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PO SOVIETINIU KEVALU
Kaip statomas komunizmas

„Komjaunimo Tiesa'* turi tokį beveik 
nuolatinį skyrelį, kiek keistokai pavadin
ta „Architektūros anonsu". Gan įmantriai 
ir visiškai nenuobodžiai ten aprašomi įvai
rūs moderniški pastatai, urbanistinės įdo
mybės ir panašūs architektūriniai reiški
niai Lietuvoje. To „Architektūros anonso" 
kurioziškumas glūdi tame, kad aprašoma 
ne tai, kas yra, bet... kas kada nors dar 
bus, t.y. aprašomi gražūs ateities planai. 
Sovietiniam žurnalizmui pabrėžtinas do
mėjimasis planais, o ne realybe, žinia, yra 
visiškai būdingas dalykas, nors tuo nepa- 
sakytina, kad pokarinio dvidešimtmečio lai 
kotarpiu Lietuvoje nieko nebūtų pastatyta. 
Pastatyta nemažai, daug skaudžių karo nu- 
teriojimų atstatyta, o miestai auga naujais 
kvartalais. Daug kas pastatyta netgi la
bai gražiai, nes lietuvių architektų kūry
bingumas reikiamo įvertinimo susilaukė ne 
vien tiktai Sovietų Sąjungos ribose, o lie
tuvių statybininkų nagingumas bei darbš
tumas taipogi neliko be pasekmių. Vadi
nasi, šiuo atveju, tiesiogine žodžių prasme, 
— klesti „komunizmo statyba"?

Klausimas, aišku, retorinis, o visiškai 
blaivaus ir dalykiško atsakymo paieškoki
me kompartijos leidžiamoje „Tiesoje". To 
dienraščio spalio 25 laidoje sovietinis rašy
tojas Vyt. Petkevičius paskelbė „Reporta
žą apie prievartą'", kuriame, žodžių į vatą 
nevyniodamas, jis atskleidė, kaip iš tikrų
jų toji „komunistinė" statyba gyvenime 
atrodo.

Štai, dažytojų brigadininkas S. Vitkaus
kas gruodžio mėnesį uždirbo net 400 rub
lių, sausio mėnesį — 100, o vasario mėne
sį tik 90. Mat, „pagal planą" gruodžio mė
nesį reikėjo užbaigti statybas, tad ir dirbo 
dažytojas dieną naktį, teduodamas 70% 
pakenčiamos kokybės, o sekančiais mėne
siais neskubėdamas vaikščiojo po savo da
žytuosius pastatus ir nuosavą broką taisė. 
Patys darbininkai pasakoja:

—Chąltūrinam, bet ką padarysi? Gy
venti reikia.

Paklausti, kiek jiems už tokią „chaltū- 
rą" išeina, nesivaržydami atsako:

—Valdyba kyšteli, bet ir žmonės ne kiau
lės, supranta...

Tai tau, dėde, ir devintinės! Giriasi so
vietinė propaganda savo pigiais butais, ir 
pirmu žvilgsniu atrodo, kad yra ko girtis, 
nes mėnesinės butų nuomos iš tiesų že
mos: nuo 7 iki kokių 11 rublių. Tik pa
sirodo, kad ir čia be „kyštelėjimo", kaip 
partinis dienraštis kad rašo, arba be „bla
to", kaip žmonės savo tarpe kalba, nė iš 
vietos.

O kodėl gi taip atsitinka? Negi prasti 
lietuviai amatininkai? Atsakymą išgirs
tame iš Kauno apdailos darbų vc’.d: bos 
techninio — gamybinio skyriaus vedėjo 
V. Jačiausko.

—Kaip mes galim normaliai dirbti, — 
sako Jačiauskas, — jeigu šių metų darbų 
programą ministerija patvirtino tik gegu
žės mėnesį. Statom stichiškai, pagal pro
vizorinius planus. Kartais tinkuojame ten, 
kur nėra instaliavimo, kur nesutvarkyti 
santechnikos mazgai, kur vietoj centrinio 
šildymo reikia statyti geležinius pečiukus, 
kur neįstiklintas nei vienas langas, nors lau 
ke spaudžia šaltis... Nuo to, visų pirma, 
nukenčia darbo kokybė...

Ministerijos planai, žinoma, labai įspū
dingi, gražūs, tik nelabai gyvenimiški. Pa
gal planus pirmąjį šių metų ketvirtį minė
toji valdyba turėjo atlikti darbų už 387 
tūkstančius rublių, o paskutinį ketvirtį 
jau net už 1,107 milijoną rublių. Metų pra
džioje darbininkai todėl dykinėjo, o pabai
goje varys kaip padūkę, neatsižvelgdami 
į kokybę, nes planai juk turi būti įvykdyti! 
Planai ir įvykdomi, šimtais ar daugiau nuo 
šimčių, bet kaip?

Ak, kad galėtų patys lietuviai, be įvai
rių „visasąjunginių" ministerijų ir kvai
šai sutvarkytų planų Lietuvoje šeiminin
kauti! Kitaip tada atrodytų lietuviškoji, 
ne komunistinė statyba! Ir to sovietinio 
kevalo nuo visokių „architektūrinių anon
sų" nebereiktų mums tupinėti, kad pama
tytume statybinę tikrovę.

M. Varekonis

E. SIMONAIČIO ATSIMINIMAI

Mažosios Lietuvos veikėjas Erdmonas Si 
monaitis spalio mėn. viduryje buvo atvy
kęs į Berną pas Dr. Gerutį. Jis čia vėl įkal
bėjo į diktafoną kai kuriuos savo atsimini
mų epizodus.

VIENUOLIKOS PROTESTAS po kongreso
Norėtume garsiai sušukti valio tiems 

vienuolikai inteligentų, rugsėjo 13 d. pas
kelbusių laišką zimamnės „liesos“ ieuas- 
cijai. Nėra ko čia slėpti — galime pakal
bėti atvirai. Maskvos statysimai ir parti
jos vadai nėra maži vaikai. Jie labai gė
lai žino, jog tas laiškas yra viešas plotąs
ias pries okupanto vykdomą musų sostinės 
senojo veido žalojimą. Protestą pasirašė 
11 diąsių tautiečių, rimtų arcmteKiuros, 
urbanistikos, areheoiogijos, paminklų, dai
lės, statybos moxsio ir meno žinovų, už
imančių vadovaujamas vietas savo srities 
specialybėse, apdovanotų Lenino ordinais 
ir kitais garbės ženklais. Jie tikriausiai 
žino, kuo rizikuoja, skelbdami šį protesto 
laišką, lokiais atvejais juk labai lengva 
apšaukti žmones nacionalistais, yietinin- 
kišKumo šalininkais ir gynėjais ir juos, 
jei ne tiziškai, tai bent ūkiškai sunaikinti. 
Tačiau į šį kaltinimą jie turi ir gerą atsaky 
mą. Jų išt.kimybė partijai ir sovietinei 
tvarkai oficialiai paliudyta maskviškiais 
ir vilniškiais atsižymėjimo ženklais. Bet 
svarbiausia yra tai, kad jų argumentai ne
sugriaunami. Pagrindinis jų yra teigimas, 
jog architektūrinių pamink.ų uiausunyje 
projektuojamas statyti daugiaaukštis cen
trinės telegrafų ir teletonų stoties namas 
ir numatomas Slukos — Gucevičiaus gat
vės pavertimas transporto magistrale su
darkytų Gedimino aikštės arcmtektūrinį 
ansamblį. Tą namą galima statyti ir ki
toje vietoje, o Vilniaus , miesto susisiekimą 
pagerinti kitokiu būdu, nežaiojant di austi
nio ansamblio ir tautinės šventovės. Bet 
dalykas yra tas, kad centrinė Vilniaus 
te.egrafo ir telefono stotis pi įklauso mas
kviškei ryšių ministerijai. Jos pareigūnai, 
matyt, galvoja, kad respublikiniai nuos
tatai, skelbią Gedimino aikštę architektū
rinių paminklų draustiniu, liečia tik vie
tos įstaigas ir žmones, o Maskvos ir jos 
„pasiuntinių" nesaisto. Kitaip jie tuos 
nuostatus gerbtų ir su savo pastatais ne- 
siskverbtų ten, kur jiems ne vieta.

Pirmoji prieš ryšių ministerijos projek
tą užprotestavo okupuotos Lietuvos archi
tektų sąjunga. Ji sumanymą rado nesu
derinamą su miesto urbanistiniais ir kul
tūros apsaugos Interesais. Bet to nepaka
ko. Prireikė viešo apeliavimo į „vyresnio
jo brolio“ kultūrinę ambiciją ir politinę 
išmintį. Juk jei Maskvos įstaigos nekreip

Septynios DIENOS
PREZIDENTO OPERACIJOS

Prez. Johnsonas, grįžęs iš kelionės į To
limuosius Rytus, turės dvi operacijas. Abi 
būsiančios nepavojingos.

Prezidentas bus operuojamas po poros 
savaičių.

PRIEMONĖS SAUGUMUI SUSTIPRINTI
Britanijoje saugumo įstaigas sukėlė ant 

kojų šnipo Blake pabėgimas iš kalėjimo. 
Dabar suimtas dar žmogus, kuris ne savo 
vardu buvo išsiėmęs užsienio pasą. Kadan
gi Britanijoje kasmet išduodama apie mili
joną pasų, tai įstaigos tvirtina, kad sunku 
visada gerai patikrinti. Maždaug apie 400 
asmenų kasmet atsiduria teisme, kai pa
aiškėja, kad jie neteisingas žinias pateikia 
pasų įstaigoms. Bus sustiprintas tikrini
mas.

JAV suimtas seržantas Boeckenhauptas, 
pakaltintas šnipinėjimu sovietams. Ry
šium su jo suėmimu įsakyta išsikraustyti 
iš JAV sovietų diplomatui Malininui.

KAS PERIMS VALDŽIĄ?
Kadangi dabartinė kanclerio Dr. Erhar- 

do vyriausybė negalės išsilaikyti be laisvų
jų demokratų paramos, tai vyksta pasitari 
mai, kas ir kokiomis sąlygomis galėtų su
daryti naują.

Laisvieji demokratai paskelbė sąlygas, 
kuriomis jie sutiktų sudaryti su krikščio
nimis demokratais ar socialdemokratais 
koaliciją. Jie nori, kad nebūtų keliami mo
kesčiai biudžetui subalansuoti, o mažina
mos išlaidos, kad būtų palaikomi geri san
tykiai tiek su Prancūzija, tiek ir su JAV, 
kad būtų gerinami ryšiai su Rytų Europos 
kraštais ir kad būtų ruošiamasi apjungti 
suskaldytai Vokietijai.

GEN. EISEN1IOWERIS DĖL VIETNAMO
Buvęs JAV prezidentas gen. Eisenhowe- 

ris pareiškė savo įsitikinimą, kad amerikie 
čiai Vietnaman turėtų sutelkti pakanka
mai jėgų ko greičiau pabaigti karui.

Tai turėtų būti pagrindinis JAV uždavi
nys šiuo metu. Socialinės reformos namie 
ir erdvės programa galėtų palaukti. 

tų dėmesio į protestą ir prievarta įvyk
dytų savo projektą, partijos propagandai 
būtų suduotas labai skaudus smūgis. Tuo
met partiniai gražbyliai negalėtų nė pra
sižioti, kad Lietuva yra laisvas, o ne oku
puotas kraštas. Komunistai nebegalėtų 
sakyti, kad lietuviai savo krašte šeiminin
kai. Geri šeimininkai, jei nekviesti įsibro
vėliai jų namuose elgiasi ne kaip svečiai, 
bet kaip ožka bažnyčioje ar dar prasčiau! 
Vienuolikos asmenų pasirašytasis laiškas 
iš tikrųjų adresuotas ne tiek laikraščio 
redakcijai, kiek Maskvai. Nors po juo 
savo parašus padėjo 11 mokslo bei meno 
žinovų, bet dokumentas kalba ^didesnės 
dalies Vilniaus ir Lietuvos gyventojų var
du. Jų laiškas yra rimtas įspėjimas. Lie
tuviai, lenkai ir kiti senieji Vilniaus gy- 
ventojai myli savo miestą, jo meno ir re
liginius paminklus. Komunistai išniekino 
didelę dalį Vilniaus maldos namų. Juo 
toliau, juo įžūlesni jie darosi. Jie ban
do tiesti savo pirštus ir į tautines švento
ves. 'Netaip dar seniai vos pavyko iš
vengti senamiesčio pakraštyje antros so
vietinės išplėtimo, pristatant kelis naujus 
didžiulius korpusus prie žymiai mažesnių 
narni), trigubai išplėsti gamybinius pre
kybos įrengimų cechus Bokšto gatvėje.

Tai, tur būt, nėra atsitiktiniai pasikėsini
mai į mūsų istorinius turtus. Kad Krem
liaus valdovams nepatinka lietuvių kul
tūros paminklai, prieš keletą metų parodė 
Nikita Chruščiovas, įsakydamas nutrauk
ti kreditus paminklų apsaugai vykdyti, pir
moje eilėje Trakų pilies rekonstruavimo 
darbams. Nykstančius mūsų pilių griu
vėsius jis pasityčiodamas vadino feoda
linių tvirtovių liekanomis. Tačiau anuo
met lietuviai nepasidavė nukreipiami nuo 
savo užmojo. Nepaisydami Kremliaus urz
gimo, jie surado lėšų ir Trakų pilies at
statymo darbams tęsti, ir Gedimino pi- 
Ijius griuvėsiams konservuoti, ir kasinė
jimams vykdyti. Reikia tikėtis, kad ir 
šiuo kartu pavyks lietuviams apsaugoti sa
vo kultūros paminklus nuo beprasmiško ža
lojimo. „Vyresnieji broliai" turėtų pa
galiau suprasti, jog politiškai neišmintin
ga erzinti bei Įžeidinėti okupuotą tautą ir 
be didelio reikalo ją dar labiau prieš save 
nustatyti. Kantrybė juk turi savo ribas.

