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SNIEČKUS RAMYGALOJE
TIKROVĖ KRAŠTE KITOKIA, NEGU SKELBIA VILNIAUS PROPAGANDININKAI
(Elta) Prieš pat „rinkimus“ į Lietuvos
„aukščiausiąją tarybą“ ir J vietines tarybas
(kovo 15 d.) Lietuvos kp pirmasis sekre
torius A. Sniečkus apsilankė savo rinkim!
nėję apygardoje Ramygaloje ir čia pasakė
ilgą kalbą. Pradžioje, kaip jau įprasta, pla
čia! gyrėsi „tarybinio“ laikotarpio laimėji
mais, bet kai iš pagyrų aukštybių nusileido
į pilkąją tikrovę, pastebėjo ir faktus, kurie
ne labai derinosi su jo propagandiniais tei
gintais.
•
Sniečkaus atstovaujamas rajonas ypač
atsilikęs

kus neatleis, tinka ar netinka Ramygalos „Atsižvelgti į kiekvienos nacijos
žemės kukurūzams, šypsosi ar nesišypso specifiką ir jausmus“
kolchozininkai iš jų, Maskvos nustatytą pla
Sniečkus ir Ramygaloje prabilo jo labai
ną reiks išpildyti.
mėgiama tema: dėl sovietinių tautų drau
„Tai, žinoma, labai maža“
gystės. „Draugiško bendradarbiavimo ir sa
Patikrinęs, kiek jo atstovaujamas rajo vitarpio pagalbos pagrindu“ esanti vysto
nas surinko grūdų derliaus, Sniečkus taip ma visų socialistinių nacijų ekonomika ir
pat nusivylė ramygaliečiais. 1958 metais kultūra, „kuriant visas prielaidas dar glau
Ramygalos rajono
kolchozai surinko iš dėsniam jų suartėjimui“. Bet kartu partija
kiekvieno hektaro pasėlių vidutiniškai tik reikalaujanti „kuo rūpestingiausiai atsi
po 7.1 centnerio grūdų (Lietuvos nepriklau žvelgti į kiekvienos nacijos specifiką ir
somybės laikais Panevėžio apskr., į kurią jausmus“. (Jei tikrai būtų atsižvelgta į
įeina Ramygalos rajonas, grūdų gaudavo kiekvienos tautos savybes ir jausmus, sovie
bemaž dvigubai tiek, kiek dabar, „tarybi tinio režimo Lietuvoje visai nebūtų ir
niais“ laikais). Bulvių 1958 metais gauta Sniečkui nė netektų atstovauti Ramygalos
tik po 57*centnerius iš hektaro (prieš karą rajonui).
daugiau negu dvigubai). Cukrinių runkelių
Ir apie triušius bei kukurūzus kalbėda
gauta pereitais metais tame rajone po 109 mas, Sniečkus neužmiršo vėl pakovoti su
centnerius iš hektaro (prieš karą Lietuvos „buržuaziniais nacionalistais“. Besišypsancukrinių runkelių derliaus vidurkis buvo tiems ramygaliečiams įsakmiai įsakė: „Mes
204 centneriai iš hektaro), žodžiu, visi „ta turime ryžtingai kovoti už jaunosios kartos
rybinių laikų“ rodikliai yra blogi, labai blo komunistinę buitį, prieš visokius buržuazi
gi, kai juos palygini su Lietuvos nepriklau nių pažiūrų ir papročių
pasireiškimus“.
somybės laikų derliaus rodikliais.
Pats Bet tikrovėje yra taip: juo daugiau su tais
Sniečkus savo kalboje pripažino: „Tai, žino pasireiškimais kovoja, juo atkakliau jie lai
ma, labai maža“.
kosi.

Sniečkus ne be kartėlio pastebėjo, kad
kaip tik jo atstovaujamas Ramygalos rajo
nas žemės ūkio gamyboje atsilieka nuo kai
myninių rajonų. Net ir ateičiai kaimyni
niai rajonai įsipareigoję pagaminti dau
giau, negu Sniečkaus Ramygalos rajonas.
Jo patarimai, kaip kelti gamybą, irgi savo
tiški ir nušviečia kolchozinės sistemos Lie
tuvoje nesėkmę. Kad kolchozai pajėgtų ga
minti daugiau mėsos, Sniečkus jiems siūlo
duoti penėti kiaules kolchozininkų priva
čiuose pastatuose. Taip pat ir veislinius gal
vijus siūloma auginti kolchozininkų priva
čiuose tvartuose. Padidinti galvijų skaičiui
reikią jų pirktis irgi iš privačių kolchozi
ninkų bandų, žodžiu, ką pats kolchozas ne
sugeba atlikti, tegu atlieka kolchozininkai
savose pastogėse. (Tiesa, čia nėra vien tik
siūlymai, bet jau ir praktikoje tai vykdo
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios
ma, ir nė tik Ramygalos rajone). To rajo aiškios ir be aiškinimų.
no „Vienybės“ kolchoze kiekviena kolchoOi nelaimė, ką aš matau —
zininko šeima, lyg pasigailėdama Snieč
Širdį ver kaip yla:
kaus, „pasižadėjo išauginti kolūkiui po
Numylėtoj mano vietoj
karvę".
Gyvena barzdyla.
A. Vienažindys
ISPIOVĖ VISUS PAUKŠČIUS

Ten, kur Nemunas banguoja

„Ypač nepatenkinamai kolūkiuose ir tatybiniuose ūkiuose vystoma paukštininkys
tė“, skundėsi Sniečkus, apžvelgdamas savo
atstovaujamo rajono žemės ūkio gamybą.
Žodis žodin pareiškė: „Daugelis kolūkių ir
tarybinių ūkių vadovų, užuot ėmęsi priemo
nių paukščių skaičiui padidinti, visiškai
juos likvidavo“. Vienur kolūkiuose visai ne
bėra paukščių, kitur labai mažai. Žinoma,
Sniečkus įsakmiai ragino „imtis visų prie
monių“ tam reikalui pataisyti, bet apie pa
grindines tokių reiškinių priežastis nepraši
tarė.

KABINETAS IR „TALENTAI“

(Feljetonas)
Direktoriui būtinas kabinetas. Dėl to,
manau, niekas nesiginčys. Bet kai kurie va
dovai įsitikinę, jog be gero kabineto „ne
įmanoma užtikrinti sėkmingo vadovavimo
ir viršaus“. Prie panašiai mąstančių virši
ninkų priklauso ir Panevėžio baldų ir me
džio apdirbimo kombinato direktorius Butkis. Jis, įžengęs į kombinatą, iš įpročio ap
žiūrėjo įmonės teritoriją, pastatus ir tarė:
— Su 20 kvadratinių metrų kabinetu bal
dų pramonės neišvystysi. Reikalingi užmo
Sniečkus rimtai kalba, o kolchozininkai tik
jai, erdvė...
nusišypso...
Atitrauktiems iš gamyklos darbininkams
Skatindamas pagerinti mėsos gamybos buvo įsakyta išgriauti kabineto sienas. Rei
balansą, Sniečkus ragino auginti daugiau kia pasakyti, jog darbai vyko sparčiai, ir
— triušių. „Kai užsimeni apie triušius, dau netrukus keli darbininkai jau šiūravo par
gelis nusišypso“, prisipažino patsai Snieč ketą išplėstame direktoriaus kabinete.
Staiga direktoriaus akivaizdoje pasirodė
kus. Girdi, tai esąs vaikų darbas. Tačiau
Sniečkus įsako auginti daugiau triušių. Ne statinių cecho viršininkas.
— Gal, taip sakant, naujos produkcijos
tik dėl geros mėsos,bet ir dėl kailiukų, ku
gamybos klausimą apsvarstysime. Planų
rie esą vertinga žaliava pramonei.
Reikia manyti, kad Ramygalos rajono nevykdome... brokas.
— Nesuk man galvos, —nedavė pabaigti
' kolchozininkai šypsojosi Sniečkui ne tik
— Nematai, kad aš
apie triušius kalbant. Šypsojosi, tur būt, sakinio direktorius.
jam kalbant ir apie reikalingumą kelti ku svarbesniais dalykais užsiėmęs...
kurūzų derlių. Tame rajone kukurūzų der
Bet viršininkiška nuotaika greit pasitai
lingumas kolchozuose pernai siekęs viduti sė, kai jis pamatė išpustytą kabinetą. Pa
niškai vos 98 centnerius iš hektaro, tuo tar sigėrėjęs savo atvaizdu naujutėlės spintos
pu kai Sniečkus reikalauja 500-600 centne stikle, jis atsilošė kėdėje ir nusprendė, jog
rių, remdamasis vienu kitu pavyzdiniu kol dabar bus galima vadovauti.
chozu, pasiekusiu tokius derlius. Bet Snieč
— Kaip su medžiagomis? — be įžangų
paklausė jis pakviestus tiekimo skyriaus
darbuotojus.
— Susidorojam, — choru atsakė šie.
— Nedumkit akių, — staiga nutraukė
juos Butkis. — Iš patirties žinau: trims va
— Britų gydytojai kelia klausimą, kad dovauti šešiems darbininkams sunkoka. Tu
jų profesija turėtų būti mažiau suvaržyta riu vieną visuomeninį-tarybinį darbuotoją
paslapčių laikymu (iki šiol tik kai kuriais numatęs, jis jūsų skyriui vadovaus.
atvejais paciento paslaptis būdavo atiden
Ir daugiau nieko neklausęs, Butkis iš
giama, kai paciento sveikatos padėtis galė siuntė tiekimo skyriaus darbuotojus pro
jo būti pavojinga visuomenei).
duris.
— Savaitės prodžioje į D. Britaniją atva
— Kertinis akmuo, taip sakant, yra, —
žiuoja prancūzų užsn. reikalų min. Murvi- paglostė stalo paviršių direktorius ir staiga
lle.
pamatę stikle atsispindintį nusižeminusį
— Britų gydytojas Fisher, dabar važinė veidą.
— Išklausykit, direktoriau. Aš čia už
jąs po Australiją su paskaitomis, kelia min
tį, kad kūniškai ar dvasiškai deformuoti gniaužtas, — prakalbo veidas stikle.
kūdikiai turėtų būti neleidžiami gyventi.
— Kaip? Ką gali mano kombinate už
— Prancūzijos vyno sričiai atstovaująs gniaužti? — nustebo Butkis ir pakėlė akis
parlamento narys pareiškė protestą dėl tų į priešais stovintį žmogų.
— Aš Zigmas Labudis, turiu universali
propagandinių prieš vyno vartojimą nu
kreiptų sakinių, kurie spausdinami mokyk nių organizacinių-visuomeninių sugebėji
lose vartojamame sugeriamame popieriuje. mų. Labai jums būčiau naudingas. O dabar
— Jaunas vokiečių ūkininkas peršovė mano talentas žūsta, grašius tegaunu.
— Sakai, pas tave organizacinis-visuome
britų kareivį, kai karinis dalinys pasiklydo
ninis
talentas? Gerai, duosim jums erdvės,
ir įvažiavo į ūkį, o ūkininkas pagalvojęs,
tik veikit! — Idant sėkmingiau darbuotųsi
kad tai gali būti motorizuoti vištų vagys.
— Gegužės mėnesį Churchilliai važiuoja visų mūsų labui ir gerovei, — pasakė di
rektorius, rašydamas įsakymą pervesti Lasvečiuose pas prez. Eisenhowerj.
budį iš techninės kontrolės viršininko į
— Pakistano kovos lėktuvai pašovė apie meistro pareigas. Bet jo organizacinis talen
jų karinį štabą besisukiojusį Indijos bom tas čia taip ir nesužydėjo. Praslinkus 24
bonešį.
vai. 21 min., jis tapo naktinės pamainos
— Kiniečių ambasada uždarė vartus ir meistru. Lygiai po 25 dienų jis grįžo ieško
neįsileido Ceilono budistų kunigų, kurie bu ti talento techninės kontrolės viršininko
poste. Po mėnesio Labudis triūsė normuo
vo atėję protestuoti dėl įvykių Tibete.
toju, po poros — vežimų cecho meistru, o
— Prancūzijos prez. de Gaulle važiuos neseniai pasiųstas talento „vystyti“ į stativizituoti Italijos.
„nių cechą.

