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©X0X0X0X© Nukryžiuotoji Lietuva 
''La Lthuanie Crucifiėe" 
— Ttokia antrašte žino
mas prancūziškas Kana
dos savaitraštis "Notre 
Temps", išeinąs Montre-
ale, liepos 9 d. įdėjo dr. 
Antano Paplausko — Ra
mūno straipsnį, kurio 
vertimą čia perspausdi
name. 

|_IETUYIŲ KALBA yra seno-
viškesnė už lotynų, graikų, 

germanų, keltų ir slavų: ji pri
klauso indoeuropiečių kalbų gru
pei ir labai artima sanskritui. 
Tas panašumas yra tiek dide
lis, jog lietuvis beveik gali su
prasti mokslininkų ištartus san
skrito kalbos sakinius. 

Del to kalbininkai pripažįsta, 
jog lietuvių kalba yra pati se
niausioji tarp šiandien gy
vų kalbų. Pastebėtina, jog ji 
yra taip pat gimininga su grai
kų ir lotynų kalbomis, kaip ir 
su sanskritu. 

Jei tai yra tiesa, jog tautos 
siela natūraliai atsispindi jos 
dainose, tai lietuvių tauta savo 
dainose yra nusipelniusi to, kad 
mes ją turime skirti prie la
biausiai neagresyvių ir taikingų 
šios žemės tautų. 

Rečius 'įžymiame savo veika
le ''Geographic universelle" sa
ko: "Jei tautos svoris tarp kitų 
tautų matuojamas kalbos gro
žiu, tai Lietuvą tenka priskir
ti i pirmąja vietą tarp Europos 
tautų." (žiūr."The Encyclope
dia Americana", New York, 
Chicago, 1942. Vol.17, 482 pusl.) 

Lietuva, didelių poetų, kaip 
Mickevičiaus ir Milašiaus, pa
saulinio garso matematiko Min-
kovskio, grafų kevserlingų gim
tinė, — o Dostojevskis ir Ber-
diajevas iškelia taip pat savo lie
tuviškąją kilmę, — galėtų būti 
apibūdinta kaip maža m isteri
nė Indija Europos kontinente, 
kurios dvasiniai ryšiai su jos 
jaunesniąja seseria Rytuos yra 
nuostabiai artimi. 

štai dėl ko lingvistai, poetai, 
filosofai, etnologai, antropolo
gai yra taip giliai pagauti to ne
išaiškinamo archaiškumo, lietu
vių kalbos grožio bei žavesio, tos 
tautos meno išraiškos, mora
lės ir religinio charakterio. 

Štai dėl ko ir žinomasis filo
sofas Kantas pareiškė: "Lietu
vą tenka laikyti raktu ne tik 
filologinėms, bet ir istorinėms 
mjslėms išspręsti." 

Vienas didžiųjų mūsų amžiaus 
lingvistų A. Meillet (Sorbonne) 
yra nuomonės, jog indoeuropie
čių tautų lopšys glūdi baltų tau
tų žemėje, šis profesorius saky
davęs savo mokiniams. "Jei jūs 
norite žinoti, kaip kalbėjo mūsų 
protėviai, eikite pasiklausyti j 
lietuvišką kaimą." 

Tai iškeldamas, buvęs Ame
rikos pasiuntinys Lietuvai dr. 
Orsen J. C. Norem yra parašęs 
knygą, pavadintą "Timeless 

Lithuania" (Cleveland, 1944) 
O poetas Adomas Mickevičius 
šaukė: "Lietuvoje glūdi raktas 
visiems slavų klausimams iš
spręsti." 

Ypatingai prancūzų moksli
ninkai, rašytojai, poetai yra 
atradę ir atidengę pasauliui nuo
stabų lietuvių dvasingumą (Pav. 
Jean Mauclėre, prancūų kalba 
Paryžiuje išleistose knygose: 
"Baltojo raitelio kraštas", "Po 
blyškiu Lietuvos dangum" ir kt.) 

Katakombų, kankinių ir 
kapinynų kraštas 

LIETUVA, šis baltų kraštas, 
esąs ant dviejų pasaulių — rytų 
ir vakarų — ribos, viduriniai
siais amžiais vaidino labai svar
bų vaidmenį Europoje, saugo
dama vakarų civilizaciją. 