Augustinas Upėnas

OLANDIJAI NESISEKA

Partijoms nesutariant dėl valstybės biu
džeto, Olandijos vyriausybė buvo privers
ta atsistatydinti.

Kol kas nė vienai partijai nesiseka su
daryti naujos.

APSIJUNGĖ SOCIALISTAI

Prieš 19 metų Italijos socialistai buvo 
suskilę j dvi partijas. Kairiesiems vado
vavo Nenis, o antikomunistiniams — Sara- 
gatis.

Dabar tos partijos apsijungė. Naujajai 
vadovauti išrinktas Nenis, kuris yra vy
riausybėje ministerio pirmininko pavaduo
tojas.

Saragatis yra Italijos prezidentas.

STALINAS — CARINIS ŠNIPAS?

Buvęs amerikiečių ambasadorius Sov. 
Sąjungoje Kennanas studijuoja sovietinius 
klausimus, ir jam seniai jau kilęs įtarimas, 
kad Stalinas jaunystėje yra buvęs carinės 
slaptosios policijos agentas.

Dabar jis turįs jau įrodymų, kad tas spė
jimas yra teisingas. Į partijos suvažiavimą 
Stockholme jis 1906 m. atvažiavo su slapto 
sios policijos išduotu pasu. 1920 m. parti
niame pasitarime Stalinas prisipažinęs, 
kad buvęs agentas. Jo pareiškimas buvęs 
paskelbtas partiniame žurnale, bet po ke
lių mėnesių žurnalas buvęs išrankiotas iš 
visų bibliotekų. Visi gruzinų ir armėnų ko 
munistai, kurie bendradarbiavo su Stalinu 
1906-1912 m„ buvo 1920 m. likviduoti.

BLAKE LABAI SUMAIŠĖ REIKALUS

Greičiausia, su sovietų pagalba iš Brita
nijos kalėjimo pabėgęs šnipas Blake labai 
sumaišė reikalus britų žvalgybai ir kontr
žvalgybai.

Žymieji britų šnipai tuojau buvę atšauk
ti, kad Blake jų neišduotų. Tarnaudamas 
sovietams, jis esąs kaltas bent už 40 šnipų 
gyvybių ir už britų šnipinėjimo tinklo su
naikinimą Rytų Europoje.

Beveik visi galvojame, kad štai kongre
sas pasibaigė — kongreso salės ištuštėjo... 
durys užrakintos.

Bet kongresas gal pasibaigė tik labai ma 
žam lietuvių skaičiui — tik tiem, kurie tą 
kongresą ruošė. O mum visiem lietuviams, 
paklydusiems įvairiuose pasaulio žemynuo 
se, Lietuvių Jaunimo Kongresas štai da
bar, vasaros atostogoms pasibaigus, tik 
prasideda. Tas taikintina ypač tiem, kurie 
dalyvavo kongrese ir jau spėjo grįžti į na
mus.

Pats Kongresas visų pirma tai buvo de
monstracija ir manifestacija lietuvių tau
tos genijaus — šimtmečių eigoje jo sukur
tos kalbos, šokių, dainų, tautinių raštų, ku 
rie jaudino širdis ir įdvasino visų dalyvių 
mintijimą. Antra, tai buvo lietuvių jauni
mo subuvimas, suskridusio iš viso pasaulio 
kraštų, ne tiek tam, kad pasimatytų ir su
sipažintų, bet, svarbiausia, išspręsti kad 
ir labai sunkiai, bet irgi tolygiai visai lietu 
vių tautai labai svarbiai problemai — ko
ku būdu ir kokiomis priemonėmis tęsti tą 
niekur nematomą, bet kiekvienoj lietuvio 
širdy giliai jaučiamą lietuvių tautos geni
jaus palikimą per erdves ir šimtmečius.

Štai kiekvieno dar gyvo lietuvio Didysis 
Uždavinys ir visų pirma kiekvieno Kongre 
se dalyvavusio. Kongrese nedalyvavusieji 
nori žinoti, kokių naujų idėjų, minčių, pla
nų, veiksmų kupini jaunieji Kongreso da
lyviai yra grįžę. Štai jau ruduo įpusėjęs — 
laikas Kongreso darbams vėl prasidėti, tik 
šį kartą ne Čikagoje, bet, tiek kiek tai mus 
liečia, Dldž. Britanijoj ir Vokietijoj.

Iki šiol, ačiū toms dalyvėms lietuvai
tėms, kurios aprašė bent savo kelionės 
įspūdžius, — Kongresas buvo toks įspūdin
gas, o Amerika su savo turtais ir praban
ga tokia žavi... Gaila, jeigu šių rašinių pa
sėkoje staiga susiformuotų nauja išeivijos 
banga, šį kartą jaunimo, kuri pradėtų rie
dėti nuo Europos krantų per Atlantą į Či
kagą, svaigti ir raustis jos prabangoje... 
Tikėkimės, kad tai neįvyks, nes tai reikštų 
Kongreso nukongresinimą! Mums gi, čia

— 31.000 Kenijos mokytojų streikuoja, ir 
jų vadas Kionis buvo paleistas iš kalėjimo 
su sąlyga, kad pasirūpins atšaukti streiką.

— Britanijoje per metus vėžiu mirė 26 
tūkstančiai.

— Australija sutiko parduoti Kinijai
l. 500.000 tonų kviečių už 90 milijonų aust
rališkų dolerių (nuo 1960 m. jau pardavė 
už 640 mil. dolerių).

— Mesoje, Arizonos valstijoje, JAV, 23
m. amžiaus medžiotojas netyčia persišovė 
koją, o paskui, šaukdamasis pagalbos, šovė 
kitą kartą ir persišovė kitą koją.

— Italas Persico nubaustas 8 mėn. kalė
ti už įžeidimą popiežiaus (o jis keiktis pra
dėjo, kai turėjo sustabdyti gatvėje savo au 
tomobilį ir laukti, kol pravažiuos popie
žiaus su palyda automobiliai).

— Indas Senas per 35 ir pusę valandos 
perplaukė Panamos kanalą — 41 mylią.

— Venray karių kapinėse Olandijoj ant 
182 britų karių kapų baltais dažais kažkas 
nupaišė svastikas, o ant paminklo, kuris 
pastatytas daugiau kaip 600 palaidotų ka
rių, nupaišyta juoda svastika.

— Spaudžiama hindusų, Indijos vyriau
sybė pagaliau pasidavė ir skelbia draudi
mą, kad negalima piauti karvių, bet hindu- 
sai vis tiek dar nepatenkinti, kad kol kas 
ne visose krašto valstijose paskelbtas tas 
draudimas iš karto, ir galvojama, kad kar
vių klausimas labai atsilieps būsimuose 
rinkimuose, o masės nenaudingų karvių 
yra grėsmė Indijos ekonomijai.

— Leenwardene, Olandijoje, katalikai 
ir protestantai statys bendrą bažnyčią, ku
rioje melsis kiekvieni atskirai.

— Graikija į savo ligonines pasiuntė ka 
reivius virti maisto, kai 15.000 ligoninių 
tarnautojų, virėjų ir slaugių paskelbė strei 
ką, reikalaudami daugiau atlyginimo ir ge
resnių darbo sąlygų.

— Los Angeles mieste Kalifornijoje, 
JAV, 4 plėšikai užpuolė žmogų, o kai jiems 
paaiškėjo, kad tas neturi pinigų, tai apipy
lė žibalu ir padegė.

— Kai Kubos baletas atvažiavo į Pary
žių, tai 10 jo dalyvių pasiprašė politinio 
prieglobsčio.

— Mirė 72 m. amžiaus vokiečių gen. 
Dietrich von Choltitz, kuris 1944 m. atsisa
kė vykdyti Hitlerio įsakymą sunaikinti Pa
ryžių.

POTVYNIAI

Po smarkaus lietaus vidurinę Italiją už
plūdo potvyniai. Tūkstančiai žmonių liko 
be pastogės, apie 100 žuvo.

Potvyniai taip pat palietė kai kurias 
Austrijos ir Šveicarijos vietoves. 

likusiems, beliktų tik viena gana dramatiš
ka išeitis — tapti kanibalais, valgyti patys 
save, pradedant nagų graužimu.

O kaip dėl pačių Kongreso darbų? Tuo 
tarpu visiška tyla; nei Kongreso dalyviai 
iš Didž. Britanijos, nei iš Vokietijos tuo tar 
pu dar nepasisakė. Nekantriai laukiame.

Lauksime ne tik pasisakymų, bet taip 
pat darbų. Prisipažinkime, kad iki šiol jau 
nimas neturėjo nei savos pakankamai stip
rios organizacijos, nei dalyvavo esamose 
lietuvių organizacijose, išskyrus skautus. 
Tad pirmasis jaunimo darbas būtų susiak- 
tyvinti lietuviškame gyvenime, liautis bū
ti, kaip iki šiol, abejingais, bet parodyti 
daugiau susidomėjimo, daryti įtakos esa
moms organizacijoms naujomis idėjomis 
bei sumanymais. Supraskime, kad be jau
nimo aktingo susidomėjimo esamosios lie
tuvių organizacijos, išgyvenusios jau dvi
dešimt metų, pradės senti, o kiek vėliau ir 
mirti; tuo tarpu gi esamiesiems veikėjams 
nebeliks kitokio pasirinkimo, kaip veikti ir 
toliau iki paskutiniojo sualsavimo. Tai tik
rai nebuvo Jaunimo Kongreso nei mintis, 
nei uždavinys.

Didingas įspūdis, kurį sukėlė Kongre
sas jaunimo sielose, apie kurį pačių daly
vių buvo irgi rašoma šio laikraščio skilty
se, neturėtų mirti pasingame prisiminime, 
bet gaivališkai reikštis aktingoj veikloj — 
noru veikti; noru įgyvendinti ir perduoti 
Kongreso dvasią visiems lietuviams, jau
niems ir seniems; noru būti vertu to lietu
vių tautos genijus, kuris sukūrė Kong
resą ir reiškėsi jame. Jaunieji, tad į darbą, 
vyresnieji, į talką — tęskime Kongresą! 
Jau laikas — ruduo, kad pavasaris sužydė
tų, o kad vasara būtų gausi darbų vaisiais!

Stasys Kuzminskas

LIETUVOS PAŠTO ŽENKLŲ 

PARODA CHICAGOJE

Buvęs bradfordiškis Jonas Janulaitis in
formuoja mus, kad Lietuvių Filatelistų D- 
ja Chieagoje spalio 28-30 dienomis erdvio
se ir moderniose Balzeko Museum of Li
thuanian Culture patalpose suruošė Nepri
klausomos Lietuvos pašto ženklų parodą. 
Paroda buvusi labai turtinga, plati, aprū
pinta vertingais eksponatais.

Draugijos pastangomis JAV Pašto De
partamentas parodoje buvo įrengęs specia
lią pašto stotį, kuri parodos dienomis visus 
iš parodos išsiunčiamuosius laiškus atžy
mėjo specialiu antspaudu. Parodai prisi
minti iš J. Janulaičio gautas laiškas ir at
virukas su tais antspaudais.

BUS LIETUVIŲ KALBOS VADOVĖLIS

„Europos Lietuvyje“ buvo iškeltas klau
simas, kad susiranda nelietuvių, kurie no
rėtų išmokti lietuvių kalbos. Didžiausias 
sunkumas — ligi šiol nebuvo tinkamų va
dovėlių.

Dabar prof. Dr. V. Maciūnas informuoja 
mus, kad toks lietuvių kalbos vadovėlis ki
tataučiams yra ne tik paruoštas, bet jau ir 
spausdinamas.

Tokį vadovėlį parengė jaunas amerikie
tis kalbininkas Dr. Schmalstieg kartu su 
lietuviais kalbininkais Dr. A. Klimu ir L. 
Dambriūnu.

Dr. Schmalstieg yra baigęs Pensilvani
jos universitetą, kur neblogai pramoko lie
tuviškai net kalbėti.

Vadinas, vadovėlis netrukus bus, ir no
rintieji galės jį įsigyti ir mokytis. O žody
nų jau nebus sunku įsigyti.

BARITONAS H. SERAFINAS

Žinomas Ciuricho dienraštis „Neue Zuer 
cher Zeitung“ aprašo į Ciuricho operą nau
jai angažuoto lyrinio baritono Haraldo Se
rafino biografiją. Iš jos seka, kad šis jau
nas dainininkas yra gimęs ir užaugęs Lie
tuvoje ir, matomai, yra Lietuvos vokiečių 
kilmės. 1945 m. jis su tėvais atvykęs į 
Bambergą Vokietijoje. Pradžioje studija
vęs mediciną, o paskum dainavimo mokę
sis Berlyne.

JACYNIENĖS SUKAKTIS

Dr. Halina Kairiūkštytė Jacynienė, me
no istorikė ir kritikė, dabar gyvenanti Vil
niuje, spalio 13 d. sulaukė 70 m. amžiaus. 
Šiuo metu ji rengia studiją apie lietuvių 
liaudies kostiumą. (E)
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J. Kuzmickis

Miestelis, kuris buvo mano
Rašytoja Nelė Mazalaitė, kuri lietuviš

kos tematikos kūriniais nuolat sugrąžina 
skaitytojų mintis t Lietuvą, šių metų pra
džioje prasitarė:

„Jeigu Krėvė, Šeinius, Baronas — nie
kam verti, kodėi neparašyti vertų dalykų? 
Kodėl jaunimas, kuris jau geriau kalba 
angliškai, negu lietuviškai, neišeina su savo 
angliškais kūriniais, kaip dailininkai? 
Kodėl? Gal, kad neturi ko pasakyti. Ne
žinau. Aš negaliu gyventi nepasakiusi, kas 
viduje kaupiasi,'kas kartais versmėmis lie
te liejasi, ir nespėju užrašyti... Juk yra to
kių tragiškų, tokių didelių temų, — joks to
bulumo ieškotojas nepasakys, kad čia ne
rastum visuotinių žmogiškųjų problemų" 
(Lietuvių Dienos, 1966 m., 5 nr., 5 psl.).

