį kartą buvau pasiruošęs ti, kelių rūšių pamidorus auginti. Ir gyvu
nelį ir ne vieną milijoną. Ta penkių, šešių ir vos tik šūktelėjau apie cukrų, tuoj su lėlius mylėti, ir žmones. Ypač tuos, kurie
tūkstantėlių alga jam tik rankpinigiai...“ žvengė ir atėjo. Aišku, kad lietuviškai su daug pinigėlių turi.
„Ne tame reikalas“, sako Džio. „Pas pranta. Tik gaila, kad aš arkliškai nemo
ku. O būtų buvę įdomu suprasti, ką
A. N. Dičpetris
mus ministerial yra svarbūs žmonės“.
atrodytų, kad daug didesnis skandalas, kai
valdžia paslaptingai stato slėptuves. Reiš
kia, ruošiasi karui. Aišku, ne skandalas,
kad karui ruošiasi — dabar mada karui
ruoštis. Geltonodžiai ruošiasi kariauti su
šviesiaodžiais, šviesiaodžiai su tamsia
odžiais... Bet skandalas, kad slėptuvės yra
per mažos mums visiems į jas sutilpti“.
„Barbarai jūs, lietuviai“, tarė Džio, „vis
norit visą pasaulį išgelbėti... Geriau sūdėtumėt po šilingą kitą ir patys sau slėptuvę kur nors Italijoj išsikastumėt...“
Tai šitaip su Džio. Ir apie lietuvių ūkį
Italijoj žino, ir skruostai gražiai rausvi, ir
garsios mokyklos šlipsu puošias. Nekvailas
žmogus, bet vis dėlto moderniškas. Visokie išradimai, visokios naujenybės svarbiau už gyvenimą. Lyg be televizijos aparatų skandalų negalėtų būti, arba be bombų uždarbio.
Jaunas būdamas iš Lietuvos išvykau,
bet atsimenu, nors tų stebuklingų moderniškumų mažiau buvo, žmonės ir bankus
plėšė, ir vieni kitiem galvas skaldė — visai
panašiai, kaip dabar. (Ir elektrinių skuti
mosi aparatų tikriausiai tuomet nebuvo,
bet vyrai vis tiek vyriškai atrodė, o kad
moterys ir tuomet buvo nebjaurios, visi at
simenam).
Taigi, užėjo sensacijų ir išradimų garbi
nimo amžius. Kalbant vien lietuviškai, tai
nėra taip aišku. Bet tik pamėgink žmogelis
išmokt svetimą kalbelę —tuoj suprasi, kad
žmogum būti neužtenka mokėti dalgį pažvanginti arba penkiolikos, kaip vandens
lašai panašių, karvių vardus žinoti. Pa
gal šių laikų svetimų kalbų logiką tie, ku
rie mėšlą mėžia ir avis gano, yra ne žmo
nės, o nuliai. O vis dėlto be nulių riestai
būtų ir pikčiausiam boksininkui ir gud
riausiam pirkliui. Mat, neauga krautuvių
lentynose nei bandelės, nei pupelės. Nu
liai viską pagamina. Bet nulius garbinti
kažkaip nepatogu. Ir restoranuose skaniai
užvalgę žmonės virėjus, o ne prakaitu pa
smirdusius nulius giria.
Formuoja žmonių elgesį ir charakterį
kalba. Iš pat mažens formuoja ir taip su
tvarko, kad kartais nebežinai, ar tarp žmo
nių ar tarp antžmogių patekai. Aišku, pasi
taiko išimčių. Kaip, pavyzdžiui, japonai.
Jų kalboj, berods, nėra žodžio Dievas, bet,
kiek girdėjau, neatrodytų, jog jie visi be
dieviai. (Abejotina, ar laisvamaniai tokius
gražius foto aparatus mokėtų padaryti).
Paklausiau jaunesnįjį sūnų, besirūpindamas charakterio formavimu, tėvišką
klausimą.
„Tai kas tu būsi, kai užaugsi, Perkūne?“
tariau.
„Astonot...“ sako.
„O ką tas astonot daro?“
„Skrenda į mėnulį...“ sako.
Aha, šitaip. Vadinas. Perkūnas skris į
mėnulį. Kilo gražus moderniškas vaizdas:
Jaunas tvirtas vyras. Apsirengęs nau
jausios rūšies plastikinės medžiagos rūbais. Ant galvos stiklinis šalmas. Ant nuga