pasaTuįlyJe

Butkis neapsivylė. Labudis visuose šituo
se postuose rodė didelius tinginio sugebėji
mus.
Šiame pačiame kabinete direktorius atka
sė ir Idzelio talentą, šešis mėnesius jis ieš
kojo savojo „aš“ šešiose vietose, kol paga
liau sutelkė jėgas svetimų vyrų žmonų vi
liojimo srity. Idzelis ėmė rėžti sparną apie
vyr. planuotoją Slavinskienę.
— Kaip įsitikinot, turime gerų, prityru
sių žmonių, — giriasi direktorius. — Tiesa,
yra dar gabus visuomeninis-tarybinis dar
buotojas Astrauskas, racionalizatorius. Jo
sugebėjimais taip pat abejoti netenka. Kol
mes kalbėjomės su direktoriumi, tas etati
nis racionalizatorius mėgino seną savo „ra
cionalizaciją“ — vaikščiojo sau zigzagais
po kiemą.
Įmonėje tarpsta ir direktoriaus globoja
ma vyr. kombinatorė (buhalterė) Maske
liūnienė. Ji žymi tuo, kad už jos juodus dar
belius nukenčia kasininkė Tamošiūnaitė ir
kiti.
Tik vieno žmogaus sugebėjimai kėlė di
rektoriui rimtas abejones. Kartą, pastebė
jęs kieme bevaikštantį jauną specialistą
Gusevą, pasikvietė į šviesų kabinetą ir
tarė:
— Suderinęs su profsąjungine, komjau
nimo organizacijomis, sakau, jog tu mulkis
ir pervedu tave iš meistro į darbininko pa
reigas.
Profsąjungos komitetas tuo klausimu nesitarė. Nieko apie tai nebuvo girdėjusi ir
komjaunimo organizacija.
Toks Gusevo sugebėjimų „ugdymo“ bū
das šį kartą pasirodė nevykęs. Skambutis
iš LŪT Popieriaus ir medžio apdirbimo vai
dybos privertė jį pakeisti sprendimą.
Tas Gusevas vienintelė „rakštis“ kombi
nate. Šiaip jo laimei netrūktų nieko. Akys
negali atsidžiaugti, matant naujajame kabi
nete „įžymius“ visuomeninius veikėjus: La
budį, Idzelį, Astrauską, Maskoliūnienę ir
dar kelis. Iš to džiaugsmo jis net užmiršta,
kad statybininkai po pusę dienos be darbo
stovi, stovi ir darbininkai gamyboje, lauk
dami, kol kas atveš medžiagą ar iškraus va
gonus...
Kažin kiek laiko šeimininkaus kombina
te šitie „įžymūs visuomeniniai veikėjai“ ir
jų globėjas?
J. Baužytė
Iš „Komjaunimo Tiesos“, 1959. III. 20.

PRANEŠIMAS APIE PADĖTĮ LIETUVOJ
EUROPOS TARYBOS KOMISIJOJE
Šiomis dienomis Romoje posėdžiavo Eu
ropos Tarybos Patariamosios Asamblėjos
Speciali Komisija, kuriai pavesta rūpintis
neatstovaujamų Taryboje tautų interesais.
Komisijos kviečiamas, Lietuvos Diplomati
jos šefas S. Lozoraitis pristatė jai praneši
mą apie padėtį sovietų okupuotoje Lietu
voje. Pranešimui apsvarstyti buvo paskir
tas vienas Komisijos posėdis, kurio ipetu
min. Lozoraitis atsakinėjo į gausius Komi
sijos narių pateiktus klausimus ir, svarsty
mui pasibaigus, padėkojo Komisijos pirmi
ninkui K. Bogholmui, danų parlamentarui,
ir nariams už parodytą Lietuvai didelį dė
mesį ir palankumą.
Europos Taryba yra tarpvalstybinė orga
nizacija, sudaryta iš dviejų dalių: Pataria
mosios Asamblėjos, į kurią įeina Europos
laisvų valstybių parlamentų išrinkti dele
gatai, ir Ministerių Tarybos, kurioje daly
vauja tų valstybių užsienio reikalų minis
terial.
Lietuvos Diplomatijos šefo dabartinis
pranešimas Specialiai Komisijai buvo ant

lietuves '
nar.ionaline
MMažvyilo
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Vilniaus naujienos
IŠ LENKIŠKŲ ŠALTINIŲ
Londoniškis „Dziennik Polski“ balandžio
7 d. Nr. 83 paduoda tokią žinutę: Lietuvos
mokslininkas išrado naują, lengvą būdą jū
ros žuvims gaudyti.
Įleidžiamas į jūrą
įelektrizuotas laidas, kuris pritraukia žu
vis, lyg magnetas geležį, žuvys, paliestos
elektros srovės, tampa bejėgės, ir jas be jo
kių sunkumų galima semti į laivą.
Tame pačiame numeryje išspausdinta ko
respondenciją, antrašte: „Tikintieji klūpo
prie Aušros Vartų, lenkai slepiasi Vilniu
je“. Laikraščio „žycie Varšawy“ korespon
dentas lankėsi Vilniuje, kaip jis pats rašo,
„beieškodamas lenkų“. Gatvėse korespon
dentas tik vienur kitur užgirdo kalbant len
kiškai, bet vėliau paaiškėjo, kad daugelis
lenkų slepia savo kilmę.
Jis patyrė, kad veikia daug bažnyčių.
Tas korespondentas rašo: „Prie Aušros Var
tų klūpo būrelis moterų. Tikintieji ir nekurie netikintieji, gerbdami kitų religinius
jausmus, praeidami nusiima kepures“.
Varšuvos laikraštininkas norėjo gatvė
se, viešbučiuose ir restoranuose patirti,
kaip dažnai ten girdima lenkų kalba. Pra
džioje girdėjo kalbant tik lietuviškai ir ru
siškai. Jis greit įsitikino, kad daug asme
nų kalba rusiškai, matyti, dėl to, jog nerei
kėtų rodyti savo lenkiškos kilmės. Vienok
vienur kitur užgirdo ir lenkų kalbą. Gatvė
je sutiko porelę, kalbančią lenkiškai. Vė
liau krautuvėje sutiko tris jaunuolius, kai
bančius senu vilnietiškų akcentu. Geležin
kelių stoties informatorė išsyk pradėjo kai
bėti lenkiškai. Viešbutyje korespondentas
surizikavo kreiptis į telefonistę lenkiškai.
Toji nustebo: „Iš kur tamsta žinai, kad aš
kalbu lenkiškai?“ Įeinant į viešbučio resto
raną, durininkas pareiškė svečiams pažo
džiui: „Miejscov netu“.
Telefonų knygoje daug lenkiškų pavar
džių.
„žycie Varšavy“ skaičiuoja, kad visoje
Vilnijoje yra apie 300.000 lenkų. Dauguma
lenkų gyvena kaime. Septyniuose rajonuo
se jie sudaro žymų gyventojų skaičių, o ne
kurtuose dargi daugumą.
„Žycie Varšavy“ rašo, kad lenkai, dabar
gyvenantieji Vilnijoje, nusistatę ten ir pasi
likti. (Repatrijuoti į Lenkiją nemano).
Vilniuje kom. partija leidžia laikraštį

„červony štandar“ ir dar 7 lenkiškus rajo
ninius laikraščius. Vilnijoje veikia 300 len
kiškų mokyklų, Pedagoginis Institutas ir
kelios vidurinės mokyklos. Kasdien į Vil
nių ir jo apylinkes ateina iš Lenkijos 5 su
puse tūkstančių laikraščių, kurie akimirka
išgaudomi.
Knygynuose daug lenkiškų knygų. Kaip
ir seniau, labiausiai mėgstami rašytojai:
Sienkevič, Prus, Oržeškova, Kraševskį, Mic
kievič.
AR KEIČIASI LIETUVOS GYVENTOJŲ
SKAIČIUS?
Rinkimų komisijos pranešime oficialiai
paskelbta, kad šįmet, kovo 15 d., vykdy
tuose „rinkimuose“ Maskvos nustatytoj
Lietuvos teritorijoj buvo 1.785.794 „rinkė
jai“, tai yra, 18 metų ar vyresni asmenys.
Pernykščiame pranešime tas skaičius bu
vo nurodytas 1.736.751. Taigi 18 metų su
kakusių asmenų skaičius per vienerius me
tus esąs pakilęs 49.043 -mis, arba apie 2.8
proc. Bendras gyventojų skaičiaus metinis
prieauglis anksčiau Lietuvoje būdavo apie
1 proc. Tad iš balsuotojų skaičiaus didėji
mo, jeigu jis ir būtų tikrai toks, kaip skel
biamas, negalima daryti išvados, kad ir gy
ventojų skaičius augtų tokiu, beveik trigu
bai greitesniu tempu. Balsuoti leidžiama ir
laikinai atvykusiems ar net ir pravažiuo
jantiems, visai ne vietiniams gyventojams:
jie irgi įtraukiami į turėjusių teisę balsuo
ti sąrašus. Užtat balsuotojų sąrašuose nėra
išvykusių, nors ir trumpam laikui. Tokiu
tempu balsuotojų skaičius gali didėti ne dėl
natūralinio gyventojų prieauglio, o tik
esant gausiai balsuotojų infiltracijai iš ki
tur.
Vaikų ir jaunuolių iki 18 m. amžiaus Lie
tuvoje būdavo apie 36 proc. visų gyventojų
skaičiaus. Jeigu ir dabar būtų toks santy
kis, tai išeitų, kad Lietuvoje (dabartinėje
jai nustatytoje teritorijoje) gyventojų yra
apie 2.790.000. Sovietinė statistika jau ke
linti metai tą skaičių skelbia 2.700.000. Ga
limas dalykas, kad po gyventojų surašymo
pasirodys kitoks skaičius. Kiekvienu atveju
į tą skaičių įeina ir visi Lietuvon persikraustę rusai.. 1
(LNA)
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DR. K. ADENAUERIS — BUSIMASIS
VOKIETIJOS PREZIDENTAS
Dr. Konradas Adenaueris, Vakarų Vokie
tijos kancleris nuo 1949 m., sutiko būti ren
kaams prezidentu. Manoma, kad jis bus iš
rinktas.
Rinkimai bus liepos mėn.
Kanclerio pareigos, greičiausia, atiteks
prof. Erhardui, dabartiniam vicekancleriui,
kuris yra daug nusipelnęs savo ekonominė
mis priemonėmis kraštą atstatant.
GALVOJA NUTRAUKTI SANTYKIUS
Argentina įsakė išvažiuoti sovietų atsto
vybės patarėjui Belov, kuris turėjęs ryšių
su pastaruoju metu buvusiomis demonstra
cijomis.
Be to, tarp Argentinos, Čilės ir Urugva
jaus vyksta pasitarimai iš viso nutraukti
diplomatinius ryšius su sovietais.