Šiandien ne vienas numoja ranka į pana
šius mūsų rašytojus, bet ne dėl to, kad jie 
būtų „niekam verti": šiuo atgrisiu spren
dimu norima pasiteisinti, kodėl iš viso 
neskaitoma.

Tačiau kaip paukštė negali nečiulbėti, 
taip Nelė Mazalaitė negali nerašyti, nes 
jos vidus kupinas lietuviškų įvaizdžių bei 
problemų, ir jai nuolat knieti grįžti prie 
jų ir savitu stiliumi atskleisti. Rašytoja 
nenori mėgautis gigantišku kosmu: lietu
viškos buities mikrokosmas ją taip magi
na, traukia, kad jai nėra jokio noro kap
stytis „tarptautinių vandenų“ gelmėse, kai 
tiek daug grožio ir įvairumo slypi savame 
gyvenime. „Kodėl užmiršti, kad svirtis 
buvo didelis dalykas, ir dirvos, ir miestai, 
kurie buvo mūsų, — buvo mūsų gyvenimas 
ir tebesitęsia. Nemanau, kad būtų toks 
daiktas, kaip nebereikalinga, pasenusi pra
eitis. Ar dėl to tyli mūsų rašytojai, kurių 
laukia skaitantieji?“ — niršiai kalba ra
šytoja ir savo kūryba įrodo, kad yra teisi.

N. Mazalaitės pati paskutinė beletristi
kos knyga — Miestelis, kuris buvo mano, 
išskirta 1965 metų „Aidų“ žurnalo litera
tūros premija — perkelia skaitytojus su jos 
pasakojimų bevardžiu klausytoju i papras
tą Lietuvos miestelį. Gimtojo krašto ilge
sys taip apvaldo rašytojos sielą, kad ji savo 
lakia vaizduote atkuria puikius Lietuvos 
vaizdus, jokių kataklizmų dar nesužalotus 
žmones ir iš lietuviškos buities aruodo rieš
kutėmis semia medžiagą devyniems nuosta 
biai subtiliems pasakojimams.

Taip ramu tėviškėje, kad autorė užmig
tų kaip katinukas, — „tiktai saulė prilaiko, 
lyg vystantį vijoklį prie sienos ji pririša 
mane spinduliu“ (11 psl.). Net jūra „mie
ga šią tylią dieną, atrodo, kad miega — pa
čiame vandenų viduryje, miega ties Vaidi
lutės kalnu ir po tiltu“ (15 psl.).

Ir šitokiame klasiškame sugrįžimo ramy
bės fone N. Mazalaitė pasakoja. Ne, ji ne 
tik pasakoja: ji gyvena Pasertupių nelai
mingos mergaitės gėla, Pranciškaus Joskau 
do slinkiškumu, staršinos Kerpės pergale, 
Gadliausko neteisėto sūnaus katarsiu, Vai
vorų Zigmės gobšumu, pono Budrylos nuo- 
dėmiavimu, Kazimiero Barasos sielos jaut
rumu ir dviejų mažų mergyčių mažo gyve
nimo niuansais.

Kiekvienas pasakojimas yra savitas ir 
atbaigtas su skirtingais veikėjais, siužetu, 
pagrindine idėja. Tačiau visus pasakoji
mus, tarsi siūlas karoliukus, jungia ta pa
ti sugrįžimo pakili nuotaika, lietuviška ap
linka, lietuviški charakteriai, prietarai, pa
saulėvaizdis ir namiškių laukimo intriga.

Ar mes užjausdami sekame Pasertupių 
kaimo merginos, kuri „buvo sulaužyta 
kaip linas mintuvuose“, puolimą ir atgai
lą; ar stebimės slinkiaus Joskaudo, besi- 

dailavusio po kelias parapijas, meilės 
žaismu su laume ii' Elenute bei vaivorų Zig 
mės, kurio „motina dievagojosi, kad jos 
vaikas buvo apžavėtas“, aukso pomėgiu; 
ar mes mintimis grįžtame į nekaltą kū
dikystę, stengdamiesi suprasti mergikių pri 
sirišimą prie naginėlės ar sakralinę pagar
bą duonos žiauberei, — visur mes susidu
riame su, rodos, tokiu paprastu ir mūsų 
kaimo kultūrai būdingu kasdieniškumu, 
kurį tačiau prakrapščius prieš mus iškyla 
gyvi, saviti žmonės, praturtinti ryškiais 
charakteriais ir buities dramatiškumu. Dar 
daugiau: skaitydami jauste jaučiame, kad 
ta buitis ir tie žmonės tokie savi, pažįsta
mi, lyg neseniai sapne sapnuoti, kad gyve
nimo patirtis sukaupė juose išminties lo
bius, nors jie „maišėsi gyvenime tarsi at
laikas“:

„Per nebylį mažą žmogelį buvo pasaky
ta jam, kunigui, jog nėra nieko didesnio, 
kaip žmogaus siela, ir nėra aukos tokios 
mažos, kad ji netaptų begaline, jeigu ji 
teikiama Dievui visa širdimi" (179 psl.).

„Motina stačiai sakė, kad ji geriau į skais 
tykią keliautų ar davatka būtų, negu prie 
altoriaus su Vaivoru — ji buvo išmėginta 
panašios ugnies. Tačiau ji ir išmintinga 
buvo, ir per prievartą nelaikė — kiekvie
nas veržiasi į savo vargą, žinojo ji“ (119 
— 120 psl.).

Davusi tokių charakterio veikėjų, kaip 
samanius slinkis Joskaudas, kaip papurška 
„nuodėmiautojas" ponas Budryla ar kaip 
pakantus jautriasielis Kazimieras Barasa, 
rašytoja įvesdino į mūsų literatūrą Dicken- 
so Skrudžą nurungiantį šykštuolio ir gob
šo Vaivorų Zigmės tipą, kurio akys „ruse
no, kaip koks negeras auksas“.

(Nukelta į 3 psl.)

PREMIJA ALOYZUI BARONUI

Ateitininkų „Giedros" korporacijos ro
mano konkursą laimėjo rašytojas Aloyzas 
Baronas už romaną „Trečioji moteris“.

Premija buvo 1000 dolerių.
Konkursui buvo prisiųsti 8 rankraščiai.
Rašytojas A. Baronas yra jau laimėjęs 

kelis konkursus. Dabar jis yra Liet. Rašy
tojų Draugijos pirmininkas.

POP. JONO ĮVYKIAI IR MINTYS

Visa, kas turėjo ryšio su .gamta, žeme, 
jūra, gyvuliais, gėlėmis, jaudino šį ūkinin
ko sūnų, kuris savo vaikystę praleido so
džiuje.

Kai buvo nedidelis berniukas, mėgo šu
nis. Buvo įpratęs tvarkyti darželį. Kai bu
vo jaunas seminaristas, atostogų metu kar
tais pakeisdavo sutaną mėlyna palaidinu
ke bei senomis šilko kelnėmis ir keletai die 
nų išeidavo pakeliauti. Jo namiškiai nesi
stebėdavo, pamatę jį grįžtantį apsitaškiu
sį purvu ir su žolėmis plaukuose.

Kai buvo nuncijus Sofijoje, dažnai išei
davo pasidairyti garsiajame Rožių slėnyje. 
Turkijoje mėgo pasivaikščioti šauniuose 
Ghasi soduose. Paryžiaus Bagatelle parko 
gėlynai neturėjo didesnio gerbėjo kaip 
Mgr. Roncalli. Meilland, rožių augintojas, 
mėgo padovanoti nuncijui savo paskuti
nius atradimus.

Kai buvo nuncijus Paryžiuje, busimasis 
pop. Jonas XXIII labai mėgo keliauti į 

provinciją net mažiausios šventės ar vai
šių proga.

— Žmogus pažįsti Prancūziją per cures 
(klebonų) sodus, — buvo jo įprastas išvy
kų paaiškinimas.

„Dievas sutvėrė šešėlius, kad geriau iš
ryškintų šviesą".

Kartą pop. Jonas buvo paklaustas, ką jis 
norėtų veikti po Vis. Susirinkimo darbų.

— Praleisti ištisą dieną su savo broliais 
beariant dirvą, —■ atsakė.

„Kai šaknys sveikos, medis vešliai auga 
ir akmenuotoje žemėje“.

Parengė J. K.

UŽRAŠYS INŽ. E. GALVANAUSKO 
ATSIMINIMUS

„Eltos“ redaktorius Vytautas Alseika, gy 
venąs Miunchene, lankėsi Berne pas Dr. A. 
Gerutį. Jiedu tarėsi dėl inž. Ernesto Gal
vanausko, ilgamečio Lietuvos ministerio 
pirmininko ir užsienio reikalų ministerio, 
memuarų. V. Alseika išvyko į Aix-les- 
Bains, Prancūzijoje, pas E. Galvanauską, 
kuris įkalbės savo atsiminimus į diktafo- 
ną.

V. Alseika ketina likti Prancūzijoje ke
lias savaites ir grįždamas vėl sustoti Ber
ne.

J. DAGIO SUKAKTIS
Augalų anatomijos ir fiziologijos profe

sorius Jonas Dagys spalio 10 d. Vilniuje 
buvo pagerbtas 60 metų amžiaus sukakties 
proga. (Liet. Encikl. jo gimimo data nuro
dyta 1909.IV.23). Prof. J. Dagys yra baigęs 
V.D. Universitetą Kaune, studijavęs Gra
ce, Utrechte ir Kopenhagoj, 1936-39 m. bu
vo vyr. asistentas VDU botanikos katedroj, 
vėliau docentas ir katedros vedėjas Vil
niaus universitete. Yra atlikęs eilę svarbių 
mokslo darbų, parašęs studijų apie lietu
vius gamtos tyrinėtojus — J. Pabrėžą, L. 
Ivinskį, A. Kašarauską. (E)
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NELĖ MAZALAITĖ

Brangenybės
(IŠ KNYGOS „MIESTELIS,

Sakai, ūmai pradėjau šypsotis? Gal būt, 
prisiminiau, staiga prisiminiau vieną įvy
kį. Tokių didelių dalykų jau neįvyksta 
daugiau. Manau apie vieną mergikę, iš
lepintą ūkininkų vaiką, vienintelį vaiką, 
vienintelį mažą sutvėrimą visuose namuo
se, tarp daug suaugusių. Bet jai nereikėjo 
kitų vaikų — priešingai, jeigu jau didieji 
manė, kad ji nusikalto, kokia bausme jai 
grasino? „Palauk, kad esi tokia negera, 
gandras atneš tau broliuką“. Arba: „Rei
kės pasiimti kokį vaiką auginti, ta mūsų 
mergelė eina niekais“. Niekas nematė di
desnio atgailotojo ir klusnesnio gyvio po 
tokių ketinimų. „Nereikia, — sakė ji, pri
ėjus prie kiekvieno, — nereikia kitų vaikų, 
aš būsiu gera“. Ji žinojo, kad mirs, jeigu 
čia atsirastų kitų vaikų ir kas nors kitas 
būtų mylimas, kaip ji. Matai, ji buvo bai
sus sutvėrimas.

Ji nejautė reikalo kitaip žaisti. Ji buvo 
maža beždžionaitė ir dalyvavo gyvenime: 
ji turėjo būti visur. Jeigu ėjo į laukus sė
ti, ji šaukė, kad ji moka būti naudinga, 
kad gali biržioti, ir vilko koja ribą, kur 
krito toliausias grūdas. Ir paskui ją pa
čią reikėjo nešti, kaip sėtuvę. Ir ji grėbė 
šieną, kai kiti buvo lankoje. Žinoma, jai 
padarė grėblį, tokį mažą, kad pelė paneštų. 
Ir kai moterys laistė daržus — kas gi žen
gė tarpuežiu, krypuodama naščiais? O, ko
kie našteliai! Ir du balti kibirėliai, ne ko
kie žaisliniai skardos, ne, tikri, apdainuoti- 
ni liepiniai. Ir visų daržų galuose ji turė
jo savo ežias, savo daržus. Jai buvo skirtas 
linų pasėlis, ir kiekvienas naujas veršiu
kas, ėrelis ar kumeliukas buvo jos, kol pa
augo ir neteko vertybės. Tiesiog nuostabu, 
kad namiškiai, dideli rimti žmonės, galėjo 
rasti tiek laiko tokiam mažam. Tačiau tie 
namai manė, jog čia ir yra didžiausias svo
ris, tas vienas vaikas. Taip meilė mato 
ežerus, kur tėra lašas.

Vieną žiemos dieną buvo taip gražu, kai 
ji atsikėlė — labai snigo, tokiais gabalais, 
kaip baltos lėkštės. Visi maišėsi troboje 
tokiu oru, ir jai patiko, ji mėgo turėti po 
akimis visus namiškius. Piemens galėjo ne 
būti, jis buvo priešas. Be to, ką ganė pie
muo tokiu laiku, kai žolės nerasi nei peiliu 
prakasęs sniegą? Taip, visi buvo troboje, 
teišėjo tiktai, kai reikėjo šerti gyvulius ar 
atnešti malkų — ugnis degė ir degė kros
nyje, ar ten, kur kabojo katilai, vienas ant 
vąšo ir kiti ant trikojų — buvo labai 
linksma. Ji sekė ausimis kiekvieną grįž
tantį, iš to, kaip priemenėje nusimušinėjo 
snieguotas kojas, buvo aišku, kas įeina.