Arbata yra ne tik pigiausias, bet ir daugiausia naudojamas gėrimas,
Arbata kilusi iš rytų Azijos, kur ir dabar auginami dideli plotai jos krūmų. Arbatos krūmas yra thescea augalų grupės,
kuriai priklauso, pavyzdžiui, ir mūsų kam
barių gėlė kamelija. Tarp arbatkrūmių rei
kia skirti du pagrindiniai krūmai: thea Sinensis (arba kiniečių arbata) ir thea assamica (arba Assam arbata). Thea sinensis ir neapkarpyta būna krūmelio pavidalo ir išauga gal iki 3-4 metrų aukštumo,
Tas krūmas gali net ir šiek tiek šalčio pakęsti.
Thea assamica, jeigu nekarpoma, išauga
iki 15- kartais net iki 30 metrų aukštumo,
Tas arbatkrūmis reikalauja daug šilumos
ir todel Sali augti tik labai šiltuose krašbu augalai reikalingi daug^ drėgmės ir todėl leidžia ilgas šaknis, net kelis
metrus gilyn į žemę. Šie abu pagrindiniai
arbatkrūmiai buvo daug sykių kryžiuoti,
norint gauti geresnį ir patvaresnį augalą.
Pasirodo, kad Assamhybridai išėjo geres
ni, todėl dabar jie sudaro pagrindinį au
galą beveik visų arbatkrūmių pasaulyje.
Daigus pasodinus galima tik po 2-3 me
tų pradėti skinti lapus. Skinama tik jau
niausi atžalos lapai. Kad jų būtų juo dau
giau, tai arbatkrūmiai tvarkingai apkar
pomi, kad daugiau leistų naujų atžalų.
Skinamos jaunų lapų atžalos su 2-3 lapu
kais. Juo jaunesni ir švelnesni lapukai, juo
geresnė ir arbata. Žali, švieži arbatlapiai
neturi dar jokio kvapo; juos dar reikia tin
kamai paruošti. O paruošimas būna sun
kus ir ilgas vyksmas.
1. Džiovinimas. Arbatlapiai turi nuvys
ti. Dėl to jie plonai išdėstomi ant grotelių
ar pinučių ir čia 25-35 laipsn. temperatū
roj vysta apie 24 valandas. Per tą laiką jie
netenka apie 30 proc. savo tūrio, kurį suda
ro vanduo. Nuvytę jie nelūžta, būna minkš
ti ir lankstūs. 1 svarui arbatos reikia su
skinti 4 svarus arbatlapių.
2. Plėšymas. Apdžiovinti lapai patenka į
plėšymo mašinas. Čia jie sutraiškomi, ląs
telių audiniai suplėšomi, išspaustoji lapų
sunka dabar prisigeria ore deguonies. Po
to visas tas mišinys atrodo kaip žalia, pu
tojanti masė.
3. Fermentacija (rūgimas). Fermentaci.
ksta tik labai šiltose, drėgnose pataipose. Tai visai natūralus rūgimo vyksmas,
be jokių pašalinių priedų, kaip būna taba
ko atveju. Fermentacijos metu išskiriama
tanino rūgštis ir tuo sumažinamas kartu
mas, bet iškeliamas teinąs, kuris duoda ar
batai paskatinamojo veikimo. Spalva jau
būna nebe žalia, o raudona, ir arbata jau
turi tą savo būdingą kvapą.
4. Džiovinimas ir pokavimas. Džiovinimas vykdomas, kad arbatžolė išliktų patva
rj. Tai vykdoma 85-150 laipsnių tempera-

tūroj, ir po to arbatžolė įsigyja būdingą
juodą spalvą. Mašinos rūšiuoja arbatžoles
ir pokuoja į normuotas dėžes, klotas plo
nais aliumininio popieriaus sluoksniais,
nes arbatžolės labai jautrios. Jokie kitokio
maisto produktai taip rūpestingai nepokuojami, kaip arbata.
Vadinamoji „žalia arbata“ irgi yra ta pa
ti, tiktai'ji nefermentuota, todėl ji tebetu
ri kartumo ir jos spalva daug šviesesnė.
Arbata buvo žinoma dar gilioje senovė
je. Jau 621 metais arbata jau buvo tautinis
Japonijos gėrimą^. Toks jis tebėra ir iki
šiai dienai. Senoji japonų tradicija reika
lauja ne tik rankas nusiplauti prieš einant
arbatos gerti, ne tik vartoti labai švarius
indus, bet ir širdį turėti „švarią“. Vadinas,
geriant arbatą, negalima turėti neteisingų
ir nedorų minčių. Arbatą geriant turi būti
„išvalomi“ visi penki jutimo organai. To
dėl Japonijoje nurodomos tokios arbatai
gerti taisyklės:
1. Regėjimui — kukli niša sienoje, kur
yra tik vienas paveikslas arba stovi viena
gėlė;
2. Uoslei — smilkalas dubenyje, kuris
pripildo kambarį malonaus kvapo;
3. Girdėjimui — ypatingas katilas van
deniui virti su 4 kniedėmis, kurios sklei
džia švelnų, dainuojantį garsą, kas labai
raminamai veikia;
4. Lytėjimui — meniškas arbatai servi
zas ir įrankiai;
5. Skoniui — teisingai pagaminta arba
ta.
Tikra arbata veikia žmogaus organizmą
gaivinamai ir stiprinamai. Arbatoj yra tei
no. Teinąs yra alkaloidas, kuris tapatus ko
feinui. Arbata turi dvigubai tiek kofeino
(teino) kiek kava. Arbata gaivina, bet ne
suerzina, kaip kava, organizmo, nes joje
nėra tam tikrų degintų dalelių, kaip kavo
je, kurios didina kofeino veikimą. Arbata
turi daug tanino — apie 12 proc., kuris
veikia raminamai skilvio ir žarnų gleivi
nes plėveles. Tas taninas reguliuoja ir stab
do kofeino-teino veikimą organizme, Teinas veikia paskatinamai į smegenis ir į
centrinę nervų sistemą. Jis padidina koncentracijos pajėgumą ir sugebėjimą reaguoti. Teinąs neveikia taip, kaip kava, į
organizmą per širdį ir todėl širdžiai, ypač
ligonių, nekenksmingas. Teinąs veikia
gaivinančiai, o taninas raminančiai, ir tai
sudaro paslaptmgą arbatos ypatybę.
Arbata neturi jokio maistingumo, jokių
kalorijų ar druskų. Todėl arbata tinka vi
sokioms dietoms.
Šalia teino ir tanino, arbatoje yra dar
eterio aliejaus, kuris ne tik duoda kvapą,
bet, pagal mokslininkus, gaivinamai vei
kia. Dar yra arbatoje vitamino C, vitami
no BĮ, chlorofylio ir fluoro pėdsakų.
Tinkamai pagaminta arbata niekuomet