Ir štai ji tampa vokiškojo 
nacizmo ir rusiškojo bolševiz
mo auka. Maskvoje, 23 rugpiū-
čio ir 28 rugsėjo 1939 metais 
Ribbentropas su Molotovu slap
tai pasirašo Lietuvos dalybų ir 
baltų tautų išnaikinimo aktą. 
1940 metų birželio mėn. į Lie
tuvą įžengia Sovietų armijos, o 
tų metų rugpiūčio 3 dieną Lie
tuva paskelbiama kaip Sovietų 
Sąjungos dalis, ši data reiškia 
Lietuvos nepriklausomybės fi
nalą. Po to atėjo persekiojimai, 
žudynės, barbariškos deportaci
jos, kurios išsklaidė lietuvius 
nuo Archangelsko iki Mongoli
jos, nuo arktinio Sibiro ligi Ka-
zakstano. Vienos nakties bėgy
je, 1941 m. birželio 13, apie 
30,000 lietuvių buvo NKVD su
imti ir gyvuliniais vagonais iš
vežti į rusų koncentracijos sto
vyklas ir vergi j on. 

Mūsų dienomis Lietuva, gele
žine uždanga ir rusų bajonetė-
mis atskirta nuo likusiojo pa
saulio, herojiškai priešinosi rau
donajam terorui, tam didžiajam 
humanistiškumo ir krikščioniš
kosios civilizacijos priešui. 

N. Berdiajevas po pirmojo 
pasaulinio karo yra skelbęs, jog 
artėjąs laikas, kada krikščionys 
turės slėptis į katakombas; ir 
ir šiuo metu jau taip ir yra 
visuose Sovietų pavergtuose 
kraštuose nu Baltijos ligi Vla
divostoko ir Šanchajaus, nuo 
Šiaurės ašigalio ligi Juodųjų jū
rų. Dėl neroniškų persekiojimų, 
Lietuva, šis giliai religingas ir 
katalikiškas kraštas, pasidarė 
tikras katakombų, kankinių ir 
kapinynų laukas. Iš 1644 lie
tuvių kunigų trečdalis yra likęs, 
iš 11 vyskupų telikęs vienas, ku
ris ir tai, paskutinėmis žiniomis 
iš Vatikano, savo pastoralines 
pareigas gali vykdyti tik po
grindiniu būdu. Pusė iš 1202 
bažnyčių uždaryta. Visos kuni
gų seminarijos buvo priverstos 
uždarytis savo vartus, o rusai 
deportavo į Sibirą intelektualus, 
profesorius ir katalikų moksli
ninkus. 

Lietuvos kančios fr kalva-

SIEGFRIEDO LINIJOS tJEBĖRA 
.šjmot sukako 10 metų, kai 

Hitleris baigė statyti garsiąją 
"Siegfrido liniją", gelžbetono 
sieną, einančią Vokietijos vaka
rų pasieniu nuo Šveicarijos sie
nos iki Reino žemupio, kurį tu
rėjo saugoti Vokietiją nuo prie
šo. Prie to pylimo statybos 1936 
-39 metais karštligiškai dirbo 
per 2 milijonų žmonių. Tam rei
kalui išleista virš 40 milijonų 
markių, žinoma, tokias išlaidas 
reikėjo pateisinti, tad savo lai
ku vokiečių spauda, Hitlerio įsa
kyta, labai daug rašė apie tą 
stebuklingą liniją. 

Šiandien vokiečiams dar vis 
atsirūgsta šitas pylimas. Pir
miausia, apie 400 žmonių jau 
po karo žuvo užminuotuose plo
tuose apie tą pylimą bevaikš
čiodami. 1946 metais prancūzų 
priežiūroje prasidėjęs pylimo 
sprogdinimas pareikalavo apie 
100 žmonių gyvybių ir 40 mili

jonų markių išlaidų, žinoma, iš 
vokiečių iždo. 

Jau išsprogdinta virš 2,000 
bunkerių ir apie 17,000 tonų mu-
nicijos. Bet tai dar toli gražu 
neviskas. Dar lieka prieštanki
nės kliūtys ir tūkstančiai ne
sprogusių bombų pylimo apylin
kėse. Laikui bėgant, nesprogu
sios bombos žemėje rūdija ir 
sprogimo pavojus didėja. Ne
nuostabu, kad šitiems darbams 
šiandie neberandama žmonių, 
nepaisant neblogo atlyginimo 
(pradžioje dirbo vokiečiai — ka
ro belaisviai, savų karininkų -
specialistų vadovaujami, šian
die samdomi savanoriai). 

