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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Šventės tikrosios ir primestinės
„Komunisto“ žurnalo bendradarbis E. 

Juškys su džiaugsmu tvirtina, kad Lietu
voje pastebimai nykstančios šventės, o jų 
vietą užimančios naujos. Mes turime rim
to pagrindo netikėti tuo, nes visa, kas prie 
varta primetama, labai sunkiai prigyja. 
Bet Juškys galvoja, kad toks švenčių kei
timasis esąs visiškai natūralus. Mat, anks 
čiau žmogus jautęs aklą baimę dėl nesėk
mės ir stichinių nelaimių, jam tada buvęs 
reikalingas Dievas.

Kadangi naujosios šventės turinčios ug
dyti komunistini sąmoningumą, tai iš visa 
ko išeitų, kad šiandien Dievo vietą užėmė 
komunistų partija. Dėl to jos patvarkymu 
švenčiamos sovietinės konstitucijos, per
galės dienos, sovietinės Lietuvos respubli
kos įkūrimo, sovietinės armijos, šachti
ninko, kosmonauto, žemdirbio ir panašios 
šventės.

E. Juškys didžiausią pažangą įžiūri net 
ir tame atvejuje, kad žmonės nebeneša 
ūkininkui pabaigtuvių vainiko, o eina pa
gerbti brigadininko ar kolchozo pirmi
ninko.

Ūkininko, žinoma, nebegalima jau pa
gerbti, nes jis buvo išgabentas į Sibirą ir 
ten suspėjo numirti arba grįžo paliegęs. 
Bet ką gi iš tiesų lietuviui reiškia tos nau
josios šventės, kurias dabar įveda par
tija?

Na, pradėkim nuo pagarbos brigadinin
kui ir kolchozo pirmininkui. Argi jie nėra 
simboliai baudžiavos, kurią įvedė ta pati 
komunistų partija? Argi ne brigadininkas 
varo į darbą krauti turtų visagalei parti
jai? Skirtumas tarp prievaizdo, koks bū
davo seniau dvare, ir brigadininko yra, 
rodos, tik tas, kad šiandieninis nebesi- 
švaisto bizūnu. Jis turi modernesnių prie
monių — gali įskųsti baudžiavą einantį 
kolchozininką ir pasodinti jį kalėjiman. 
Jeigu jį bus numatyta mušti, tai tą parei
gą atliks policija. Kolchozo pirmininkas, 
žinoma, atstoja dvarininką.

Sovietinė armija simbolizuoja krašto 
pavergimą ir priklausomybę nuo Mask
vos. Sovietinė konstitucija yra simbolis 
naujojo gyvenimo, kuriame nebėra jokių 
laisvių. Taip pat svetimos lietuviui viso
kios kosmonautų ir šachtininkų dienos. 
Lietuva juk neturi šachtų. Tai kam jai tos 
šachtininkų dienos? Ar tik tam, kad būtų 
prisimenama, jog į tas svetimas šachtas 
šiandien jau gabenami lietuviai? Džiaug
tis tuo nėra ko.

O liūdėti galėtų būti ir kitų dienų. Pa
vyzdžiui, išvežimų dienos, kai 1940 m. va
gonai trokštančių lietuvių prievarta ke
liavo į Sibirą. Arba kolchozų įvedimo, kai 
dingo viltys be brigadininko ir kolchozo 
pirmininko dirbti kąsnelį savo žemės. To
kios šventės būtų prasmingos, nors ir 
liūdnos.

O daugumas partijos įvedamųjų yra ar
ba lietuviui svetima banalybė, arba sim
bolizuoja vergiją, žmogaus ir lietuvio pa
niekinimą, visagalės partijos siautėjimą 
ir melą. Todėl netikime, kad galvojąs ir 
jaučiąs lietuvis gali su pasitenkinimu pri
imti tas šventes.

Silkiktis, kurią reikės nusavinti
Lietuvoje taip pat bus iškilmingai šven

čiama socialistų internacionalo 100 metų 
sukaktis. Važinės paskaitininkai, bus ruo
šiamos parodos, vyks konferencijos, žo
džiu, bus nemaža triukšmo, ir žmonėms 
teks sugaišti apsčiai laiko besiklausant 
paskaitų fabrikuose, kolchozuose ir mo
kyklose.

Tokio didelio pasiruošimo galima būtų 
laukti, jei sukaktis būtų tiesiogiai kuo 
nors svarbi komunistams. Socialistų in
ternacionalą komunistai patys išardė ir 
įsisteigė savąjį. Išardė dėl to, kad dėl dik
tatūrinių palinkimų ir nusistatymų nega
lėjo bendradarbiauti su demokratais. Tai 
kas gi dabar atsitiko, kad diktatūrininkai 
šitaip kruopščiai ir su visa pompa ruošia
si tai sukakčiai? Argi jie būtų sudemo- 
kratėję?

Sunku tuo patikėti. Greičiausia, tą in
ternacionalą jie nori nusavinti. Turėdami 
jau neblogų specialistų istorijai klastoti, 
sunkumų jie čia neturės.

Lietuvos aviacija be lietuvių
Paleckio pavaduotojas Baltušis pasira

šė aktą, kuriuo garbės raštais apdovano
jami „Lietuvos atskiros aviagrupės dar
buotojai“.

Jeigu apdovanotiesiems tai yra proga 
išgerti ir tuos raštus aplaistyti, tai istori
kui vis dėlto tasai aktas bus dokumentas, 
kuris leis suprasti, kokia šiandien yra Lie 
tuvos aviacija. Žiūrėkite tik, kokie lietu-

BUTAI MIESTUOSE
(Elta) Viena įdomesnių temų tai Lietu

vos miestų butai, jų išvaizda, sąlygos gau
ti butus ir kt. Kalbėdamasis su neseniai 
iš Lietuvos atvykusiais, Eltos atstovas pir 
miausiai teiravosi apie Vilniaus, Kauno 
statybas, apie jų pobūdį bei būdingesnes 
savybes.

— Kadangi Lietuvoje jaučiamas ne
paprastas butų trūkumas, tai netenka ste
bėtis, jei Vilniuje ir Kaune statoma ne
mažai naujų gyvenamųjų namų. Dažniau
siai jie statomi ištisais kvartalais, ir juos 
vadina „mikrorajonais“. Tokiuose kvarta
luose yra parduotuvės, kirpykla, kartais 
ir mokykla. Tie rajonai Kaune daugiausia 
iškilo Petrašiūnuose, Panemunėje, Vili
jampolėje, o Vilniuje — Antakalnyje, Žvė 
ryne ir miesto dalyje įvažiuojant iš Kau
no pusės.

Naujieji namai turi eilę trūkumų. Stali
niniu laikmečiu jie buvo puošiami nerei
kalinga skulptūra — bokšteliais ir kitais 
niekam nereikalingais, tačiau brangiai at- 
seinančiais ornamentais. Vėliau susigrieb
ta — dabar namai jau statomi panašesni 
į vakarietiškus. Vis dėlto butų aukštis 
juose toks žemas, kad lietuviai ne be pa
grindo juos vadina „dėžutėmis“. Ypač 
sunku žiemą, nes namus apkūrenant cent
riniu šildymu, bet esant mažai kubatūrai, 
butuose būna nepaprastai tvanku. Todėl 
tų namų butuose pasijunti esąs kaip nar
ve. Į gyventojų patogumus neatsižvelgda
mi, sovietai namus su žemais butais stato 
taupumo sumetimais.

Trumpai tariant, tos naujos statybos 
butai laikomi nepatogiais. Čia vienas pa
vyzdys: Lietuvoje paplitęs paprotys keis
tis butais. Jei šeima gausesnė ir ji turi 
mažą butą, tai skelbiasi laikraštyje, kad 
savo butą nori keisti į didesnį. Visuomet 
stengiamasi butą gauti senos, o ne naujos 
statybos namuose. Namus skubiai statant, 
juose trūksta rankenų, arba jos neveikia, 
neįmanoma atidaryti langų, dėl blogo ka
nalizacijos bei vandentiekio pravedimo 
nuo lubų krenta tinkas, parketas iškryps
ta ir supleišėja ir pan.

— Kiek asmenų viename bute papras
tai gyvena? Kokios butų nuomos? Kaip 
su butų apšildymu, ar gamtinės dujos 
(gazas) prieinamos kaip šildymo prie
monė?

— Didesnės šeimos gauna atskirus' bu
tus. Toks butas turi du ar tris kamba
rius. Didesniuose butuose apgyvendina
mos kelios šeimos. Šeimininkės turi nau
dotis bendra virtuve, gyventojai bendrai 
naudoja vonią, ir dėl to susidaro daug ne
patogumų. Tai ypač pastebima, kai butuo
se apgyvendinamos įvairių tautybių šei
mos. Nesutarimus tarp tų nuomininkų 
tenka spręsti net teismo keliu. Tai dažni 
atvejai. Būdinga, kad, kiek teko pastebė
ti, žydai negyvena drauge su kitų tauty
bių gyventojais, žydai dažniausiai gyvena 
su kita žydų šeima. Kaip jie to pasiekia 
— neaišku.

Viengungiui gauti atskirą butą Lietuvos 
miestuose beveik neįmanoma. Jam niekad 
nesuteikiamas dviejų kambarių butas, o 
vieno kambario su virtuve butų yra labai 
mažai. Todėl viengungiai paprastai turi 
glaustis prie šeimų.

čia tenka paaiškinti: dauguma Lietuvo
je gyvenamųjų namų miestuose — valdiš
ki, t.y. jie pastatyti valdžios ar nusavinti 
buvę privatūs butai. O privatūs butai — 
labai nedidelės kvadratūros namukai. Vi
si aukščiau minėti atvejai liečia valdiškus 
butus. Žinoma, ne visi juos gauna, ir daug 
kam butus, tenka nuomoti privačiuose 
namuose arba būti subnuomininkais pas 
valdiškų butų šeimininkus.

Valdiškų butų nuoma nedidelė — vidu
tiniškai siekia 5-10 rb., tai priklauso nuo 
buto kvadratūros. Jei šeima Vilniuje ar 
Kaune turi didesnį butą, tai ji vieną kam
barį išnuomoja ir mėnesiui gauna ligi 20 
rb. nuomos. Tuo būdu buto šeimininkas 
apmoka savo nuomą ir dar uždirba. Žino
tina, jog iš subnuomininko reikalaujama, 
kad jis neskelbtų nuomos dydžio. Panaši 
kaina nuomojant ir privačiuose na
muose.

Elektra Lietuvoje nebrangi, ir už ją mo
kama pagal skaitliuką. Senos statybos na
mai daugiausia apšildomi malkomis ir 
anglimis — tuo pasirūpina patys gyvento
jai. Valdiškuose namuose kurą pristato 
namų valdyba, apmoka gyventojai, ir na
mai apšildomi centriniu šildymu. Šildy
mas alyva Lietuvoje nežinomas. Gamti- 

viai buvo apdovanoti: Borodkinas, Chra- 
movas, Kalnojus, Mnuchinas, Murzovskis, 
Nagornas, Samsonovas, Smoliakovas.

Tiesa, tarp tų „garsiųjų“ lietuvių esa
ma keleto netokių garsių, kaip Gaidama
vičius ar Muraška. Bet šiandieninėje Lie
tuvos aviacijoje daugumą vis dėlto suda
ro ne Muraškos, bet Borodkinai su Chra- 
movais. 

nės dujos naudojamos tik virimo reika
lams, bet ne butų šildymui. Dujos įvestos 
tik naujuose namuose. Kitų namų gyven
tojai, norėdami virti dujomis, nusiperka 
dujinę plytelę ir vadinamąjį dujų „balio
ną“, kurį kas mėnuo tenka keisti. Norint 
savo bute turėti gamtines dujas, tenka 
užsirašyti į didelę eilę. Reikia laukti ir 
tiems, kuriems išsenka dujų „balionas“. 
Kol dujų tiekimo valdyba pristatys pilną 
„balioną“, kartais praeina net savaitė, tad 
šeimininkės atsiduria keblioje padėtyje. 
Dujas patiems įsirengti draudžiama.

— Kaip su butų įrengimais? Kokia 
tvarka gaunami butai, kuriuo būdu pati
riama apie tuščius butus?

— Radiją turi kiekviena šeima, televi
zijos aparatą pastebėsi jau rečiau, o šal
dytuvą ar skalbiamą mašiną dar rečiau. 
Kad šie namų apyvokos daiktai brangūs 
ir ne kiekviena šeima juos turi, liudija 
miestuose veikią nuomojimo punktai — 
juose išnuomojamos skalbimo mašinos, 
dulkių siurbliai bei kiti namų apyvokos 
reikmenys.

Valdiški butai dabar gaunami tik per 
darbovietes. Tiesa, vykdomieji komitetai 
turi taip pat butų fondą, kuris panaudo
jamas ypatingesniais atvejais (pvz., pen
sininkams). Butų gavimo tvarka tokia: 
padavus pareiškimą darbovietės profesi
nės sąjungos komitetui, prašančio gyvena
mąją vietą aplanko komisija. Ji nustato, 
ar butas reikalingas. Paprastai, jei žmo
gui „nelyja ant galvos“, jei jis turi kokią 
pastogę, tai jo prašymas nepatenkinamas. 
Teigiamu atveju, prašantysis įtraukiamas 
į sąrašą, kur jau keli šimtai laukiančiųjų. 
Juk darbovietėms per metus išskiriama 
kelios dešimtys ar dar mažiau butų, todėl 
galite įsivaizduoti, kaip pasijunta žmogus, 
atsidūręs, pvz., 300-ju eilėje. Nenorėdami 
laukti butų metų metais, gyventojai grie
biasi kyšių, naudoja pažintis ir pan.