LORDAS MONTGOMERY Į MASKVĄ
D. Britanijoje kilo sujudimas, kai lordas
Montgomery pareiškė, kad jis pasiryžęs va
žiuoti į Rusiją patyrinėti nuotaikų taikos
klausimu.

IEŠKO NAUJŲ PLANŲ
Vokietijos socialdemokratai sakosi turį
naują planą Vokietijai suvienyti. Tam pla
nui jau esą palankūs jugoslavai ir čekoslo
vakai. Partijos atstovai važinėja po sate
litinius kraštus ir stengiasi ten patirti nuo
mones dėl savo plano.
ANTIVOKIŠKA AR NE?
Dr. Adenaueris pasakė kalbą, kurioje pa
brėžė, kad D. Britanijoje vyraujančios antivokiškos nuotaikos.'

ŠŪVIAI VATIKANE
Dėl epilepsijos atleistas sargybinis įsiver
žė į būstinę ir dviem šūviais sužeidė sar
gybų viršininką pik. Nuenlist.
DAR VIENAS KRITO
Pašalintas iš užimamosios vietos Baltgudijos ministeris pirmininkas Avchimovič.
Jo vieton paskirtas Baltgudijos komunistų
partijos antrasis sekretorius Kiselev.
Manoma, kad pašalintasis buvo daugiau
stalinistas, nors jis apkaltintas nepajėgu
mu tvarkytis.
Ta proga pasakytina, kad politiniais įvy
kiais besidomintieji sakosi suradę būdą,
kaip tūlais atvejais iš anksto nuspėti, kuris
sovietinio pasaulio pareigūnas nulemtas
kristi. Ankstyvesniųjų rinkimų metu Bul
ganinas buvęs renkamas ne Maskvoje, bet
gilioje provincijoje, o po to buvęs pašalin
tas. Dabartiniuose rinkimuose Sniečkus ir
Paleckis buvo išrinkti ne Vilniuje ar Kau
ne, bet taip pat gilioje provincijoje, o iš to
daromos išvados, kad ir jiems gali tekti pa
sitraukti.

AKMUO Į JAPONŲ PRINCĄ
Japonų karaliaus sūnus princas Akihito
vedė turtingo malūnų savininko dukterį.
Tai pirmas toks atsitikimas, kada karališ
koji japonų giminė susimaišo su mėlyno
kraujo nebeturinčiais tegu ir turtuoliais.
Vis dėlto jaunoji pora buvo užpulta. Jau
nas vyrukas metė į karieta važiuojančius
akmenį ir norėjo abu nutraukti nuo sėdy
nių.
Pasirodo, tai ne mėlyno kraujo gerbėjas,
kuris šitaip pareiškė protestą prieš karalių
maišymąsi su prasčiokais, o studentas
marksistas, kuris pasipiktino žmonių dėme BĖDOS DĖL IMTINIŲ
Jau kuris laikas Kenijoje vyksta tardy
siu prabangoje gyvenančiai karališkai po
rai, kai tuo pat metu Japonijoje viešpatau mai dėl stovykloje rastų negyvų Mau Mau
imtinių. Buvo teorijų, kad jie mirė sumuš
ja skurdas ir vaikai neturi mokyklų...
ti, bet buvo taip pat pažiūra, kad jie mirė
. dėl kaitroje dirbdami ir gerdami daug van
LAMŲ KLAUSIMAS
Nors Tibete vyksta dar kovos, kiniečiai, dens.
sutraukę daugiau karinių dalinių, žiauriai
malšina sukilimą, Dalai Lama pasiekė In SĄŽINĖS DERINIMAS SU ŽUDYMAIS
Dėl žiauraus tardymo imtinių Alžyre, dėl
dijoje budistų vienuolyną, kuriame jis ža
mušimo ir šaudymo jau seniai rašo pran
da apsigyventi.
Jo vieton kiniečių atvežtasis Pančen La cūzų laikraščiai.
Dabar ten armijoje karininkais tarnau
ma pasakė kalbų ir iškeliauja dalyvauti Ki
jantieji ir patys priversti tuos žiaurumus
nijos aukščiausios tarybos suvažiavime.
vykdyti 35 prancūzų kupigai parašė savo
vyskupams kolektyvų raštą,
prašydami
ras iš eilės. Pirmas pranešimas buvo jo pa juos pasisakyti, nes tie žiaurumai demorali
darytas 1956 metų pavasarį, kai Komisija zpoja Alžyre armijoje tarnaujanti prancū
buvo susirinkusi Palermo mieste, Sicilijoje. zų jaunimą.
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•
Amerika yra plačiai pagarsėjusi savo
aukštu gyvenimo lygiu. Net ir draugas
Chruščiovas, išmetęs keliolika sovietiškos
vodkos stiklelių, pasvajoja pasivyti Ameri
ką. Ne Angliją ar Vokietiją, het — Ameri
ką. Taigi būtų verta pakalbėti apie ekono
mines gyvenimo Čikagoje problemas. Jūsų
korespondentas neseniai gavo laišką iš Ang
lijos. Vienas „Europos Lietuvio“ skaityto
jas rašo, kad jis labai nuliūdęs ir nusivylęs
pirmaisiais {spūdžiais, aprašytais pirmaja
me laiške. .„Parašyk“, sako, „kaip ten žmo
nės gyvena, kiek viskas kainuoja“. Jis,
mat, irgi ruošiąsis emigruoti j Jungtines
Valstybes, taigi rūpinasi, „ar galėsiąs pra
gyventi taip, kaip Anglijoje“. Dar prieš iš
vykdamas iš Anglijos esu girdėjęs, kad,
esą, Amerikoje kas gerai gyvena, tai dakta
rai ir kunigai, o kiti tai šiaip sau. Tai kaip
gi iš tikrųjų gyvena žmonės Amerikoje?
I šį klausimą nebandysiu atsakyti, nes
Amerika didelė, sudėtinga ir marga. Pa
kalbėkime geriau, kaip gyvena ar gali gy
venti žmonės Čikagoje, ir palyginkime jų
ekonomines sąlygas su Anglijos gyvenimo
sąlygomis.
Pirmiausia tektų pakalbėti apie uždarbį.
Ir neverta būtų spėlioti, kiek uždirba dak
tarai, kunigai, tavernų savininkai, krautu
vininkai ir kiti. Imkime paprastą darbinin
ką žmogų, kuris sau duoną pelnosi dirbda
mas fabrikuose, skerdyklose, geležinkelio
prekių pakrovimo stotyse ir pan. Koks yra
jų valandinis uždarbis?
Mokėti mažiau negu dolerį už valandą
neleidžia įstatymas. Žinau vieną moterį, ku
ri už valandą lengvo darbo virtuvėje gauna
dolerį, ir 19 centų per valandą. Kitur mo
terys uždirba 1.25. Greta esančiame inline
rijos fabrike moterys gauna 1.50. Viena jau
seniai Čikagoje viename fabrike dirbanti
giminaitė uždirba 12.25 į valandą. Tie at
lyginimai tiek moterims, tiek vyrams yra
labai įvairūs, nenustatyti jokių įstatymų
nei taisyklių. Vyrų atlyginimai sukasi apie
2 dol. per Valandą. Normalus atlyginimas
būtų nuo pusantro dolerio iki dviejų su
puse.
Čia vis turimi galvoje paprasti darbinin
kai, kurie tegali pasiūlyti savo raumenų
jėgą. Su šiokiomis tokiomis kvalifikacijo
mis, kaip dažytojai, mūrininkai, staliai, už
dirba iki 3 dol. ir daugiau. Įvairūs inžineri
jos specialistai, baigę kursus, elektromon
teriai, šaldytuvų ar televizijų žinovai gau
na daugiau kaip 3 dolerius. Bendra pastaba
tiktų visiems darbams: darbovietėse, kur
yra šiokios ar tokios darbo unijos, atlygi
nimai aukštesni, negu tose be unijų. Be to,
sezoniniai darbai, kur darbas dėl gamtos
ar kitų sąlygų vyksta ne ištisus metus, yra
irgi geriau ąįmęjiami. Yra.daug statybinin
ką, kurie 'gauna valandinė atlyginimą apie
4fdols ir tedirba 7-8 mėnesius, o žiemą gau
na bedarbio pašalpos 40 dol. per savaitę ir
dienas praleidžia tavernoje. Kartą vienoje
lietuviškos parapijos bažnyčioje pamoks
lininkas, ragindamas savo parapijiečius au
koti, nustatė ir kiek maždaug reikėtų mesti
į rinkliavų lėkštę: nuo šeimos po 2 dol. —
tai esąs vidutinis vienos valandos atlygini
mas. Tai ir būtų gan tikslus atlyginimo vi
durkis. Vyras darbininkas uždirba 2 dol. į
valandą ir 80 dol. per savaitę, dirbdamas
penkias pienas per savaitę.
Tegu skaitytoj ai susilaiko ir neverčia
šios sumos į svarus ir šilingus. Tokie pakei
timai nieko nesako apie pragyvenimo gali
mumus. Svarbiausias klausimas yra ne
kiek tų dolerių gauni, bet ką už juos gali
nupirkti. Perkamoji pinigo galia turėtų bū
ti visada svarbi, kai kalbama apie pragyve