Ir dar daug laiko praeis, kol 
į tuos plotus įkels koją taikin
gas ūkininkas su savo "ginklu" 
— arklu. 1. r. 

• LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
—kur pažymėta visi Lie
tuvos miesteliai. Kaina 50c 

rijos Saukia pasauliui SOS ir 
įspėja krikščioniškąjį pasaulį. 

Lietuva išliks 

PO TO, kai Lietuva buvo so
vietų okupuota, 1940 metais 
spalio 15 dieną JAV preziden
tas Franklin D. Roosevelt pa
reiškė lietuvių delegacijai Ame
rikoje: "Sakoma, kad Lietuva 
praradusi nepriklausomybę, tai 
nėra tikslu. Lietuvos klausimas 
tik laikinai atidėtas į šalį. Ir 
laikas ateis, kada Lietuva taps 
iš naujo laisva." 

ši kategorinė deklaracija ir 
J.A. Valstybių, D. Britanijos 
kitų Vakarų pasaulio galybių 
laikysena Lietuvos okupacijos 
atžvilgiu ligi šiol nepasikeitė. 
Neseniai VLIKo pirmininkas 
prel. Mykolas Krupavičius ir 
Vykdomosios Tarybos pirminin
kas Vaclovas Sidzikauskas bu
vo oficialiai State Department'o 
J.A. Valstybėse priimti, kaip 
ir kiti laisvų šalių diplomatai. 
Lietuvos inkorporacija į Sovietų 
Sąjungą nebuvo pripažinta nei 
J.A. Valstybių, nei Anglijos, nei 
Vatikano, nei jokios kitos Vaka
rų pasaulio demokratijos. Dėl 
to ir Lietuvos pasiuntinybės bei 
konsulatai, esantieji Washing-
tone, New Yorke, Londone, Pa
ryžiuje ir Vatikane, ir toliau 
egzistuoja, bendradarbiaudami 
su vakarų valstybėmis. Ir at
virkščiai, sovietinės Lietuvos 
atstovų nerandame demokrati 
niuose kraštuose, o tai rodo, 
jog šie kraštai ir toliau tęs 
kovą rieš raudonąjį fašizmą, o 
Lietuva atgaus nepriklausomy
bę. 

MARGUMYNAI 
Ijfaa*asiBMtewag^ g=-

Daugelis girdėjo apie Jorda
no upę, kurioje buvo pakrikšty
tas Jėzus. Tačiau mažai kas 
težino, kad Minnesota valsti
joje yra vietovė tuo pačiu var
du — Jordan. 1119 tos vietos 
gyventojų yra daugumoje vo
kiečių kilmės ūkininkai. Ši vie
tovė ypatinga tuo, kad jos gy-
ventpjai nemoka žemės mokes
čių. šią pareigą atlieka jų sam
domas bendruomenės saliūno ve
dėjas iš gaunamo pelno. 

V 
New Yorko valstijoje yra 

miestai ir tokiais vardais: Ant-
werpen, Cuba, Canton, Mexico, 
Naples, Rome, Liverpool, Co
rinth ir Hamburg. 

Pirmas pasaulyje telefono ry
šis užregistruotas 1877 m. ba
landžio 4 d. Bostone, Mass. Te
lefonas jungęs pirklio Ch. Will
iams jr. prekybos kontorą su 
jo atokiau esančiu butu. 

Naminių gyvulių pasaulyje 
esama tiek pat, kiek žmonių. 

Garsiąją Cheopso piramidę 
Afrikoje savo laiku statė 100, 
000 vergų 20 metų. šiandien 
500 darbininkų su moderniais 
darbo įrankiais tokią piramidę 
pastatytų per 9 mėnesius, taigi 
5,000 kartų greičiau. 