KASDIENISKOS
SMULKMENOS
Mielas Redaktoriau,
yra tokia daina apie prapuolusią avelę.
Sako, prapuolė avelė, prapuolė, prapuolė
avelė...
Tai ir aš buvau prapuolęs iš laikraščio
puslapių, kaip ta avelė. Bet kai prisimi
niau aną dainą, tai grįžtu, kad kas nors
nepradėtų pasigesti ir ieškoti. Sakysim,
Dr. Valteris. Sakys: kur gi tas Jonas dingo,
ar nebus tik išsigandęs manęs? Išsigąsti
tai neišsigandau. Bet matau, kad kiti pa
kankamai jau apvanojo jį, tai negražiai
padaryčiau, jei ir aš prisidėčiau. Jau bu
vau norėjęs eiti jam net į pagalbą. Dar
sulups, sakau, susikibę tautininkai. Deja,
jis pats išprovokavo savo užpuolikus ar
pradėjo taip drąsiai kalbėti gal galvoda
mas, kad tautininkų jau nebėra arba kad
jie tyliai laikysis.
Tačiau sutinku su jo užpuolikais, kad tų
tautininkiškųjų temų judinimas šiandien
beprasmiškas. Nieko nebepataisysi, o poli
tinis erzelis neina į sveikatą, štai, britai
pakėlė erzelį, kad jų krašto apsaugos ministeris vaikščiojo pas tą pačią merginą,
kaip ir sovietų jūrininkas. Britai, žinoma,
jei labai būtų norėję, galėjo dėl tų kelio
nių pas mergaites net vyriausybę nuvers
ti. O mums supiudžius tarpusavy savuo
sius, gal nebebūtų iš ko ir vienos vyriau
sybės sudarinėti...
Tačiau pabandyk Dr. Valteriui pasakyti,
kad jis tų temų nejudintų! Jis gi viršinin
kas, suvažiavimuose kalba DBLS Tarybos
vardu, nors kartais ir nekokius sumany
mus pasiūlo. Pvz„ jo sumanymas prikalbi
nėti lietuvius, kad jie savo paskolas Lie
tuvių Namų Akc. Bendrovei paverstų ak
cijomis, šimtaprocgntiškai netikęs, negyvenimiškas, pasenęs
. ir šimtaprocentiškai
atmestinas.

bičiuliui, kuris pareiškė pasitenkinimą,
kad aš iškėliau siuntinių skyriaus steigimo
prie Lietuvių Namų Bendrovės klausimą.
Deja, abejoju, ar toks dalykas bus pa
darytas. Nepadarėme ir, tur būt, nepada
rysime, nors naujos faktų versmės lyg sa
kyte sakytų: pats vyriausias laikas! Kiek
šitoje siuntinių srityje jau būta visokiau
sių skaudžių nesusipratimų, kurie šaukia
si teisybės! Bėda tik, kad, kolektyvui ką
nors steigiant, visada tas gimdymo vyks
mas žymiai smarkiau pailgėja ir pasunkė
ja, negu tais atvejais, kai viena galva ką
nors užsimoja.
O gal kada nors ir bus įsteigta? Jei ne
šiais, tai kitais metais. O jei ne kitais, tai
gal dar kitais. Juk viltis geriau negu
nieko.

Minėdamas naujas ir ne tokias jau naujas knygas, „Moters“ žunalas (1963 m. Nr.
2) parašė šitokią įdomią pastraipą:
„Irena Joerg — Laimės ieškotojai —
novelės. Vertimas iš švedų kalbos. Vertė
jas nepažymėtas. Tai švedų tautos gyveni
mo vaizdeliai. Irena Joerg po Šeimos Lagerleoff ir Sigridos Undset yra labiausiai
mėgiama rašytoja“.
Esu skaitęs didžiųjų švedžių knygas, o
kol buvau jaunesnis, tai Lagerloeff „Gestą
Berlingą“ tiesiog buvau įsimylėjęs, taip
man patiko tas jos romanas. Tačiau niekad
negirdėjau, kad švedai būtų kada nors tu
rėję rašytoją Ireną Joerg ir kad ji būtų ta
trečioji po anų abiejų garsenybių,
O Irena Joerg, kurios knygą savo skaity
tojoms žurnalas pristatė, kiek mano tikros
žinios siekia, yra mūsų sesutė lietuvaitė,
ištekėjusi už austro ir rašanti lietuviškai,
o ne švediškai, ir ne iš švediško, bet iš lie
tuviško ir austriško gyvenimo. Todėl kny
goje ir neparašyta, kas jos tuos „Laimės
Palikime laikinai Dr. Valterį. Galvoki- ieškotojus“ vertė iš švedų kalbos, nes kol
me, kad jis ir ateityje pajėgs atsilaikyti kas tos knygos niekas dar nebuvo išvertę#
į švedų kalbą...
prieš visus puolimus.
Tokia informacija — tikras nesąmonių
Šįkart noriu pasakyti ačiū tam geram
perliukas. O tokių perliukų ne kasdien už
tinkame net ir savo lietuviškoje spaudoje.