Ir koks įdomus buvo vandens sėmimas. 
Ji klūpėjo ant suolo prie lango, ir nė pra
pūsti nereikėjo stiklo — buvo labai šilta 
troboje, ir viskas tirpo, ledas ir nosis prie 
lango. Ir ji regėjo, kaip byrėjo sniegas liūs, su aulais ir be aulų? Ir turi klumpes, naginėlės, kad negalėjai nei atsisėsti, nei

KURIS BUVO MANO“)
nuo svirties, kai užkabino ir užsklendė ki
birą, ir kai atkelia šulinio dangtį, toje baltu 
moję prasiveria lyg eketė. Mergė pasilen
kia žemyn, stumdama svirtį — ir čia buvo 
baisu, kad nepaslystų. Ar galėtų svirtis 
iškelti žmogų, ir, jeigu niekas žemai nepri
laikytų, ar neiškeltų mergę per aukštai, iki 
pat svirties viršūnės? Bet mergė atsitie
sia, viskas yra gerai. Ji labai trumpam pa
sideda kibirą ant šulinio rentinio, paskui 
nuleidžia žemyn, atkabina svirties skląstį 
ir prikabina vėl prie šulinio krašto, nulei
džia dangtį ir persikreipusi neša vandenį. 
Paskui girdi priemenėje numušant kojas, 
paskui vanduo pastatomas ant suolo, prie 
durų — mažoji prieina ir pažiūri! Vanduo 
dar linguojas!, ir jis atrodo gilus ir tamsus, 
tas kibiras. Mažoji apsižvalgo, įkiša pirštą 
į šaltą gėrimą ir apsilaižo. Ir bėga pastove 
ti prieš ugnį.

Puiki diena, puiki ir labai nauja — jos 
atsiminime nežinoma: vyrai raukia na
gines. Didelė oda ištempta ant stalo, ją 
lygina, matuoja, raižo aštriausiu peiliu, to
kiu, kokio nematyti virtuvėje, paskui dar 
kiekvieną gabalą atplautą tampo, paskui 
smailu peiliu išpiausto begales piūvelių, 
tarsi katė būtų įbrėžusi. Tie įpiovimai 
eina visu pakraščiu, to mažojo gabalo pa
kraščiu. Paskui atrėžia iš didžiojo baisiai 
siaurą šikšnelę ir ją perveria per kiekvieną 
įpiovimą. Ir kas išeina? Juos sutraukia, 
tuos suvėrimus, ir pasidaro geldelė: pir
štų galai yra bukas smailumas, taip, taip, 
kaip sūramaišis, ir užkulnis dailiai susikvol 
duoja. O šonai pasilieka lygūs, bet juos ga
li sutraukti kaip norėdamas, ir jeigu nagi
nė per didelė — tiktai sutempi, ir viskas.

Ir kai jau užsimauna, tai dar ilgais raiš
čiais, iš tos pačios šikšnos, suvysto koją 
kaip vaiką, bet pirmiau eina autai. Ar esi 
matęs kaip vynioja autus? Reikia labai 
mokėti. Ir kaip šilta yra kojai, kaip lengva. 
Bet ne tai ji galvoja — tik žiūri, kad koja 
pasidaro daili. Ji nemėgsta lėlių, tačiau 
koją ji norėtų vystyti, ir ji sako:

— Ir man.

Visi juokiasi, o labiausiai piemuo. Iš 
tikrųjų, koks jis piemuo, kodėl jis pasiliko 
per žiemą. Jau gana pykdo, kad rudenį 
anksti atsikelia ir sulaso gelsviausius obuo
lius. Bet, sako, jis neturi namų ir negali 
išeiti. Jis čia ir gyvens, kol paaugs. Jis 
juokiasi, ir jam visai lengva tai daryti — 
jam irgi nuraukė nagines. Ji jau reikalau
jamai kartoja:

— Ir man.
Prasideda kalbos tarp didžiųjų, jie pama 

žu nustoja juokauti ir jau tariasi rimtai, 
o paskui Bočelius sako:

—Ar tikrai nori? Juk nevažiuosi į miš
ką malkų, kam tau reikia? Juk turi bate- 

Ar tikrai nori naginių? — O ji linguoja 
galvą:

— Noriu.
— Tai padarysim vaikui, — sako Boče

lius, — tegu lepečioja kaip Lopelis, bet 
šita oda per kieta.

— Per kieta,—pritaria kiti, čiupinėdami 
supiaustytus gabalus. Ir tą didįjį, kurio 
dar daug ant stalo. Gal kitą kartą mieste 
nupirks labai minkštos, kad pirštelių ne- 
nuspaustų. Ir piemuo kiša savo dvylekį, 
sako: Gal vyženų nori? Gauruotos bus, 
su visais plaukais ir atsiduos raugu, bet 
bus minkštos. Ji piktai žiūri į tą nedorėlį 
liežuvininką. Ir neatleidžia reikalavimo:

— Noriu naginėlių.
Bočelius apsivelka kailinius ir išeina — 

į klėtį, sako jis, ir ilgai užgaišta. Grįžęs pa
sakojo, kaip jis atsiminė, jog ant klėties tu 
rėjo būti — ir buvo — veršiuko paslėps- 
nė, jau tokia minkšta odelytė, kad gali 
kniuisį iššluostyti, jeigu įkristų į akį, ir 
tai jam nenutrauksi sparnų — tokia švelni.

Ir padarė. O, koks nuostabus buvo lai
kas — visi aplinkui stovėjo, nieko nedirb
dami, ir žiūrėjo, kaip Bočelius matavo ko
ją. Ji atkiša abi ir taip sėdi, kai jau seniai 
nebereikia, kai jau dirba. Tada ji pri
lenkia savo nosį prie Bočeliaus rankų ir 
atsitiesia tiktai tada, kai naginėlės jau abi 
baigtos. Dievuli mano, kokios naginėlės! Ji 
apkabina jas, glaudžia prie širdies ir nepa
leisdama spaudžia, paskui jau tebespau- 
džia jas viena ranka, o kita apkabina Bo- 
čelių ir tiek išbučiuoja visą veidą, kad ne
liko nė vieno plauko ūsuose ar antakiuose 
— gal tik ten, kur jos lūpos neužkliuvo. 
Jis nesako nieko, tik kraipo galvą ir glosto 
paakius.

Paskui ji bėgioja basnirčia negirdimai, 
kaip Lopelis, ir bučiuoja visus kitus. Tik
tai piemens ne. Ji visada laksto, kaip Lo
pelis, o kas bus, kai apsiaus? Dabar prasi
deda apavimas, abi kojos vėl atkištos, ta
čiau reikia ilgai įtikinėti, kad jai nevynios 
autų, mergikės nedaro taip — ant koj mė
lių, ant pilkų vilnonių kojinėlių apaus na
gines.

Vėl visi stovi apsukui. Dabar tėvelis 
austo, ir ji mato, kad piemens ausys yra 
raudonos. Ji skersomis žiūri — jam, tur 
būt, nepatinka, kad jos gražesnės naginės. 
Ir ji labai patenkinta, kai dar Močiutė sa
ko:
— Žinoma, daug gražiau už batelius, tik

rai reikėjo vaikui naginių.
Bateliai? Niekuomet daugiau nesiau- 

siu bateliais, galvoja ji, bet bijo atsistoti 
ant aslos, nes naginėlės tokios švelnios, to
kios gelsvai rudos ir tokios švarios, o tro
boje visi vaikšto visaip, su batais, su klum
pėm — gali susitepti. Tačiau ją nukėlė 
nuo suolo ir paleido. Ji matė, kad jos ko
jos, kaip viščiukai, nutūpė ant grindų. 
Ji nemokėjo vaikščioti: visiškai nebuvo 
kulnų, ją traukė griūti aukštielniką, bet 
kai žengė kelis žingsnius, negalėjo su
stoti, stačiai traukė ir nešė. Gerai jau 
buvo vaikščioti, pilna pėda ir ant pirštų 
galų, o geriausiai vyko suktis, bėginėti ir 
šokinėti. Ji taip ir darė.

Jau išvaikščiojo kas prie savo darbo, 
o ji dar skraidė. Kažkas buvo įdėta į tas 

pavargti. Bet paskui, vakare, ji ir užmi
go naginėta, kažkur asloje, pakeliui prie 
stalo.

O rytmetį pirmas žvilgsnis buvo — kur 
naginėlės? Jos gulėjo palovėje, šalia ba
telių, į kuriuos nenorėjo nė pažiūrėti. Die
na buvo panašiai graži, kaip vakar. Tiktai 
dar geresnė: Lopelis atsinešė savo ataku
sius vaikus iš paslaptingos vietos. Lopelis 
buvo katė, ir taip praminta mergytės, kad 
buvo lopuota juodai ir baltai.

Labai kniaukė priemenėje, ir mažoji ati
darė duris. Ji visada skubėjo įsileisti savo 
bičiulius, kai jie prašėsi kniaukdami ar 
lojo.

Atidarė ir baisiai nustebo: Lopelis bu
vo už durų, bet ji dabar lenkėsi pasiimti 
vaiko, kurį buvo pasidėjusi ant žemės, kai 
kniaukė. Įsikando jį už sprando taip dai
liai, kad jis kadarojo visom keturiom, ir 
jam nė kiek neskaudėjo. Padėjo vaiką 
mergytei prie kojų, prie pat naginėlių, ir 
vėl išsireikalavo, kad išleistų. Išnėrė ir 
netrukus grįžo su antru. Taip dabar mer
gytė stovėjo sargyboje prie durų, iki katė 
sunešė keturis ir aprimo. Vadinasi, visi bu
vo namie.

Kokie tie keturi buvo gražūs — gražes
ni už vienas kitą ir lopuotesni. Ji negalėjo 
sutaikinti dviejų vienodai išlopuotų. Vi
siems patiko, ir niekas nedrįso prasitarti, 
kad čia visa banda kačių. O kai vaikis pa
sakė:—Ir gudrumas tos katės, žinojo, bjau
rybė, kad tokius ir į vandenį sunku mesti, 
— visi tylėjo.

— Kodėl į vandenį? —■ klausė tas jų vai 
kas. Niekas neaiškino, sumaniai nusuko 
kalbą ir tuojau ėmė vaišinti katę ir jos 
šeimą pienu. Sakė, kad galės miegot prie
šininkėj, ten šilta. Buvo vienas džiaugs
mas, jie laksto visi—kačiukai ir naginėlės, 
paskui gi įleido pasišildyti j vidų Mirtą ir 
Murzį. Taigi vienas džiaugsmas.

Naginėlės buvo tokios pat brangios ir 
trečią rytą, tačiau 'įvyko mažas barnis: ji 
taip pat norėjo važiuoti į bažnyčią šį sek
madienį, tačiau jai neleido mūvėti naginė
lių, reikėjo autis batais; jie gi užvažiuos 
į svečius pas Marelę, o pas ją vieši sesers 
duktė Emilija, ji yra mokytoja ir labai rim
ta. Negalėjai įtikinti namiškių, kad nagi
nėlės būtų pasididžiavimas ir prieš tą sve
timą viešnią.

Tačiau kai vakare parvažiavo ir buvo 
labai gera snausti kailiniuose, kai rogės 
plaukė, tarsi būtų pačios su naginėm — 
ji nesutiko, kad nebeverta iš naujo persiau
ti naginėlėm, kad netrukus vis tiek reiks 
nusiaustyti, laikas bus miegoti. Ne, sakė ji, 
nors truputį ji turi pavaikščioti savo gra
žiosiomis kojomis. Ir kai jau ji prikalbė
jo, kad gali apsiauti — pasirodė, kad tebu
vo tiktai viena naginėlė.

Kurgi antroji? Ji pati palindo po lova, 
ji ant keturių apvaikščiojo visą palovį, ra
do vieną mažą šiaudą, rado blizgančią 
sagą, bet ne tai, ko ieškojo. Paskui ir ma
ma padėjo ieškoti, tačiau visoje troboje ne
rado. Paskui ir daugiau talkininkų pri
sidėjo. Apieškojo visas trobas — nebuvo. 
Paskui, nors niekas netikėjo mažosios ap
kaltinimu, kad tai bus padaręs piemuo, ap- 
klausinėjo ir jį. Jis beveik prisiekė, kad 
net iš arti neregėjo tokios brangenybės.

Ar kačiukai pasielgė taip nedorai,, taip ne 

dėkingai, ar mažasis, jauniklis šunelis? 
Jie visi mėgsta tampyti, kas tik pakliūna, 
kartais ir labai naudingą drabužį ar batą 
išvelka net laukan. Bet nebuvo kieme, 
niekas nepastebėjo tąsant. Nebuvo kalti
ninko, tiktai skriauda.

— Rytoj atsiras, — ramino ją, — jeigu 
lauke, tai bus aiškiai matyti, ne taip, kai 
su žiburiu ieškai. Bet ką reiškė ramini
mas, ką sakė jai „rytoj“, jei ji negalėjo 
gyventi be naginėlių tuojau pat! Ji raudo
jo, iki užmigo, ir sapnavo, kad ieško. Pir
mas žodis atbudus buvo: — ar atsirado?

Ne.
Koks gi dabar bus gyvenimas; koks 

džiaugsmas,; kas iš sniego ir krekenos, kep
tos mėlynoje skardinėlėje po krosnim; kas 
iš to, kad Lopelis ir keturi lopeliukai gau
dė ją — ji atodė basa; ji šalo ir liūdėjo ir 
nenustojo ieškojus kad ir tose pačiose vie
tose.

Namiškiai buvo tokie neišmintingi, jie 
graudenosi, nusiklausydami, jai nematant, 
kaip ji kalbėjosi su šunimis ir kačiukais, 
kaip prašė geruoju pasisakyti, ar jie iš
vilko ir kur, ji žadėjo nesibarti ir atleisti; 
ji žadėjo Murziui kaulų su visa mėsa, o 
lopeliukams žadėjo eiti su jais peliauti. 
Bet visi keturkojai buvo linksmi ir atrodė 
nieku nekalti. Tiktai ji verkė.

Ir tuomet Bočelius nebeištvėrė. Jis vėl 
nuraukė naginėlės, tokias pat, dar dailes
nes. Namiškiai gyrė jas užsimerkdami, 
kad nėra nė palyginimo, šitos šimtą kar
tų gražesnės. Mažoji kantriai žiūrėjo, kai 
jos buvo raukiamos, atidžiai laukė, kol pa
baigs. Tačiau kai reikėjo autis, ji pajuto, 
kad ne, tos nebuvo tokios, kaip buvusios, 
niekas niekas negalėjo jų pakeisti. Ji vėl 
raudojo ir raudojo. Pilnas nagines, dideles 
galėjai pripilti tų ašarų. Ji nedėvėjo nau
jųjų ir negreit pamiršo pirmąsias.