Apie siūlomus butus laikraščiuose nie
kad nerasi skelbimų. Tačiau spaudoje 
(Vilniaus „Vakarinėse Naujienose“, ku
rios nepasiekia Vakarų) pastebėsi daug 
skelbimų ieškančių butų, šie butą ar kam 
barį tegali išsinuomoti tik privačiuose na
muose ar būti subnuomininku valdiškuo
se. Jau minėta, kad tuo atveju kainos bū
na aukštos. Esama išimties: vykd. komi
tetas, patyręs, kad į valdišką butą pri
imamas subnuomininkas, ir nustatęs, kad 
buto šeimininkas turi per daug kvadratū
ros, subnuomininkui suteikia vad. orderį 
kambariui — kitaip sakant, jis jau mokės 
mažesnę nuomą, bet... valstybei.

Retai, bet pasitaiko iškraustymų iš bu
tų. Butų nuomos taisyklės numato gali
mus iškraustymo atvejus, pvz., kai patal
pos sąmoningai gadinamos ar pastoviai 
trukdoma ramybė. Tokių atvejų nedaug 
jau vien tik dėl to, kad valdiški butai 
branginami.

— Ar rusai ir kiti turi pirmenybių išsi
nuomojant butus?

— Žinoma, į Lietuvą atvykę rusai ar 
kiti Sovietijos atėjūnai butu aprūpinami 
labai trumpu laiku. Jie butus gauna per 
darbovietes.

Beje, išskirtina dar viena — iš užsienio 
grįžusiųjų kategorija. Valdiški butai 
jiems suteikiami be eilės, ir jie su pato
gumais. Tai daroma grynai propagandi
niais sumetimais, nes nenorima sugrįžė- 
lius atbaidyti nuo sovietinės tikrovės. Jie 
aprūpinami ir gerais darbais, tačiau, to 
nepaisant, tie „reemigrantai“ dažnai reiš
kia nepasitenkinimą. Galima pridurti: 
daugelis Kaune gyvenančių iš Pietų Ame
rikos sugrįžusiųjų stengiasi gauti leidi
mus grįžti atgal. Jie važinėja į Maskvą, 
prašo tarpininkauti buvusių kraštų pa
siuntinybes ir nurodo priežastį — Lietu
voje esąs netinkamas klimatas... Tačiau 
visai atvirai jie sakosi esą nepatenkinti 
gyvenimo sąlygomis Lietuvoje.

ŠIMTAMETIS, KURIS NEBEDIRBA

Kaip „Tiesa“ praneša, Gruzdžiuose 100 
metų susilaukė Juozas Rakštys. Jam pa
gerbti buvo net suruoštos iškilmės, ir ta 
proga jis papasakojo, kad sunkios jam 
buvo piemens ir pusbernio dienos. Tiek, 
matyt, senukas tik ir atsimena, arba tiek 
teturi teisės papasakoti. Ką gi jis paskui 
darė, kai baigė pusberniauti?

Gal jis ir būtų pasakęs, jei ne ta pensi- 
jėlė. Mat, Pakštys yra vienas tų retų se
nukų Lietuvoje, kurie nebeverčiami dirb
ti, gauna pensijėlę. Ir tą pensijėlę jis pra
dėjo gauti ne dėl savo nuopelnų, bet dėl 
sūnaus, kuris pirmosios bolševikų okupa
cijos metu dirbo bolševikams. Vadinas, 
pensijėlė duodama iš malonės, dėl to rei
kia atsargiam būti...

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Vokietija laukia
Kinijos komunistai paskelbė gandą, kad 

Chruščiovas ruošiasi V. Vokietijai par
duoti savo valdomąją rytinę Vokietijos zo 
ną. Tą gandą turėdamas galvoje, britų 
„Financial Times“ rašo:

„Labai plačiai buvo pasklidusios kal
bos, kad Bonna „išpirks“ sovietinę zoną. 
Eile pasisakymų Maskva nei patvirtino 
tą dalyką, nei paneigė tokią fantaziją. 
Bet per Britanijos užsienių reikalų minis 
terijos sluoksnius ateina žinios, kad Bon- 
nos ir Maskvos santykiuose nėra ko lauk
ti naujienų. Jau ilgesnis laikas, kai sovie 
tai bando pasiekti „normalių“ santykių, 
remdamiesi esamąja padėtim, bet daryda
mi šiokių tokių smulkių, bet neesminių 
nuolaidų. Dėl to visiškai galima laukti, 
kad Maskva ūkinių ir kultūrinių santykių 
klausimą perkels net į Vakarų Berlyną. 
Kiek tokia nuolaida bebūtų verta, tačiau 
ji nepašalins nei Berlyno sienos, nei spyg 
liuotų vietų tvoros. Ir jokia Vakarų Vokie 
tijos vyriausybė vis tiek negalės pasakyti, 
kad padėtis Vokietijoje yra normali, kol 
kraštas tebėra padalytas. Taip pat jei ir 
Ulbrichtas būtų pašalintas, tai jo įpėdinis 
bus tik kitas Maskvos patikėtinis“.

Į tokius gandus kaip į fantaziją žiūri ir 
amerikiečių „The New York Times“, ku
ris rašo:

„Aišku, Bonnoje domimasi tais bandy
mais suartėti ir su tuo susijusiu nerimu 
Vidurio Vokietijoje. Dėl to ten laukiama 
naujų Chruščiovo pasisakymų, ar jis iš 
tiesų nori padaryti biznį ir kokia kaina. 
Tačiau Erhardas yra realistas ir praktiš
kas žmogus. Dėl to negalima patikėti, 
kad jis, susižavėjęs mintim apie tą išpar
davimą, kuris irgi būtų susijęs su tam 
tikromis sąlygomis, imtų ir išleistų iš akių 
tą galimybę, kad net su padidėjusia pre
kyba kartu veršis ir sovietinė įtaka. Dėl 
to negalima patikėti, kad jis kokia nors 
nauja sutartim suvaržytų dabartinę Bon- 
nos politiką. O kol kas galima tik spėlioti 
ir darytis prielaidas. Ar iš tiesų Chruščio 
vas galėtų būti taip gerai nusiteikęs ar

Į" SeplųnioS DIENOS ~|
SUSISIEKIMAS SU R. BERLYNU

Po ilgų derybų Vakarų ir Rytų Vokieti
jos pagaliau pasirašė susitarimą, pagal ku 
rį V. Berlyno gyventojai galės gauti atitin 
kamus pasus ir galės aplankyti R. Berly
ne savo gimines. Sutarimas apima 4 dvie
jų savaičių tarpus per metus.

V. Vokietijos sluoksniuose dėl to reiškia 
ma ir tam tikros baimės, kad atvažiavęs 
Chruščiovas nepasakytų: abiejų Vokietijų 
vyriausybės taip gražiai bendradarbiauja 
humanitariniais sumetimais, tai galės pa
čios tarpusavy susitarti ir dėl apsijungi- 
mo.
STOPHAS GROTEWOHLIO VIETOJ

Rytų Vokietijos min. pirmininko vietą 
užėmė Willis Stophas.

Tas pareigas jis ėjo jau, kol sirgo da
bar miręs min. pirm. Grotewohlis.

Šis buvęs plytininkas karo metu išsitar
navo kapralo laipsnį ir užsidirbo II klasės 
geležinį kryžių. Sovietai 1956 m. jį buvo 
padarę krašto apsaugos ministeriu ir pa
kėlė į generolus leitenantus.

KANCLERIS NETIKI
Kancleris Dr. Erhardas pareiškė, kad 

numatomoji Chruščiovo viešnagė V. Vo
kietijoje nieko ypatingo nežada. Tiek tik 
būsią naudos, kad Chruščiovas tiesiogiai 
gaus progos patirti, jog tėra viena vokie
čių tauta ir Vokietijos sujungimas išeitų 
į naudą ne tik Vokietijai ir Europai, bet 
ir Rusijai.

Pasiruošimus Chruščiovui priimti gero
kai užtemdė vokiečių techniko apnuodiji- 
mas Maskvoje. Sovietai nusiplovė rankas 
ir net tvirtina, kad tai pačių vokiečių dar
bas.

NAUJAS NUMERIS
Sovietiniuose Rytų Europos kraštuose 

baigėsi užsieniečių turistų sezonas. Užsie
niečiai atsiveža ir palieka baisiai tiems 
kraštams reikalingos valiutos. Tai gerai. 
Bet vąldančlųjų susirūpinimą kelia tai, 
kad kiekvienas tų turistų vis dėlto pasėja 
kapitalizmo sistemą propaguojančios sėk
los.

Norėdami atgrasinti jaunimą nuo už
sieniečių, bulgarai ir čekai pradėjo skelb
ti, kad jaunos merginos parsidavinėjan
čios užsieniečiams, norėdamos prabangiai 
gyventi. Vadinas, užsieniečiai didiną pros 
tituciją. 

taip bėdų priremtas prie sienos, kad sku
bėtų sudaryti naują Rapalo sutartį? Ar 
jis būtų pasiryžęs mokėti už tai Vidurio 
Vokietijos ir Berlyno laisve? Tokie daly
kai atrodo neįsivaizduojami. Žymiai la
biau galima patikėti, kad jis, vis labiau 
spaudžiamas kiniečių, į Bonną atvažiuos 
tik pasiguosti“.

Britų „New Statesman“ rašo, kaip abe
jingai patys vokiečiai žiūri į busimąjį 
Chruščiovo apsilankymą.

„Daugumas vokiečių“, rašo laikraštis, 
„šaltai sutinka žinią, kad ateinančią žie
mą gal apsilankys Chruščiovas. Jie įtiki
nėja vieni kitus, kad daugiausia, ko iš to 
galima tikėtis, tai pasikeisti nuomonėmis 
ir parodyti sovietų vadui V. Vokietijos sėk 
mingą demokratiją, jos taikingumą ir ne
palaužiamą pasiryžimą apsijungti“.

VATIKANAS IR VENGRIJA
Šveicarų „Gazette de Lausanne“ dėl šv. 

Sosto su Vengrijos vyriausybe sudaryto
sios sutarties rašo:

„Pirmą kartą šv. Sosto atstovai padė
jo savo parašus po sutartim kartu su ko
munistinės vyriausybės atstovais. Pirmą 
kartą liaudies demokratams parūpo su
tvarkyti santykius su Bažnyčia. Vien tie 
dalykai yra tokie reikšmingi, kad įvy
kiams užsienių reikalų ministerijoje Bu
dapešte teikia istorinės reikšmės. Penkių 
naujų vyskupų paskyrimas į seniai jau 
tuščias vietas rodo tą dvasią, kurioje bu
vo tariamasi. Turint galvoje, kad du iš tų 
aukštųjų dignitorių buvo laikomi Kadaro 
režimo kalėjime ir kad šv. Sostas atsisakė 
dviejų sutarčiai numatytųjų pasiūlymų, 
kuriems priešinosi Budapešto vyriausybė, 
reikia pripažinti tą abiejų pusių gerą va
lią, kuri leido pasiekti susitarimo. Jono 
XXIII pradėtasis darbas jau neša vaisius. 
Kita vertus, reikia pripažinti, kad Vengri
jos vyriausybė, darydama nuolaidas ūki
ninkams ir paskelbdama amnestiją poli
tiniams kaliniams, dar labiau sustiprina 
savo ryšius su žmonėmis“.

PREZIDENTAS DĖL SUSITIKIMŲ
Susitikdamas su Meksikos prezidentu, 

JAV prez. Johnsonas pasisakė, kad jis su
sitiktų su bet kuo ir važiuotų bet kur, jei 
tik tokie pasimatymai būtų naudingi tai
kai.

Stebėtojai tokį jo pareiškimą laiko noru 
susitikti su Chruščiovu, jei toks susitiki
mas ką nors teigiama duotų.

KINIJA ATMETA KALTINIMUS
Kinija apkaltino sovietus melo propa

ganda, nes sovietų atstovai J. Tautose yra 
pareiškę, kad Kinija varo prekybą opiu
mu ir stengiasi iš to praturtėti.

DR. MENGELĖS KLAUSIMAS
Izraelio agentai buvo užtikę Paragva

juje pėdsakus Dr. Mengelės, nacių laikais 
Auschwitzo koncentracijos stovyklos vyr. 
gydytojo. Bet jis pabėgęs.

Dr. Mengelė 1959 m. gavo Paragvajaus 
pilietybę, ir prezidentas nežino, ką su juo 
daryti. Jis nori būti geras savo krašto vo
kiečių kolonijai (jų ten yra 30.000), o V. 
Vokietijos vyriausybė reikalauja išduoti 
jį-

Lietuviai — vieni stipriausių pasaulio 
lengvaatlečių

(E) Pastaruoju metu lietuviai sportinin 
kai — lengvaatlečiai yra pasiekę labai ge
rų rezultatų. Lietuvos bėgikai (5,000m, 
10,000m, 3,000m su kliūtimis) pernai ir 
šiemet yra bėgę greičiau už norvegus, da
nus, švedus, olandus, šveicarus ir kitus. 
Lietuviai yra pasižymėję rutulio stūmime, 
disko metime, įvairiose rungtynėse mote
rims. Rekordus yra pasiekę ir yra buvę ar 
tebėra geriausiais pasaulio lengvaatlečiais 
lietuviai A. Mikėnas, J. Pipynė, B. Kalė- 
dienė, A. Baltušnikas ir A. Stančiūtė.