nėra kenksminga, net jeigu jos ir daug
gerti. Iš užpiltos arbatos jau po poros mi
nučių ištraukiami kofeinas-teinas ir tik
daug vėliau taninas. Taigi jeigu norima,
kad arbata atliktų tą paskatinamąjį veiki
mą, reikia imti daugiau arbatžolių ir duo
ti trumpesnį laiką — apie 2 minutes — ar
batai pritraukti. O jei norima, kad arbata
ramintų, ypač prieš einant gulti arba skil
vio ligų atveju, tai reikia imti mažiau ar
batžolių, bet užpylus duoti ilgesnį laiką pri
traukti.
Arbatos rūšių yra labai daug. Rūšys pri
klauso nuo kilmės kraštų. Taigi turime Ki
nijos arbatą, Indijos arbatą, kuri dar skirs
tomą į Assam, Darjeeling, Ceilono arbatą
ir Indonezijos arbatą. Dabar apie 90 proc.
arbatos į Vakarus ateina iš Indijos ir Ceilono, ir šios nustumia Kinijos arbatą, kuri
prieš 100 metų buvo viešpataujanti. Puikiausia ir aromatiškiausia arbata yra iš
Darjeelingo (mažas miestukas pietų Hima
lajų kalnuose). Tenai tarp 2.000 ir 2.500 m
aukštumoje išaugintoji arbata turi ypač
švelnų ir malonų kvapą. Didžiausias pašau
lyje plotas, kur auginama arbata, yra prie
Assam — Indijos šiaurėje. Assam arbata
yra ypač stipri, skani ir spalvinga. Jos
stiprumas sudaro pagrindą visokiems arba
tos mišiniams. Ceilono arbata turi maloniai aitrų skonį, ir jos spalva yra auksinė.
Arbata auginama dar Javoje, Sumatroje ir
Afrikoje. Dar arbata skirstoma taip:
1. Souchong — tai yra kiniškas pavadini
mas stambiųjų lapų rūšiai;
2. Pekoe souchong — tai plonesnieji atrinkti souchong lapai;
3. Pekoe — jaunesnieji lapukai;
4. Orange Pekoe — ypač švelnūs Pekoe
lapukai (pavadinimas „orange“ nieko ben
dra neturi su apelsinais — reiškia, kad fer
mentacijos metu lapukų galiukai pasidaro
oranžinės spalvos);
5. Flowery Orange Pekoe — tai tik sugalvotas pavadinimas nurodyti, jog ši arbatžolė yra ypač švelni.
Visos šios arbatos rūšys parduodamos
kaip „lapų arbata“, arba kaip „broken
tea". Dabar naudojama daugiausia „Broken Tea“, nes ji užima mažiausia vietos
gabenant ir, be to, dar greitai pasileidžia
vandeny.
Dar yra vadinamosios „Fannings“ arbatos, kurią sudaro persijotos mažiausios lapūkų dalelės, ši arbata pardavinėjama
specialiuose maišiukuose. Arbata maišiukuose dvigubai stipresnė už tą patį kiekį
palaidos arbatos.
Gerai arbatai pagaminti reikia turėti
gerų arbatžolių ir tinkamą vandenį. Blogas
vanduo su per dideliu kiekiu kalkių ar
chloro neleidžia arbatai „pasireikšti“. Niekuomet nereikia imti vandenio iš šilto kra
no, tik iš šalto, nes ten vanduo yra švię-

Buvau painformuotas, kad vienas tau
tietis, pasiskaitęs Dr. K. Valterio politinių
straipsnių ir atsakymų jam, priėjo išva
dos, jog nebeverta skaityti „Europos Lie
tuvio“.
To prenumeratoriaus sprendimas, žino
ma, keistas. Jis rodo didelį žmogaus nepa
kantumą kito nuomonei. Arba taip, kaip
aš tikiu, arba nieko.
Lietuvoje, kiek atsimenu, irgi būdavo
panašių kito nuomonės „gerbėjų“. Arba
rašyk tik taip, kaip jiems patinka, arba
pasitrauk su visu savo laikraščiu.
Negerai, vyručiai, negerai, kad šitaip
yra. Argi diktatūra turi būti vienintelė ir
neginčijama forma? Ne, žinoma, kad ne.
Tavo Jonas
Pastatai kaime, bet apie 60 proc, dar
neturi elektros, vandentiekio
(E) Liepos 21 d. per Vilniaus radiją
skelbti pasigyrimai .apie pasikeitimus Lietuvos kaime. Žemės ūkio produktų gamybos *r paruošų ministro pavad. K. Purvins
kas nurodė, kad per pastaruosius 12 metų
valstiečiai Lietuvoje patys pasistatę 23.
572 gyvenamuosius namus, 124 mokyklas
ir kt. Tačiau iš jų tik 40 proc. turi elektrą,
vandentiekį, kanalizaciją. Lygiagrečiai rajonuose vykstąs planavimas, siekiant kurti gyvenvietes miestų pavyzdžiu, tad kolchozų gyventojus dar labiau pajungiant
komunistinei-partinei kontrolei.
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žias. Ypatingais atvejais — per šventes —
pamėginkite paruošti arbatą iš selterio
vandens, ir tuojau pastebėsite skirtumą,
Svarbu taip pat paimti tinkamą kiekį arbatos. Patartina imti vieną arbatinį šaukštuką puodukui ar stiklinei. Kai kas arbatą geria tik iš stiklinių. Arbatlapių arbatai reikia duoti 3-4 minutes, kad pritrauktų, „Broken Tea" — 5 minutes. Po to tuojau gerti arba perpilti į kitą indą be arbatžolių. Laikykite arbatžoles gerai uždarytas. Vandeniui virti indą vartokite tiktai tą, kuris tam skirtas, bet ne kiaušiniams ar net ir dešrelėms, nes kitaip ar
bata bus neskani. Nereikia kaip nors ypač
valyti indo arbatai gaminti ir jokiu būdu
ne visokiais chemikalais valyti. Indą gana
tiktai išplauti, nes indo patina tik teikia
geresnį skonį ir rodo, kad jūs išmanote,
kaip reikia gaminti arbatą.
Gerai pagaminta arbata yra labai skani
ir sveika. Indijoje yra apie 400 įvairių bū
dų, kaip gaminti arbatą.
Arbatą galima gerti su citrina, su grietine, pienu, su romu, bet pamėginkite dar
su vanilija ar su cinamonu. Arbata su imbieru yra delikatesas! Vasaros metu ypač
skani ledų arbata. Pripilkite puoduką ar
stiklą du trečdaliu ledų gabaliukų, padarykite dvigubai stipresnę arbatą ir karštą
užpilkite ant ledų. Per kelias sekundes
gausite puikų gėrimą.
V- Cekauskienį
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Europos lietuvių kronikų
SVEIKINIMAI IŠ JAMBOREE
GRAIKIJOJE
XI Pasaulinė Skautų Jamboree,
Maratonas, Graikija.
1963. VIII, 4
„Europos Lietuviui“
Gerbiamas Redaktoriau,
Anglijos lietuviai skautai siunčia savo
nuoširdžiausius sveikinimus iš Anglijos lie
tuviams tolimos Graikijos. Nešdami savo
mielą trispalvę 76 tautų tarpe, primename
pasauliui, kad lietuviška skautija nėra
mirusi. Taip pat reiškiame padėką kilnios
širdies tautiečiams, kurie parėmė finansiš
kai bei kitais būdais.
Reiškiu pagarbą, ir liekame budėdami
visų vardu.
ps. Br. Zinkus
PRAŠOME NEPYKTI
Pastaruoju metu „Europos Lietuvyje“
dažniau pasitaiko tokių atvejų,
kad
straipsniuose viena kita eilutė atsiduria
ne ten, kur būtų jos vieta, ir panašių nėsusipratimėlių. Labai dėl to atsiprašome skai
tytojus. Taupant darbo jėgą, kiek atsakin
gesni darbai pavedami spaustuvės moki
niui, o jo patyrimas dar ne šimtaprocenti
nis.