Ar iš viso buvo pamiršusi? Po vienuo
likos metų — nė piemens nebuvo jau, ir 
kiti samdiniai dirbo, ir Mirta turėjo kitą 
įpėdinį, o Murzis jau paseno, ir Lopelio gi
minė pasikeitė; po vienuolikos metų Boče
lius taisė klėties grindis. Tik besvarstant 
rugius į malūną vežti per daug stiprus ber
nas, besigirdamas prieš kitą vyrą, iškėlė 
ant galvos didžiausias svarstykles, ir jos 
išsprūdo. Gerai, kad pagyrūnui nekrito 
ant sprando ar kojų, tiktai išlaužė porą len
tų.

Tokios netvarkos negalima iškęsti. Bo
čelius tą pačią dieną išlupo sužalotas len
tas. Jau jos ir pagyvenusios buvo, — tarė, 
— geriau įdėti naujas, — ir taip pasidarė 
laikinai skylė, kaip dantį ištraukus. Ir 
mergikė— jiems atrodo vis tokia pat ma
ža, nors gyvena mieste ir tik vasaromis 
grįžta, ji vis tebevaikšto paskui Bočelių ir 
žiopso į tuos darbus. Ji pati, pasilenkus, 
pamatė po prieklėčiu kažką — supuvusį, 
pajuodusį, tačiau tuojau pat pažino tą 
formą. Aštrus rėžimas pervėrė širdį, tary
tum ji būtų oda, kurią įkarpo pakraščiais 
prieš suraukiant naginėlę.

Buvo vasara, buvo jaunystė, buvo gražu, 
o ji laikė pirštuose seną pražuvusį ir be 
reikalo atsiradusį daiktą. Ji neaiškiai ju
to, jog vargiai kas iš žemiškų daiktų bebus 
jai toks brangus, nepavaduojamas ir ne
teisingai netektas, kaip naginėlė. Šita na
ginėlė. Šita buvusi naginėlė.
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J. Kuzmionis

VATIKANO SODUOS
(KELIONES ĮSPŪDŽIAI)

(3)

Panūdau aplankyti garsiąją Vatikano 
stotį, kuri yra puikiuose Vatikano soduose 
ir, jei susidarytų proga, pasidairyti, kur 
poilsio metu vaikštinėja popiežiai.

Važiuoju su lietuviškosios radijo valan
dėlės kalbėtojais automobiliu ir negaliu at 
sistebėti Romos vairuotojais. Jie nepaiso 
jokių eismo taisyklių, tik skuba į priekį, 
lenkdami iš abiejų pusių kitas mašinas, 
lįsdami į pasitaikančius tarpus, nepaisyda
mi jokių „zebrų" ar klaikiai ant jų besidai
rančių pėsčiųjų. Drąsesnis, akiplėšiškes- 
nis visuomet bus pirmas, nors ir jo mašina 
nukentės.

Klaikus važiavimas ir didžiulėje šv. Pet
ro aikštėje, kur įvairiomis kryptimis zuja, 
skuba piligrimų autobusai, automobiliai ir 
motociklai.

Pravažiuojame Vatikano pašto įstaigą ir 
smunkame pro siaurus vartus ir ginkluotą 
šveicarietį sargybinį į Vatikano teritoriją, 
iš visų pusių apsuptą aukšta mūro siena. 
Buvau su ta siena susipažinęs iš lauko pu
sės: vieną vakarą užsispyriau pėsčias ją 
apeiti ir sušilęs „apibėgau" per vieną va
landą.

Vatikano sodų keliais vaikštinėja apsi
ginklavę sargybiniai. Vienas jų sustabdo 
mūsų automobilį, tačiau, išklausęs mūsų 
„misijos“ tikslą — įkalbėti į juosteles, — 
praleidžia.

Pro etijopiečių kolegiją, gubernatūrą, 
aukštas palmes, išsikėtrojusias pušis, ty-
rą vandenį švirkščiančius fontanus ir nepa
prasto grožio gėlynus pagaliau kylame į 
aukščiausią vietą — kalnelį, ant kurio 
dunkso Leono XIII pastatydinta vasaros re 
zidencija, kuri, Pijaus XII įsakymu, buvo
padidinta, sumoderninta ir paversta Vati
kano radijo stotimi. Iš čia nuolat transliuo 
jamos programos anglų, prancūzų, ispanų, 
lenkų, rusų, vengrų, lotynų, latvių, lietu
vių, ukrainiečių, kinų, japonų ir kitokio
mis kalbomis į visus pasaulio kraštus.

Kai mūsų du kalbėtojai užsidaro herme
tiškame kambaryje ir, italui operatoriui 
talkininkaujant, įkalbinėja žinias ir apy
braižą į juostelę sekmadienio transliacijai, 
gretimame kambaryje klausausi jų modu
liuojančio balso ir stebiu moderniškai 
įrengtą studiją. Tai čia, šiuose kambariuo
se, gimsta žodžiai, sakiniai ir mintys, ku
rios per geležinę ir bambukinę sieną skrie
ja į pavergtus kraštus, nešdamos žinių, 
idėjų, paguodos bei vilties šūsnis ir į mūsų 
Lietuvą.

Susipažįstu su simpatingu meksikiečiu, 
šio skyriaus direktoriumi, kuris gerai žino 
gyvenimo sąlygas Lietuvoje. Įdomiai pasa
koja ir apie savo tolimą tėvynę, kurioje 
prieš keliasdešimt metų buvo atkakliai ir 
žiauriai persekiojamas katalikų tikėjimas, 
bet šiuo metu paliktas ramybėje. Nors te
besą neatšauktų antireliginių įstatymų, ta 
čiau šiandien jie — archaiškos atgyvenos, 
tamsaus laikotarpio niūrūs lykiai.

Palieku studijų kambarį ir su draugu

Miestelis, kuris buvo mano
(Atkelta iš 2 psl.)

N. Mazalaitės stilius itin savitas, saky
čiau — plastinis, kai ji vaizdin
gais veiksmažodžiais, tartum dailininkas 
teptuku, sukuria ne sustingusį, bet gyvą, 
judrų vaizdą. Širdis, rodos, plaka, bet Zig- 
mės giminaičio „širdis plasnojo 
iš juoko, kiek čia bus darbelio, kol praū- 
liosi“ (146 psl.). Žolė, rodos, suleidusi 
šaknis į žemę, bet rašytojai „atrodo, su
bėgo visos kvepiančios žolės į šias nu
šienautas lankas“ (57 psl.); „jis visas bu
vo apsemtas šiaudais“ (85 psl.).

Gyvą, plastinį stilių praturtina nauji, ne
tikėti palyginimai, puikiai išryškindami 
vaizduojamą objektą: „Stogai buvo apklo
ti... nendrėmis, lyg vargonais 
būtų apdengti. Ir dirvos — 
tokios grynos, išrankioti akmenys, kaip 
(nuodėmės po Velyki
nės“ (51 psl.)

Gyvendami ilgesnį laiką svetur ir stig- 
dami ryšio su gyvąja liaudies kalba, gerai 
jaučiame, kaip mūsų net pranašių kalbė
tojų kalba apsusus, 
daiktiškas, skurdus, 
rėtis N. Mazalaitės 
ji savo pasakojimus

— žodynas menkas, 
Dėl to reikia tik gė- 
žodyno platumu, kai 
ir imlaus skaitytojo 

sąmonę praturtina virtine retų, spalvingų 
žodžių: užkuviausias kaimas, 
sunki nešmenė padejuos sa- 
|v y b o j e , duobė p e r s 1 e s - 
na, trūklius (kurį sutrukdė), 
ražuls, d a i 1 a u t i s , a t - 
vėdlauta į namus, p 1 u s k o - 
t i gluosniai, kiaura kaip kreti
las, rankomis p u j o t i į šo
nus, kepalio pakriūtė, žargs
tyti,dievgatis, a t 1 a j - 
kas, apniūkti, aižėja, 
širdis, k r i u p i s vaikas, nak
viša, nakabis, užde
ri a i ... 

šviesiu marmuru išklotais koridoriais rėz- 
linu laiptais aukštyn. Užkopiame į centri
niame bokšte esančią koplyčią, kurios pa
grindinė žymė — tarptautiškumas, pažy- 
mįs Bažnyčios visuotiniškumą. Ją puošia 
marmuras, sugabentas iš visų žemės rutu
lio kraštų. Viduryje — kuklus altorius, ap
linkui apstu vietos chorams, orkestrams, 
maldininkams. Koplyčiai parinkti prasmin 
gi šv. Rašto žodžiai: „Ką aš sakau jums 
tamsoje, sakykite šviesoje, ir ką girdite į 
ausį, skelbkite ant stogų" (Mato 10, 27).

Po valandėlės išeiname į balkoną ir dai
romės į visas puses. Aplinkui, kiek akys ap 
ima, driekiasi amžinasis miestas. Šalia se
nų, nedidelių trobelių dangopi šauna mo
dernūs dangoraižiai. Įkalnėse ir tuščiose 
oazėse žaliuoja palmės. Protarpiais akys 
sustoja prie įvairaus stiliaus bažnyčių bokš 
tų, už kuriuos visus pranašesnis šv. Petro 
bazilikos bokštas, apie kurį, tartum smul
kios skruzdėlaitės, sukinėjasi žmonių vo
ros. Apačioje — puikiausios įvairiaspalvės 
gėlės, apie kurias triūsiasi seni daržinin
kai, palmių ir kitokių medžių gubos, asfal
tuoti keliai ir takeliai.

Nenustygstu vietoje ir vaikščioju balko
nu aplinkui, kad viską pamatyčiau.

Paskum važiuojame Vatikano keliais ir, 
sargybinio leidžiami, išlipame ir vaikštinė
dami apžiūrinėjame I.urdo grotą, kurią

Praeities V. VYTENĮ  ET IS

NUOTRUPOS
Rietavo dvaras jau buvo žinomas Vytau

to Didžiojo laikais. Jis stovėjo dabartinio 
Sauslaukio palivarko ribose ir priklausė 
Didžiajam Lietuvos Kunigaikščiui. Pati 
vietovė yra žinoma ir kaip sritinis žemai
čių vienetas — storastija. Pats miestas 
anksčiau stovėjo dabartinio parko ribose. 
1732 m. Stanislovas Augustas savo privile
gija Rietavui suteikė Magdeburgo miesto 
teises ir herbą — bėgantį liūtą su kardu 
dantyse, kuriame buvo įrašas „Už tautą, 
karalių ir garbę". Po Lietuvos - Lenkijos 
valstybės padalijimo Rietavo dvaras ir 
miestas atiteko grf. Zubovams. Iš jų nupir
ko Mykolas Kleopas Oginskis. Vėliau jo sū 
nūs Irinėjus Oginskis čia įkūrė savo būsti
nę. Jis apie 1880 m. nupirko visas miestelio 
senąsias trobas, jas nugriovė ir toje vieto
je iškasė prūdą ir sutvarkė parką. O mies
telį pagal planą atstatė už pusės kilometro. 
Buvusių kapinių vietoje pastatė Aušros 
Vartų koplytėlę, kurioje buvo laidojami 
kunigaikščiai Oginskiai. Apie tą laiką Rie
tavui priklausė 52.774 dešimtinės žemės su 
9.176 gyventojais. Jo ribose buvo Andrie- 
javo ir Veviržėnų miesteliai, iš viso 97 kai
mai ir 1.200 viensėdijų.

Savo pasakojimų vienoje sąvartoje Ne
lė Mazalaitė, tartum pono Budrylos ir na- 
kabio apsėsto varpo įtakoje, susvyruoja. 
Dingsta skardus šypsnys, sustoja lakus sa
kinys, ir skaitytojas atsikvoši, kad, tik 
trokšdama sugrąžinti mūsų dėmesį prie pa
liktų ir nepasiekiamų namų, autorė taip 
sugestyviai porino. Priešpaskutinėje są
vartoje, rodos, ir pati rašytoja atsituokia:

„Ir jeigu mes norime aplankyti tėviškę 
— turime grįžti į ten. kur bijojom praei
ti, nes nebėra tėviškės, ir nėra arklių, ir 
niekuomet nebus, ir mūsų nesulauks, ir 
mūsų žinios negavo, ir nėra nė vieno pa
žįstamo žmogaus visame miestelyje. Nė 
vieno. Ir kad iš viso nieko nėra, tiktai esi 
ilgesiu pririštas, kaip išduodančia virve, 
nes viską pametęs ją pasilikai. Atleisk, 
kad atvedžiau tave parodyti tiktai siel
vartą" (166 psl.).

Mes visi ilgesiu esame pririšti prie gim
tosios žemės, nors ten toks aisus sielvar
tas. Tačiau rašytoja nepalieka mūsų kryž
kelėje: pačioje pabaigoje įtaigoja, kad ne
trukus susitiksime su mūsų laukiančiai
siais, su kuriais atsitiktinai apsilenkėme, 
ir pradeda dešimtą pasakojimą:

„Vieną kartą jis išėjo į mišką..." (181 
psl.).

Deja, tuo daugtaškiu baigiama knyga, 
primindama mūsų pasiklydusią buitį, ir 
reikia tikėtis, kad N. Mazalaitė netrukus 
tęs nutrauktą pasakojimą toliau, nes ji 
negali „gyventi nepasakiusi, kas viduje 
kaupiasi, kas kartais versmėmis liete lie
jasi“...

Atsiminimai per daug stiprūs, ir trauka 
per daug didelė...

Nelė Mazalaitė. MIESTELIS, KURIS BU
VO MANO. Iliustravo P. Jurkus. Išleido 
Darbininkas, 1966 m., 181 psl. 

prancūzai įrengė Leonui XIII. Tai tiksli 
tikrosios Massabielle uolos kopija su Švč. 
Marijos statula ir altoriumi, prie kurio šv. 
Mišias atnašavo visa eilė popiežių ar jų įga 
lioti aukštieji dvasininkai.