Jūrų vanduo turi 3% druskos. 
Jei jūros išdžiūtų, tai jų dugne 

Negrui nevalia pirkti namo liktų druskos kalnai iki 60 m. 
Dearborne, Didžiajame Pointe aukščio. 
ar Didž. Islande, — sakoma Mi - J  
chigan valstijos įstatyme. j Išimtinę gūštą įsisteigė sau 

^ milijonieriai Hillsborough, Ka-
Miestas Tacoma, Wash., yra lifornijpj. Miesto steigėjai suta-

JAV medžio pramonės sostinė, rė savo rojuje neleisti steigti 
nei pašto, nei telegrafo įstaigos, 

1947 m. skaičiavimo daviniais, ™ vien°s. krautuvės, viešbučio 
pasaulyje yra 11,266,000 žydų. ar nuomojamo namo, nei laik-
JA Valstybėse jų esą 5,000,000, rasc10, 

Kanadoj — 176,500, Pietų ir ^ 
Centrinėj Amerikoj — 578,000,1 Suaugęs žmogus per parą so-
Europoj — 3,920,100, Azijoj - naudoja nuo 560 iki 700 litrų 
917,500, Afrikoj — 639,000 ir deguonies. 
mažiausia Australijoj — 35,000. 4^ 

^ j Vienas žmogaus galvos plau-
JAV Viešosios Sveikatos Tar-'kas gali išlaikyti iki 7 svarų. 

nyba (Public Health Service) 
nežino nei vieno atsitikimo, kad 
kas būtų miręs jūros liga. 

4^ 
JAV laivyne neb§ra ne! vie

no laivo, kūrenamo anglimis. 

Naujų amerikonų fabrikas 
Iš LIETUVIO Nr. 13 (1949 m. rugsėjo mėn. 3 dienos. 

Rastatto miesto pakraštyje 
yra didelės kareivinės. Sako, 
kažkada ten gyvenę vienuoliai, 
paskiau bepročiai, dar vėliau 
kareiviai, o dabar ten įsteigtas 
fabrikas, kuris iš eilinio pran
cūzų zonos dypuko padirba nau
ją amerikoną. Tikslumo dėliai 
reikia pažymėti, kad ten su
krauti ir tokie, iš kurių ameri 
konai niekada neišeis, nes jie 
laukia tos laimingos dienos, ka
da galės išvažiuoti į Prancūziją, 
šios rūšies gyventojai daugiau
sia yra lenkų tautybės. 

Vėjų skersai išilgai varsto
muose koridoriuose, skliautuo
se, kambariuose ir raštinėse 
naują atvykėlį pritrenkia tem
pas. Mat, atvažiavęs būtinai 
susitinki pažįstamų, kurie jau 
viską žino, viską matė ir viską 
girdėjo. Vienas iš jų rėkia: "Bėk 
į apačią plaučių fotografuoti!" 
O kitas šaukia: "Ne, bėk į pilį 
kraują atiduoti! Kraujas svar
biau!" Gi trečias tuo pat metu 
susirūpinęs klausia: "O antklo
dę, lėkštę ir šaukštą ar jau ga
vai?" žinoma, nuo tokio užpuo
limo susisuka atvykėliui gąjva, 
ir jis laksto po pirmojo aukšto 
koridorius siūlydamas kraują, 
o pustekinis nužygiavęs į pilį 
reikalauja lėkštės ir šaukšto. 

* 

Juk ir šuo kariamas pripran
ta. Taip pat ir žmogus. Atiduo
da jis kraują, uriną, nusifoto
grafuoja plaučius, leidžia gydy
tojui išmatuoti pulsą, kraujo 
spaudimą bei apžiūrėti, ar nesi
randa kokių nors kitokių defek
tų kūne. Po to atsipučia. Tik tas 
atsipūtimas problematinis ir la
bai priklauso nuo nervų. Kieno 
nervai sutrūkinėję, tas jokio 
atsipūtimo neturi. Toks suserga 
migrena, dažnai praranda ape
titą, o naktimis regi haliucina
cijas. 

* 

Ak, ir Westergrenas, ir uri-
nas, ir visi kiti pereinamieji 
etapai yra niekai, palyginus su 
kulminaciniu punktu, kurio cen
trinė persona —i 

"amerikonų" daktaras. 

Amerikonų buvo parašyta ka
butėse, nes jis joks ameriko
nas, o toks pat DP, kaip ir kiti. 
Bet galią jis turi didelę. Jis nė 
nemirktelėjęs gali tave į Ame
riką neišleisti, gali nusiųsti į 
Baden-Badeną, kur reikės dviejų 
metrų ilgumo guminę žarną ry
ti, gali liepti dar kartą plau
čius fotografuoti ir vėl visą 
haliucinacijų košmarą iš pra
džios iki galo išgyventi. 