GGGGGGGGGGGGGGG
TAURAS VISADA TAURUS
jeigu jums iki šiol jau pa
sitarnaudavo TAURAS, tai jūs žinote,
kad visada būna pasitarnaujama greit,
sąžiningai ir siunčiamos tik geros prekės.
Kviečiame išbandyti visus tuos, kurie
iki šiol dar nėra naudojęsi mūsų patar
navimu.
Geriausios vilnonės medžiagos paltams,
kostiumams, suknelėms; nailonai, kapronas, šilkas ir kitokios dirbtinės medžia
gos; patalynės dalykai; avalynė, oda; vai
kų apranga ir apskritai visa, kas tik gali
ma siųsti.
Kojinės ir rankinės siuvimo mašinos
(Singer, Pfaff, Alfa); švediški ir vokiški
akordeonai; elektros reikmenys, radijo
aparatai; laikrodžiai (Cyma, Avia ir kitų
firmų).
Praeita žiema buvo šalta. Nešilta nė
Vasara. Kad ateinančią žiemą nereikėtų
šalti, siūlome dar prieš jai užeinant įsigyti
gerus europietiškus plunksninius, pūki
nius ar maišytus patalus. Parūpiname
plunksnoj, pūkų ir medžiagos impilams.
Pageidaujantiems galime ir pasiūti.
Parašykite, kainoraščių paprašykite,
klauskite, teiraukitės, lyginkite, darykitės
išvadas.
Visada jums pasitarnauti pasiruošęs

TAURAS

Sfccutyteju kukiai

PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas lietuviams evangelikams Der
byje laikysiu rugpjūčio 18 d„ 14,45 vai., St.
LONDONAS
Mary’s Chapel (Sowter Rd, ir St. Mary's
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll sankryžoje),
Kun, Aldonis Putcė

KONCERTAS
New Yorko lietuvių .teatralų gru
pė atvyksta gastrolėms Į Europą ir
rugpiūčio 17 dieną, šeštadienį, 7 v.
vak., pasirodys su dainomis, muzi
ka ir jumoru Londone.
Koncerte dalyvaus operos solistė P.
Bičkienė, sol. L. Stukas, pianistas Vasaitis
ir aktorius-jumoristas V. Žukauskas.
Koncertas įvyks Sporto ir Soc. Klubo
salėje — 345 A, Victoria Park. Rd., Lon
don, E.9).
Bilietai gaunami po pamaldų prie Liet,
bažnyčios, pas Z. Jurą, Lietuvių Namuose
ir prie įėjimo. Kaina 5 šil.
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IŠVYKO STUDIJŲ SAVAITĖN
Londono Lietuvių Parapijos klebonas
kun. Dr. S. Matulis, MIC, yra išvykęs į
Vokietiją. Jis ten dalyvauja Studijų Savai
tėję ir skaito paskaitą apie religinės bend
ruomenės vaidmenį tautiniu atžvilgiu.
Tarp Studijų Savaitės paskaitininkų yra
ir R. Spalis, kuris skaito paskaitą apie
gimtosios kalbos vaidmenį ir vertę tauty
bei išlaikyti.