Ilgiau sustoju prie didžiulio pastato, ku
rio viršuje Jonas XXIII įsirengė poilsio ir 
pasivaikščiojimo aikštę. Tačiau jis niekuo
met nevengęs žmonių ir kiekvieną sutiktą
jį geru žodžiu pakalbinęs.

Pamažėle žengiu puikiais takais, kuriais 
kasdien valandą — susitelkęs ir popieriuje 
kai ką pasižymėdamas — vaikštinėdavo Pi 
jus XII. Jis buvęs toks punktualus, kad pa
gal jo pasirodymą kiekvienas pasitikrinda
vęs savo laikrodį.

Pijus XII vaikštinėdavęs vienas ar su pa 
lydovu, ir vis rimtas, susimąstęs; Jonas 
XXIII mėgęs kompaniją ir pokalbį... Pau
lius VI niekad soduose nepasirodąs ir, kad 
niekam netrukdytų, liepęs įtaisyti pasi
vaikščiojimo aikštę su gėlėmis ir medžiais 
ant namų terasos.

Vakaras sutemomis gula ant Vatikano 
sodų, šv. Petro bazilikos ir didelės aikštės, 
tartum išskėstų rankų glėbiu apsuptos ke
turių eilių koliumnomis.

Pakeliu į dešinę akis. Pačiame viršuje 
pro medžio užsklandas skverbiasi šviesa iš 
trečiojo kambario. Jame sėdi, dirba, o gal 
medituoja Paulius VI.

Aikštėje triukšmas. Ūžia automobiliai, 
klega žmonės, laksto vaikai, burgia fonta
no vanduo.

Didžiulis laikrodis bažnytinio varpo dū
žiais muša septynias.

(Bus daugiau)

1930 m., pasinaudojant bibliotekų vedė
jų pranešimais, paaiškėjo, kurios knygos 
daugiausia buvo skaitomos Lietuvos ka
riuomenėje.

Lietuvių autorių daugiausia buvo skai
tomas Vaidilutės-Puidienės romanas „Tė
viškė“, toliau Inčiūros „Fatima burtinin
kė", Varguolio-Andriukaičio „Žvalgo užra
šai"; Pivošos-Griciaus „Vyrai, nesijuokit", 
J. Norkaus „Didžiojo karo laikų lietuvių 
dainos“, Švaisto-Balčiūno „Šilkinė sukne
lė".

Svetimų autorių: A. Durnas „Grafas 
Montekristas“, Gallet „Cirano de Beržera- 
ko nuotykiai", J. Verne „Kapitono Granto 
vaikai“, Burroughs „Tarzanas", A. Dumas 
„Trys muškietininkai", H. Sienkevičius 
„Dykumose ir giriose".

1930 m. pirmąją vietą laimėjo Vaidilu
tės - Puidienės romanas „Tėviškė“, ir auto
rei buvo pripažintas karių sielų valdovės 
titulas.

1930 m. Mažeikiuose buvo atidarytas Vy 
tauto Didžiojo archeologinis ir etnografi
nis muziejus. Jame buvo surinktas nema
žas senovinių daiktų lobynas. Lankytojai 
domėdavosi pirmuoju dviračiu, kuris buvo 
padarytas Viekšniuose 1882 m. Jis visas pa 
darytas iš medžio. Jo didysis ratas skers-
menyje turi 110 cm, mažasis 35 cm, svoris 
27 kg.

Baudžiavos laikus priminė paprasta me
dinė 30 cm ilgio lazdelė, vadinama „bir- 
ka“. Kada mūsų krašte buvo baudžiava, 
tokias lazdeles turėjo kiekvienas baudžiau 
ninkas. Ją išilgai perskeldavo, ir vieną jos 
dalį turėjo dvarininkas, o kitą baudžiau
ninkas. Atidirbus dieną, dvarininkas su
jungdavo abi lazdelės dalis ir įpjaudavo 
brūkšnį. Atidirbus dieną su arkliu, išplau
davo kryžiuką. Sujungus abi dalis, buvo 
galima tiksliai suskaičiuoti, kiek yra ati
dirbta dienų. Tokiu būdu nei dvarininkas, 
nei baudžiauninkas dėl atliktų darbų netu 
rėdavo jokių neaiškumų.

Muziejus leido neperiodinį paveiksluotą 
leidinį „Senovė“.

Carinės okupacijos laikais Kauno Miesto 
Teatras buvo pritaikytas gastroliuojančių 
grupių pasirodymams, o kartais ir atsitikti 
niams vaidinimams. Pats pastatas buvo ga 
na paprastas, medinis, pastatytas buvusių 
kapinių vietoje. Vaidinimų salėje nebuvo 
dekoracijų, įrengimų, sceninių drabužių 
siuvyklos ir pan. Perėmus teatrą, teko su
sirūpinti jo įrengimu ir sutvarkymu. 1922 
m. vasarą pradėta naujų teatro rūmų sta
tyba, kuri tęsėsi ištisus metus. Per tą lai
ką įvairūs vaidinimai buvo statomi Tilman 
so salėje. Po metų vietoje medinio pasta
to išaugo pakankamai didingi ir patrauk
lūs Valstybės Teatro rūmai.

1931 m. gegužės 14 d. Valstybės Teatro 
dekoracijų sandėlyje kilo gaisras. Kaip ži
nome, dekoracijos yra piešiamos ant dro
bės aliejiniais dažais, tai jos nepaprastai 
smarkiai dega. Bematant pro langus pra
dėjo veržtis liepsna, ir visą pastatą paden
gė juodi troškūs dūmai. Gaisro gesinti bu
vo iššaukta 10 karinių ugniagesių koman
dų, kurias sudarė 265 kariai, ir 3 miesto 
ugniagesių komandos. Kova su ugnimi tę
sėsi apie 6 valandas. Kariuomenės kirvinin 
kai. vadovaujami ugn. inspektoriui mjr. 
Ružancovui, švirkštininkų padedami, ap
saugojo teatro kupolą ir nedavė liepsnai 
persimesti į svarbiausiąją teatro dalį — sa
lę. O miesto ugniagesiai, vadovaujami

Skaitytoju taiSkai
DAR DĖL DR. P. RĖKLAIČIO 

IŠVEDŽIOJIMŲ
Gerbiamas Redaktoriau,

Duonos, vadinasi, nebegalime toliau va
dinti duona, geležies geležimi, o vandens 
vandeniu. Tokia bent turėtų būti logiška 
išvada, sekant dr. P. Rėklaičio išvedžioji
mus „Europos Lietuvio“ spalio 4 d. laidoje. 
Prisiskaitęs Marburgo universiteto „socia
listų“, „liberalų", „demokratų" ar „huma
nistų" (kabutės, beje, dr. Rėklaičio) leidi
nių, mano oponentas juose berandąs tuos 
pačius šūkius, tą patį žodyną ir net liniją 
(sic!), kaip... tarybiniuose leidiniuose. Ta
rybinė lietuvių spauda šiuo metu, pavyz
džiui, gražiai įvertina Tumo ir Krėvės kū
rybą. Ar dėl to tų dviejų lietuvių literatū
ros klasikų vertė sumažėjo ir mes, ne ko
munistais būdami, juos turėtume pasmerk
ti? Aprioriškas prilyginimas visko, kas 
skelbiama komunistinėje spaudoje, netie
sai paprasčiausiai yra neteisingas. Ir ta
rybinė spauda Vakarų Vokietijos atžvilgiu 
pasako nemažai karčios tiesos (deja, ne 
vien tik tiesos), bet tai nereiškia, kad to
kia tiesa turėtų būti ignoruojama, bet su 
ja kaip tik kuo griežčiau kovojama, kad 
komunistams iš rankų būtų atimtas taik
lus moralinis ginklas.

Visuomenines Vakarų Vokietijos socia
listines ir liberalines grupuotes dr. Rėk
laitis pravardžiuoja „raudonąja gvardija“ 
arba „kairiuoju intelektualizmu“. Pirma
sis epitetas dvokia maccartizmu ir civili
zuotame pokalbyje nelaikytinas „stuben- 
rein“, todėl prie jo nė nesustosime. „Kai
riajam intelektualizmui" dr. Rėklaitis su
geba suteikti keiksmažodžio priegaidę, ir 
tai vis dėlto gana būdinga visai jo šiuo 
klausimu laikysenai. Ką gi toji sąvoka iš 
tikrųjų reiškia? „Kairumas“ tradiciškai su 
prantamas kaip priešingybė konservatyvu
mui, kritiškumas esamoms visuomeninėms 
formoms ir socialinis jautrumas. Intelek
tas gi yra pažinimo, galvojimo galia, o in
telektualizmas — protavimu paremtas pa
žinimo metodas. „Kairumo" prikergimas 
prie „intelektualizmo“ yra tipiškas vokie
čių išmislas, nes prancūzų arba anglosak
sų vartosenoje „intelektualizmas“ beveik 
automatiškai apima ir kairumą, nes prota
vimas automatiškai veda į esamųjų visuo
meninių normų kritiką ir priešingybę kon
servatyvumui. Pradedant enciklopedistais 
ir baigiant mūsų laikais (neišskiriant nė 
komunistinių kraštų), intelektualai visuo
met buvo savo visuomenės gyvoji sąžinė 
ir tikrieji patriotai.

Būdinga, kad intelektualai visuomet yra 
daugiausia persekiojami totalistinėse arba 
bent politiškai nesubrendusiose visuomenė 
se. Sovietai cypėn patupdė Siniavskį su Da 
nieliumi (teminint tik akivaizdžiausius pa
vyzdžius), Jugoslavijoje persekiojamas M. 
Mihajlovas, o... Vakarų Vokietijos kancle- 

brandmajoro Maksimovo, didvyriškai su
laikė ugnį, kuri veržėsi į sceną. Tuo tarpu 
kiti ugniagesiai gelbėjo drabužius ir deko
racijas iš degančio sandėlio. Karo polici
jos mokyklos jaun. psk. Julius Stasiūnas, 
iki išgelbėjo K. Petrausko drabužius, buvo 
tris kartus dūmų užtroškintas. Gaisro me
tu nukentėjo daugiau kaip 40 ugniagesių.

1920 m. vyko kovos su lenkais. Tuo lai
ku mūsų aviacija jau buvo sustiprėjusi ir 
tose kovose galėjo aktyviai pasireikšti. Bu
vo daromos nuolatinės žvalgybos, bombar
davimai, mėtomos proklamacijos ir atlie
kami kiti įvairūs kariniai uždaviniai. Tų 
kovų metu vienas mūsų lėktuvas buvo nu
skridęs net į Varšuvą, žinoma, ne bombar
duoti, o diplomatiniais tikslais. O buvo 
taip. Vienam aukšto laipsnio anglų kari
ninkui prireikė greitai vykti į Varšuvą. 
O kaip jį nuvežti, jeigu su lenkais vyksta 
karas? Juk lenkai mūsų lėktuvui neleis 
skristi. Bet surasta išeitis. Buvo įsakyta 
ant mūsų lėktuvo nupiešti anglų karo avia 
cijos ženklus. Mūsų karo lakūnas vyr. Itn. 
Hiksa anglų karininką nuvežė į Varšuvą ir 
išlaipino aerodrome. Po to vėl pakilo į orą 
ir laimingai sugrįžo.

Karo metu išsigalvojama visokių gudry
bių.

Rusų išleistame 1967 m. laikraščių ir žur 
nalų kataloge yra išvardinta 30 laikraščių, 
kurie išeina okupuotoje Lietuvoje. Iš jų 
25 spausdinami lietuvių kalba, rusų — 3, 
lenkų — 2. Be šių, dar leidžiami 3 moksli
niai leidiniai lietuvių ir rusų kalbomis. Ka 
taloge išvardinti tik bendriniai laikraščiai, 
skirti visai Lietuvai. O rajoniniai laikraš
čiai į katalogą neįtraukti. Būdinga, kad ka 
taloge pažymėtas ir „Tėvynės balsas“, ku
ris Lietuvoje mažai kam žinomas. Tai pro
pagandos ir melo laikraštis, skirtas tik už
sienyje gyvenantiems lietuviams. Kaip ma 
tome, laikraščių skaičius yra be galo ma
žas, ir tie patys gali rašyti tai, ką įsako ko
munistų partija.

1939 m. sausio 1 d. nepriklausomoje Lae- 
tuvoje ėjo 157 laikraščiai. O dabar „išlais
vintoje“ Lietuvoje išeina tik keletas laik
raštukų, kurie skirti tik partijos įsakams 
skelbti ir garbinti diktatūrinį režimą. Tai
gi „išlaisvintoje“ Lietuvoje „klesti" begali
nė spaudos laisvė, didžiulė pažanga ir 
„džiugina“ šimteriopi pagerinimai... 

ris intelektualus išplūdo pinčeriais. Sank
cijų skirtingumas tėra fizinis, ne morali
nis! Tuo tarpu Prancūzijos Penktojoje res 
publikoje de Gaulle'is (kurio nė dr. Rėk
laitis „kairiuoju intelektualu“, tur būt, ne
pavadintų) griežtai atsisakė kalėjiman pa
sodinti marksistą Jean Paul Sartrą, nors 
pastarasis formaliai ir buvo išpildęs vals
tybės išdavimo deliktą Alžerijos karo me
tu. Ilgasis generolas paaiškinęs: „Ir Sart
ras yra Prancūzija!“

Šiuo metu yra švenčiamas tragiškojo Bu 
dapešto sukilimo dešimtmetis, ir ta proga 
dr. Rėklaitis neturėtų pamiršti, kad to su
kilimo vadais kaip tik ir buvo vengrų kai
rieji intelektualai!