B. Kalėdienė yra penktoji pasaulio visų 
laikų geriausių ieties metikių sąraše. A. 
Varanausko rutulio stūmimo rekordas 
18 m 85 cm sovietų sporto istorijoje yra 
antras rezultatas ir užsienyje jį aplenkia 
tik šeši rezultatai. Žymūs ir lengvaatlečių 
K. Orento, A. Aleksiejūno (bėgikai) ir kt. 
pasiekti rezultatai. Rugpiūčio pabaigoje 
Kijeve įvyko Sovietų lengvosios atletikos 
pirmenybės — jose žymius rezultatus pa
siekę Lietuvos atstovai vyks į Tokio olim
piadą.
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EUROPOS LIETUVIS

LAUŽAI LIEPSNOJA VAKARUOS a/
Lietuvių Skautų Brolijos Jamboree fon

do skyrius JAV išleido mums gerai pažįs
tamo Juozo Bružinsko suredaguotą skau
tiškų vaizdų albumą — „Laužai liepsno
ja vakaruos“.

Rūpestingai parinktas nuotraukas gra
žiai papildo stilingai parašyta žodinė da
lis, kurios autoriai — kun. Stasys Yla ir 
Rima Bružinskienė. Pačioje albumo pra
džioje jiedu šitokiais poetiškais žodžiais 
aptaria lietuviškąją skautiją:

„Mūsų skautai, kaip Krėvės „Likimo 
kelių“ Vincukai, neša savo rankose gyvą 
Tėvynės i’gesio žiburėlį ir ieško ke’.ių į 
žvaigždikio milžinkapį ir puoselėja ryžtą 
prikelti jį, kad vestų ateities Lietuvą nau
jais. šviesiais keliais“ (6 psl.).

Visa albumo vaizdinė medžiaga suskirs
tyta į septynis skyrius. Pirmasis skyrius 
paskirtas skautų vadams. Pabrėžiama, 
kad vadovas yra vyresnysis brolis, kurio 
klausoma ir kuriuo sekama. Klausoma jo 
visur, nes tokia yra skautijos sistema — 
autoritetinė. Autoritetas ugdomas, palai
komas, keliamas vadovų asmenyje“ (10 
psl.). Nors pridedamos nuotraukos supa
žindina mus su eile mūsų skautijos vadų, 
tačiau neduoda bendro vakaruose veikian 
čių skautų vadovų vaizdo: juk mūsų skau 
tai veikia ne tik JAV bei Austrą ijoje.

Įspūdingas antrasis skyrius, vaizduojąs 
skautų įžodį, tačiau jame dominuoja kak
laraiščio rišimo ir liudininkų laikysenos 
motyvai. Gerausiai pavykusi 28 psl. nuo
trauka, nors ir joje įžadą duodančio vei
das galėjo nebūtinai būti rankos uždeng
tas.

Man rodos, silpniausiai parinktos „Vi
suomenės tarpe“ skyrelio nuotraukos. 
Nors pridedamame tekste pažymima, jog 
„skautas taip ugdomas, kad kasdien dary
tų ką nors gera kitiem ir už tai nelauktų 
atlyginimo“, tačiau iš pridėtų nuotraukų 
galima būtų padaryti išvadą, kad jos la
biau išreiškia „skautai linksminasi“ mo
tyvą.

Įdomiai parašytas „Susimąstymo ir 
svarstymų“ tekstas: „Ką skautas besvars- 
tytų, kokius klausimus ir iš kokių sričių, 
— jam vis iškyla prieš akis tie patys pa
grindiniai principai, įrašyti Dekaloge, 
skautybės įstatuose ir įsakymuose, o taip 
pat sąžinėje“ (44 psl.). Savaime aišku, 
sunku surasti nuotraukų, mėginančių pa

vaizduoti susimąstymo turinį, tačiau, at
rodo. išradingi skautai galėjo ir čia iš
vengti į nuotraukas bežiūrint besiperšan- 
čio motyvo —■ mes klausomės.

Geriausiai pavykęs sekantis — „Atviroj 
padangėj“ — skyrius, kuris yra bene pla
čiausias ir įvairiausias. Savaime supran
tama, kasmet rengiamos skautų stovyklos 
atviroje gamtoje duoda didžiausių galimy 
bių fotografams mėgėjams. Kaip įvado 
žodyje rašoma, „grupinis žygis į gamtą ir 
gyvenimas gamtoj ne tik grūdina asmeni
nes skauto jėgas, bet ir ugdo socialinius 
polinkius. Kaip gamta yra paslaptingai 
organizuota ir organiška, taip ir skautų 
vienetai, iškilę gamton“ (50 psl.). Pride
damos nuotraukos pavaizduoja bemaž pil
ną stovyklinį gyvenimą su visais niuan
sais.

Tačiau „skautas visada yra brolis skau
tui, nežiūrint iš kur jis būtų kilęs ir ko
kiai tautai, rasei, kultūrai ar religijai pri
klausytų“ (98 psl.). Dėl to sekančio sky
relio nuotraukos — lietuvių skautų bičiu
lystė su kitų tautų skautais, dalyvavimas 
tarptautiniuose su'.ėkimuose.

Pagaliau paskutinis skyrelis — „Mažie
ji broliai“ — vaizduoja skautų viltį — ma
žuosius skautukus. Tačiau nereikėjo ant
raštėje praleisti ne mažosios sesutės, ku
rios nuotraukų taip gausu keliuose sekan
čiuose puslapiuose.

Pačioje pabaigoje pridėta „Žymesnių 
įvykių santrauka“ nuo pirmosios skautų 
skilties įkūrimo Vilniuje 1918 m. iki 1963 
m. jubiliejinės stovyklos Cape Cod, JAV.

Bendras albumo vaizdas teigiamas. 
Techniškas darbas atliktas gerai. Puikus, 
kreidinis popierius. Gražiai sutvarkyta 
žodinė dalis. Stilingai, turiningai. Nuo
traukos taipgi vykusios, įdomios, nors jas

„DARBININKŲ BALSAS“ 
SOC. INTERNACIONALO SUKAKČIAI 

PAMINĖTI
Dabar išėjusio „Darbininkų Balso“ ne

maža dalis medžiagos skirta Soc. Interna
cionalo sukakčiai paminėti.

Iš kitų straipsnių minėtini apie V. Kap
suką („Istorijos šviesoje“), Chruščiovo pa 
sigyrimus Skandinavijoje (ypač įdomus 
jo pasikalbėjimas su Danijos min. pirm. 
Kragu). 

kartais sunku įgrupuoti į vieną kurį 
skyrelį.

Visi skautai turėtų įsigyti šį albumą, o 
taipgi visi tie, kurie seka skautų veiklą ir 
apskritai mūsų jaunimo gyvenimą. Gal ne 
pro šalį būtų buvę duoti bent kiek teksto 
anglų kalba, nes tada ir svetimtaučiai, ga
vę dovanų šį albumą iš savo bičiulių lie
tuvių, labiau orientuotųsi, ką juo norima 
pasakyti.

Mums, Anglijoje gyvenantiems, itin ma 
ionu, kad šio albumo pagrindiniai suda
rytojai yra Juozas ir Rima Bružinskai, 
kurie anksčiau gyveno mūsų tarpe ir gra
žiai dirbo su mūsų skautais.

J. Kuzmickis

auklėji-

tėvams

KULTŪROS FONDO LEIDINIAI
J. Amerikos Valstybių Lietuvių Bend

ruomenės Kultūros Fondas yra išleidęs L. 
Dambriūno knygelę Lietuviškas 
mas šeimoje (36 psl.).

Knygelėje duodama patarimų 
dėl vaikų lietuviško auklėjimo.

Ligi šiol tomis temomis svetur 
išėjusios net kelios knygos — 
Krupavičiaus. Dr. J. Girniaus, V.
Pastarosios dvi buvo ypač plačios, pirmoji

yra jau 
prel. M. 
Čižiūno.

nagrinėjanti teoretiškai - filosofiškai lietu 
vybės klausimus, o antroji apėmusi prak
tinę to reikalo pusę.

L. Dambriūno knygelė būtų paranki 
tiems tėvams, kurie turi labai maža laiko, 
bet dar norėtų paklausyti rimto žodžio dėl 
vaikų lietuviško auklėjimo.

Kaina 50 centų.
To paties Fondo lėšomis išleista Lietu

viškos muzikos rinktinė fortepijonui I, pa
ruošta VI. Jakubėno, Alg. Šimkaus ir J. 
Zdaniaus.

Išspausdintos gaidos 26 dalykų. Tai kū
riniai Br. Budriūno, J. Bertulio, J. Gruo
džio, G. Gudauskienės, VI. Jakubėno, V. 
Kerbelio, D. Lapinsko, St. Šimkaus, Alg. 
Šimkaus, J. Zdaniaus. J. Žilevičiaus, sės. 
M. Bernardos, K.V. Banaičio. M.K. Čiur
lionio ir V. Jančio.

Tas stambus sąsiuvinis galėtų praversti 
šeimose, kurios savo vaikus moko fortepi
jonu skambinti.

Sąsiuvinio kaina 2 dol.
Abu leidiniai gaunami šiuo adresu: c/o 

Jonas Bertašius, 5348 So. Talman, Chica
go 32, Ill., USA.

>RlK4ČlAQ
„ROŽANČIUS“ AR „ROŽINIS“

Pagal Katalikų Bažnyčios tradiciją, 
spalio mėnuo ypač skiriamas rožančiaus 
(ar rožinio) maldai. Tai 150 kartų pakar
tota maldelė „Sveika, Marija“, prisime
nant džiaugsmingus, skausmingus ir gar
bingus įvykius iš Dievo Motinos Marijos 
gyvenimo. Paprastai ta malda padalijama 
į tris dalis po 50 „Sveika, Marija“ (įter
piant po kiekvienos dešimties dar vieną 
„Tėve mūsų"). Tai ir yra tas „rožių vai
nikas", nupintas iš 50 rožių, kurį tikintieji 
atneša Dievo Motinai. Vokiečiai taip jį ir 
vadina vainiku (Rosenkranz). Kitose kal
bose paliktas lotyniškas žodis „rosarium“, 
kurs reiškia rožių darželį. Tuo vardu va
dinama ir pati malda ir grandinėlė su 50 
karolėlių, skirta maldoms skaityti; ji dar 
daugiau panaši į vainiką, kur kiekvienas 
karolėlis yra lyg rožė — taigi rožių vai
nikas.

Lietuviai vartoja slavų žodį „rožan
čius“, o dabar vis daugiau įsigali sulietu
vintas „rožinis“. Kuris gi žodis geresnis?

Senesnieji žmonės daugiau laikosi įpras 
to rožančiaus. Ir svarbu ne tai, kaip jis 
vadinamas, bet kad jis dažnai vartojamas. 
Ne pavadinimas, o malda! Senesniesiems 
gal ne taip lengva pakeisti savo įpročius; 
taigi, tegul vadina, kaip nori, bet tegul 
meldžiasi!

Naujasis žodis geriau tinka jaunesnėms 
kartoms, ir reikia linkėti, kad jis prigy
tų. — Apskritai naujas žodis tuo lengviau 
prigyja, juo dažniau jis vartojamas. Tą 
patį galima pasakyti ir apie „rožinį“: te
gul tik būna dažnai ir dažnai vartojamas!

Dabar daug kalbama apie liturginę mal 
dą. Ir teisingai: labai gera, pavyzdžiui, 
kad šv. Mišiose visi tikintieji sektų 
maldas, kurios skirtos šv. Mišioms, ir 
melstųsi kartu su kunigu. Bet po šv. 
šių, namuose, kelionėj, kiekvienu kitu 
ku — tada melstis asmeniškai, savo žo
džiais, iš širdies. Tarp kitų maldų tada 
rasis vieta ir rožančiaus ar rožinio maldai.

Tai nesunki malda: ją lengvai išmoksta 
kiekvienas vaikas; jos neužmiršta ir se-

tas 
kad 
Mi- 
lai-
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nesnis žmogus, kurio atmintis gal jau 
stingsta; ją lengva kalbėti ten, kur nėra 
šviesos ir negalima naudotis maldaknyge. 

, Kartais gali atrodyti, kad ji monotoniš
ka, nes nuolat kartojami tie patys žodžiai. ;; 
Dalinai taip ir yra. Bet tai nesumažina “ 
maldos vertės, kaip nesumažėja vertė vai
niko, jei jis nupintas ne iš įvairių, o iš « 
vienos spalvos rožių. Maldoje juk ne iš- į 
kalba ar kalbos grožis svarbu, o minties 
pakėlimas prie Dievo; tam gi daug ir įvai
rių žodžių nereikia. Vaikas juk labai ge
rai savo meilę motinai išreiškia, nors tik 
vieną žodį „mama“ temoka ištarti. Ir su
augusieji, kurie daug žodžių žino ar net 
kelias kalbas moka, geriausiai savo jaus
mus motinai išreiškia paprastais, negau
siais žodžiais, kuriuos dar vaikystėj var
tojo.

Šį spalio mėnesį daug katalikų kasdien 
kalba rožančių-rožinį įvairiomis kalbomis, 
įvairiai tą maldą vadindami. Bet visada ji 
pasilieka sveikinimu Motinai ir Jai paau
kojamu rožių vainiku.

Kunigas Vincas
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
KETTERINGAS — spalio 4 d„ 12 vai. Po 

to a.a. P. Vituvio paminklo šventinimas.
ECCLES — spalio 11 d., 12 15 vai.