rūmo lygį. Kiek atsimenu, praėjusiais me
tais anglų darbo ministerija paskelbė, kad
anglų darbininko uždarbio vidurkis esąs 12
svarų per savaitę. Žinau, kad yra Anglijo
je daug darbininkų, kurie tiek neuždirba,
bet yra uždirbančių ir daugiau. Kaip ten
bebūtų, sakykime, kad 5 šil. per valandą
Anglijoje atitiktų 2 dol. per vai. Čikagoje.
Šitą proporciją turėsime galvoje kalbėdami
apie kainas. O tos kainos kainelėa, tokios
jos nevienodos! Tas pats daiktas vienoje
parduotuvėje gali kainuoti daug daugiau,
negu kitoje. Tačiau patyrimas tuoj išmoko,
kur kas pigiau ir kur brangiau.
Palyginus su Anglija, tuoj krenta į akis,
kaip vargšai anglai permoka už maistą.
Kiek daug valandų tenka jiems dirbti, kad
skaniai ir sočiai pavalgytų. Čikagoje jau
tienos svaras (tos pačios geriausios „steak"
mėsos) 80 centų. Kiaulienos 50 c., o prastės
ni gabalai kepimui 40 c. sv. Kumpis rūky
tas ir virtas 60 c. sv. Pati pigiausia mėsa
yra vištiena — 35 c. svaras. Kiaušinių tu
zinas 33 c. O daržovės ir vaisiai apskritus
metus labai pigūs. Čia neteko matyti, kaip
Anglijoje, pavasarį ką nors perkant po pu
sę agurko, kuris čia kainuoja 10 c. balan
džio mėn. O ir pačiame viduržiemy kaina
vo 25 centai. 2 sv. maltos kavos — 1.40 c.
Dėžutė pieno (keturi pintai) — 49 centai.
(Čia pienas pardavinėjamas popierinėse dė
žėse, kurias ištuštinęs meti į šiukšlyną).
Gali pirkti ir stikliniuose buteliuose po ga
lioną. Sviesto svaras — 68 c. O margarino
20 c. Bulvių 3 svarai — 25 c. Taigi skaity
tojai gali jau susidaryti įspūdį, kad mais
tas .palyginti su uždarbiu, yra daug piges
nis negu Anglijoje, kur pati pigiausia mėsa
— maltos jautienos svaras kainuoja du su
puse šilingo, arba gero pusvalandžio dar
bas, o žiemą už tuziną kiaušinių reikia
dirbti beveik valandą darbo. Nenuostabu,
kad amerikonai dažnas per vidurį yra kaž
kaip sustambėję. Beveik kiekviename skers
gatvyje yra ar restoranas, ar užkandinė, ar
tik paprastas kioskas, kur gali pavalgyti ir
išgerti. Cigaretės, kurios Anglijoje apkrau
tos mokesčiais (ir teisingai, sakytų Dr. Vai
teris), čia, palyginti, labai pigios. Už 20 ci
garečių moki 27 c. ir dar degtukų priedo
gauni. Taigi už valandos darbą gauni 7 pū
kelius, o Anglijoje teišeina vienas.
Jei kalbėti aipe gėrimus, tai butelį skotiš
kos gali gauti už 6-8 dolerius. Amerikoniš
ki gėrimai dar pigesni. Vynai čia visai pi
gūs. Vietiniai vynai pardavinėjami galioniniais buteliais. Panaši padėtis yra ir su
rūbais ir avalyne. Vyrišką eilutę gali nusi
pirkti už 45 dol. (gali ir už 145), marški
nius ir po dolerį ir po 10. Suknelės kainuo
ja po 5 ir po 50. Batai visai neblogi už 6
dolerius. Yra ir už 16. Vienintelis atvejis,
kur Anglijoje gali daugiau gauti už valan
dos .uždarbį, tai kirpyklos, šeštadienį vyriš
kis už nukirpimą moka 2 dol. — valandos
uždarbis.
Didelis, gerame rajone modernus butas
su šiltu ir šaltu vandeniu, iš viso penkių
kambarių ,su puikia vonia, dviem įėjimais
ir skalbykla rūsyje kainuoja 80 dol. per mė
nesį. Yra pigesnių, prastesnėse kaimynys
tėse už 40 dol. Ir tų butų yra tiek, kad gali
pasirinkti. Anglijoje užsieniečiui gauti di
deliame mieste panašų butą labai sunku,
ypač šeimai su vaikais.
Trumpai visus svarstymus suvedus, rei
kia pasakyti, kad Čikagos lietuviai yra įsi
kūrę geriau negu, Anglijos lietuviai. Čia
daktaras gyvena geriau, kaip Anglijos dak
taras, kunigas geriau už kunigą Anglijoj ir
darbininkas geriau už darbininką Angli
joj. Daugumas pokarinių pabėgėlių lietu
vių turi savo didelius, erdvius su patogu
mais namus, vieno, dviejų ar daugiau butų,
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KAIP VISA TAI SUPRAST!
KIPRAS BIELINIS
(Iš atsiminimų knygos DIENOJANT)
Vaiko' amžiuje sunku suprasti kai ku
riuos suaugusių ir vyresniųjų poelgius ir
juos išsiaiškinti. Bet jei kas nors vaikui ir
aiškintų, vis tiek jis tų autoritetingų, su
brendusių žmonių poelgių ir jų aiškinimų
nesuprastų taip, kaip tikrenybėje juos rei
kėtų suprasti. .
Štai gražios saulėtos vasaros dienos šil
tas rytmetis. Prie mūsų namo sustoja pa
prastas, kaimiškas vežimas. Iš jo išlipa keli
tokios išvaizdos vyrai, kokius aš čia visuo
met matydavau ir stebėdavau. Jie niekuo,
nei savo rūbais, nei kalba, nuo kitų neišsi
skiria,. Tie vyrai sueina į namus. Aš girdžiu
griežtas kalbas ir netrukus matau, kad tie
svetimi žmonės jėga išsiveda protestuojan
tį tėvą. Jie. jį brutaliu būdu stumia į veži
mą. Kai visa tai atlikta, tie vyrai patys su
lipa į vežimą ir, suraginę arklius, bema
tant Išdarda iš mūsų kiemo.
Iki šio įvykio aš tėvą mažai branginau,
bet dabar man pasidarė nepaprastai jo gai
la. Maža to, kad jį stumdė, bet dar išsivežė
nežinia kur. Savo didžiausios tragedijos nie
kam nepasakojau. Niekas su manim, tokiu
mažu, apie šį įvykį nekalbėjo ir man nieko
neaiškino. Man atrodė, kad po tokio vyrų
su tėvu pasielgimo jie jo niekados nepaleis
ir aš jo niekados jau nematysiu.

simenant tėvą. Staiga vieną dieną pama
čiau keliuku begrįžtantį tėvą. Jis ėjo pės
čias, ne iš tos pusės, į kurią jį išvežė, bet
iš visai priešingos. Nesusivaldžiau ir teki
nas, kiek tik kojos nešė, pasileidau jo pasi
tikti. Prisimenu tik tiek, kad iš tėvo gavau
pilną saują prisirpusių aviečių. Tai buvo
mano lauktuvės. Tėvas grįžo gyvas ir svei
kas. Namuose buvo daug kalbų apie tuos
svetimus vyrus, bet aš vis nesupratau, kas
jie per vieni ir kodėl jie galėjo tėvą suimti
ir išvežti nežinia kur, o po to ir vėl paleisti.
Po kurio laiko man paaiškėjo, kas per vie
ni buvo tie žmonės, kurie tiek daug galėjo.
Vienas įvykis atskleidė man tą paslaptį.
Mūsų kaimyno Edvardo Šidlos ir Nauji
kų kaimelio pievos ribojosi. Rodos, mūsų
kaimynas Šidla, bešienaudamas savo pievą,
per pradalgio galą įsiskverbė į Naujikų kai
mėlio ūkininko pievą. Visa byla, dabarti
niu mano protu sprendžiant, tikriausiai gry
nas menkniekis. Protingi vyrai galėjo pa
tys ją apsvarstyti ir lengvai išspręsti. Bet
kas nori peštis, tas ir lazdą susiranda. Mū
sų namuose kalbėjo, kad ginčo spręsti at
vyksiąs „starasta“, atseit, šimtininkas, ar,
mūsiškai tariant, seniūnas. Man atrodė,
kad , starasta“ turėtų būti panašus į mūsų
kleboną, dėvėjusį ilgą juodą švarką; klebo
Taip praėjo kelios Ūięnos, vis tyliai pri nas, kai kartą į metus atvykdavę kąlėdoda

daugumas važinėja nuosavomis didelėmis
mašinomis ir turi savo butuose prisistatę
baldų, skalbiamųjų mašinų ir šaldytuvų.
Telefonas čia yra tokia pat kasdieninė bū
tinybė, kaip Anglijoj radijo. Neteko maty
ti buto be didžiulio 21 ar 24 inčių televizi
jos aparato. Nėra abejonės, kad sveika, ne
per didelė, darbšti, nelaidokaujanti šeima
Čikagoje turi daug geresnes galimybes pra
turtėti, prasigyventi, prasisiekti, negu kur
kitur pasaulyje. Tas pats, tur būt, ir kituo
se Amerikos miestuose.
čikagiečiai juokiasi, kad gyventi čia gali
ma, jei nesirgsi ir ypač jei nemirsi. Gydy
tojų patarnavimai, ligoninės ir vaistai čia
nemažai kainuoja, o dar daugiau kainuoja
laidotuvės, karstai ir pakasynos. Čia netu
rima viską apimančios valstybinės sveika
tos draudimo sistemos. Yra tačiau draudi
mo bendrovių, kurių patarnavimais naudo
jasi milijonai amerikiečių. Už tai reikia mo
keti reguliariais mokesčiais, kaip reikia mo
keti ir Anglijoj. Daugelis fabrikų savo dar
bininkus automatiškai apdraudžia, dauge
lis įmonių turi savo ir pensijų fondus ir šei
mos draudimo sistemas. Yra, be to, ir val
džios draudimas, socialinės apsaugos siste
ma, kuri moka ir bedarbio pašalpas ir se
natvės bei ligonių pašalpas, bet tos pašal
pos nėra didelės. Pinigo sutaupyti čia gali
ma greičiau, nes maistas ir kitos būtinos
gyvenimo prekės mažiau pareikalauja už
darbio, palikdamos daugiau ne taip būti
niems prabangos reikalams. Žinoma, jei
sirgsi, jei sėdėsi tavernoje ir gersi arba jei
šeimoje mažai dirbančių, o daug valgančiųjų, bet tokius, sako, ir danguj muša...
Algirdas Pužauskas

KAS BUS „RINKTINĖJE“?

Naujas „Rinktinės“ numeris jau atspaus
dintas. Jame skaitytojas ras lietuviškojo
aukso —• gintaro istoriją, plačių žinių apie
lietuviškųjų pietryčių smėlingąją dykumą,
įdomų dalyką apie pasienyje — Skirvytėje
buvusius turgus, susipažins su revoliucija
Krokialaukyje, Perlojos „respublika“, Lie
tuvos vyskupija, dzūkų vestuvinius papro
čius, Salomėja Nerim iš neoficialiosios pu
sės ir tai, kaip Martynas Jankus kapojosi
su naciais, o paskui išvyko iš savo tėviškės.
Be to, naujajame numeryje dar yra ži
nių apie lietuvių gyvenimą prieš 1000 me
tų, Steig. Seimą, Gedimino dorybes, istori
nes patarles ir kt.
Gaila, tas visiškai paruoštas numeris tu
rės lukterėti neišsiuntinėtas, nes dėl nenu
matytų kliūčių ilgiau užtruko Nidos Knygų
Klubo naujos knygos spausdinimas, o
„Rinktinė“ siuntinėjama kartu vis su kny
ga.

Sekanti knyga Klubo nariams bus Neveravičiaus romano „Blaškomos liepsnos“ I
tomas. Jis dabar skubiai spausdinamas, o
paskui eis į rišyklą.
Tomas — apie 300 puslapių.
Po to bus spausdinamas toks pat didelis
ir įdomus II tomas, o po jo — Pulgio Andriušio „Rojaus vartai“, J. Kralikausko
„Šviesa lange“ ir kt.
Būtų gera, jei knygų mėgėjai pakalbin
tų lietuvius įstoti į Nidos Knygų Klubą na
riais (čia nario viena smulki pareiga — už
simokėti už atsiunčiamąją knygą).