J. KRUMINO ROMANAS

TAUTIEČIAI,

DERBY

ITALIJA
LIETUVIŠKA VASAROS

STOVYKLA ALPĖSE

Liepos 3 d. Castelnuovo saleziečių vasar
vietėj atidaryta vasaros stovykla pas tė
velius negalintiems sugrįžti patiems sale
ziečių gimn-jos auklėtiniams. O liepos 20
d. stovyklon atvyko Viktoro Kurgono ir
Kristinos Delevičiūtės lydimi 21 berniukas
iš Vokietijos. Prie jų prisidėjo dar kiti 2
iš pačios Italijos. Iš Švedijos užsiregistra
vusieji dėl susidariusių kliūčių dar nega
lėjo atvykti.
Šiuo metu lietuviškoj Italijos Alpių va
sarvietėj vasaroja 42 berniukai lietuviai.
Stovykla puikiam Aostos slėny, 1200 m
aukštumoj, amžinai baltuojančio ČervinoMatterhorno papėdėj. (Stovyklos antra
šas: Colonia Lituana Don Bosco, Antey St.
Andrė, Aosta, — Italia).
Stovyklai vadovauja ir stovyklautojų iš
laikymu rūpinasi saleziečiai.
Pg

Ten, kur Nemunas banguoja

ATSPAUSDINTAS

Sekantis Nidos Knygų Klubo leidinys
bus Juozo Krumino romanas „šeštasis me
dis“. Jis jau baigtas spausdinti ir atiduotas
knygrišyklom
Tai didžiulė knyga — netoli 400 pusla
pių. O kai tokia didelė, tai šįkart ir kaina
bus dviguba — nebe 5, bet 10 šilingų.
Bet dėl vasaros atostogų knyga šiek tiek
ilgiau užtruks knygrišykloje.

(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)
Oi nelaimė, ką aš matau —
Širdį ver kaip yla:
Numylėtoj mano vietoj
Gyvena barzdyla.
A. Vienažindys

EKSKURSIJA I NOTTINGHAMĄ

TOKIA MADA

Ekskursinis autobusas į Anglijos Lietu
vių Sąskrydį Nottinghame išvyksta nuo
Lietuvių bažnyčios rugpiūčio 31 d., šešta
dienį, 2.30 vai.
Užsirašyti laišku: P. Mašalatis, 29 Low
ther Hse, London, E.8 arba vakarais tele
fonu CLI 2829 ir pas Z. Jurą krautuvėje.

įsigalėjo pas mus graži mada gyventi de
mokratiškai. Ir reikia pasakyti, mėgstame
mes patys tvarkytis. Patys prižiūrime vie
šąją tvarką, patys svarstome ir sprendžia
me įvairius savo kolūkio, įmonės ar orga
nizacijos reikalus, patys vieni kitus kriti
kuojame, nurodinėjame klaidas, o jei kas
tų nurodymų nesilaiko — patys tokį ir
draugiškame teisme apsvarstome.
Tačiau pas mus vis dar neišnyksta tokie
vyrai, kurie taip pat viską stengiasi daryti
patys. Tik viena bėda — jie tai daro ne su
tartinai su visais, o vieni, ir jeigu jie su
kuo nors tariasi, tai tik patys su savim. At
sisėda toks vyras kur nors vadovaujančioj
kėdėj ir pasipučia:
— Aš čia šeimininkas! Aš nuspręsiu! Aš
padarysiu!
žodžiu, pasijunta tarsi mažas karaliukas
savo mažytėje karalystėje. Visagalis, vien
valdis karaliukas.
Štai Kėdainių miesto pakraštyje, įsi
spraudusi kažkur į Babėnų miško pakrū
mes, stovi nedidelė naftos bazė. Pasižiūri į
ją iš šalies — net juokas paima: irgi, mat,
karalystė... O tačiau čia sėdi vadovo kėdėj
toks valdovas, kad ’prieš jį; visi dvidešimt
penki pavaldiniai turi galvas lenkti, nie
kad ir niekur neprieštarauti. Visi neprieš
taravo, lenkė galvas, o vyr. kūrikas J. Šeržys ėmė ir paprieštaravo.
— Direktorius V. Supronas man vado
vas, bet teisybė brangesnė, — senovės fi
losofo žodžiais išreiškė jis savo požiūrį ir
pranešė, kur reikia, apie betvarkę naftos
bazėje priimant bei atleidžiant degalus,
apiforminant dokumentus.
— Bet kaip jis išdrįso? — užsiplieskė
V. Supronas. — Prieš mane, savo viršinin
ką?! Na, palauk — tas tau taip nepraeis...
Jeigu V. Supronas tikrai būtų karaliu
kas, tai daug žiūrėti čia nebūtų reikalo:

PAIEŠKOJIMAI

SUTKUS Valys ir GAUDIEŠAITĖ Valė,
navarėniškiai, JONUŠAI Domas ir Kazys,
telšiškiai, KRIKŠČIUKAITYTĖ Onutė ir
SABAITYTĖ Bronė, patys ar žinantieji
apie šiuos asmenis, prašom pranešti „Eu
ropos Lietuvio“ Administracijai.

MONTAUTAS Adomas, gimęs 1924 m.
Šiauliuose, pats ar žinantieji apie jį pra
MAIL ORDERAPARCEL SERVICE šom rašyti: Z. Juras, 421, Hackney Rd.,
London, E.2.
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS
LONDON, W.3
RAIKAUSKIENĖ (Ponelytė)
Sofija,
duktė Petro ir Veronikos, gimusi apie 1900
ENGLAND
metus Šiauliuose, pati ar žinantieji apie
Tel. ACO 4374
ją prašomi rašyti „Europos Lietuvio“ Ad
ministracijai.
(A. BRIEDIS)
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TAZAB & CO. LTD
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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 Lietuvoj. Grynos
vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio pamušalu,
tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški nailoninio kailio
paltai su specialiu šiltu pamušalu ar be pamušalo. Didis
pasirinkimas grynos vilnos medžiagų vyriškiems ir mo
teriškiems kostiumams, suknelėms ir paltams.
ODOS. AVALYNĖ. APATINIAI. ŠVEICARIŠKOS KAŠMIRO
VILNOS SKARELĖS. PŪKUOTOS SKAROS „BABUŠKI“.
MOTERIŠKI, VYRIŠKI IR VAIKAMS MEGZTINIAI.
HOHNER AKORDEONAI.