Cekų ir lietuvių tautų kultūros ryšiai
(E) „Tiesoje“ paskelbta duomenų apie 

lietuvių literatūros vertimus į čekų kalbą. 
K. Donelaitis Čekijoje žinomas netoli 150 
metų. Nuo 1819 m. lietuvių liaudies poezi
ja ypačiai domėjosi čekų tautinio atgimi
mo laikų poetas F. čelakovskis. Jis išvertė 
iš 85 Rėzos dainų 73 ir 1827 m. jas išleido 
Prahoje lietuvių liaudies dainų rinkinyje. 
Čelakovskį labiausiai domino Donelaičio 
kūryba. Vėliau lietuvių poezija pradėjo ro 
dytis įvairiuose čekų leidiniuose. Pvz„ lie
tuvių dainos pateko į Julijaus Zejerio kny 
gą „Nauji eilėraščiai“ (1907 ir antrasis lei
dimas 1941), Vaclovas Važnas paruošė lie
tuvių liaudies dainas ir mįsles (išspausdin 
ta 1917), dar vėliau, 1937 m., pasirodė Ja
roslavo Hazės išverstos liaudies dainos. 
Tai daugiausia priešbolševikiniais laikais 
lietuvių kultūrai parodytas čekų dėmesys.

Donelaičio „Metai“ čekų kalba tepasiro
dė 1960 m. (vertėja Hana Jechova). Pa
naudotas įžanginis straipsnis, paimtas iš 
K. Donelaičio rinktinių raštų,rusų kalba, 
išleistų 1951 m. Maskvoje. Apie čekų ry
šius su lietuviais informavęs Brno univer
sitete dirbąs Dr. Milan Kopecky pasigen
da platesnių čekų studijinių darbų apie 
Donelaitį ir jo kūrybą.

------------- J. KUZMICKIS -------------

KRISTIJONO DONELAIČIO

METAI
(2)

II. Vasaros darbai
Antroje „Metų“ dalyje pasveikinama 

vasara ir iš karto nusileidžiama į papras
tą kasdienybę. Pavasaris, kaip ir jaunys
tė, greitai praeina ir visu svoriu užgula 
baudžiavos vargai. Ją dar labiau paryški
na Pričkaus mintys apie „mėžinio kraus
tymą“ ir Krizo pasakojimas apie būrų 
materializmą bei apsileidimą, kurio ryš
kiu pavyzdžiu paduodamas Plaučiūnas.

Vėl būrus moko Pakamorė, paskum 
vakmistras, perspėdamas, kad nereiktų 
apsileidėlių plakti. Sektinu pavyzdžiu vi
siems pateikiamas Seimas.

a) Vasaros pasveikinimas
Pradžioje Pričkus, kviesdamas būrus į 

baudžiavą, sveikina su atėjusia vasara. 
Būro idealu stato žmogų, kuris darbščiai 
dirba, nusidirbęs paprastus valgius valgo 
ir, padėkojęs Dievui, linksmas eina mie
goti.

Tuoj pat iškelia retorišką klausimą, ko
dėl ponai dažnai serga ir miršta, ir atsako:

Todėl, kad jie, būriškus išjuokdami dar
bus.

su griekais kasdien ir vis tingėdami po
nis.

Pričkaus mintis papildo Lauras, kons
tatuodamas, kad jau baigiasi pavasaris su 
visomis grožybėmis. Analogišką mintį, 
kaip pirmoj daly Pričkus, jis pritaiko ir 
žmonių buičiai:

Kožnasviens žmogus užgimdamas pum
purui lygus, 

iš kurio žiedelis jo pirmiaus išsilukštin, 
ik po tam jis, peržydėjęs ir nusirėdęs, 
užaugins vaisius ir amžį savo pabaigia.

b) Baudžiavos vargai
Žmonių samprotavimus nutraukia vak

mistras tokiais keiksmais, kad iš išgąsčio 
„rupuižės ir varlės... umaru sd vaikais į 
vandenį šoko“. Juo pasipiktina tvarkinga
sis Seimas, su liūdesiu konstatuodamas, 

kad panašiai pradeda elgtis ne tik ponai, 
bet ir būrai.

Nuoširdus amtsrotas. šalty sius Pričkus 
perskaito pono „gromatą“, kurioje poryt 
„iš staldų jo išgramdyt mėžinį liepia“ ir 
pataria atidžiai dirbti.

Nustatytą dieną į darbus subėga visi 
būrai. Jie bėga „vis tekini“, nes negali už
miršti šito valsčiaus mirusio amtsroto, 
kuris buvęs labai geras:

Keikesčių niekados iš jo burnos nesu
laukėm: 

ir kad kuočės jis būrus išgirsdavo kei
kiant, 

tai tuo tėviškai jis juos mokėdavo ko- 
liot. 

Jis nesakydavo Tu, bet vis pasakydavo 
Jūsų, 

ir iškoliodams jis vis ištardavo Jūsų, 
nes tikt vokiškai jisai mokėdavo koliot. 
Tačiau tuoj autorius duoda kantrastin- 

gą vaizdą, kaip būrą „baudžiava baudžia“ 
kiekvienas žioplys — Kasparas arba jo 
tarnas Diksas, ir dar kartą prisimena ge
rąjį amtsrotą, kurio beverkiant „ir akys 
jau keliems išpūti pradėjo“.

Krizo skundas. Krizas, kalbėdamas apie 
būrų vargus, prisimena savo vaikystę, ka
da jis, tėvui mirus, turėjo pas Bleberį 
kiaules ganyti, arti ir akėti ir stebino net 
suaugusius. Dabargi „žili bernai“ vis dau
giau algos prašosi ir kiekvienas stengiasi 
ko daugiau mėsos prisivalgyti. Jam pa
čiam, šeimynos išnaudojamam, ne kartą 
pristinga pinigų „mezliavą mielą už
mokėt“:

Tikt užvakar dar priėsdint pamušiau 
bulių, 

nuo kurio ik dienai šiai (tikt gėda sa
kyti) 

vos gi ragai su kaulais ir skūra pasi
liko.

O štai, vemdami dar, veršienos jau pra
simanė 

ir didiai mane gvoltija, kad aš paskutinį 
ir vienturtį veršį jiems mėsinėt pažadė

čiau.

Ne gana to: jie tingi dirbti, šaukiami 
neateina, o įsigėrę dar apkula, kaip „val
kata Slunkius“.

Apsileidėlis Plaučiūnas. Krizui besi
skundžiant, būrai su dalgiais šoka šieno 
piauti. Poetas labai gražiais palyginimais 
vaizduoja šienapiūtę:

Štai, tuojaus visur išsišiepusi Giltinė 
smaugė 

ir visoms lankelėms raudą didę padarė: 
nes dar daug žiedų vos žydėti pradėjo, 
ir daugums jų vos savo blogą pumpurą 

rodė.
Daugel dar visur, nei būrų kūdikiai, 

žaidė, 
o kiti jau su žiloms barzdoms svyrinėjo. 
Giltinė su dalgiu, nei seną gremždama 

barzdą, 
būrams tuo visiems visur ištuštino pie

vas.
Nesiskubina tiktai Plaučiūnas. Pernai 

jis, pavaišintas Kasparo talkoje, grįžda
mas pametė „budę naują su dalgiu šukė
tu“. Tik po metų, prisiartinus šienapiūtei, 
pasigenda dalgio, bet niekaip neranda. 
Tada pasikinko kuinpalaikį ir išvažiuoja 
į Karaliaučių naujo pirkti. Tačiau ten jis 
prageria pas Miką pinigus ir kuiną ir po 
dviejų savaičių pėsčias grįžta į namus.

Plaučiūno nubirusius rugius nuplauna 
jaunimas ir išdykaudami eina pasivaišin
ti. Plaučiūnas visus taip . pavaišina, kad 
„su visais svečiais po suolu nupuolė“. Ši
tuo pasibiauri Seimas ir rimtai priekaiš
tauja:

Ogi dabar, jau mes, krikščionims būda
mi prūsai, 

mes, lietuvninkai, taip baisiai ryt nesi
gėdim, 

kad ir vokiečiai glūpoki tur nusidyvyt. 
Pakaniorės pamokymai. Pakamorė ragi

na nesirūpinti Plaučiūnu ir griebtis lauko 
darbų, nes žirniai gali ant lauko „išsigvil
dyt“, o avižas ir miežius jau sulesė paukš
čiai.

Pakamorė piktai perspėja ir moteris, 
kam jos nesirengia linų rauti, ir prikiša 
svetimybių laikymąsi:

O štai, da negana, kad vokiškai dabinė
jas;

bet jau ir prancūziškai kalbėt prasi
manė.

Taipgi bezaunydamos ir darbo savo pa
miršta.

Iš eilės pakamorė kreipiasi į vyrus, kad 
šie guitų moteris prie darbo, nes, priešin
gai, reikės lopytiems į baudžiavą žergti. 
Vokietės gi, pabaigusios laukų darbus, 
jau ir grybus nurinko, o saviesiems tik 
šungrybiai beliko. Neliko nė riešutų;

Ogi dabar kas bus, kad mūsų moterų 
gaujos 

su mergoms ką verpt susisės pas kakalį 
šiltą, 

riešutų nebus, ir dantys grieždami šyp
ters? 

Taip pamatysim tuo, kaip vindai mūsų 
žiuponių. 

pakulų bei linų grįžtes pešinėdami, 
stapters. 

Taip žiema pasibaigs, o mes nuogi pasi
liksim.

c) Pavyzdingas Seimas
Baigdamas autorius duoda pavyzdingo 

būro pavyzdį Seimo asmenyje. Jo troba 
prasta, kaip kiekvieno būro, valgis men
kas, drabužis — „tikt prastai pasiūti tri
nyčiai“, nes jis taupus: ir vyriausybei ati
tesi, ir mokyklai bei bažnyčiai duoda, ir 
dar šiek tiek sau susitaupo.

Tačiau, ir paprastai gyvendamas, Sei
mas puikiai susitvarko:

Seimo namus, kad kartais juos lankyt 
užsigeisi, 

lygiai kaip bažnyčią kokią, rasi rėdytus. 
Stalas jo, nei švents altorius, tau pasi

rodys, 
ant kurio knygelės šventos guli padėtos, 
kad jis pats ar jo gražiai mokinti vaike

liai, 
daug prisidirbę bei visur viernai triūsi- 

nėję, 
tuo su giesmėmis saldžioms linksmai pa 

sidžiaugtų 
ir vargus šio amžio sau lengvus pada

rytų.

III. Rudenio gėrybės
Trečioj „Metų“ dalyje pirmiausia pa

teikiamas nemielas rudenio vaizdas, kaip 
visos giesmės fonas.

Šitame fone blyksteli keletas įsidėmėti
nų vaizdų: svodba Krizo namuose, skers
tuvės, atskirų veikėjų samprotavimai, ir 
išryškėja keli charakteriai — Enskio, 
Slunkiaus, Pelėdos ir Dočio.

a)Rudenio gamta
Saulė vis trumpiau šviečia, oras atvės

ta, ir senesnieji imasi kailinius. Pabiūra 
visi keliai, ir nuolatinis „lytus žmonėms 
teškėdams nugarą skalbia“. Paukščiai ir 
vabalai išsislapsto, o laukų grožybės „nei 
kapas sens, pasirodo“.

Rašytojui pagailsta praėjusios vasaros, 
ir jis jautriai posmuoja:

Ak! daržų grožybės, jūs su savo žole
lėms, 

jūs, kvietkelės jaunos, jūs gi pavasario 
šlovė, 

ak, kur dingot jūs puikums su savo kva
peliais.

Būrai pradeda taisyti įvairių valgių: 
„Katrynė su Berge skauradą šiūruoja“, 
Jekė su Maguže džiovintą „pagalį skaldo“. 
Enskys atneša sausų malkų, o Dočys, „pas 
kakalį šiltą snausdama“, laukia valgių, 
nes Astė šutina nupenėtą gaidį ir kepa 
sklindžius.

b) Svodba pas Krizą
Tuo metu pasirodo gražiai pasipuošę*—, 

kvieslys ir kviečia pas Krizą , svodbon“. 
Po astuonių dienų visi rengiasi į vaišes: 
Stepas su Mercium, Jons su Laura ir sta
taus būdo Enskys.

Pasipuošia ir moterys:
Ne! lietuviškai kožna tarp jų susiglamžė.
Juk žinai, kaip mūs lietuvninkės dabi

nėjas, 
kad viešėt ar į česnis nukeliaut užsigei

džia.
Kykas su nuometu bei ploštė moterų 

rėdai, 
bet vainikas su kasoms mergų dabinė- 

jims.
Svečius pasitinka Krizas ir pavaišina 

„brangvyniu“. Kviesliui pakėlus triukš
mą, parvažiuoja jaunųjų pora — Taukių 
šucas ir Krizo duktė Ilzbitė. Prasideda 
vaišės. Enskys pradžioje mėgina mėsą 
peiliu pjaustyti, bet greitai visi, „ranko
mis apgniaužę“, valgo lašinius. Atsiranda 
ir alaus, o po jo triukšmo ir kalbų:

Stepas nuo riebių kumelių daug pame
lavo, 

o Enskys savo poniškus išgarbino jau
čius, 

ar kitaip, glūpas šutkas taisydami ju>'z 
kės.

Lauras su pirštu dambrelį skambino 
pūsdams, 

o Jokūbs, strūnas įtempdamas, čirškino 
smuiką...

Moterys — Barbė su Pime, Lauriene bei 
Pakuliene — tariasi vengiančios vyno, bet 
slapta ištuština didelę plėčką ir pradeda 
niekus taukšti.

Greitai atsiranda muzikantai (Plyckius, 
Kubas, Žnairiuks), ir jaunimas pradeda 
šokti. Linksmą nuotaiką sugadina du ne
kviesti kaimynai — Slunkius ir Pelėda, 
iki juos su beržiniu išvaro Enskys.