Pavyzdžiai patraukia!
Kristus ne tik atskleidė koks yra žmo
gaus sielos likimas, bet ir parodė kaip mes
turime tai atsiekti. Jis įsteigė Bažnyčią ir
jai įsakė skelbti išganymo Evangeliją vi
soms tautoms ir visiems žmonėms be skir
tumo. Kaip Bažnyčios dieviškasis Įsteigė
jas, ji myli kiekvieną žmogų ir ištiesia ran
kas kiekvieną sutikdama. Visais laikais yra
dau konvertitų, bet jų yptingai gausu yra
mūsų dienomis. Dr. John A. O'Brien savo
„Kelyje į Romą“ — ištisoje serijoje knygų,
rašo, kad dabar JAV kasmet į Romos Kata
likų Bažnyčią grįžta po šimtą tūkstančių
konvertitų iš įvairiausios socialinės padė
ties, įvairaus amžiaus, net ir pasaulinio gar
so žmonių. Tarp daugelio veiksnių, dėl ku
rių atsitinka atsivertimai, dažnai yra rim
tų, pamaldžių katalikų duotas gražaus
krikščioniško gyvenimo pavyzdys. Darbai
kalba garsiau už žodžius ir jie kalba įtikina
miau. Doras gyvenimas yra geriausia apo
logetinė knyga, kurią gali kiekvienas tikin
tysis rašyti ir kurią gali kiekvienas neskai
tydamas matyti ir suprasti.
Retų gabumų moteris konvertite Anne
Jackson - Fremantle yra žinoma novelistė,
kritikė, žurnalistė, redaktorė. Ji buvo ir
Maskvoje kaip „The Times“ koresponden
tė, karo metu per Londono BBC radiją
skaitydavo žinias vokiškai ir prancūziškai,
vairuodavo pirmosios pagalbos ambulansą,
buvo Britų Darbiečių partijos kandidatė
į parlamentą. Atsivertė ir į Katalikų Baž
nyčią buvo priimta 1949 metais. Jos tėvas
iki pat savo mirties buvo Bank of England
direktorius ir Londono šerifas. Naujoji kon
vertitė rašo: „Aš tapau katalike! Tai yra
mano gyvenimo pats tikriausias veiksmas,
kuriuo visiškai patenkinta. Aš visuomet no
rėjau būti arti žmonių. Įsijungiau į Darbie
čių partiją, dirbau beturčių kvartaluose,
bandydama surasti teisingus santykius su
žmonėmis. Aš juos suradau, bet ne rinki
minėje agitacijoje, ne tribūnose, net ne kli
nikose, bet — eilėje prie klausyklos. Čia
mes visi esame vienybėje sustoję į eilę, lau
kiant atgailos, patarimo, nuodėmių atleidi
mo. Dabar mano nepalyginama laimė kas
dieną priimti S v. Komuniją ir kasdieną vis
labiau Dievui priklausyti“.
Vienas žymiųjų Kanados žurnalistų Ro
bert W. Keyserlingk studijavo Japonijoje,,
Kinijoje, Amerikoje. 1942 m. tapo British
United Press vyr. direktorium. Su žmona
ir šešiais vaikais apsikrikštijo ir buvo visi
priimti į Šv. Romos Katalikų Bažnyčią
1946 m. „Dabar“, rašo jis, „mūsų gyveni-,
mas įgavo naują ir tikrą prasmę. Čia yra
Dievo autoritetas, kuris per savo Bažnyčią
mus veda į amžinąjį gyvenimą!“
P. Dauknys, MIC

P.S, Skaitau „Europos Lietuvį“ ir, nors
daug vėliau, vis pasidžiaugiu jo- turiniu,
PEDAGOGINĖ LITERATŪRA
ypač jei kokių ginčelių pasitaiko. Praeityje
esu nekartą parašęs „E.L.“ ir pasirašęs . ,, S TREMTIES JAUNIMUI
„A.P“. Todėl noriu užtikrinti p. AndruškeSaleziečių gimnazijos Italijoje mokyto
vičių ir skaitytojus, kad tarp p. Andruške
vičiaus ir p. A.P. vykstąs pasiginčijimas jau geisdami vis platesniu mastu pasitar
dėl „hitlerinės Vokietijos“ ir kitų klausimų nauti lietuviškam tremties jaunimui, susi
vyksta be mano pagalbos.
A.P. rinkę posėdin aptarė, priėmė ir patvirtino
ilgai studijuotą planą ruošti ir leisti lietu
viškos literatūros rinkinį jaunimui, pava
dintą JAUNIMO BIBLIOTEKA.
Europos Lietuviškoji Periodika
Šiam tikslui buvo išrinkta komisija, ku
BUDĖKIME, Nr. 27. Turinyje: Velykų rią sudaro pirmininkas — P. Gavėnas sek
rytą (sktn. K. Vaitkevičius), Mergelė Naza retorius — S. Šileika, iždininkas — kun. A,
reto (D. Sadūnaitė-Sealey), Žirginio ant Tranavičius ir du tarybos nariai — kun. K.
kaklis (K. Lapkritis), Iš mūsų tautos pra Budavičius ir dail. V. Aleksandravičius; ko
eities, Būdavo pavasaris Lietuvoj (J. Pau misijos revizorius yra gimnazijos direkto
lauskienė), Nerim nuo Kauno iki Gaižiūnų rius kun. S. Petraitis.
poligono (B. Zinkus), Lietuvio žirgas (K. JAUNIMO BIBLIOTEKA — tai pastan
Lengvenis) J. Paulauskienės, J. Zavecko ir gos užkišti lietuviškos pedagoginės literatu
kt. eilėraščiai, Sumaniam skautui, Skau ros spragą ir dar lietuviškai paskaitančiam
tėms, Pabiros Jaunesniųjų skautų kampe jaunimui duoti lietuvišką knygą. JAUNI
lis, Iš mūsų gyvenimo, Šypsena pro ūsą.
MO BiBLIOTEKA stengiasi suburti gali
mai daugiau rašytojų - pedagogų, pasiryžu
šių išeivijoj kurti lietuvišką literatūrą jau
Kai kurie Vilniuje išėję leidiniai
nimui ir tokiu būdu konkrečiai prisidėti
(E) Valstybinė politinės ir mokslinės li prie lietuvybės ugdymo priaugančioj kar
teratūros leidykla pastaruoju metu išleido toj.
t.k. šiuos leidinius:
JAUNIMO BIBLIOTEKOJ numatyti šie
K. Būga: „Rinktiniai raštai“. 3 tomai. To skyriai: pedagoginio - religinio turinio skai
mas 1.656 pusi, su iliustr. Vilnius 1958.
tiniai, garsių asmenybių bei kilniadvasių
P. Baublys ir J. Neniškis: „Motina ir vai jaunuolių biografijos, lietuvių klasikai ir
kas“. 280 psl. iliustr. Vilnius, 1958.
dabartiniai mūsų rašytojai jaunimui, pašau Pamaldos
V. Mackus: , Lietuviški - vokiški pasikal linės literatūros klasikai jaunimui, pedago GLOUCESTER — šį šeštadienį, balandžio
bėjirrihi“. 455 psl., Vilnius, 1958.
giniai romanai, apysakos avantiūros, ma
18 d., 12 vaL, Šv. Petrę bžn„ London Rd.
A. Novodvorskis: „Anglų - lietuvių kal žųjų pasaulis, mokslo vadovėliai, teatras, LEICESTER — šį sekmadienį, balandžio
bų politechninis žodynas“. 172 psl. Vilnius, muzika.
19«d., 12 vai., The Sacred Heart bžn., Me
1958.
re Road.
P. Tarasenka: . Pėdos akmenyje“. Lietu JAUNIMO BIBLIOTEKA jau turi
vos istoriniai akmenys. 82 psl. su iliustr. plunksnos bendradarbių lietuvių pedagogų
rašytojų eilėse JAV-ėse, Kanadoj, Brazili
Vilnius, 1958.
Žiema jau traukės iš laukų.
St. Tarvydas: „Lietuvos vietovaizdžiai“. joj, Urugvajuj. Betgi didžiausia, visa le
Varvekliai tįso nuo stogų,
mianti JB problema — lėšos. Dėl to JB ko
55 psl. Vilnius, 1958.
Ir gūsiuose pietinio vėjo
„Kolūkietės namų ūkis“. 832 psl. su ilstr. misija per lietuviškus laikraščius ir atski
Balta gamta pavasarėjo.
rais lapeliais skelbia JAUNIMO BIBLIO
Vilnius 1958.
Ilgesnė darėsi diena,
(E) Suvalkuose pradės eiti „Seinų ži TEKOS fondą, kviesdama lietuviškąją vi
Darbų ir rūpesčių pilna.
nios“. Laikraštis skiriamas dabartinės Len suomenę į pagalbą šioj itin svarbioj tau
E. Selelionis •
kijos ribose gyvenantiems lietuviams.
tinės kultūros srity.
mas, vaikams duodavo saldainių, o vyres
niųjų klausinėdavo poterių, įvarydamas
jiems baimės. Laukiau, kada to keisto paJ
vadinimo žmogus atvyks. Mat, jis turėjo
vykti pro mūsų namus, ir aš tikėjausi galė
siąs jį pamatyti. Man atrodė, kad jis turė
tų būti didelis, galingas ir stiprus, nes kaip
gi suvaldytų suaugusių ir besiginčijančių
vyrų būrį.
Netrukus kely pasirodė būrelis vyrų, o jų
tarpe vienas jojo raitas, pilką sermėgą vil
kįs žmogus. Jo arkliukas buvo nedidelis,
kaip ir visi darbiniai arkliai. — .Starasta“,
„Storasta“, štai ans su medalium prie kruti
nės“ — kalbėjo mūsų namų žmonės, išvydę
kely būrelį vyrų. Kad ir kaip norėjau pama
tyti tą, kurį vadino medalium, tačiau nepa
jėgiau jo įžiūrėti. Mačiau tik, kad „staras
ta“ buvo nemažo ūgio, nes jo kojos, sėdint
jam ant arkliuko, vos nesiekė žemės. Vilkė
jo jis paprastą milinę; jo veidas buvo pa
prastas, įdegęs saule, kaip ir visų kaimo
žmonių. Nebuvėlis raitasis, kurį lydėjo tiek
daug vyrų, buvo mūsiškas kaimo ■žmogus,
bet pagarbos jam buvo daug rodoma.
Prie šienautos ir dar nebaigtos šienauti
pievos susitelkę vyrai ilgai ginčijosi. „Sta
rasta“ tylėjo. Kai ginčas vis nerimo ir pa
siekė tam tikrą laipsnį, „starasta“, kantriai
klausęsis vyrų klegesio ir matydamas, kad
jo įsikišimas reikalingas, suriko tokiu ga
lingu balsu, kad vyrai nutilo kaip žemė:
— Kas čia didesnis?—Aš! Kas starasta?
Aš!..
Išgirdęs tokį griausmingą balsą, supra
tau, kad šis žmogus, nežiūrint jo paprastu
mo, turi daug galios, nes gali nutildyti tokį
įsikarščiavusių vyrų būrį. Po to mano pa
ties stebėto įvykio žinojau, kad yra žmo

nių, kad ir labai paprastos išvaizdos, bet
daug galinčių. Po šito įvykio pradėjo man
aiškėti, kodėl tėvas aną kartą negalėjo
tiems vyrams pasipriešinti. Tuomet jis bu
vo vienas prieš daugelį, o čia daugelis vie
no klausė. Keista, bet taip buvo.
Šis įvykis sukėlė man daug kitų minčių.
Pas mus atvykdavo vienas vyras, kuris
taip gi vadinosi „starasta“. Tai buvo Nau
jikų kaimo Antanas Bielinis. Motina šaky
davo, kad jis mums labai tolimas giminai
tis. Kai jis atvykdavo, aš vis laukdavau, ka
da jis pradės savo galią rodyti ir rėkauti,
kaip kad anas darė. Man atrodė, kad tokio
titulo vyrai turi visuomet rėkauti ir ką
nors skriausti. Motina „starastą“ sodinda
vo už stalo ir vaišindavo. Tai buvo pilnos
sveikatos vyras, raudonais, tarytum nuda
žytais skruostais, šviesiais, kiek pasišiau
šusiais ūsais ir tokios pat spalvos tankiais,
pasišiaušusiais ir kiek susivėlusiais plau
kais; Medalio aš pas jį nemačiau. Kai jis
valgydavo lašinius, prisimenu, kad ję smak
ras visuomet būdavo taukuotas, ir jis savo
riebiais pirštais braukdavo sau per plau
kus. Mums, vaikams, smakrus reikėdavo
nusišluostyti, o per plaukus braukti buvo
visai draudžiama. Dėl tokių jo veiksmų ma
no akyse „starastos“ vardas bei autoritetas
smarkiai sumažėjo.
Bet buvo ir kitokių žmonėse vykstančių
reiškinių, kurių suprasti negalėdavau. Pa
vyzdžiui, mūsų kaimyno senio Šidlos sūnus
Stasys turėjo apleisti savo namus, brolius
ir seseris. Apie tai mūsų namuose dažnai
ir garsiai kalbėdavo, gailėdavosi paties Sta
siuko ir jo artimųjų. Tose kalbose aš nieko
blogo ir baisaus nemačiau, bet-greit įvyko
tai, ko visai nesitikėjau, Po girdėtų kalbų.