Labai specialus pasiūlymas, kuris galioja tik trumpą
laiką. Mes esame pavadinę tai „komerciniu siuntiniu“.
Trys atkarpos puikiausios rūšies Worstedo (kamgarn)
dailiems vyriškiems kostiumams (gryna vilna), dvi
atkarpos tamsiai mėlynos ir viena ruda (iš viso 10 jar
dų), tiktai už 21.0.0 svarą. Kaina yra kartu su visais
mokesčiais — su muitu ir licenzijos mokesčiu. Ar begali
būti geresnė proga padėti saviškiams Lietuvoje?

Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.
Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.
........j.........:::..:,::::;;..:..:: :::::::::::::::::::::

TAVE PAPUOŠIME, KAIP
TIKRA SAVO MOTINA
Nuo 1940 metų lietuvis, vargšas pūslėto
mis rankomis artojas, bolševikų pasmerk
tas klajoti šaltose Sibiro taigose, imdavo
su savim į kelionę gimtosios žemės saują.
Juoda žemė, bet kokia brangi: persunkta
ašarų, tėvų, senelių kraujo, pralieto kovo
jant su carizmu, bolševikais, bermontinin
kais ir lenkais! Kiek toje žemėje svajota
buvo apie laimę šviesaus gyvenimo.
Bolševikams užvaldžius, tos laimės Lie
tuvoje nebuvo, vargas lapote lapojo, brauk
damas nuo skruosto sielvarto ašarą. Bran
gi gimtoji žemė... Mylima, kaip tikra mo
tina...
Bolševikų komunistai veikėjai, numetę
šalin savo žadėtuosius lygybės, vienybės
žodžius, naudoja prieš liaudį žiauriausius
metodus, kurių dar pasaulis negirdėjo.
Tiesa, atsiranda naivių lietuvių. Jie tiki
na, kad gyventi esą galima. Tik reikia la
biau stengtis Lietuvoje įgyvendinti Stali
no konstituciją.
Tai yra svajonės. Tas pat, kaip tikėti,
kad pražydės nudžiūvusi obelis.
Kremliaus ponams tai nerūpi. Jie žiūri,
kaip greičiau Lietuvos valstiečius apiplė
šus suvaryti į kolchozus. Tokia yra jų
veikla „tautos gerovei“: lietuvius paversti
savo krašte badaujančiais ubagais.
Praėjo dvidešimt treji metai, kaip lie-
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įkišai neklaužadą į cypę — ir baigtas kriu
kis. Bet šiais laikais taip nepadarysi. Tai
ir Supronas, nors ir labai įsižeidęs už kri
tiką, nutarė elgtis atsargiai, kad nors iš
oriniai atrodytų, jog jis demokratijos nepa
žeidžia.
Taip patyliukais 1963.III.7 d. bazėje bu
vo paskelbtas direktoriaus įsakymas: „Už
tai, kad š.m. vasario 10 d. J. Šeržys paliko
kelioms valandoms be priežiūros katilą,
pareikšti jam papeikimą“.
Praėjo dvi dienos, ir vėl patyliukais ant
sienos pasirodė įsakymo nuorašas: „1963.
III.9 d. Už tai, kad J. Šeržys š.m. vasario
16 d. įmonės teritorijoje gėrė, pažeminti jį
pareigose“.
Gal tuoj būtų pasirodęs ir trečias įsaky
mas, bet teko padaryti pertraukėlę. Mat,
pasirodė, kad betikrinant J. Šeržio signa
luose iškeltus faktus, išaiškėjo visa eilė
naujų darbo bei finansinės drausmės pažei
dimo atvejų, kurių net nebuvo signale. Ko
vo 19 d. direktorius Supronas gavo papei
kimą.
— Na, užtaisei man košės — srėbk ir
pats, — trinktelėjo kumščiu į stalą V. Sup
ronas ir balandžio 27 d. parašė naują įsa
kymą: „Už tai, kad J. Šeržys š.m. balan
džio 15 d. padarė pravaikštą, atleisti jį iš
darbo“.
Mes neketiname besąlygiškai ir katego
riškai ginti J. Šeržį. Bet viena keistoka:
penkeris metus J. Šeržys buvo geras, doras
ir klusnus darbuotojas, o užteko tik jam
pasišiaušti prieš savo viršininką — ir be
jokio profesinės sąjungos sutikimo jis bu
vo išvytas už įmonės vartų. O tuo tarpu
nekarūnuotasis naftos bazės valdovas gi
riasi:
— Na, kas dar pamėgins su manim pasigalinėti?
Aišku, po tokios eigos kritika nutilo.
Tik ar ilgam?..
Jau kaip norėtų panašių pažiūrų vyrai
viską spręsti patys, o, žiūrėk, jų pavaldi
nių tarpe demokratiniai polinkiai ima ir
išlenda, kaip yla iš maišo. Taip atsitiko ir
Ariogaloje. Prieš ligoninės vyr. gydytoją
M. Storpirštį pasišiaušė senas, prityręs gy
dytojas P. Sinkevičius. Atvirai tariant, ne
-W£-
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Dabar jau galime siųsti į Rusiją ir Pabaltijo Valstybes ne
tik rūbus, avalynę, medžiagas, maistą ir visus kitokius
smulkesnius dalykus, bet taip pat galime pasiųsti:
Auto mašinas, motociklus, dviračius,
skalbimo mašinas, šaldytuvus ir t.t.