Kad nebūtų stebimasi tokiu būrų elge
siu, Pričkus papasakoja, kaip jis su po
no laišku aplankė „vyriaus; dumčių“ (pa
tarėją). Atidavęs jam laišką, žvilgterėjo į 
virtuvę, kur tarnai mėsinėjo juodą vana
gą, sukirmijusį zuikį ir „rupuižės baisias 
į bliūdą tarškino platų“. Iš pasibiaurėji- j 
mo išsivėmęs, Pričkus sekė, kas bus to- | 
liau. Ponai sėdo prie stalo nė poterių ne- ' 
sukalbėję, ir Pričkus, tylomis juos iško- j 
liojęs, parjojo namo.

Tada Seimas apibendrina ponų blogą į 
elgesį, tardamas:

Pons apjekėlis, velniop šuoliais besisuk- j 
dams, t 

ir tarnus sau išrinktus apjekti mokina, 
Dievs ir žodis jo, bažnyčių mūsų gro

žybės, i 
giesmės nabažnos taipjau kaip poteriai 

mūsą E 
neprieteliams tokiems, nei smarvė mė- 
(Bus daugiau) žinio, smirdi.
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Didysis Karas BULIAUS IR KARMEN
Šiemet sukanka 50 metų, kai prasidėjo 

pirmasis pasaulinis karas. Jis tęsėsi ilgiau 
kaip 4 metus ir savo veiksmais žymiai pa
keitė Europos žemėlapį. Nekurios valsty
bės visiškai pranyko, o kitos naujai atsi
kūrė. Į tų naujai atsikūrusių valstybių 
skaičių įėjo ir mūši) tėvynė Lietuva.

Jeigu žvilgterėsime į prieškarinę politi
nę padėtį, tai pamatysime, kad karas jau 
buvo visiškai pribrendęs. Tarpusavyje 
rungtyniavo dvi stiprios srovės: slavizmas 
ir germanizmas. Abi tos srovės stengėsi 
įsigalėti Europoje ir savo veiksmus buvo 
pasiruošusios paremti ginklu. Reikėjo tik 
mažos kibirkštėlės, kad tie ginklai pradė
tų veikti. Ir štai ta mažutė kibirkštėlė, iš 
kurios užsiliepsnojo didysis karas.

1914 m. birželio 28 d., sekmadienį, ser
bas gimnazistas Gavrilo Prinzep Sarajevo 
mieste, Bosnijoj, trimis pistoleto šūviais 
nukauna Austro-Vengrijos sosto įpėdinį 
Pranciškų Ferdinandą ir jo žmoną. Na, ir 
pradėjo skraidyti protesto notos, ultima
tumai, mobilizacijų įsakymai, ir pagaliau 
rugpiūčio 1 d. prabilo ginklai.

Lietuva tuomet buvo carinės Rusijos 
okupuota. Rusijos caras Nikalojus II ilgą 
laiką delsė skelbti visuotinę mobilizaciją, 
nes jį buvo labai paveikę Rasputino pra
našavimai, kuris skelbė, kad jeigu Rusija 
įsijungs į karą, tai ją ištiks tragiškos ne
laimės. Įsidėmėtina, kad birželio 28 d. žu
vo ne tik Austrijos sosto įpėdinis Pranciš
kus Ferdinandas, bet tą pat dieną Sibire, 
Pokrowskoje kaime, nuo Kionjos Gusse- 
wos ranka pavartoto peilio smūgio krito 
ir Rasputinas. Bet silpnos moteriškos ran
kos pavartotas peilis neatnešė Rasputinui 
mirties. Pasveikęs greitai skubėjo į Petra
pilį, bet, deja, pavėlavo. Jau vyko visuoti
nė mobilizacija ir buvo paskelbtas karas. 
Įširdęs prakeiksmais keikė tą moterį, kuri 
jam suvarė peilį į krūtinę, ir pragaro kan 
čioms pasmerkė tuos generolus, kurie pri
vertė carą paskelbti visuotinę mobilizaci
ją. Rusijoje mobilizacijos įsakymui vyk
dyti telegrafo aparatai sutarškėjo liepos 
30 d„ 6,15 vai. vakaro. Sekančią dieną jau 
vyko mobilizacijos veiksmai. Mobilizacija 
palietė apie 15 milijonų vyrų.

Skaitytoju tai&kai
PASISAKYMAS APIE LAISVALAIKIO 

MĄSTYMUS
Nepamenu, kuriuo metu kažkas buvo 

„Europos Lietuvy" prasitaręs, kad jis ne
suprantąs Jono su jo „kasdieniškom 
smulkmenom“ ir Dr. Valterio su „laisva
laikio mąstymais“, todėl jis ir pasiūlė, 
kad tie nesuprantamieji daugiau EL pa
našių nesąmonių nerašinėtų. žinoma, kad 
į tokį „sąmoningą" pageidavimą nieks iš 
skaitytojų neatsakė. Juk taip galėjo žmo
gus pasakyti arba sapnuodamas, arba per 
kaitęs. Bet kai J. šateikis, atsakydamas 
Dr. K. Valteriui, palietė tikrai jautriąsias 
vietas, tada kilo noras ir man pridėti ke
lis savo žodžius ir pasidžiaugti, kad tokio
se diskusijose (pasak Dr.Valterį — gin
čuose) panūsta dalyvauti ir blaiviai gal
vojančių lietuvių. Duok Dieve, daugiau 
tokių kaip Dr. Valteris, Jonas ir panašūs, 
nes tik tokie ir suteikia EL smegenų ir su
kelia judraus gyvumo.

Mano supratimu, laikraštis juk ne tam 
leidžiamas, kad jis tik aprašinėtų, kas ir 
kur surengė kilmingą balių, kas ir kaip 
paruošė skaniais valgiais apkrautą stalą, 
kiek svečių buvo sukviesta ir kas ir kaip 
uane pagyrė bei paliaupsino už tokį dide
lį „lietuvišką“ darbą. Laikraštis yra lei
džiamas visiems, net ir tokiems, kurie pa
našiais reikaliukais visai nesidomi. Bet gi 
yra dar ir tokių, kurie nori jį nuosekliai 
perskaityti ir viską apmąstyti. Šiais tech
nikos ir erdvių raižymo laikais jau priva
lome patys pratintis mąstyti, mąstyti ir 
dar kartą mąstyti. Juk seniai praėjo tie 
laikai, kad už Sienkevičiaus pagimdytąjį 
Pamuštpentį mąstė kiti.

Apie patį Dr. K. Valterį ne man kalbė
ti, nes apie jį daug jau kas prikalbėjo. 
Sprendžiu tik tiek, kad K. Valteris, jau 
ateidamas į lopšį, kartu atsinešė ir savo 
kultūringo ir diplomatinio „provokato
riaus“ dovaną, kuria jis per savo aštrią 
plunksną ir naudojasi. Todėl kaip Dr. K. 
Valterio, taip lygiai ir Jono iškeliamieji 
„ginčai“ įgalina pasireikšti ir kitus su sa
vo mąstymais.

Imkime kad ir pastarąjį J. šateikio at
sakymą Dr. K. Valteriui. J. šateikis atsa
kinėja nepurkštaudamas ir nesikarščiuo- 
damas, šaltai ir kultūringai įrodinėja, 
kad ne visi gali būti mokyti ir ne visi mo
kyti yra išmintingi. Tuo pačiu pamini ir 
vieną pavyzdėlį apie studentą, studijavu
sį mediciną daugiau kaip 10 metų, o po to 
tapusį mažos raštinės vedėju. Tik gaila, 
kad J. Šateikis nepasakė, kodėl taip atsi
tiko. Aš gi nuo savęs dar norėčiau pridė
ti, kad vienas ilgametis kino aktorius, il
gai dirbęs scenoj, įsišventino į kunigus, o 
Airijoje į vienuoles įsišventinusi mergai
tė po kelerių metų išėjo į naktinių kaba- 

i retų šokėjas. Bet argi čia paminėtaisiais 
K' -

Vokietija, pradėdama puolimą, stipriau 
sias kariuomenės jėgas pasiuntė į Pran
cūzijos ir Belgijos frontus. Rytprūsiams 
ginti buvo palikti 1,2,17 ir 20 korpusai, 
daugiausia sudaryti iš pašauktųjų atsar
ginių ir karinių organizacijų narių, kas 
sudarė maždaug 250.000 vyrų. O Rytprū
siams pulti rusai Lietuvoje sukoncentra
vo apie 400.000 vyrų armiją. Jos vyriausiu 
vadu buvo paskirtas kavalerijos gen. 
Rennenkampfas. Rugpiūčio 3 d. Klaipėdos 
pasienyje jau įvyko pirmasis kazokų susi
rėmimas su vokiečiais. Prieš pradedant 
karo veiksmus, rusų armija pasidalijo į 
dvi žygio kolonas. Dešinioji kolona, vado
vaujama paties Rennenkampfo, pradėjo 
žygį nuo Kauno, Nemuno linija. Ji gavo 
uždavinį pulti Gumbinę, Įsrutį ir užimti 
Karaliaučių. Kairioji kolona, vadovauja
ma gen. Samsonovo, pradėjo žygį iš Gar
dino. Jai buvo įsakyta pulti Lycką, Loed- 
zeną, Allenšteiną ir užimti Dancigą. Iki 
rugpiūčio mėnesio pabaigos rusai užėmė 
didelę dalį Rytprūsių ir priartėjo prie tvir 
tovių linijos: Thorno, Graudenso, Kara
liaučiaus ir k. Kilo panika. Vokiečių ka
riuomenės dalis sulindo į fortus, o kita 
pasitraukė už tvirtovių linijos. Žmonės, 
palikę visą turtą, skubiai traukėsi j Vo
kietijos gilumą. O rusai užėmę viską nai
kino, kambarių įrengimus ir baldus daužė 
šautuvų buožėmis, kapojo kardais. Ypač 
kazokai be pasigailėjimo viską naikino. 
Tuo skaudžiu momentu Rytprūsiuose 
esančiai vokiečių kariuomenei pradėjo 
vadovauti žymus generolas Hindenbur- 
gas. Jis tuoj sudarė puolimo planus ir 
Samsonovo armijai kirto mirtiną smūgį. 
Beveik visa armija krito Tannenbergo 
kautynių laukuose ir Mozūrų ežerų pelkė
se. Vokiečiai didžiavosi, kad tai buvo at
silyginimas už 1410 m. pralaimėtas Žalgi
rio kautynes, kurioms vadovavo Vytautas 
Didysis. Šios triumfališkos pergalės pasi
žiūrėti į frontą atvyko net pats kaizeris 
Vilhelmas II. O Rennenkampfas su savo 
armijos likučiais ginamųjų kautynių prie
dangoje pasitraukė į Lietuvą.

Prasidėjus rusų-vokiečių kautynėms, 
pirmieji sviediniai sudrebino Lietuvos že

priešingumais reiktų stebėtis? Juk jie kaip 
buvo, taip ir liko žmonės, todėl ir pasiel
gė žmoniškai, pasirinkdami sau tokį ama
tą, koks jiems buvo arčiau prie širdies.

Apie totorių gaujas netenka daug ką 
kaibėti, nes tais laikais gaujomis tik ir 
buvo kariauta. Viena, ką galima pasaky
ti, tai ar ne per drąsiai mes sagstome di
džiųjų titulus tiems, kurie, siekdami sau 
asmeninės garbės, trankėsi kažkur po ry
tines žemes, girdė Juodojoje jūroje ark
lius, mušė totorius, piršliavosi ir giminia
vosi su gudais, rusais ir net lenkais, todėl 
ir tas pats Lietuvos Statutas, kuriuo mes 
ir šiandien dar didžiuojamės, buvo para
šytas slavų kalba su rusiškais kirvukais. 
Gal kai kas pasakys, kad neturėjome sa
vo rašto. Taip, rašto neturėjome, bet kal
bą tikrai turėjome. Kokia kalba rašė 1599 
metais Mikalojus Daukša? Ar rusų? Todėl 
gal ir be reikalo šiuo metu didžiuojamės 
buvusiais žygiais, kurie mums nedavė 
nieko geresnio, kaip tik žiaurią kelių am
žių slavišką vergiją.

Pagaliau jei jau kalbėti apie didžiuo
sius praeities stiprybę, tai ta garbė pri
klauso tik vienam šviesiajam Kęstučiui. 
Jis iki mirties neapleido savo krašto. Nors 
ir ant ramentų vaikščiodamas, gynė Lie
tuvos žemes, globojo savo tautą, gerbė ir 
neišsižadėjo savos tikybos ir nesigiminia- 
vo su slavais. Užtat jis už savo kilnumą ir 
mirė nuo nutolusio nuo Lietuvos brolia
vaikio rankos. O vis tiek šių dienų ideolo
ginių srovių jis lieka lyg ir nustumtas į 
antrą eilę. Mat, jis buvo ir liko pagonim...

Kaip ten su tuo plūgu buvo, taip pat 
nevisai aišku. Gal jį išrado lietuvis, bet 
kaip ten su tuo vokišku vardu? Anglais 
pasikliauti negalima, nes jie kalba vie
naip, o galvoja kitaip, pagal orą, madą ir 
reikalą, kuris nemėgiamas arba naudin
gas. Imkime kad ir lietuvių irkluotojų 
ekipą „Žalgiris“, kurios reiškimąsi apra
šinėdamas vienas laikraštis nurodinėjo: 
rusai, rusai ir rusai. Mat, irgi pagal rei
kalą.