porai dienų praėjus, į Šidlų kiemą rinkosi
žmonės. Ta proga ir mūsiškiai ten nuėjo.
Šidluose tie žmonės svečiavosi ir sėdo į pa
ruoštus vežimus. Šidluose kilo didžiulis su
sijaudinimas, verksmas ir klyksmas. Senoji
Šidlienė, Stasiuko motina, nedidelio ūgio,
liesa, malonios išvaizdos moterėlė, alpo,
verkė ir blaškėsi; pagaliau vyrai paėmė ją
ir atitraukė ir nuo vežimo ir nuo Stasiuko.
Kai vežimas pajudėjo iš vietos, verkė ir ai
manavo visi. Paskui dainavo tokias liūd
nas ir graudžias dainas, kurios tik laidotu
vėse tinka. Tai buvo nepaprastai. sunkus
įvykis. Aš jį labai gerai prisimenu, lyg tai
viskas būtų šiandien vykę. Prisimenu dar
ir todėl, kad pirmą kartą mačiau suaugu
sius žmones taip skaudžiai verkiant—skau
džiau negu mes, vaikai, kad ir dėl didelio
įvykio verkdavome.
Šio nepaprasto įvykio metu girdėjau kai
bant, kad Stasiuką paėmė į „vaiską“, t.y. į
kariuomenę, kad jį išveš labai toli nuo mū
sų tėviškės, kad jis gali ir visai negrįžti.
Tame „vaiske“ būsią labai sunku ir bloga!
Niekas man nepaaiškino, kodėl su Stasiu
ku taip pasielgė, kodėl jis į tą „vaiską“ ima
mas ir kas turi tokią galią jį paimti. Supra
tau, kad čia buvo blogas reikalas, jei Sta
siuko motina taip baisiai blaškėsi ir visi
susirinkusieji verkė.
Po penkerių ar septynerių metų Stasys
grįžo iš rusų kariuomenės — iš Turkestano
ar Kaukazo. Aš jį kartą mačiau tėviškėje
Velykų metu. Jis dėvėjo caro kariuomenės
saguotą paprasto kareivio milinę. Jis buvo
mūsų žmogus — lietuvis kaimynas, bet to
kie pat saguoti vyrai jau buvo buvę mūsų
namuose, tik jie nevisai taip atrodė,
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LONDONAS
VELYKŲ MARGUČIAI
Šv. Onos Moterų D-jos ruošiamieji subu
vimai visuomet sutraukia daug tautiečių.
Pereito šeštadienio vakare, nežiūrint nė lie
taus, i garsųjį Velykų Margučių vakarą, į
parapijos salę traukė būriai iš visų Londo
no vietų. Pati salė ir scena naujai papuoš
ta, staleliai apdengti, iškilmingai žvakės už
degtos, o ant atskirų stalų rikiuojasi išmar
ginti margučiai, belaukdami įvertinimo. Ge
ram orkestrui grojant sukasi poros, platina
mi loterijos bilietai, šeimininkės nešioja
kepsnius prie išrikiuotų staliukų. Parapijos
klebonas sudaro komisiją margučiams įver
tinti iš p. Jurienės, p. Liudžio ir p. Mašalaičio. Komisija iš gausybės margučių iš
renka patį gražiausiąjį, kuriam Londone
nėra lygaus!
Tai solisto Justo Černiaus
margutis, kuris, kasmet vis įmantriau išra
šydamas, per paskutinius 10 m. visuomet
laimi pirmąją vietą Londone. Šiemetinis
vaizdavo Lietuvos kaimą audroje. Tikrai
malonūs tokie lietuviški kermošiai.
Parap. koresp.

MIRĖ A. ŽAGA - PETKEVIČIUS
Gauta žinių, kad balandžio 13 d. Londo
ne širdies liga staiga mirė Aleksandras Žaga-Petkevičius.
Gimęs jis buvo apie 1906 m. Panevėžyje.
Pokario metais gyveno ir dirbo daugiau
sia Viduriniuosiuose ir Artim. Rytuose.
Dirbo ir žurnalistinį darbą. Bendradarbia
vo taip pat ir „Eur. Lietuvyje“.

DBLS TARYBOS POSĖDIS
Balandžio 4 dieną Londone DBLS Tary
ba ir Valdyba buvo susirinkusios bendro
posėdžio, kuriame pasiinformuota Sąjun
gos veiklą liečiančiais klausimais.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA PRADĖJO
MOKSLĄ
Visi tėvai prašomi savo vaikučius leisti
mokyklon tvarkingai, kiekvieną šeštadienį,
nes praleidinėjimas pamokų apsunkina mo
kyklos darbą. Ypač tai svarbu, kai moki
niai ruošiami Motinos Dienos minėjimui.
Numatoma, kad mokyklos mokiniai daly
vaus per Sekmines ruošiamam lietuvių są
skrydyje Lietuvių Sodyboje.
Tėvai kviečiami netrukdyti mokyklos
SEKMINIŲ SUVAŽIAVIMAS SODYBOJE darbo ir vaikus punktualiai 2 vai. p.p. at
Tradicinis lietuvių suvažiavimas Sodybo vesti Parapijos salėn.
je ir šiemet įvyksta Sekminių pirmąją die
Mokyklos Vadovybė
ną — gegužės 17 d. Šių metų suvažiavimas
vyks senosios išeivijos garbei, ir tikimasi,
LONDONO ORGANIZACIJŲ
kad kuo daugiau jos atstovų suvažiuos į
RYŠININKAS
Sodybą per Sekmines. Net tdlimoji Škotija
1959 m. balandžio 5 d. buvo susirinkę vi
ruošiasi atsiųsti ekskursiją.
sų Londono organizacijų vadovai, apsvars
Suvažiavimą organizuoja LNB-vės ir tė šių metų bėgyje būsimus pobūvius, mi
DBLS-gos valdybos kartu su senosios išei nėjimus ir kita, maždaug numatydami jų
vijos atstovais.
datas. Kartu jie išsirinko ryšininką, per ku
„Europos Lietuvis“ išleis ta proga specia rį būtų galima greičiau ir sklandžiau infor
lų numerį.
muotis, nes praeityje yra buvę atsitikimų,
Jau pats laikas pradėti organizuoti eks kad minėjimai supuldavo tuo pat laiku ar
kursijas.
pasikartodavo. Ryšininku sutiko būti mūsų
klebonas kun. A. Kazlauskas.. Klebonijoje
MOTORISTŲ SUBUVIMAS
bus kalendorius jau su numatytais parengi
Sekminių suvažiavimo Sodyboje proga mais. Be to, visos organizacijos įpareigotos
galvojame pakeliui į Sodybą suorganizuo keisdamos minėjimų datas ar ką nauja
ti tam tikros rūšies motoristų lenktynes. įterpdamos pirma pasiinformuoti ir susiži
Numatoma įsteigti ir lietuvių motoristų klu noti, ar kas nors kitas tą ar kitą savaitgalį
bą. Tai bus galima padaryti tik tuo atveju, nieko neruošia.
jei susiras pakankamas skaičius norinčiųjų
Be to, numatoma surengti didžiulį bend
rą vasaros atostogų pabaigos vakarą — ba
prisidėti.
Dėl to visi motoristai prašomi iki gegu lių su varžytinėmis kuri organizacija ge
žės 1 d. pranešti LNB-vei šiuos duomenis: riau pasirodys.
Vardas, pavardė, automobilis ar motocik
las, registracijos numeris, kokios rūšies au
LONDONO LIET. BAŽNYČIOS K-TO
DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ
tomobilis, iš kur ir kuriuo keliu numato
LOTERIJA
važiuoti į Sodybą, kuriuo laiku numato iš
važiuoti, atstumas iki Sodybos.
Bilietai jau platinami Londone ir Londo
no bažnyčiai priklausančiose kolonijose —
L. NAMŲ B-VĖS VALDYBOS
Corby, Kettering, Northampton, Leicester,,
PRANEŠIMAS NAMŲ PARDAVIMO
Derby, Birmingham, Wolverhampton, Glou
REIKALU
cester, be to, ir šiaip visose didesnėse kolo
Pereitame akcininkų susirinkime buvo iš nijose.
reikšti būkštavimai dėl per didelio įsisko
Komitetas prašo mielus tautiečius išban
linimo perkant trečiąjį namą — 3, Ladbro- dyti savo laimę ir kartu paremti vienintelę
ke Gardens. Ypač pavojinga buvo viena lietuvišką bažnyčią britų salyne.
1.500 svarų paskola, nes savininkas parei
Šiais metais bažnyčioje reikia daug re
kalavo ją greitai atmokėti. Prisidėjo dar ir monto atlikti. Tam reikalingi pinigai, dėl
tas faktas, kad parduodant buvo galima ne to ir ruošiama minėtoji loterija.
blogai uždirbti.
Dėl šių priežasčių B-vės Valdyba nutarė Patikslinimas
namą parduoti, jei susiras tinkamas pirkė
P. Br. Puodžiukienė praneša mums, kad
jas, kuris sutiks duoti norimą kainą.
praeitame „Eur. Lietuvio“ numeryje iš
Tbks pirkėjas susirado. Pereitą savaitę spausdintoje jos padėkoje praleista pavar
buvo pasirašyta pardavimo sutartis. Pini dė Kaminsko ir šeimos, o vietoj Kukanausgus už namus (completion) gausime gegu ko ir ponios turėjo būti išspausdinta: Kužės 8 d. Namą nupirko Jugoslavų Sąjunga, kanauzui ir poniai.
kuri ten turės .savo centrą.ir klubą. Mums
tai labai priimtini kaimynai, nes nebus pa HALIFAXAS
vojaus gauti nusiskundimų dėl patriukšma
vimų, kurių kartais klubuose negalima iš Dėmesio Halifax© lietuviams
Balandžio 25 d., šeštadienį, 3 vai., šau
vengti.
Už tą namą mes mokėjome 7.500 sv. Savų kiamas DBLS Halifaxo skyriaus susirinki
pinigų nepridėjome, nes viską pirkome sko mas, kuris įvyks pas p. Giedraitį (13, West
lintais. Remonto ten irgi beveik jokio neda View, Hopwood Lane). Narių dalyvavimas
Valdyba
rėme ir jokių baldų nepripirkome. Už na būtinas.
mą gavome 9.000 svarų.
LNB Valdyba
BRADFORDAS

. R. TAMULIS ŠKOTIJOJE
Penktadienį, balandžio 10 dieną, Glasgove įvyko tarptautinės bokso rungtynės tarp
Škotijos ir Sov. Sąjungos boksininkų. D.
Britanijos televizijos žiūrovai turėjo pro
gos pamatyti lietuvį boksininką R. Tamųlį,
kuris atvyko kartu su sovietų boksininkais
ir šiose rungtynėse nugalėjo škotą.
Sporto komentatorius, kalbėdamas apie
R. Tamulį, pasakė, kad jis yra 21 metų any
žiaus ir iš profesijos —- Kauno mokytojų
seminarijos studentas.