Be to, prašome nepamiršti:

1:

1. Duodame lengviausias išsimokėj imo sąlygas.
2. Pasiunčiame Jūsų pačių paruoštus siuntinius.
3. Mūsų sąskaitos suteiks Jums teisę gauti
mokesčio nuo Jūsų uždarbio sumažinimą
(Income Tax).
Dėl visų informacijų ir kainoraščių prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2., ENGLAND.
Tel.: SHO 8734.
įį»!LTrįiM-

tuvis darbo žmogus yra priverstas savo
gimtajame krašte rusams vergauti. Jam už
daryta į Vakarus išvykti siena, kenčia jis
laisvės ilgesio gniaužiama širdimi.
Naujoje Tarybų Lietuvoje tautiečiai jau
čiasi, kaip sunkiųjų darbų kalėjime. Bet
pro bolševikų pagyrų melo rūką mes jau
čiame ateinantį skaistų senosios Lietuvos
laisvą, nepriklausomą rytojų.
Artinasi ta laimingiausieji diena, kada
mes galėsime, Lietuva, tave papuošti pui
kiu laisvu nepriklausomybės rūbu. Atėjus
tai valandai, daug tėvynainių, bolševizmo
žiaurumų nublokštų toli nuo savo gimtųjų
pastogių, vėl grįšime kurti iš naujo laimią
gą tautos gyvenimą.
Štai kada išsipildys mūsų svajonės, kad
bolševikų išnaudojama Lietuva nebeklūpos ant kelių prieš Maskvos valdovus.
Laimingi tada sveikinsime šaunųjį Ge
dimino miestą, žiląjį Kauną Nemuno ir
Neries santakoje.
Jonas Strumskis

taip jau smarkiai ir tepasišiaušė. Jis tik
pastebėjo, kad ligoninėje pasitaiko kyši
ninkavimo, nepakankamai rimto požiūrio į
atliekamas pareigas bei kitų negerų faktų,
ir apie visa tai draugiškai pasakė M. Stor
pirščiui — jaunam, tik neseniai mokslus
baigusiam vyr. gydytojui. O šis įsižeidė:
— Aš čia viršininkas ir tu manęs ne
mokyk!
. Sinkevičius daugiau ir nebemokė. Tik
ataskaitiniame profsąjungos susirinkime
ėmė ir išdėjo viską viešai, ką žinojo ir
matė.
— Kaip tamsta drįsti! — šokosi Stor
pirštis. — Tuojau atsiprašyk, arba aš ki
taip su tamsta pasikalbėsiu!
O kadangi Sinkevičius neatsiprašė, tai
Storpirštis iš tikrųjų pradėjo „kitaip“ kal
bėti. Iš pradžių pamėgino nulenkti kriti
kuotoją:
— Tu atšauk savo pasisakymą, aš tau
duosiu papildomą etatą— ir vėl gyvensime
kaip gyvenę...
Kai tai nepadėjo, jau rytojaus dieną Sin
kevičius gavo įspėjimą žodžiu už tai, kad
jis, neva, blogai peršvietęs ligonį. Sekan
čią dieną įsakymų knygoje atsirado įsaky
mas, kuriuo Sinkevičiui pareikštas papei
kimas už pravaikštą. Dar po poros dienų
Sinkevičius turėjo aiškintis gydytojų ga
mybiniame pasitarime. Pagaliau į užsitę
susį konfliktą įsikišo Raseinių rajono vyr.
gydytojas. Jis rado, kad abi susiginčijusios
pusės nebegali toliau dirbti drauge ir at
leido iš pareigų... P. Sinkevičių. Tiesa, jam
pačiam „prašant“... O tokiu atveju, žino
ma, ir profsąjungos sutikimas atleidimui
nereikalingas, žodžiu, visi formalumai
išlaikyti. Demokratija nepažeista.
Kriti
kuojamasis ir šiandien tebed'rba savo pa
reigose, o kritikuotojas P. Sinkevičius tu
rėjo išsikelti į kitą miestą vien dėl to, kad
drįso paliesti savo vienvaldį viršininką.
Tačiau ir šioje istorijoje lieka viena ne
aiški vieta: o kaip gi ateityje bus vysto
ma kritika sveikatos apsaugos tinkle, jei
gu šitaip elgiamasi su išdrįsusiais pakriti
kuoti „iš apačios“?
Nežinia, kuo neįtiko cecho Nr. 1 buhal
terė Genė Bernotavičienė „Raudonojo Spa
lio“ direktoriui Jakučiūnui, tačiau jis, nei
jos, nei profsąjungos sutikimo nesiklausęs,
ėmė ir perkėlė ją į centrinę buhalteriją su
mažesniu atlyginimu.
— Už ką? — pasiteiravo teisėjas, svars
tęs Bernotavičienės skundą.
— Su darbu nesusidoroja, — rado pato
gią formuluotę direktorius.
— O konkrečiai, kada ir ko neatliko?
Mikt, mikt — nėra ką sakyti...
Teismas atitinkamai įvertino direkto
riaus pomėgį nesiskaityti su mūsų demo
kratijos principais: uždėjo jam nuoskaitą
60 rublių. Težinos kitą kartą, kad ne visur
leidžiama rodyti savo valdžios galią.
Galima būtų nurodyti ir daugiau mėgė
jų nesiskaityti su įstatymais, mėgėjų užgniaužinėti kritiką, mėgėjų viską spręsti
vienvaldžiai, patiems. Tik daugybė mūsų
demokratiškų institucijų taip susiaurino
jų galimybes, kad tokių nekarūnuotų kara
liukų kasdien vis mažėja. O jeigu dar-kur
nors užsiliko vienas kitas, tai toks tegu ži
no — nepasiseks! Niekam nevalia pažeisti
mūsų didžiausio iškovojimo — tarybinės
demokratijos principų!
R. Tilvytis, L. Juozėnas
„šluotos“ korespondentai
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