Dėl muziko Čaikovskio tai man niekur 
neteko pastebėti, kad jis buvo lietuvis. 
Gal kartais J. šateikis yra apsirikęs ir 
sumaišęs Čaikovskį su muziku Česlovu 
Sasnausku? Mano galvojimu, gal būtų 
mums nenaudinga savintis tariamuosius 
lietuvius, nes jau ir taip esame per daug 
priperėję gegužiukų, kurie nuėjo tarnauti 
svetimiems, keldami jų garbę.

Viena, ką galiu pasakyti, tai gerbiu J. 
Šateikį už atvirumą. Jis bene bus pirmas 
viešai spaudoje pasisakęs, kodėl mes pa
sidarėme viskam abejingi ir kam už tai 
krinta atsakomybė, kad mus tokiais pa
darė. Nekartosiu čia J. Šatekio žodžių, ku
rie labai tiksliai ir aiškiai yra pasakyti 
EL 1964.VIII.25, Nr. 34, „Skaitytojų laiš

mę. Ir mūsų tėvynė atsidūrė dviejų ka
riaujančių valstybių vidury. Prasidėjus 
karui, du kartus dalį Lietuvos nusiaubė 
vokiečių ir rusų kariuomenės. 1915 m. 
pradžioje frontas įsitvirtino Lietuvoje, ir 
visas Lietuvos ir Vokietijos pasienio ruo
žas pasidarė kovų ir susirėmimų vieta.

Kauno fortus gynė iš atsarginių sufor
muotos apsaugos kuopos. Joms vadovavo 
kavalerijos generolas Grigorjevas. Tvirto
vės komendantas, matydamas, kad prieš 
vokiečius negalės atsilaikyti, be didelių 
kautynių Kauną atidavė vokiečiams. 1915 
m. rugpiūčio 16-17 dienomis vokiečiai už
ėmė Kauną. O rugsėjo 18 d. užėmė Vilnių, 
ir bematant visa Lietuva atsidūrė vokiš
kojo okupanto valdžioje. Tenka priminti, 
kad pirmojo karo eigoje vokiečių okupa
cija buvo žymiai žiauresnė, negu 1941-44 
metais.

Karo pabaigoje Vokietija į Rusiją įvežė 
Leniną, o Anglija — Trockį. Revoliucijos 
bangos stipriai supurtė visą Rusiją ir nu
vertė nuo sosto carą Nikalojų II, kurį vė
liau su visa šeima sušaudė. Kilusi revo
liucija Vokietijoje pašalino nuo sosto kai
zerį Vilhelmą II, kuris pabėgo į Olandiją. 
Vokiečiai, revoliucijos bangų paliesti, tik 
trumpą laiką patriukšmavo ir vėl griebėsi 
kūrybinio darbo. O Rusijoje revoliucija 
tęsėsi dešimtimis metų, sunaikino visus 
krašto turtus, pramonę ir išžudė, o vėliau 
badu numarino milijonus nekaltų žmonių. 
Ir tos rusų revoliucijos rezultatai buvo 
tokie skaudūs, kad Rusija dar ir šiandien 
nepajėgia pradėti normaliai gyventi.

Pirmojo karo paliaubos buvo pasirašy
tos 1918 m. lapkričio 11 d. Įsidėmėtina, 
kad tą dieną buvo sudarytas ir pirmasis 
Lietuvos ministerių kabinetas. Pagal su
sitarimą, vokiečiai iš Lietuvos turėjo iš
eiti iki 1919 m. lapkričio 14 d. Bet daugu
ma iš jų atsisakė grįžti į Vokietiją ir su
darė Bermonto armiją. Jie norėjo paverg
ti Lietuvą ir ją valdyti. Pagaliau tik ties 
Radviliškiu gavę nuo lietuvių gerokai į 
kailį. 1919 m. pabaigoje pasitraukė iš Lie
tuvos.

V. Vytenietis

kuose“. Aš ir nuo savęs dar norėčiau pri
dėti, kad ardymas ir piudymas vyksta ir 
dabar. Kas iš to, kad vadinamuosiuose 
minėjimuose giedame Tautos Himno žo
džius — vienybė težydi, bet ta vienybė 
apverktina!

Tektų suabejoti, kad Dr. K. Valterio 
atvirai pareikšti mąstymai užgautų mąs
tančio lietuvio jausmus. Juk ir patarlė 
sako: ką manai, sakyk atvirai į akis, bet 
ne už akių. Patarlė patarlei, bet geriau 
kalbėti, kad ir aitriau, bet nuoširdžiai, 
nei kad glostyti, bet kenkti ir griauti. 
Man atrodo, kad Dr. K. Valterio EL pa
tiekiami „antibiotikai“ gal dalinai mus 
nuo tų negalavimų pagydys.

Čia surašydamas savo laisvalaikio ap
mąstymus, niekur su istorine tiesa nepra
silenkiau, todėl galiu pasakyti rašytojo 
Aloyzo Barono žodžiais: mylėkime Lietu
vą nepudruotą.

J. Ramonis

MŪSŲ KASDIENYBĖ
Laikas bėga, daugiau žmonių vis aplei

džia ne tik šį kraštą, bet ir visuomeninį 
darbą, pasiduodami senatvei ar televi
zijai.

Jaunoji karta, išaugusi ar auganti šia
me krašte, netaip lengvai linksta į tėvų 
pusę, nes jiems atrodo svetima, kas tė
vams gražu ir miela. Mums atrodo, kad 
„Beatles“, „Rolling Stones“, „Animals", 
„Pennies' ar kiti, anot J. šateikio, savo 
melodijomis ar judesiais primena lauki
nes tautas. Bet milijonai jų pasekėjų ne 
tik čia, bet Amerikoje, Australijoje, Vo
kietijoje, Švedijoje, Kanadoje ir net už 
geležinės uždangos, kaip Lenkijoje, Čeko
slovakijoje, netaip galvoja.

Jų negalima pavadinti kultūros ar ne- 
kultūros padariniais, nes kiekviena žmo
nių generacija pergyvena savo rūšies iš
radimus. Reikia nepamiršti, kad ne tik 
„Beatles' koncertuose alpstama laukiant 
bilietų, bet Beethoveno, Strausso, Bacho 
ar kitų didžiųjų muzikos koncertams bi
lietai išparduodami per kelis mėnesius iš 
anksto. Bet čia matysi kitokią publiką — 
visi senesnio amžiaus, retas kur nekur 
matyti jaunesnis. Tokiai publikai nėra 
noro lieti prakaitą ar šokti į sceną tam, 
kad net tektų šaukti policiją palaikyti 
tvarkai.

Lietuviškai kalbančių tėvų vaikai taip 
pat eina kartu su šio krašto gyvenimu ir 
sąlygom. Vienas kitas net nusiskundžia 
savo sunkiai ištariamu lietuvišku vardu. 
„Tėte, kodėl negalėjai man duoti tokio 
vardo, kaip George, Harry ar panašaus? 
Dabar, va, klasės draugai mane Harriu 
vadina, vis tiek ar aš noriu, ar ne“. Taip 
pat ir į lietuvišką veiklą nenori jungtis 
ne todėl, kad jiems geriau savo draugų 
studentų tarpe, bet nėra, kas patraukia, 
kas įjungia, kas derinasi su jaunimo gal
vojimu. Neužtenka pasakyti: „Ir bonką 
nusipirkau, pakviečiau tuos jaunuosius 
sutartu laiku ateiti pas mane į namus, bet

(4)
(Tęsinys)

Pagaliau Sevilijoje pamačiau ir bulių 
kovą. Anglijoje buliaus pusę laikiau. Ispa
nijoje vienas senas muziejaus vadovas 
liūdnai prasitarė: ir labiausiai pagarsėju
sį matadorą bulius pribaigia galų gale. 
Išgirdęs šią liūdną pranašystę, nutariau 
atviromis akimis stebėti kovą. Nuėjęs pa
mačiau penkias skerdynes, prieš šeštą 
išėjau.

Net žiauriais romėnų laikais, kad ir nu
galėtas, narsiai kovojęs gladiatorius galė
jo laukti pasigailėjimo. Išbėgęs į areną 
bulius yra pasmerktas. Bulius ne gladia
torius, bet nesmagu, ir baigta. Kol dar 
žaidžiama su buliumi, kol dar rodomas 
vikrumas, sugebėjimas, tol įdomu ir ga
lima ploti. Kada prasideda kruvinas žiau
rumas, tada gaila ir gyvulio, ir minios, ir 
tų ten arenoje. Banderilleros, pašokdami 
prieš buliaus galvą, įsmeigia trumpas 
ietis į gyvulio sprandą. Tokių iečių įsmei
gia tarp keturių ir aštuonių. Kuriems pa
vyko gerai įsmeigti, tiems plojama. Ku
riems blogiau išėjo, tiems švilpiama. Ma
čiau vieno tokio nusiminusį veidą, nors 
piešk paveikslą. Pagaliau ir matadoras iš
eina rodyti meno. Kai durdamas medžia
gą gyvulys parklumpa—skambus džiaugs
mo juokas veržiasi iš žiūrovų. Mat, pro
tingasis žmogus apgavo kvailą jautį, Be
tampomas po areną, bulius pagaliau taip 
išvargsta, kad apstulbęs nejudėdamas se
ka raudoną skudurą. Tada matadoras du
ria, norėdamas nudėti. Bet ar jo ranka 
suvirpa, ar bulius tuo laiku pakruta, tik 
smaigalys giliai sulenda į gyvulio spran
dą. Lekia jis su nauja žaizda, kol matado
ras, gavęs kitą ginklą, stengiasi ištraukti 
pirmąjį.

Penki kovojo, ir nė vienas jų nenudūrė 
iš karto. Vieni jų mėsinėjo ilgiau, kiti 
trumpiau. Kai išsekęs bulius parklupdavo, 
neįstengdamas kovoti, matadoro padėjė
jas suvarydavo tam tikron vieton trumpą 
durklą, po ko gyvulys pašokdavo. Kartą 
persilpęs bulius, negalėdamas pasikelti, 
kurį laiką keliais ėjo, lyg maldaudamas. 
Baisus neužmirštamas vaizdas. Suprantu 
dabar, kodėl buliai parenkami tamsios 
spalvos, mat, nematyti iš žaizdų tekančio 
kraujo.

Gal Sevilijoje ir buliai ir matadorai 
menki — šito nežinau. Tik žinau, kad 
daug tokių Sevilijų ir dar menkesnių Ispa 
nijoje. Niekad nekelsiu daugiau kojos į to
kią vietą, o jei dar stosiu į kurią draugiją, 
tai tik į gyvulių globos.

Cordoba yra pasaulinio masto garseny
bė dėl užsilikusios mečetės, kuri buvo sta
toma tris epochas. Jos stiprios, storos sie
nos daugiau primena tvirtovę, bet viduje 
puikios dekoracijos ir laki struktūra, ver
čianti gėrėtis. Istorija irgi įdomi. Pirmoji 
romėnų šventykla, vėliau vesgotų bažny- 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinminimiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
nė vienas nepasirodė. Ir šiandieną jų te
belaukiu...“

Kodėl jie nepasirodė? Gal girdėjo iš tė
vų, kad tas ponas gali paklupdyti kampe 
ant žirnių, jei nepaklausysi jo įsakymų ar 
pareikši savo nuomonę, nors jis ir žinos, 
kad tai tiesa, bet ko gero, apšauks tave 
Tėvynės išdaviku. Tenka sutikti, nors ir 
nenorom, su J. Šateikio straipsnio teigi
mu, kad „organizacijų vadai pridarė vi
sokių kvailysčių, nesiskaitydami su savo 
nariais, supiudė lietuvį su lietuviu“.

Žmogus vadovauja, sakykim, klubo me
tiniam susirinkimui, paskiria jis pats, 
kaip susirinkimo pirmininkas, mandatų 
komisiją balsams skaičiuoti. Bet tiems 
patiems mandatų komisijos nariams lei
džia įsirašyti į kandidatus valdybon, o jie 
juk patys skaičiuoja ir rašo už save pa
duotus balsus! Tai vadinama slaptais rin
kimais! Artėjant kitam klubo pusmeti
niam susirinkimui, keletas narių atkrei
pia į tai dėmesį. Reikia tokia netiesa ati
taisyti ar perspėti, kad daugiau taip ne
būtų, nes tuo ne tik žeminamas geras klu
bo vardas bet kartu nusižengiama demo
kratiniams šio krašto rinkimų įstatymams.

Bet palauk, brolau, čia jau pastabų da
vėjai nereikalingi, jie „erzina“ žmones, 
jie gali būti „raudonodžiai“!

Ar čia yra sveiko proto logikos?
Buvo ir tokių senosios išeivijos lietu

vių, kurie maloniai sutiko 1947 metų va
sarą atvykusius savo tautiečius, nevienam 
padėjo įsikurti, susirasti darbą šiaurės 
Anglijos dideliame tekstilės mieste. Dėl 
to jis buvo pakviestas būti lietuvių ben
druomenės garbės nariu. Bet vieną kitą 
kartą jis pareiškė savo nuomonę, pagei
davimus, sumanymus. To ir užteko. Jis 
buvo apšmeižtas ir išmestas iš bendruo
menės, jam atimtas garbės nario vardas. 
Prieš keletą mėnesių jis mirė atsiskyręs 
nuo bendruomenės, kuriai tiek padėjo...

Jau beveik dvidešimt metų, kaip gyve
nam demokratiniam krašte, bet ne visi 
norim suprasti laisvės žodžio vertę, patys 
būdami laisvi.