R
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TRADICINIS SĄSKRYDIS
Kaip ir praėjusiais keleriais metais, per
Sekmines Lietuvių Sodyboje įvyks gausus
lietuvių sąskrydis. DBLS skyriai ir kitos
lietuvių organizacijos ruošia ekskursijas.
Netrukus bus parengta sąskrydžio progra
ma.

Vasaros stovykla
Šių metų Jaunimo ir Skautų Vasaros Sto
vykia įvyks rugpiūčio mėn. nuo 1 iki 9 d.
Lietuvių Sodyboje. Stovyklavimo mokestis
2 sv. 10 šil. už asmenį. Lietuvių jaunimas
ir skautai kviečiami gausiai dalyvauti, nes
stovykla duoda puikią progą arčiau susipa
žinti ir pagyventi tyrame ore gražioje mū
sų Sodybos gamtoje.
Kaip kiekvienais metais, taip ir šiais ne
turtingųjų tėvų vaikai bus atleidžiami nuo
mokesčio. Šiam reikalui yra numatyta pra
vesti piniginė rinkliava.
Tikiu, kad dosni mūsų lietuviškoji visuo
menė vėl gausiai parems jaunimą, nes be
visuomeninės paramos šių stovyklų nebūtų
įmanoma pravesti.
Prašau registruotis ne vėliau kaip iki š.
m. liepos 25 d. Rašyti man šiuo adresu:
32, Davis Ave, Hunton Str., London E.l.
Iki pasimatymo stovykloje
psktn. J. Alkis, Anglijos Raj. Vadeiva

ITALIJA
Jaunimo Velykos Castelnuove
Gal broliams Lietuvoje daromos didelės
skriaudos paskatintas lietuviškas Castelnuovo jaunimas šiemet atšventė Velykas
su dar didesniu įsijautimu —krikščioniškai
ir lietuviškai. Verbų sekmadienį sutiko su
alyvų šakelėm triumfuojantį Kristų; Didį
jį Ketvirtadienį ne Senį Šaltį skandino, o
savo nuodėmes plovė atgailos sakramente
ir stiprinosi ta Duona, kuri vienintelė užtik
fina Gyvenimą; Did. šeštadienį išėjo prisi
keliančio Išganytojo pasitikti su žvakėm ir
džiugiu Aleliuja. O Velykų stalą puošė lie
tuviški margučiai, anksti pražydusių persi
kų šakelės ir šnekus, putojantis itališkas
vynas. Džiaugsmo buvo kupinos visos šir
dys, nes jose plakė pats gyvybės ir džiaugs
mo Teikėjas. Mat, rekolekcijos, kurias per
pirmąsias keturias Didž. Savaitės dienas
pravedė iš Romos atvykęs kun. prof. J. Zeliauskas, kaip tik ir turėjo šį tikslą — kiek
vieną širdį paruošti Velykų šventėms ir
duoti tokią paspirtį ateičiai, kad sieloj vi
suomet būtų pavasaris!
Kron.

PENICILINAS Į LIETUVĄ IR SIBIRĄ
Lietuvos Raudonasis Kryžius yra gavęs
didoką kiekį penicilino (milteliais, flakonai
po 1.000.000 vienetų, galiojimo laikas — iki
1. I. 1960).
Tautiečiai, kuriems šie vaistai reikalingi
arba kurie norėtų pasiųsti jų į Lietuvą ar
Sibirą, prašomi kreiptis į LRK Vyr. Valdy
bą adresu: Litauisches Rotes Kreuz, (14b)
Reutlingen, Gratianus Str. 11, Germany.
Arba V.V-bos sekretoriaus‘adresu: Dipl.
Ing. L. Prosinskis,
(14a) Stuttgart-Bad
Cannstatt, Steinhaldenstrasse 153, Germa
ny.
Įpokavimas ir persiuntimas į Lietuvą
(be muito, kurį apmoka gavėjas ir kuris
sudaro 25 proc. vaistų kainos, t.y. apie 0.25
rublio už 1 flakoną) kainuoja: iki 25 flako
nų — DM3.50 arba 7 šilingai; iki 50 flako
nų — 5.50 arba 11 šilingų. Į Sibirą + 50%.
Pinigus prašome siųsti į LRK V.V-bos ei
namąją sąskaitą :Konto Nr. 5428 (Lit. Ro
tes Kreuz), Dresdner Bank, (14b) Reutlin
gen, Germany.
Išvengti sunkumams pageidautina, kad
gavėjas turėtų šiems vaistams vietos gydy-.
tojo receptą.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vyr. V-ba
Parduodamas butas
Dėl išvažiavimo skubiai parduodamas
dviejų kambarių ir virtuvės butas su bal
dais. Gferam stovy.
Kreiptis: V.K., 233,
Quinn Square, Russia Lane, London. E.2.

MOKSLAS IR PROFESIJA
D. BRITANIJOJE
Aloyzas Balsys
D. Britanijoje paskutiniu laiku labai
daug kalbama ir rašoma apie mokyklas ir
pasiruošimą profesijai. Dažnai minimi to
kie pavadinimai, kaip state school, aided
sch., preparatory sch.. secondary modern
sch., technical sch., comprehensive sch.,
grammar sch., public sch., eleven-plus exa
mination ir t.t.
Norint gerai pažinti šio krašto švietimo
sistemą, reikėtų plačios studijos, tačiau
praktiškam reikalui, kiek tai reikalinga ap
sisprendžiant, į kurią mokyklą leisti vaiką,
pakanka žinoti vieną kitą įstatymo bruožą
ir bent pačių svarbiųjų mokyklų skirtu
mus.
Privalomas mokymas D. Britanijoj yra
įvestas nuo 1880 m. Tų metų švietimo įsta
tymu (Education Act) privalomas moky
mas nustatytas nuo 5 ligi 12 metų amžiaus.
1918 m. šis laikas prailgintas ligi 14 m., o
garsiuoju 1944 m. švietimo įstatymu priva
lomo mokymo laikas dar pratęstas — nuo
5 ligi 15 m. Be to, šiuo įstatymu numaty
ta, kad, norįs savo žinias pagilinti, moks
leivis gali būti paliekamas mokykloje ligi
16 m. amžiaus.
Kitas gana svarbus šio įstatymo bruožas
yra Grammar sch. mokesčio panaikinimas.
Tuo suteikiama galimybė gabiam, kad ir
neturtingų tėvų, vaikui tęsti mokslą nemo
kamai net iki universiteto baigimo.

tarti. Išskyrus priklausymą H.C., Public
schools tvarkosi savarankiškai ir iš valsty
bės paramos negauna.
Mokymo standarto ir sanitariniu požiū
riu visos mokyklos yra švietimo ministeri
jos priežiūroje.
MOKYKLŲ PASKIRTIS
1. Nursery school (vaikų darželis)
Šita mokykla skirta palengvinti dirban
čioms motinoms.
Vaikai į jas priimami
tarp 2 ir 5 metų amž. Įstatymu ji nenuma
tyta, todėl nėra privaloma. Jų nedaug, ir
naujų mažai testatoma. Prie kai kurių pra
džios mokyklų veikia Nursery class. Kur
tokių mokyklų ir atskirų klasių nėra, ga
lima pasinaudoti privačiom Pre-preparatory sch. Žinoma, privačiose reikia mokėti
(nuo 15 iki 25 sv. už pusmetį).
Nursery mokyklos naudingos ne tik mo
tinoms palengvinti, bet ir vaikams auklėti.
Čia vaikai, bežaisdami kvalifikuotų moky
tojų priežiūroje, išmoksta tarpusavio ben
dravimo; naudodami kaladėlių raides ir
spalvotų paveikslų knygas, jie pamažu ap
sipranta su spausdintu žodžiu ir skaitmeni
mis. Be to, čia mokoma, kaip elgtis prie sta
lo, praustis, valyti dantis,
saugoti savo
daiktus ir neliesti kitų nuosavybės.
'

2. Infant school

MOKYKLŲ ADMINISTRAVIMAS
Administraciniu požiūriu D. Britanijos
mokyklas galima suskirstyti šitaip:
a) Valstybinės — Stat^ arba County
schools.
b) Pusiau valstybinės mokyklos. Svar
biausios jų yra Aided schools ir Direct
Grant Grammar schools. Aided school gru
pei priklauso R. Katalikų, anglikonų ir ki
tų bažnyčių mokyklos. Joms mokytojus ski
ria ir jas prižiūri atitinkamos bažnyčių va
dovybės, bet už tai jos negauna iš valsty
bės išlaikymo, o tik 50 proc. paramą pasta
tų remontui (svarstoma šią paramą padi
dinti iki 75 proc.).
Reikia pastebėti, kad panašios į Aided
sch. yra Voluntary Controlled schools, t.y.
tokios materialiai nepajėgios bažnyčių mo
kyklos, kurioms valstybė duoda pilną išlai
kymą ir skiria mokytojus; bažnyčiai palie
kama tik vardas ir savanoriška moralinė
priežiūra. Jos baigia pereiti visiškon vals
tybės sistemon. (R. Kat. Bažnyčios mokyk
los į šių skaičių neįeina).
Direct Grant Grammar sch. grupei pri
klauso tokios privačios vidurinės mokyk
los, kurios gauna iš valstybės finansinę pa
ramą ir už tai palieka 25 pro'c. laisvų vietų
tos apylinkės mokiniams. Mokinius į tas
laisvas vietas parenka vietos švietimo vba pagal eleven-plus egzaminų rezultatus.
c) Privačios mokyklos — Private inde
pendent schools. Į šią grupę įeina Pre-preparatory sch., Preparatory sch.,’ vidurinės
privačios ir techninės įmonių mokyklos.
Jos iš valstybės paramos negauna.
d) Public schools. Šitai grupei priklauso
tokios privačios vidurinės mokyklos, ku
rios paklusta Headmasters' Confference.
Tokia mokyklų vedėjų konferencija šaukia
ma kartą metuose mokslo reikalams ap
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Šita mokykla yra pirmoji pradžios mo
kyklos dalis. Ji skirta vaikams nuo 5 iki 7
metų amžiaus. Įstatymu numatyta, kad tė
vai, jei nori, gali vaiką mokyti namie, su
sąlyga, kad mokymo standartas atitiktų in
fant mokyklos standartą.
šitoje mokykloje vaikas pamažu atitrau
kiamas nuo žaidimų ir pratinamas skaity
ti, rašyti, dainuoti, deklamuoti ir papras
čiausios aritmetikos.