Amerikonų daktaro laukiama
jame žmonės daugiau blaškosi, 
negu pas dantų gydytoją atėję. 
Tik patys lėčiausieji ir ramiau
sieji sėdi susikaupę ir spokso į 
vieną tašką. Bet ir tie, kad jų 
rankų ir kojų pirštai virpa, pa
slėpti negali. 

Ką manai? čia tas lemiama
sis momentas! Pašauks tavo pa
vardę, įeisi, o po kelių minučių 
sugrįši arba nušvitusiu veidu, 
arba visiškan nuliūdiman įklim
pęs, arto su maža viltele. 

* 

Jeigu iš amerikonų daktaro 
išėjai nušvitusiu veidu ir jeigu 
nesistengsi atidėti kelionės dėl 
uošvės nepasiūtos suknelės Ra-
vensburge, tavo likusieji reika
lai normaliai susiklosto per porą 
- trejetą dienų. Vadinasi, DP 
komisija peržiūri tavo popierius, 
įvertina tave, kaip būsimą lais
vo krašto laisvą gyventoją. Ir 
po to Čiumpa tave apyvarton 
mašininkės. Jos surašo ilgiau
sius lapus iš tavo gyvenimo. O 
toks vyrukas, pasispiaudęs del
nus, išmozoja po kelis kartus 
visą dešimtį tavo pirštų, kurių 
pėdsakai turi likti ant specialių 
popierio lapų. (Jeigu sugalvosi 
tą vyruką pavaišinti cigarete, 
jis tavo pirštus mozoja dar ais-
tringiau). 

Ir štai, prieš tave atsiveria 
Amerikos Jungtinių Valstybių 

konsulo durys. 
Įeini tu į tą kambarį toks 

menkutis, toks sulysęs, toks vė
tytas ir mėtytas dypukas. Pa
klausinėja tave, prisaikdina, ir 

tu jau išeini nebe DP, o kandi 
datas | didžiųjų laisvių krašto 
piliečius. Pažįstami supuola tave 
sveikinti ir visi vadina ameriko
nu. 

O tu trupučiuką išdidus eini, 
linkčioji visiems galva, lyg pa
brėždamas, kad, štai, perėjau. 

# 
Aukščiau aprašytas kelias yra 

normalusis, paprastasis. Vadi
nasi tu esi eilinis DP., jokiais 
ypatingais privalumais nepasi
žymi ir jokių išimtinių gali
mybių neturi. Toks būdamas tu 
ir eini tuo keliu per visus to 
naujų amerikonų fabriko sky
rius. 

Bet Rastatte pasitaiko taip 
vadinamų 

meteorų. 
Jie atvažiuoja, blyksteli, daž

nai net ir stovykloje neapsigy
vena, o po dviejų — trijų dienų, 
žiūrėk, jau grįžta namo didžių
jų lagaminų krauti. 

Meteorai dažniausiai turi kaž
kokias pažintis, arba būna labai 
gražios poniutės, arba yra kilę 
iš tos DP rūšies, kuriai savo 
laiku nuvažiuoti nuo Bodeno 
ežero ligi Flensburgo buvo tik 
nusišvilpt. 

Ir dar yra viena rūšis, tai — 
taip vadinami . 

Atsilikėliai. 
Mat, Rastatte labai daug po

pierių. Juos nešioja iš vieno 
kambario į kitą. Ir, neduok Die
ve, jeigu benešant koks nors 
popieriukas lept ir nukrito kur 
nors, arba jeigu tas popieriukas 
įkrito į kitą bylą, arba jeigu 
visą bylą, gulėjusią neparankiai, 
kas nors padėjo ant spintos. 

Tada tokios bylos savininkas 
gyvena Rastatte savaitę, kitą, 
trečią ir vis vaikščioja pas pa
reigūnus ir vis klausinėja, o 
jam vis atsako: "Tamstos po
pieriai dar netvarkoj". 

Kad kas nors būtų del tos 
priežasties sau galą pasidaręs, 
girdėti neteko, bet pairusiais 
nervais ir blizgančiomis akimis 
pats mačiau. M. Cieliauka. 