K. Vi-šis

R. SPALIS

čia, 7-10 šimtmetyje mahometonų mečetė. 
Ji visą laiką augo didėjo, kol didumu pasi
darė antroji po Mekos. Mečetės plotas dau 
giau kaip du ha. Viduje 860 kolonų, at
gabentų iš įvairių vietų. Dalis jų kaip gro
bis, dalis kaip dovanos. 13 šimtmetyje 60 
kolonų išmesta, darant mečetėje vietą ka
talikų katedrai. Anot vadovo, gal tai apsau 
gojo mečetę nuo sunaikinimo. Gal ji būtų 
suirusi, sugriuvusi, kaip atsitiko su kitais 
paminklais. Ypač nuostabi mečetės akusti 
ka, kuri taip svarbi mahometonų dvasinio 
kams. Statytojai gerai žinojo savo meną. 
Nenoromis išeiname iš šio nuostabaus pa
stato.

Madridas, palyginti, dar jaunas miestas, 
neturįs nei savo garsios praeities, nei is
torijos. Vienas juokais prasitarė, kad tai 
vienintelė sostinė, kuri nevargina turisto, 
traukdama į katedrą, nes jos dar nėra, 
šiaip platūs bulvarai, fontanai, gražūs pa
statai, didžiuliai parkai. Bet visa Madrido 
vertė, tur būt, glūdi „Prado“ muziejuje, 
kur, tarp kitų nemirtingųjų, yra ir Goja,

Mūsų hotelio restoranas yra ant stogo, 
iš kur galima gėrėtis vaizdais, bet vakare 
turime progos pažiūrėti į miestą iš aukš
čiausio pastato, kur matomi didžiausi plo
tai.

Madride būdamas susidūriau su visa 
mūsų lietuviška kolonija, kuri labai vyriš
ka. 75 procentai vyrų ir 25 proc. moterų. 
Iš viso — 4 žmonės. Radijo siuntimo sto
tyje teko sekti lietuvišką programėlę. Ap
vaikščiojom parkus su tautiečiu, paskum 
pas p.p. Bačkius kratėme ispanų gyveni
mą. Ispanas yra draugiškas. Jei jis kartą 
pavadino amigo (draugas), jis jaučia tai. 
Draugiškumo jausmas gal čia labiau išsi
vystęs negu kitur. Mat, sunkus gyveni
mas, vargas privertė glaustis į krūvą, pa
dėti vienas kitam, remtis kitu. Ispanai 
linksmi, malonūs žmonės, ir tarp jų leng
viau įsikurti, negu tarp prancūzų, italų. 
Svetimšaliai pareigūnai, amerikiečiai ir ki 
ti, čia pabuvę, nenori keltis kitur, net na
mo grįžti. Gyvenimas Ispanijoje lėtas, 
smagus, o turint kiek pinigų ir labai ge
ras, nes nesunku gauti ir namų padėjėją. 
Ji, vargšė, daug ko turi mokytis. Dažnai 
nežino, kad skalbiniams geriau karštas 
vanduo, o ne šaltas, ir daug kitų dalykų. 
Bet ji greit mokosi, jai patinka atskiras 
kambarys, vonia. Skalbimo mašinų ne
daug Madride, jų ir nereikia. Kas gali 
skalbimo mašiną nusipirkti, tas gali vieną 
ar dvi tarnaites turėti. Jos geriau išskal
bia negu mašina. Skurdo, žinoma, yra. Bai 
sesnis atsilikimas. Gabesniuosius ispanus 
užsieninės firmos siunčia tobulintis į 
Olandiją, Prancūziją. Darbininkas yra ge
ras, nuoširdus. Pavėlavęs į darbą, jis ne
sisuka, bet atvirai prisipažįsta, pramiego
jau, girdi. Darbo metu be „siestos“ neap
sieina. Vis dėl to klimato.

Žaibai raižo dangų, naktis. Atsisveiki
nam svetinguosius šeimininkus ir atgal į 
hotelį. Dar kartą spaudžiam rankas, linkė
dami tai mažajai kolonijai sėkmės.

Pakeliui į Palenciją aplankom šv. Lau
rencijaus vienuolyną, pastatytą jau 16 š. 
Ten kartu ir buvę karalių rūmai ir ispanų 
karališkosios šeimos mauzoliejus. Yra kas 
pasižiūrėti. Daug mačiau tų kapų, bet čia 
esanti prabanga, išgražinimai įsispaudžia 
atmintin. Jei mums reikės dar kartą prisi
kelti, žinant ispanų masių vargą, oi, sunku 
bus tiems gulintiems po marmuru, sunku 
bus nukelti jį.

Vitorijoje patekom į kažkokią šventę. 
Minių minios eina, šoka, dainuoja. Ap
vaikščiojom beveik visą miestą, švarūs, 
aukšti, gražūs namai, bet nematyti susi
siekimo. Gyventojai, matyti, labiau įpratę 
prie savo kojų. Miestas jau baskų šaly, ku 
ris gal mažiau palankus ispanams. Papuoš 
toje aikštėje iškilmės stulpai išversti, bet 
gal tai girtų darbas. „Siesta“ tęsiasi visą 
naktį iki ketvirtos ryto. Parke muzika, 
mūsų hotelis prieš pat parką, taigi ir 
mums linksma per naktį.

San Sabastianas — paskutinė stotis Is
panijoje. Oras angliškas. Gražus kurortas, 
bet perkrautas, nes generolas Franco čia 
atostogauja su visais savo ministeriais. 
Tik keturius mėnesius plaka triukšmingas 
gyvenimas. Likę mėnesiai — tikras merdė 
jimas. Šiaip vieta nenuobodi, įlankos, kal
neliai, upė, puikūs pastatai, turtingos krau 
tuvės, ir dažnai karšta.

Perkam taurųjį gėrimą, kad bacilos ne
įsiveistų burnoje, leidžiam pezetas, ku
rios po vidurnakčio Prancūzijoje jau nu
stos savo labdaringosios galios.

Po truputėlį mąžta mūsų maža bendruo 
menė. Vieni palieka San Sebastiane, kiti 
Paryžiuje, treti Calais ir pagaliau Londo
ne. Atsisveikinimas šiltas, graudus. Visa 
kelionė varginanti, bet tokia miela, neuž
mirštama.

(Pabaiga)
MONETA — MEDALIS

Ryšium su Krokuvos Jogailos universi
teto 600 metų jubiliejumi išleista į apy
vartą 10 zlotų moneta. Vienoje pusėje iš
kaltas universiteto įkūrėjo karaliaus Ka
zimiero Didžiojo profilis, o abiejose pusė
se užrašas: „Jogailos universiteto šešia- 
šimtmetis 1364-1964“.
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LONDONAS
PRIMINIMAS

Praeitą pavasarį DBLS Valdyba kreipėsi 
per suvažiavimo atstovus į Anglijos lietu
vius, prašydama aktyviau pasireikšti per 
rinkimus į Britų parlamentą, kurie, kaip 
dabar jau paskelbta, įvyks spalio 15 d. Bu 
vo sutarta su kitų Rytų Europos tautų iš
eivių organizacijomis, kad turime užvesti 
pasikalbėjimą su politinių partijų agitato
riais, kurie lankysis pas gyventojus. Jie tu 
retų būti klausinėjami, ką jų atstovauja
mosios partijos, laimėjusios rinkimus, ke
tina daryti, kad Rytų Europos kraštai ir 
Lietuva atgautų laisvę.

Tikimasi, kad toks klausinėjimas sukels 
susidomėjimą britų politiniuose sluoks
niuose pavergtomis tautomis.

SPALYJE

Nuo spalio 1 d. Liet, bažnyčioje Rožinio 
pamaldos bus šiaip šiokiadieniais 8 vai. 
vakare, o šeštadieniais ir sekmadieniais 
7 vai.

Spalio 4 d., sekmadienį, adoruojamas 
Švenčiausiasis nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. va 
karo. Adoracija baigsis Rožiniu ir iškil
minga vakarine procesija, kuri šiemet bus 
paskutinė.

NEPRALEISKIME PROGOS

Spalio 17 d. (šeštadienį) į Londoną 
(Sporto ir Soc. Klubą, 345 a, Victoria 
Park Rd., E.9) atvyksta iš Nottinghamo 
gausi ekskursija su įdomia, plačia ir įvai
ria menine programa.

Prašoma nesivėluojant gausiai atsilan
kyti, pabendrauti su nottinghamiečiais ir 
pasidžiaugti jų menu, kuris, kaip ir pra
eitais metais, mūsų tikrai neapvils.

Po programos šokiai.
Pradžia 7 vai. vak.

Rengėjai
SVARBUS TĖVŲ PASITARIMAS

Lietuviškos mokyklos vedėjas kviečia vi 
sus mokyklinio amžiaus vaikų tėvus susi
rinkti Lietuvių klebonijoje spalio 4 d., po 
Sumos, 12 vai., svarbiam pasitarimui. Rei
kia skubiai ir galutinai apsispręsti dėl mo 
kyklos vietos, laiko parinkimo ir kitų klau 
simų.

PABALTIECIŲ ŠOKIAI TELEVIZIJOJE
„Bam dancers“ programoje BBC televi

zija per dvi savaites iš eilės rodė lietuvių 
ir latvių tautinius šokius. Lietuvių šokius 
šoko Nottinghamo jaunimo grupė, o latvių 
— Leeds.

S SIUNTINIAI Į LIETUVĄ BE MUITO, 
LICENZIJOS IR KITŲ MOKESČIŲ !

■
ii::

Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iš sandėlių, 
esančių Sovietų Sąjungoje. Taip siunčiame automobi
lius, motociklus, dviračius, siuvamąsias mašinas, akor
deonus, radijo ir televizijos aparatus, medžiagas, mais
tą, svaiginamuosius gėrimus, cigaretes ir t.t.
Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti į Lietuvą maistą, 
medžiagas ir kitas prekes iš Anglijos.
Kviečiame pasinaudoti proga pasiųsti giminėms labai 

vertingą specialų
ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P-3,

kurj sudaro dvi atkarpos po 3 jardus dviems paltams 
labai šiltos angliškos ULSTER medžiagos ir viena atkar
pa 3 su puse jardų ekstra geros angliškos medžiagos žie
miniam vyriškam arba moteriškam kostiumui tik už

£25.0.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Taip pat dar galima pasiųsti mišrų aukšto koloriteto 
maisto 22 svarų siuntinį M-13, kurį sudaro taukai, kaka
va, miltai, kava, šokoladas, cukrus, arbata ir prieskoniai,

tik už £10.0.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu.

Be to, dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą turėju
sį specialų tvirtų ir gražių vilnonių angliškų medžiagų 
siuntinį V-3, kurį sudaro trys atkarpos trim kostiumams 

po 3 su puse jardų, iš viso 10 su puse jardų, tik už
£16.15.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Reikalaukite pavyzdžių ir rašykite:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.
Tel.: SHO 8734

Jūsų pačių paruoštus siuntinius pasiunčiame už že
miausią kainą. Duodame geriausias išsimokėjimo 

sąlygas.

į:
::
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SKYRIAI:
Manchesteryje — 121 Middleton Rd., 8. 
Chicagoje — 7042 So. Talman Ave. 60629. 
Kanadoje — 124 Park St., Sudbury, Ontario.
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MUSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį" ir 
Nidos Knygų Klubo leidinius, aukų yra 
pridėję J. Kaledinskas 14 šil., T. Serafinas 
8 šil. ir A. Pilkauskas 5 šil.

MANCHESTERIS
DONELAIČIO MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Koordinacinis 
Komitetas spalio 10 d., šeštadienį, 6 vai. 
p.p., Cheetham Town Hall salėje rengia

Kristijono Done'aitio minėjimą.
Programoje: kun. J. Kuzmickio paskai

ta; meninėje dalyje dainos, deklamacijos 
ir tautiniai šokiai.

Po programos šokiai iki 11.30 vai.
Kviečiame visus tautiečius atsilankyti.

Koordinacinis Komitetas

LIET. SODYBA
Nežiūrint artėjančio rudens, oras vis 

dar gražus ir šiltas. Prieš porą savaičių 
Sodyboje buvo dar pilna lankytojų.

Į coventriečių „Sekmines“ buvo atvykęs 
būrys tautiečių ir šiaip klubo narių. Šau
dymo entuziastai išbandė akies taiklumą. 
Deja, patys coventriškiai nepasirodė...

Nuolatinis Sodybos rėmėjas ir lankyto
jas T. Vidugiris ta proga atšventė Sody
boj savo 71 metų sukaktį. Susirinkusieji 
labai nuoširdžiai linkėjo jam sveikatos ir 
našaus darbo ateityje.

ALUTIS
Sodybos Klubo nariai, buvusieji vasaro

tojai, lankytojai ir visi kiti lietuviai kvie
čiami atvykti spalio 17 d., šeštadienį, į 
tradicinį sezono užbaigos ALUTĮ.

Pradžia 7.30 vai. vak.
Pora bačkų alaus ir sumuštiniai nemo

kamai...
Alutį ruošia Sodybos Klubas. Atskiri pa 

kvietimai taupumo sumetimais nebus lie
tuviams siuntinėjami.

Kas norėtų ta proga Sodyboje pernak
voti, prašomi apie tai pranešti iš anksto.

Sodybos Klubo Valdyba

MIRĖ A. KAZIUNAS

Rugsėjo 19 d. Stroud mieste, Anglijoje, 
mirė lietuvis A. Kaziūnas.

Lietuvoje jis yra tarnavęs policijoje.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD — spalio 4 d., 12.30 vai.
BRADFORD — spalio 11 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — spalio 18 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — spalio 25 d., 12 vai.
STOKE-on-TRENT — spalio 11 d., 12 vai., 

Tunstall.
DERBY — spalio 18 d., 11 vai.. Bridge Gt.
WOLVERHAMPTON —spalio 25 d., 11 v., 

St. John s Square.

(Kitos pamaldos 2 psl.)