Pasigriebė dr. Rėklaitis kraštutinių deši
niųjų dar kaizerinėje Vokietijoje nusikal- 
są posakį apie „savų namų teršėjus“. Kraš 
tutiniai dešinieji, neišskiriant nė neonacių, 
tuo epitetu pravardžiuoja visus, kurie ne
pritaria jų pelėsiais ir krauju apkrekėju- 
siom idėjom. Tokių dar Weimaro laikais, 
pavyzdžiui, buvo apšauktas ir von Ossietz
ky, „Weltbuehne“ redaktorius, kuriam de
šiniųjų buvo net dirbtinai sufabrikuota po 
litinė byla ir kurį hitlerininkai galutinai 
pribaigė kacete. Von Ossietzky, dr. Rėklai
čio nuomone, turėtų būti baisus niekadė- 
jas: ir „savo namų teršėjas“, ir „kairysis 
intelektualas", netgi Nobelio taikos premi
jos laureatas... Baisiausias dr. Rėklaičiui, 
tur būt, būtų faktas, kad ir (komunistinė
je) Rytų Vokietijoje von Ossietzky vardas 
šiandieną su pagarba minimas, nors komu
nistu jis niekad nėra buvęs. O buvo von 
Ossietzky tikras savo tautos patriotas, ką 
mes šiandieną, po tam tikros istorinės per
spektyvos, galime pamatyti, pavartę jo re
daguoto žurnalo komplektus. Tiesa, buvo 
jis intelektualas ir protu vertino politinę 
padėtį...

Pamokslauja dr. Rėklaitis dėl reikalo 
būti lojaliais Vakarų Vokietijos gyvento
jais. Su tuo tektų sutikti, žinoma, nemai
šant lojalumo su talkininkavimu kraštuti
niams dešiniesiems, kurių kėslai kitų tau
tų, o tuo pačiu ir lietuvių, atžvilgiu tikrai 
nėra labai humaniški.

Tipiška, kad dr. Rėklaitis pasigriebia 
kraštutinių dešiniųjų, ultra konservatyvio
jo katalikų sparno ir neonacių skelbiamuo
sius šmeižtus apie žinių žurnalą „Der Spie
gei“. Tai pasaulinio garso ir aukšto žurna
listinio įvertinimo susilaukęs žurnalas, ku
ris kritiškai vertina dabartinę Vokietijos 
visuomenę ir politinius įvykius, o partine 
prasme iš tiesų yra nepriklausomas. Kad 
jis būtų komunistinis, iki šiol dar niekam 
neteko garbės įrodyti. Anaiptol, joks kitas 
Vakari; Vokietijos leidinys nėra paskelbęs 
tokių triuškinančių faktų apie kultūrines, 
politines ir ūkines apraiškas komunistinė
je Rytų Vokietijoje — kiti leidiniai gal yra 
komunistus labiau plūdę, bet „Der Spie
gei“ skelbė faktus! Be abejo, gerai infor
muoto žurnalo reiškiamoji kritika Vakarų 
Vokietijos atžvilgiu kai kam, o ypač val
dančiajam elitui, yra labai neparanki. Keis 
ta tik, kad toji kritika toli gražu neperžen
gia tų ribų, kuriose išsilaiko Vakarų pa
saulio spauda. JAV, Britanijoje arba Pran 
cūzijoje „Der Spiegei“ pobūdžio kritika bū 
tų laikytina kasdieniu reiškiniu. Vakarų 
Vokietija, žinoma, neturi tokių senų civi
lizuoto politinio gyvenimo tradicijų, kaip 
suminėtieji kraštai...

Nesu, Gerbiamas Redaktoriau, perdėm 
pesimistiškas Vakarų Vokietijos politinės 
ateities atžvilgiu. Senieji, dar iš hitlerinių 
laikų perimti teisėjai, prokurorai, valdinin 
kai, redaktoriai ir kiti įtakingieji bei digni 
toriai pradeda išmirti arba išeiti į pensi
jas. Jų vietas palaipsniui perima jaunesnio 
ji karta, jau išauklėta vakarietiškoje dva
sioje, kuriai autoritatyvinė visuomenė ne- 
bepriimtina. O tai reiškia, kad ir politinė 
atmosfera Vakarų Vokietijoje po truputį 
skaidrės. Tikėkimės to, nes politiškai svei 
ka Vokietija ir lietuvių tautai yra svarbus 
veiksnys!

R. E. Maziliauskas

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SEIMAS IR 
SAVAITĖ

Gerai žinau, kad čia Londone turime 
Pavergtųjų Tautų Seimo atstovybę, bet kas 
ją sudaro ir kokią veiklą ji vykdo, tai ne
girdėti. Kodėl taip yra — reikia tik stebė
tis.

Vartant JAV, Kanados, Australijos ir 
kitų kraštų lietuvišką spaudą, matyti, kad 
ten paminima pavergtųjų tautų savaitė, 
net susilaukiant gausaus pritarimo tų vals 
tybių vadovaujančių asmenų.

Pagaliau būtų laikas ir Didž. Britanijos 
Pavergtųjų Tautų Seimo Atstovybei atbus
ti iš miego arba atjaunėti, ar ją sudaryti iš 
veiklesnių asmenų, kurie imtųsi darbo ir 
parengtų Pavergtųjų Tautų Savaitę 1967 
metais.

Juk Pavergtųjų Tautų Seimas yra su
darytas kovoti prieš tautų pavergėją, ru
siškojo komunizmo kolonializmą. Kaip jis 
įvairiais būdais ir priemonėmis naikina pa 
vergtąsias tautas, tai tomis pačiomis prie
monėmis ar net žiauresnėmis reikia kovo
ti ir prieš jį, kol jis bus sunaikintas. Tą ko
vą reikia vesti organizuotai, tam yra mūsų 
Pavergtųjų Tautų Seimo atstovybės, o mū
sų pareiga joms padėti. S. Kasparas
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Europos lietuviu krouiku
MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ir 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 20 šil. 
J. Petrėnas, 13 šil. Pr. Vilutis, 7 šil. Ad. Il
tis, 6 šil. V. Vasaitis, po 3 šil. V. Budnikas 
ir J. Viliūnas.

LONDONAS
20 METŲ SUKAKTIS

1946 m. pradėjo atvykti naujųjų ateivių 
į Britaniją. Keliolika tada atvyko pas gi
mines ar artimuosius. Vėliau tais pačiais 
metais atvyko gana gausus būrys lietuvių 
karių, tarnavusių gen. Anderso vadovauja
moje lenkų armijoje. Po to pradėjo atva
žiuoti lietuvaičių dirbti į ligonines, o dar 
vėliau visi kiti.

Šiems įvykiams atžymėti buvo sureng
tas šeimyniškas minėjimas Sporto ir Sočia 
linio Klubo patalpose, į kurį susirinko apie 
200 naujosios ir senosios išeivijos lietuvių.

Paminėjimą atidarė vienas tų pirmųjų 
ateivių — Antanas Kusta, primindamas su 
surinkusiems anas pirmąsias dienas prieš 
20 metų. Po to kalbėjo Petras Mašalaitis, 
pasidžiaugdamas, kad ir po tokio ilgo emi
gracinio laiko tebesame tvirtais lietuviais.

Minėjimą surengti rūpinosi S. Puidokas, 
V. Zdanavičius, V. Masteika, J. Dirvons- 
kis, Ignas Dailidė, Kazys Blažys ir eilė ki
tų. I minėjimą atsilankė Lietuvos Pasiun
tinybės Patarėjas V. Balickas su ponia. Be 
to, buvo net iš tolimos Australijos V. Le
vickis, kuris yra laikinai apsistojęs Angli
joje.

Prie geros muzikos ir jaukios nuotaikos 
buvo atnaujintos pažintys bei pasidalinta 
mintimis apie praeitį.

S. K.

DAINAVIEČIŲ SUSIRINKIMAS
Londono Lietuvių Moterų Dainavos Sam 

būrio susirinkimas šaukiamas lapkričio 13 
d., 4 vai. popiet, Lietuvių Namuose.

Visos Sambūrio narės prašomos daly- veiks puikus baras iki 11 vai. 
vauti.

Pirmininkė

RUDUO JAU ČIA. NETOLI IR KALĖDOS...

Dabar jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti, kokį dovanų 
siuntinį pasiųsti savo artimiesiems.
Padaryti tai paprasta ir lengva, taip pat ir pigu, pasinaudojant 
leidžiamų į Lietuvą siųsti prekių kainoraščiu, kurį gali gauti 
kiekvienas, pareikalavęs pas mus.
Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko arba nežino, ką reikėtų 
siųsti, siūlom jau paruoštus praktiškus ir reikalingus siuntinius.

RK 1 (MOTERIŠKAS)
Vilnonė paltui medžiaga, itališkas nailoninis lietpaltis, nepermatomo 
japoniško nailono medžiaga suknelei, 4 jd., 2 p. vilnonių arba nailo
ninių kojinių, 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštais skarelė, 1 
šilkinė skarelė, 2 biro, viln. megztukas ir labai graži dėžė šokolado.

£25.0.0.

RK 2 (VYRIŠKAS)
Grynos vilnos nertinis, 3J jardo kostiumui medžiagos, 2 nailono vir
šutiniai marškiniai, 2 p. vilnonių kojinių, 1 p. odinių pirštinių, 2 biro, 
1 kaklaraišts, pritaikintas prie kostiumo, itališkas su diržu dėvimas 
nailoninis lietpaltis ir dėžė šokolado.

£25.0.0.
Jungtinis RK 1 ir RK 2 siuntinys kainuoja 

£45.0.0.

4 sv. taukų, pusė sv. arbatos, pusė sv. geriamojo šokolado, pusė sv. 
kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėž. Nescafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. 
razinkų, 1 sv.cukraus, ketvirtis sv. pipirų, pusė sv. šokolado tik 

£10.0.0.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelį pasisekimą turį 
siuntiniai: V-3 — 10J4 jard. trims kostiumams medžiaga — 
£16.15.0; P-3 — trims paltams vilnonė medžiaga — £20.0.0; 
N-4 — 16 jardų nepermatomo nailono suknelėms — £15.0.0.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. 
Telef. SHO 8734

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas su gavėjo 
parašu patvirtintas pristatymas laike 3-4 savaičių, visos siuntos 
registruotos ir apdraustos.

Persiunčiame ir jūsų pačių sudarytus siuntinius.

Atstovai:
A. Kuzmickas, 31 Milton St. Eccles, Manchester.
L. Venckus, 7030 So. Talman Ave., Chicago, Ill., USA.
A. Kusinskis, 167 Colledge St. Apt. 2 Sudbury, Ontario,

Canada.

NCTTINGHAMAS
METINIŲ PRISIMINIMAS

Lapkričio 16 d. yra Vilniaus Aušros Var
tų Marijos - Gailestingumo Motinos šven
tė. Tą vardą turi ir Lietuvių Jaunimo Ži
dinys. Metinė tituliarinė šventė bus pami
nėta Židinyje lapkričio 20 d., sekmadienį, 
11 vai., liet, pamaldų metu. Jas atlaikys 
kun. Jonas Paulius Vilutis, MIC, kuriam 
čia bus pirmas sekmadienis. Jis atvyksta 
iš Čikagos ir pasiliks darbuotis Židinyje ir 
liet, kolonijose.

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventry Skyriaus Valdyba lap
kričio 26 d., šeštadienį, 6 vai. vak., puoš
nioj lenkų klubo salėje, Whitefriars Lane 
(netoli Gaumont kino) rengia

Kariuomenės šventės minėjimą.
Programoje numatoma tai dienai pritai

kyta paskaita, šokiai, loterija ir kt.
Šokiams gros E. Dragūno vadovaujama 

kapela, veiks turtingas baras ir užkandinė.
Visus tautiečius iš arti ir toli su drau

gais ir pažįstamais prašom atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

KETTERINGAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Ketteringo Skyriaus Valdyba ruo
šia kariuomenės šventės minėjimą ir kvie
čia iš arti ir iš toli visus prisiminti praei
tus laikus.

Minėjimas įvyks lapkričio 19 d., 7 vai. 
vakare, Carrington St., Angel viešbutyje.

Programoje bus paskaita, kurią skaitys 
DBLS atstovas iš Londono, o šokiams gros 
lietuviška kapela. Taip pat bus loterija ir

Skyriaus Valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD — lapkričio 20 d., 12.30 v.
ROCHDALE — lapkričio 27 d., 12 vai.

DERBY — lapkr. 20 d., 11 vai. Po pamal
dų a.a. Stasio Pundziaus antkapio šven
tinimas.

NOTTINGHAM — lapkr. 20 d., 11 vai., L. 
Jaunimo Židinyje. Bus paminėta titulia
rinė Aušros Vartų Marijos — Gailestin
gumo Motinos — šventė.

GLOUCESTER — lapkričio 12 d., 12 vai., 
St. Peter's, London Rd.

STROUD—lapkričio 13 d., 12 vai., Beeches 
Green.

ECCLES — lapkričio 13 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAM — lapkričio 13 d., 12.30 v., 

St. Patrick's bažn.

MANCHISTERIS
DR. VINCO KUDIRKOS MINĖJIMAS
Manchesterio Lietuvių Klubo valdybos 

iniciatyva Klubo patalpose surengtas Dr. 
V. Kudirkos minėjimas. Minėjimas nepa
traukė didžiosios dalies manchesteriečių, 
ir tai kaip tik rodytų reikalą turėti pana
šių vakarų dažniau ir daugiau, kad paskai 
tininkai vėl bandytų, kaip senaisiais lai
kais, prikelti vieną kitą senelį iš kapų mil
žinų, nes, atrodo, visai mūsų išeivijai, o 
ypač Manchesterio kolonijai labai reikia 
„Aušros“, „Varpo" balsų kelti iš apsnūdi
mo.

Salėje matau apie 50 tautiečių, kurių 
dalis iš kaimyninės Rochdalės. Pačių man
chesteriečių su apylinkėmis vos 30 galvų 
tepriskaitau. Kokia neišjudinama tapo ši 
kolonija!