10,000 mylių 
kelione Rado 

J. Y, VALICKAS 

(Tęsinys iš pereito numerio) 

Vaisių kaip tik nemažai turė
jau. Tai jie paėmė juos, įmerkė 
į statinę su vandeniu ar kokiu 
kitu skystimu ir atidavė. Paskui 
su purkštuvu apipurškė automo
bilio ratų padangas, išpurškė 
automobilį iš vidaus ir palinkėjo 
man laimingos kelionės. Tiktai 
pradėdamas toliau važiuoti, pa
stebėjau didelę lentą su užrašu: 
"Departamento de agricultural 
Tad aišku, koks čia reikalas: ši

ta kontrolė yra daroma apsau
gai nuo užkrečiamų augalų ligų. 

Nuo šios vietos jau pradėjau 
kopti į kalnus. Mašina pradė
jo visaip stenėti ir gargaliuoti, 
bet traukė neblogai, nors gana 
dažnai teko įsijungti antrą bėgį. 

Jau apie penktą kilometrą 
užtikau net keletą naujų Buickų, 
Cadillacų, Oldsmobile ir kitokių, 
sustojusių "pasiilsėt"... Uždan
gos atidarytos, motorai garuoja, 
kaip virduliai... 

O mano 1938 metų "senukas" 
nors ir kosėdamas, springdamas, 
bet lipa į kalną ir gana! 

Bėda tik, kad tie "pavargė
liai" užkemša siaurą kelią ir 
prie jų būtinai reikia sustoti. 
Reikia pirma pasiųsti žvalgą už 
užuolankos pažiūrėti, ar neatva
žiuoja kas nors priešais, tik tada 
galima pralenkti sustojusius. 

Visi tų gerųjų mašinų savi
ninkai stebisi mano "senuolėlio" 
pajėgumu ir su pavydu žiūri, 
kai juos palieku "besiilsinčius". 

O visa to "senelio" pajėgumo 
paslaptis yra — švarus radiato
rius ir specialiai kalnų kelio
nėms pritaikytas krbiuratorius, 
kurį išsinuomojau ką tik įvažia
vęs į Meksiką. . 

Dar už poros kilometrų suti
kau ir vilkikų, su stipriomis ma
šinomis belaukiančių — gal 
reiks kokį pavargėlį pavilkti iki 
kalno viršūnės. 

Pagaliau viršukalnė. Leidau 
ir aš savo "senukui,, kiek "atsi
kvėpti", pasižvalgiau iš aukšto į 
tarpukalnėse beslankiojančius 
debesis, ir ėmiau leistis žemyn. 

Kiek stabtelėjęs ties kriokian
čia Moctezuma upe, privažiavau 
klonyje mažiuką miestuką Jaca-
la. čia paaiškėjo, kad per pen
kias valandas atvažiavau tik 
105 kilometrus. Tad, ilgai nesi
dairydamas, kiek užkandęs, pa
kilau traukti toliau. 

Nepavojingi "razbainykai". 

Toliau kelionė vėl panaši. Vėl 
kalnai, vėl "pavargėliai" pake
lėj ... Jau beveik ir nusibodo ... 

Tik vieną dar nematytą da
lyką Čia pastebėjau. Pakelėse 
vietomis vaikščiojo žmonės, ap
driskusiais ir prakaitu persunk
tais drabužiais, visi turėjo prie 
šono durklus... Atrodo taip, kad 
naktį būtų visai nejauku tokius 
susitikti... 

Tik vėliau išsiaiškinau, kad 
tai ne "razbainykai", o šiaip sau 
ramūs kalnų gyventojai, tik, 
gyvendami, yra suvargę. Dur-
Jclus jie nešioja ne piktiems tiks
lams, o tik nuo žvėrių atsiginti. 

Mačiau ir moterų, takeliais 
belipančių f kalną, su dideliais 
ryšuliais ant galvų ar žagarų 
arba malkų pundais ant nuga
rų ... Kitos ėjo su milžiniškais 
ąsočiais, tartum dvilinkos su
linkusios po jų svoriu ... 

Kalnų pašlaitėse stovi iš mo
lio sukrėsti nameliukai, kiti tik 
iš lentų sukalti, bet taip, kad 
lenta nuo lentos per kokią pu
sę sprindžio... 

Tie nameliai lyg prilipę prie 
stačių pakriaušių ir net nuosta
bu, kaip tie žmonės nebijo to
kiose Vietose gyventi. Kalnų 
pašlaitėse ganosi karvės, ožkos, 
avys... Ne kažin kiek maisto 
jos randa, nes kalnai čia jau 
apyplikiai.,, 

Irgi pirkliai! 