PASAULYJ
— 90 m. amžiaus pensininkas Apkė 

(Vokietijoj) pasikrovė Ibbenbuerene, kur 
jis gyvena, į ratukus dėžę alaus, nuvažia
vo į Ascho geležinkelio stotį ir nustebu
siems valdininkams pasiūlė išgerti pami
nėti 75 metų sukakčiai, kai jam ten dir
bant buvo pastatyta ir pašventinta ta sto
tis.

— JAV drabužių gamintojų sąjunga 
nusprendė, kad respublikonų kandidatas į 
prezidentus senatorius Goldwateris yra 
geriausiai besirengiąs vyras tarp Ameri
kos politikų.

— Danijos tabako gaminių prekybinin
kų sąjunga įteikė vidaus reikalų ministe- 
riui pareiškimą, siūlydama sumažinti ci
garečių kainas, jei norima sumažinti susir
gimus vėžiu, nes kur cigaretės brangios 
(Britanijoje), ten jos iki galo surūkomos 
ir duoda didesnį procentą plaučių vėžio 
ligonių, o kur pigios (J.A.V.), ten meta
mos didesnės nuorūkos ir mažesnis pavo
jus susirgti.

— Iš Lenkijai priskirtųjų Vokietijos 
sričių gegužės mėn. į V. Vokietiją atvyko 
667 asmenys, birželio mėn. 1135, liepos 
mėn. 1407.

— Pirenėjų aukštumų slėniuose pasiro
dė meškos; Mauleono slėnyje jos sudraskė 
jau 10 avių.

— Oldenburge, V. Vokietijoje, 38 m. 
krautuvės pardavėją įkando su bananais 
atkeliavęs vadinamas paukštinis voras, ir 
jos gyvybė buvo išgelbėta tik skubiai iš 
Bremeno atgabentu „Butankan“ serumu.

— Dėl susisiekimo nelaimių per pir
muosius šių metų šešis mėnesius J.A.V. 
žuvo 21.280 asmenų; vien birželio mėn. 
žuvo 3.980.

— Nors Tokio (Japonijoje) policija 
įspėjo besimaudančius, kad užeina taifū
nas „Helene“, bet vis dėlto bent 13 drą
suolių prigėrė dėl didelių bangų, o apie 
1.500 sužeista.

— Bostone, J.A.V., mirė 98 m. amžiaus 
buvusio prezidento Kennedžio senelė (jai 
nebuvo pasakyta apie prezidento mirtį).

— Herbertas von Karajanas vėl pripa
žintas madingiausiai besirengiančiu aust
ru; pernai jis buvo išbrauktas iš sąrašo, 
nes prie frako dėvėjo geltonus batus, o 
šįmet jis perėjo vėl prie lakuotų batų.

— Liepos mėn. J.A.V. keliuose ir gat
vėse žuvo 4410 asmenų, pats didžiausias 
ligi šiol mėnesinis žuvusiųjų skaičius.

NESIŲSKITE SIUNTINIŲ 
LIETUVON,

nepatikrinę mūsų kainų ir sąlygų. 
Greičiausiai, pigiausiai ir sklan
džiausiai patarnauja šiais reika
lais seniausioji lietuvių įmonė D. 
Britanijoje: Baltic Stores Ltd., 421 
Hackney Rd., London, E.2 Tel.: 
SHO 8734.

V-3 siuntinys — 10 su puse jar
dų grynos vilnos puikios angliškos 
kostiuminės medžiagos — tik 16 
sv. 15 šil. su pasiuntimu ir muitu.

APNUODYTASIS VOKIEČIŲ

PASIUNTINYBYĖS MASKVOJE

PAREIGŪNAS

Vokiečių spauda rašo, kad jų technikas 
Horstas Schwirkmannas, kuris vokiečių 
pasiuntinybėje Maskvoje surado klauso
mųjų aparatų įrengimus, netoli Maskvos 
gavo stiprų garsvyčių dujų kirtį. Sunkiai 
sužeistasis (36 metų amž.) guli Bonnos 
universiteto odos klinikoje. Vakarų Vokie 
tijos vyriausybė dėl šio įvykio įteikė so
vietams aštrų protestą ir reikalauja kalti
ninkus nubausti.

Technikas Schwirkmannas rugsėjo 6 d. 
nuvyko į mėgiamą lankyti vienuolyną Za 
gorske, 70 km. nuo Maskvos, kur pamaldų 
metu staiga pajuto kirtį kairėje kojoje 
aukščiau kelio ir pamatė, kad kelnių me
džiaga šlapia. Po valandos jis pajuto nuo
vargį ir skausmą. Amerikos pasiuntinybės 
Maskvoje gydytojas konstatavo odos su
žeidimą cheminėmis nuodingomis medžia
gomis. Maskva net darė Schwirkmannui 
kliūčių grįžti į Vokietiją.

Vokietijoje išaiškinta, kad tai buvo 
garstyčių dujos (jos pirmą kartą buvo pa
naudos D. kare 1915 m., tada jos buvo va
dinamos „geltonuoju kryžium“).

Esama nuomonės, kad šitas įvykis su 
techniku atliktas Chruščiovo priešininkų, 
norinčių sutrukdyti Kremliaus valdovui 
susitikti su Vokietijos kancleriu Erhar- 
du. J. C.

---------------------------------------------------IB
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

KAPRIZINGOS OBELAITĖS

šis žemiau papasakotas tragibiurokrati- 
nis vaizdelis — neišgalvotas. Įvykiai tęsėsi 
pusę metų. Veiksmo vieta: Vilnius, Biru
tės g-vė 18. Ilgos ir painios istorijos kalti
ninkės — dvi bergždžios obelaitės. Spren
džiant jų likimą, dalyvavo:

1. Namų valdyba Nr. 32,
2. Vietinio ūkio valdyba,
3. Apželdinimo trestas,
4. „Elektros tinklai“,
5. Draugiškas teismas,
6. Lenino rajono liaudies teismas,
7. Vilniaus m. Lenino rajono vykdoma

sis komitetas,
8. Vilniaus miesto vykd. komitetas,
9. Milicija,

10. Greitoji pagalba.

O dabar reikia pasakoti viską iš eilės.
Šio namo gyventojas K pagal visas tai

sykles gavo leidimą pasistatyti garažą ma 
šinai. Garažą pastatė, bet paskui iškilo 
maža kliūtis: į jį įvažiuoti kliudė dvi jau
nutės obelaitės. Atrodė, kas čia tokio: kie
me vietos daug — persodinti jas Į kitą vie 
tą — ir baigtas kriukis. Tačiau prieš šį pa
siūlymą griežtai stojo to paties namo gy
ventojas G, kuris buvo tas obelaites paso
dinęs. K ilgai ir nevaisingai bandė paveik
ti G: jis pats siūlėsi persodinti obelaites 
arba jas atpirkti. Tačiau G apie tai nė gir
dėti nenorėjo.

Po ilgų ir bergždžių derybų K kreipėsi 
paramos į Namų valdybos draugišką teis
mą. Draugiškas teismas patenkino K pra
šymą ir leido obelaites persodinti. Kai pi
lietis G nesutiko su tokiu sprendimu, Le
nino rajono liaudies teismas patvirtino 
draugiško teismo nutartį ir dar kartą lei
do persodinti obelaites.

Tačiau Apželdinimo trestas užprotesta
vo teismo nutartį, todėl, kad pastarasis ne

PAJŪRIAIS — PAMARIAIS
Nauja, ilgo grojimo plokštelė, kurioje 

įdainuota 16 dainų vyrų okteto, vedamo 
A. Mrozinsko — „Ei, Lietuvos kareivė
liai“, „Jūreivių maršas“, „Gaudžia trimi
tai“ ir t.t.

Be šios plokštelės, šiuo metu galima 
gauti: Opera „Pilėnai“ trijose plokštelėse, 
Lietuvių Tautiniai Šokiai, Švedo Tautinio 
Ansamblio, Vandos Stankus „Ar Pameni“; 
16 liaučįies dainų, įdainuotų Rūtos choro, 
Fausto Strolios Liaudies dainų rinkinys ir 
taip pat naujai pasirodžiusią Lionės Juo
dis — , Dainuojame su Lione“.

Visas šias plokšteles galima užsisakyti: 
DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, Surrey.

NAUJAUSIOS KNYGOS
Dr. Maceina — Niekšybės paslaptis — 

1.9.4.
Stp. Kairys — Tau, Lietuva — 1.15.0.
K. Bielinis — Teroras Sovietų Sąjungo

je — 0.12.6.
Dr. J. Končius — Vytautas The Great 

Grand Duke of Lithuania — 1.9.4.
P. Garšva — Negęstanti šviesa — 1.5.8.
St. Yla — Moderni mergaitė — 0.18.6.
Daudzvardienė — Popular Lithuanian 

recipes — 0.14.8.
Rašyti: DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, 

Surrey.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ.

IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis

Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai, 
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
(A. BRIEDIS)

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 
LONDON, W.3 
Tel. ACO 4374

•GGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

GGGGGGGGGGGGGGG 

galįs priimti tokios nutarties be rajono 
vykdomojo komiteto sprendimo.

Pagaliau buvo gautas ir rajono vykdo
mojo komiteto sutikimas. Obelaičių per
sodinimo apeigose dalyvauti atvyko visų 
minėtų įstaigų atstovai ir teismo vykdyto- i 
jas. Tačiau tuomet į šį reikalą įsikišo 
Elektros tinklų administracija, kuri be jų į 
sutikimo uždraudė vykdyti bet kokius ka- I 
sinėjimus. Po to į šį reikalą įsikišo ir Mies ■ 
to vykdomasis komitetas. Papildomai teko 
spręsti klausimą, į kokią vietą persodinti 
obelaites.

Kai pagaliau viskas buvo nutarta ir iš
aiškinta, vėl susirinko komisija, ir prasi
dėjo obelaičių persodinimo operacija. Ta
čiau darbas vyko ne visai sklandžiai. Įvy
kio vieton atvyko milicija.

Nebežinodamas, ko toliau griebtis, pilie
tis G kyštelėjo koją po kastuvu. Atvyko 
greitoji pagalba ir išvežė sužeistą pilietį 
G. Pagaliau obelaitės buvo persodintos pa
gal visas taisykles.

Štai kokios užsispyrėlės pasirodė besan 
čios tos dvi obelaitės ir kiek daug triukš
mo gali sukelti jų kaprizingas būdas!

M. Kriaušiais
Iš „Šluotos“ Nr. 10, 1964.

ĮSPĖKITE
„Pergalės“ kolūkyje išdygusios pirties 

sienos užsidengė stogu. Tačiau neseniai tą 
stogą nukėlė kaip kepurę ir pradėjo lipdy
ti antrą aukštą. Kalbama, jog ilgai laukta 
(ir nesulaukta!) pirtis bus paversta gyve
namuoju namu. Panašiai nutiko ir su „Gin 
taro“ kolūkyje statoma pirtimi. Ją žada 
paversti tai kolūkio kontoros patalpomis, 
tai gyvenamuoju namu, tai ambulatorija...

Kviečiama laisvalaikiu pasukti galvas 
ir pamėginti įspėti, kuo iš tikrųjų bus pa
verstos šios pirtys?

Kauno rajonas.

TRADICIJŲ AUKOS
Atvykę į Veiverius ir pamatę didelėse 

statinėse pasinėrusius žmones, neišsigąs
kite ir nepulkite jų gelbėti. Jeigu juos iš
gelbėsite (ištrauksite iš vandens), ne pa
dėkos, bet pasipiktinimo žodelį išgirsite. 
Ir suprantama: žmogus liktų nesiprausęs.' 
Žmonės kalba, kad vietinė valdžia, nesta
tydama pirties Veiveriuose, tęsia trądids 
jas: jie sako, jog šio krašto gyventojai nuo 
žilos senovės statinėse prausdavosi. Nesi
ginčysime; tačiau nenorintiems lįsti į sta
tines brangiai kainuoja šios tradicijos, — 
juk važinėjant į pirtį Kaune ar kitur nu
kenčia piniginė. Tad ir tapome pasenusios 
tradicijos aukomis.

Veiveriai. P. Jankus
Iš „šluotos“ Nr. 10, 1964.

BEŽDŽIONIŲ DUONA

Baobabas priklauso prie seniausių ir 
storiausių medžių pasaulyje. Kai kurių 
baobabų amžius siekia 4-5 tūkst. metų. Jų 
kamieno apimtis būna iki 45 m. Šie galin
gi, nors ir neaukšti (18-25 m) medžiai turi 
kelis labai storus atsišakojimus, išaugan
čius iš storo kamieno, kuris yra lyg savo
tiškas vandens rezervuaras. Baobabas au
ga Afrikoje ir tose šalyse, kur klimatas 
yra labai sausas. Jis auga taip pat Lotyną 
Amerikoje kaip žemės ūkio kultūra. Dau
giau kaip 40 cm ilgio baobabo vaisiai pri
mena mūsų agurkus, vietiniai žmonės 
juos vadina „beždžionių duona“. Vaisiai 
yra valgomi, juose daug vitamino C.

SKRANDŽIO DARBAS

Žmogaus skrandis per 50 metų perdir
ba apie 5 vagonus įvairaus maisto, tačiau, 
net sveikas būdamas, jis dirba neekono
miškai. šveicarų gydytojas Demolis išty
rė, kokios yra sveiko skrandžio atmatose 
liekanos: azoto — 0,75 g, riebalų — 8,1 g 
ir 95 kalorijos šilumos. Medžiagų nuosto
liai sudaro per parą: azoto — 4,45 g, rie
balų — 26,8 g ir 369 kalorijos šilumos.
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