Minėjimą atidaro Klubo pirmininkas V. 
Kupstys, pakviesdamas paskaitai V. Ignai- 
tį. Paskaitininkas pastebėjo, kad kalbėti 
trumpai apie Dr. V. Kudirką negalima. 
Lietuvoje savo mokiniams šią temą dėstęs 
ištisą savaitę. Todėl, kad nevargintų klau
sytojų, šią paskaitą padalijęs į dvi dalis: 
biografinę, kurią pateiksiąs klausytojams 
šį vakarą, ir antrą dalį, apie Dr. V. Kudir
ką kaip literatą, vėlesne data skaitys D. 
Dainauskas. Paskaitininkas įdomiai patei
kė Dr. V. Kudirkos gyvenimo vaizdelių su 
gražiais prisiminimais bei būdingais jo cha 
rakterio bruožais. Paskaita išklausyta su 
ypatingu susidomėjimu.

Panašių paskaitų ciklą organizuodama 
dažniau, Klubo valdyba galėtų prisiminti 
ir Dr. Basanavičių, ir „Aušrą“, ir daug ki
tų veikėjų. O labiausiai prisiminti, kad esą 
me lietuviai. A. K.

JAUNŲJŲ PASIŠOKIMAS
Visi jaunieji iš arti ir toli, kol dar oras 

neatšalo, renkamės Manchesterio Lietuvių 
Klubo salėje. Čia pašoksim, padainuosim 
ir linksmai namo važiuosim.

Gros mums puiki grupė.
Nesuklyskime ir lapkričio 12 d., 6 vai. 

vakaro, visi atvykime.
Rengėjai — Jaunieji Klubo nariai

Atspausdinau anglišką stalo kalendorių 
su pasiskaitymais ir pasižadėjimais. Puiki 
dovana turtingai anglų šeimai, nes tokio 
nebuvo anglų rinkoje. Kaina 15 šil. su 
stovu.

Turiu atspausdinęs mėnesinius kalen
dorius dviejų dydžių: su spalvotais gam
tos vaizdais ir be paveikslų.

Be to, turiu lietuviškų kalėdinių atviru
kų, kurių kainos su vokais nuo 6 penų.

Rašyti:
J. Dyvas, 6 Constance Road, 

Birmingham 5.

NAUJA ILGO GROJIMO LIETUVOS 
ATSIMINIMŲ PLOKŠTELĖ

Šioje plokštelėje išgirsite: „Lietuva“ — 
dainuoja Lionė Juodytė; „Palikta šalis“ — 
A. Brazis; „Tėviškės namai't — B. Bud- 
riūno. Kaina su persiuntimu — 2.10.0.

Turėdami namuose Lietuvių Enciklope
dijos 35 tomus, visada joje rasite atsaky
mus į bet kuriuos jums kilusius klausimus. 
Tai tautinis lobis tiek jums, tiek jūsų vai
kams. Šiuo metu galima ją užsisakyti ir iš 
karto visus tomus, išskyrus 15 tomą, kuris 
skirtas specialiai Lietuvai ir taip pat ne
trukus pasirodys. Duodama išsimokėtinai.

Naujai išleista vaikams spalvavimo kny
ga „Algis ir Alytė“ su trumpais eilėraštu
kais. Didelio formato, 20 puslapių. Graži 
dovana vaikams. Tik 4 šil. su persiuntimu.

Lithuania under the Soviets — Portrait 
of the nation, 1940-45, by S. Vardys — 2. 
11.6.

Vysk. P. Bučio atsiminimai — 1.5.4.
Baltosios pelytės kelionė į mėnulį—11 š.
J. Variakojis — 4 Pėstininkų Lietuvos 

karaliaus Mindaugo pulkas — 1.2.0.
N. Mazalaitė — Miestelis, kuris buvo 

mano — 0.18.6.
N. E. Sūduvis — Vienų vieni — 1.9.4.
G. Papini — šv. Augustinas. Jo gyveni

mas ir darbai — 1.2.0.
Gaunama: Dainora, 14 Priory Rd., 

Kew, Surrey.

JAUNIMAS
Manchesterio Lietuvių Skautų Tėvų Ko

mitetas buvo suruošęs filmų „atpuskus“. 
Fiimos buvo rūpestingai padarytos, surink
tos ir rodomos energingų S. ir A. Karnaus- 
kų pastangomis.

Rengėjai filmų juostomis nukėlė žiūro
vus jaunųjų gyveniman ir suteikė galimy
bės pagyventi su lietuviškuoju jaunimu. 
Filmose gyvenimas virė ir kunkuliavo šimt 
mečių ąžuolų paunksnėje, gaivinančiame 
krištolinio vandens baseine ir baltaveidžių 
vandens lelijų karalystėje, vadinamojoje 
Mažoje Lietuvoje — Lietuvių Sodyboje.

Buvusieji seni stovyklos vadovai, kuriuos 
anksčiau matydavome belankant jaunimo 
stovyklas, vaikštinėjo ir nurodinėjo jau
niesiems vadovams bei mažiems vilkiu
kams, kaip privaloma išmokti patiems sa
vimi rūpintis be mamos ir tėtės globos.

Stebiu, kaip bėga fiimos juosta pro ma
no akis, mąstau ir pats su savimi minti
mis kaibu. —Ak, ta jaunystė! Kokia ji 
buvo graži ir meili! Jaunystė ateinančiam 
Į šį gyvenimą buvo labai dosni, nes gam
ta viską jam davė. Bet jei jaunuoliui ar 
jaunuolei nebuvo lemta tomis dovanomis 
pasinaudoti, tai negalima kaltinti savo jau
nystės.

Žinoma, atsitikdavo, kad vienas kitas 
fiziškai būdavo nuskriaustas. Bet tokie 
dažniausiai atsinešdavo platesnę galvose
ną ar nagingumą.

Čia galima būtų padaryti mažą užuomi
ną vyresniesiems, o ypač tėvams, kurie 
lieka abejingi jaunųjų naujiems pozity
viems polinkiams. Dažnas numoja ranka, 
jei jaunime gema kažkokių „keistenybių“, 
o gal net ir nepriimtinų naujovių. Kartais 
tenka nugirsti iš senimo: argi mes taip da
rėme ir elgėmės, kai buvome jų amžiaus? 
Taip. Bet nereiktų užmiršti, kad nuo to 
laiko, kai mes buvome jauni, jau praėjo 
pusė amžiaus. O per tą pusšimtį metų pa
saulio veidas pasikeitė, kaip ir mūsų kei
čiasi naujomis raukšlėmis. Tik pasaulis 
keičiasi sekundėmis ir šokuoja tūkstan
čiais mylių pirmyn, o mes, pražilę ir nu
plikę, ropojame atgal. Todėl su sava se
natve ir atsineštinėmis pažiūromis nesuge
bam pažinti šių dienų jaunimo.

Nenumokime ranka į jaunųjų „keistas“ 
naujoves, bet eikime jiems į pagalbą. Tė
vai ar vyresnieji, padėkime jaunimui išsi
laikyti nenuskęsti kvailoje gatvinėje išdai
gininkų masėje. Čia nereikia specialaus 
mokslo, užtenka tik sveikos nuovokos. Juk 
jaunoji karta dar neįsivaizduoja, kas bus 
prieš pakylant gyvenimo uždangai ir ką jis 
ten pamatys. Jis gyvena šios dienos gyve
nimu ir semiasi visas vakarietiškas blogy
bes. Neorganizuotame jaunime dažnai 
reiškiasi įvairių žalingų užgaidų, o vakarų 
pasaulyje tai pernelyg toleruojama. Daž
nas ir mūsų tautiečių, augindami sūnų ar 
dukrą, iš didelės vaikui meilės jam viską 
aukoja, ką tik gali. Bet užmiršta, kad jau
noje vaiko galvoje auka pasidaro prievo
le ir tada vaiko užgaidoms ribos ir galo ne
bėra.

Va, čia ir yra ta didžioji tragedija, kad 
tėvai nepratina vaikų grūdintis būsimam 
gyvenimui, belepindami neragina ar net 
neleidžia bendrauti su lietuviškuoju jauni-

SKAUT1ŠKUOJU KELIU

SUKAKTIES MINĖJIMAS
Ateinančiais metais lietuviškai skauty- 

bei Anglijoje sukanka 20 metų.
Spalio 22 d. vadovų posėdyje nutarta šią 

sukaktį tinkamai atžymėti.
Posėdyje dalyvavo tėvų ir rėmėjų orga

nizacijų atstovai. Buvo apsvarstyta Rajono 
veikla ir sudaryti planai ateičiai, ypač su
kaktuvinių metų paminėjimas.

Ateinančių metų stovyklą nutarta ruoš
ti Vidurio Anglijoj. Jos data bus paskelb
ta vėliau.

NAUJAS RAJONO VADAS
Ilgus metus vadovavęs, Rajono vadas s. 

J. Alkis pasitraukė iš pareigų. Į jo vietą 
buvo išrinktas jaunimui ir visuomenei ži
nomas ir skautybei atsidėjęs ps. Juozas 
Maslauskas. Linkime sėkmingai vadovau
ti.

Rajono Vadi ja

VOKIETIJA
RANKDARBIŲ PARODA

Spalio 28 - 29 d.d. estai, ukrainiečiai ir 
lietuviai surengė tautinių rankdarbių pa
rodą Dortmunde.

Mes išstatėme juostas, Velykų margu
čius, austines medžiagas, rankšluosčius, iš
siuvinėtas staltieses. Buvo net siuvinėta 
staltiesė vienos lietuvės iš Sibiro. Gražūs 
S. Motuzos drožiniai labai sudomino lan
kytojus.

Be daugelio kitų lankytojų, parodą ap
žiūrėjo ir Dortmundo miesto ir valdžios 
atstovai iš Miunsterio. Vokiečių spauda 
gražiai paminėjo šią įdomią parodą.

E. Lukošaitis

FILMOSE
mu subuvimuose bei stovyklose, kur jie 
išmoksta savarankiškumo, ^tvarkingumo, 

punktualumo, mandagumo ir vyresnie
siems bei draugams tolerancijos. Tėvai 
dažnai net teisinasi tuo, kad vaikas nevisai 
sveikas ir stovykloje peršalęs gali visai su
sirgti. Girdi, kas ten juo pasirūpins? Kito 
motina kategoriškai pareiškia, kad jos 
vaikas toks nevalgus, ji pati niekaip ne
galinti įsiūlyti ką nors stipresnio suvalgy
ti, nebent gabaliuką pyragaičio ar šoko
lado.

Tokie motyvai tikrai lepina vaikus, sarg
dina egoizmu, savanaudiškumu ir savimei
lės negalavimais. Tada vaikas pradeda 
žvalgytis ten, kur vyksta gyvenimas be 
rūpesčio.

Gal ne be pagrindo kartą paskaitinin
kas Tautos Šventės minėjime apgailesta
vo, kad jam, pražilusiam ir nuplikusiam 
seniui, tenka metų metais kartoti vis tą 
patį, kas buvo daroma Nepriklausomoje 
Lietuvoje ir kas atsiekta dar prieš 25 me
tus. Aš, sako, labai džiaugčiaus, kad šian
dieną matyčiau čia prie šito stalo savo vie
toje jaunuolį ar merginą, o pats pasiklausy
čiau, ką jaunieji nuveikė ir ką toliau mano 
veikti.

Tik teko labai suabejoti, ar paskaitinin
ko žodžiai pasiekė jaunimo ausis, nes tarp 
klausytojų jų beveik nebuvo matyti. O 
yra gražaus ir prasilavinusio jaunimo, bet 
paskaitos metu jie arba sėdėjo bare, arba 
žaidė biliardą. Kiti atvyko tik tada, kai 
jau paskaita buvo baigta, o dar kiti ir vi
sai neatvyko.

Pagaliau nušvito ir šviesi prošvaistė, kai 
fiimos juostoje pradėjo bėgti nauji vaizdai. 
Čia vėl bėgiojo tarp palapinių mažų lietu
viukų būrelis, tik jau ne tų, kuriuos tekda
vo matyti prieš kelis metus stovyklose. 
Anie jau ,suaugę ir vadovauja jauniau
siems, pavaduodami rūpestingus tėvus. Tik 
jaunieji patys rengėsi, klojosi guolius, 
prausėsi, bėgo prie katilo tos paniekintos 
buzos ir, susėdę aplink pačių paruoštą gra
žų stalą, skaniai pasigardžiuodami valgė.

Vėliau prasidėjo įvairūs žaidimai, pra
timai, mankšta, dainos ir gaivinantis basei 
no vanduo. Atseit, vyko jaunimo fizinis ir 
dvasinis užsigrūdinimas, kuris jau nuo 
mažens šalina ištižimą, apsileidimą ir die
gia lietuviškumo dvasią. Tie nauji žiogeliai 
užaugę apsišarvos mokslo žiniomis, specia
lybėmis ir patirtimi, ruoš naujuosius lietu
viukus būsimam gyvenimui ir lietuviškam 
darbui. Praleidus pro akis tokius vaizdus, 
pralinksmėjo ir tėvų veidai.

Ir štai fiimos juosta rodo stovyklos už
darymą ir pasiruošimą išvykti. Tie maži pi 
piriukai dabar rūpestingai, be pašalinės 
talkos ir pagalbos, dėliojo ir krovė savo 
mantą kuprinėsna, nes jie stovyklavimo 
metu išmoko patys savimi rūpintis. Nė vie 
no jų tarpe nebuvo matyti nei sunykusio, 
nei ligonio, nei „murzino“. Visi žvalūs, 
linksmi, sveiki ir judrūs, kaip jauni ungu- 
riukai.

Toks jaunimas tikrai bus naujas įnašas 
atstatysimai Lietuvai.

J. Grūžtelis

PAIEŠKOJIMAI

RIKTORAS Viktoras, gimęs apie 1931 
m. Žasliuose, pats ar žinantieji apie jį pra
šom rašyti „Europos Lietuvio“ Adminis
tracijai.

GGGGGGGGGGGGGGG
IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ, 

IR RUDENI, 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!

TAUKAS
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Crees., Eccles, 

Manchester.
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