Privažiavęs nediduką mieste
lį vardu Zimapan, sustojau kiek 
užkąsti. Kai išėjau prie automo
bilio, pasijutau apstotas treje
tą vaikėzų, kokių 12 15 metų, 
kurie siūlė man kai ką pirkti. 

Tai paprastas dalykas. Bet 
kai jie išvyniojo savo prekes, 
nustebau. Tų vaikėzų prekiauja
ma ne kuo kitu, kaip ... bran
giaisiais akmenimis. Pasižiūrė
jau — nagi labai gražūs! Kone 
kiekvienas tiktų į žiedą ar kitą 
auksinį papuošalą. Bet kai pa
klausiau kainos, tai jau noroms 
nenoroms pagalvojau, kad čia 
kas nors turi būti ne visai taip, 
kaip reikia: kainos buvo labai 
jau įtartinai pigios. Ir, žinoma, 
tuoj nusistačiau su tais pirkliais 
neprasidėti. Bet vis dėlto dar 
buvo įdomu geriau įsižiūrėti į 
tuos jų taip pigius brangakme
nius. 

Bet viską sutrukdė kaip tik 
iš paskos atvykęs policijos in
spektorius, kurį dar Tamazun-
chalėj buvau sutikęs. Nuo in
spektoriaus prisiartinimo tie 
"pirkliai" išgaravo, kaip kampa
ras ... 

Inspektorius klausia manęs, 
ko tie vaikai norėjo. Kai pasa
kiau jam, kad jie brangius ak
menis perdaug pigiai pardavi
nėja, jis ėmė juoktis. Jam tai 
ne naujiena: tai ne akmenys, o 
paprasčiausi dažyti stikliukai... 

žinoma, buvau patenkintas, 
kad atsargumas buvo neveltui ir 
nepirkau, kadangi kainos, kaip 
stikliukams tai buvo per dide
lės, bet turiu pripažinti, kad tie 
stikliukai padaryti labai puikiai. 

Kaktusų ūkiai 

Visokių ūkių jau buvau ma
tęs, bet čia tolimesnėj kelionėj 
kalnuose užtikau tikrai dar ne
matytus — kaktusų ūkius. 

Ištisi laukai kaktusų, ir ne 
taip sau išmėtyti, bet gražiai 
susodinti, kaip pas gerą darži
ninką daržovės. Pasirodo, kad 
čia kaktusus ištikrųjų veisia, 
kaip daržoves: iš jų gamina tą 
garsųjį meksikiečių tautinf gė
rimą Tequillo. 

Be to, čia dar augina ir tokius 
kaktusus, kurie tinka... tvoroms 
tverti. Tikrai, tie kaktusai yra 
ne kas kita, kaip ilgokos lazde
lės, visos apžėlusios aštriais dyg
liais. Vėliau kai kuriuose Mek
sikos kaimuose mačiau tvoras 
iš tokių kaktusų. 

Vos suspėjau ... 

Pravažiavau tuos kaktusų ū-
kius, dar vieną kaimelį, ir sau
lė jau pradėjo linkti vakarop, o 
kalnai .,. vis dar aukštesni ir 
aukštesni. Ir prarajos šalia ke
lio darosi vis gilesnės ir baises
nės ... 

O nėra kitos išeities, kaip tik 
važiuoti toliau. Saulė jau ir vi
sai pradėjo slėptis, ėmė temti, 
darėsi tikrai nebedrąsu važiuoti. 

Bet kaip tik tokiame kritiška
me momente pastebėjau apie 
kilometro tolumoj nuo kelio į 
šalį miesto žiburius. Nieko ne
laukdamas pasukau į tą miestą. 

Pasirodė, kad tai Pachuca, 
miestas nemažas, taigi yra kur 
keleiviui sustoti. O poilsio taip 
jau reikėjo po tų kalnų, per ku
riuos vos vos spėjau persiristi 
iki vakaro... 

(Bus daugiau) 

SAVO ADRESĄ, 
rašydami DIRVAI, parašykite 
labai aiškiai pačiame laiške. 

Dėl neaiškumo ar klaidos 
Jūsų parašytame adrese Jums 
siunčiami laikraščiai ar kny
gos grįžta atgal ir neturime 
kaip Jums apie tai pranešti. -
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