3. Junior school
Junior school yra valstybinė pradžios mo
kykla. Ją lanko nuo 7 iki 11 metų vaikai.
Mokymo pagrindą sudaro skaitymas, rašy
mas ir aritmetika.
Vienas labai svarbus bruožas junior mo
kyklose yra vaikų skirstymas (streaming)
į dvi ar tris gabumų klases:
„A“ — aukščiau vidutinių gabumų,
„B“ — vidutinių gabumų ir
„C“ — žemiau vidutinių gabumų.
Apskritai imant, „A“ klasėse dirba ge
riausi mokytojai, ir čia patekę vaikai ruo
šiami, neoficialiai, geriausiai valstybinei
mokyklai — grammar school.
„B“ ir „C“ klasių mokiniai dažniausia
be eleven-plus egzaminų pereina į seconda
ry modern school, iš kur, suėjus 15 m. am
žiaus, vėl be egzaminų, išeina ieškoti dar
bo.
Atsitinka, kad gabūs, bet tėvų nekontro
liuojami vaikai, dažniausia dėl tingėjimo,
nepatenka į „A“ klasę ar net iš jos iškren
ta. Kad tai būtų išvengta, nuo pat pirmos
mokyklinės dienos tėvai turėtų domėtis, ar
vaikas gali ir ar įvykdo tai, ko mokykla iš
jo reikalauja. Ypač tai svarbu tarp 10 ir 11
metų amžiaus, kada vaikas ruošiasi eleven
-plus egzaminams.
(Bus daugiau)

PAVASARIU RAUUS_
Š.M. BALANDŽIO 18 D„ ŠEŠTADIENĮ,

PAIEŠKOJIMAI
BERTAŠIUS, Anicetas, sūnus Jono, gi
męs 1922 m.., pats ar žinantieji apie jį, svar
biu reikalu prašau rašyti: A. Kartonas, 9,
Blackmoor Ave., Corby, Northants.
DULINSKAS Bronius, Vlado sūnus, gim.
1910 m., svarbiu reikalu prašomas parašy
ti: J. U., 59, St: Paul's Rd., Shipley, Yorks.

LIETUVIŲ NAMUOSE, 1, LADBROKE GARDENS, W.11.

JURGINĖS BRADFORDE!
Gros puikus džiazas — Veiks turtingas bufetas — Daug kitokių staigmenų!
Balandžio 25 d„ 5 vai., Latvių Klubo
salėje, 2, Cambridge Place, off Wapping R.
KVIEČIAME VISUS!
ĮĖJIMAS 3/6
Programoje: iškilminga skautų-čių suei
LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ
>
ga, sktn. K. Vaitkevičiaus paskaita, meni
„DAINAVOS“ SAMBŪRIS
PRADŽIA 7 VAL. VAK.
nė dalis, pasilinksminimas.
Šokiams gros džiazas. Įėjimas aukomis.
Kviečiame* vietos ir apylinkių lietuvius
gausiai atsilankyti.
GERIAUSIA DOVANA —
Rengėjai
LIETUVIŠKA KNYGA
Kun. Burkus — Teresė Neumanaitė —
Minimi trys didieji
22 šilingai.
Balandžio 19 d., 6 vai. vakare, Lietuvių
Kun. Rimšelis — Tėvas Pijus—14 š. 8 d.
Vyties klubo patalpose kun. J. Kuzmickis
Bielinis — Dienojant — 43 šil.
skaitys paskaitą: Trys Didieji. Vienas jų
Prof. Ivinskis — Šv. Kazimieras — 22 š. ;
P & B SUPPLY centre ltd
visą savo amžių dainavo . LietuVa bran
Merkelis — Tumas Vaižgantas — 43 š.
gi“... — Maironis, antrasis ieškojo pragied
Dr. Bartkus — Dievas ir žmogus —36.8.
prašo Gerbiamus Klijentus reikalauti
rulių Lietuvos padangėje — Vaižgantas ir
A. Maceina — Saulės giesmė — 36 š. 8 d.
informacijų
prieš sudarant savo siuntinius
trečiasis į viską žiūrėjo kritiškai — Ado
Vydūnas— Prabočių šešėliai — 18 š. 6 d.
mas Jakštas.
Daubaras — Mėlyna suknelė — 6 šil.
Lietuvon ar Sibiran. Nauji potvarkiai nėra
Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami
Dostojevskis — Pažeminti ir nuskriausti
Jūsų nenaudai (pvz., muitas vaistams ir gata
paklausyti šios paskaitos. Po .paskaitos bus — du tomai — 36 šil. 8 d.
plokštelių muzika.
Naujai gauta — Pasakėčios — 14 š. 8 d.
viems drabužiams yra sumažintas), bet reikia
DBLS Bradfordo Sk. Valdyba
• Prašau pasirinkti. Rašyti: DAINORA,
žinoti, ką pasirinkti, kad siuntinys pigiausiai
49, Thornton Ave., London W.4.

LONDONO LIETUVIŲ IŠVYKA Į
SODYBĄ
Šv. Onos Draugija organizuoja išvyką į
Lietuvių Sodybą pirmąją Sekminių dieną.
Londoniečiai prašomi rezervuoti vietas tai
išvykai, kas neturi dar savo automobilio. NOTTINGHAMAS
Šv. Onos Draugija patarnaus autobusais. Susirinkimas
Š.m. balandžio 25 d., 6.30 vai., Lietuvių
PABALTIEČIŲ VIENYBĖ
Klube , Romuva“ bus DBLS Nottinghamo
Viena seniausių pabaltiečių organizacijų' skyriaus narių visuotinis susirinkimas.
Londone yra Pabaltijo Taryba, kuri yra su
Nariams dalyvavimas būtinas.
daryta iš estų, latvių ir lietuvių draugijų
Skyriaus Valdyba
vadovybių. Taryba dažnais atvejais pasisa
kydavo visų trijų Pabaltijo kraštų reika Pamaldos evangelikams
lais, kai tie kraštai neteko laisvės.
Pamaldas lietuviams evangelikams Not
šiais metais iš lietuvių pusės Pabaltijo tingham© balandžio 19, 15 vai., AIL Saints
Taryboje dalyvauja M. Bajorinas, S. Ne bažnyčioje (Raleigh Str.) laikys Aldonis
nortas ir J. Vilčinskas.
Putcė. Pamaldos bus su Šv. Komunija,
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SKAUTIŠKUOJU KELIU

(E) Vis daugiau žmonių maitinsis iš •
bendro katilo, kai bus įvykdytas maitinimo
sistemos reformos, kurias numato Preky
bos ministerija. Siekiama, kad kuo dides
nis skaičius darbininkų būtų aptarnauja- 5
mas jau pačiose darbovietėse, bendrose vai
gyklose. Bendro katilo sistemą norima iš
plėsti ir į pensininkus, vaikus. Kad tų bend
rų valgyklų patarnavimas žmonėms būtų
patrauklesnis, numatyta sumažinti produk
tų ir patiekalų kainas,

kainuotų, -o geriausiai paremtų Jūsų artimus.
Pasinaudokite mūsų patirtimi, mes esame
visad pasiruošę Jums patarnauti.
LIETUVIŠKAS SKYRIUS
8a, Thnrloe Place,
London, S.W.7.

EUROPOS LIETUVIS_______________________ ___________
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Pavasaris Lietuvoj

Kai ateidavo balandžio mėnuo, tuojau gale
davai pastebėti kažkokį nepaprastą sujudi
Antroje savaitės pusėje rytais Miunche mą ir skubą. Artojai apžiūrinėdavo, o jei
no bažnyčiose celebruos pontifikalines mi reikia, ir taisydavo žagres, akėčias ir kitus
šias įvairių tautų ir ritualų vyskupai. Va lauko darbams reikalingus įrankius. Mo
karais visi kongreso dalyviai rinksis tal terys skubėdavo baigti austi savo margą
piausioje Miuncheno miesto aikštėje ponti- sias drobes, nes dar savaitė kitą, ir prasi
fikalinėms pamaldoms ir palaiminimui, šeš dės lauko darbai: rasodų sėjimas, mergai
tadienio vakare numatyta procesija su žva čių darželių tvarkymas ir t.t.
Piemenukai taip pat apsikrovę darbu: tai
kėmis.
Savo viršūnę E.K. pasieks sekmadienį, so, remontuoja inkilėlius, naujus daro. Jie
rugpjūčio 7 d. Apie 11 vai. bus visų bend gerai žino: jei inkilėliui padarysi per di
rai švenčiamos pontifikalines mišios, per delę angą — paukštukai jame negyvens,
duotas popiežiaus žodis; apie 15 vai. pasku nes jie nujaučia, kad pro didelę angą pe
lėda ar kitas grobuonis lengvai gali naktį
tinės pamaldos ir baigiamoji procesija.
Prieš ir po kongreso bus rengiami Kris jų vaikelius ir net juos pačius pasmaugti.
taus kančios vaidinimai Oberammergau ir Jei sukaldamas inkilėlį paliksi atsikišusią
vinį viduje, paukštukai atlėkę apžiūrės ta
Erl. miesteliuose.
Tokia programa pramatyta rengėjų iš vo gramozdišką darbą ir tame inkilėlyje
negyvens: vinis gali sužaloti mažuosius. Pie
leistame prospekte.
Šiam milžiniškam kongresui pravesti menukai stengiasi tų klaidų nedaryti. O
(laukiama suvažiuojant milijono katalikų) varnėnai patenkinti švilpauja ir sparne
š.m. vasario 26 d. buvo sudarytas Miun liais plasnodami džiaugiasi naujais name
chene vietinis E.K. komitetas. Jam pirmi liais. Be to, ir jiems ir kitiems paukšte
liams taip pat darbymetė: reikia rasti kur
ninkauja kardinolas J. Wendel. Komitetą
nors tinkamos ir geros medžiagos gūžte
sudaro 21 komisija, kurios netrukus pradės
lėms susukti, kad jų mažiesiems būtų gera
veikti (programos, liturgijos, patalpų, fi ir patogu. Tad nešioja snapeliais šiaudus
nansų, meno kongreso aikštės, susisiekimo, ar pakulų pluoštelius ar žabelius.
meno parodų, misijų parodų, spaudos, radi
Ilgakojai gandrai garsiai kalena snapais,
jo, televizijos, filmų, svečių sekcijų, jauni lyg didžiuodamiesi savo naujai sutvarky
mo, caritas, sveikatos, maisto aprūpinimo tais lizdais ir klojimo stogu, nukirstų viršū
ir celebravimo).
nių medžiais. Tiesa, kartais jiems tenka ir
Kongreso sekretoriatui vadovauja vysku pakariauti, nes geresnį lizdą kiekviena
pas Dr. J. Neuhausler. Sekretoriatas rūpin gandrų pora nori turėti.
sis kongreso dalyvių patalpinimu Miunche
Mažytės pavasario gėlytės šypsosi ir sa
ne, bilietais j kongreso parengimus ir t.t. vo žiedeliais stiebiasi į saulę. Medžių pum
Jo
adresas: Eucharistischer Kongress purėliai taip ir laukia dienos, kada praMuenchen 33, Brieffach. Telegramų adre skleis savo lapelius.
sas: Eukongress Muenchen. Tel. Nr. 28225.
Tarp kitų šio meto darbų yra ir užkaliSpaudos žiniomis, kitų tautų katalikai mas beržų kaimenų skylių, kurios buvo iš
jau taip pat sudarinėja E.K. komitetus, ku gręžtos anksti pavasarį sulai nutekinti. Su
rie, bendradarbiaudami su vietiniu Miun la,, greičiausia, mūsų jaunimui čia, Angli
cheno E.K. komitetu, tvarkys visus su ke joje, visai nežinomas dalykas. O tai yra
lione į Miuncheną susijusius reikalus.
1 :oks skystis, kaip vanduo, tik daug skanes
nis ir truputį saldus, kuris išteka pavasaJ. Medaitis (ELI)

Praskambėjus paskutinėms tarptautinio
Eucharistinio Kongreso giesmėms Rio de
Janeiro mieste, popiežius Pijus XII paskel
bė, jog sekantis kongresas galės būti ren
giamas 1960 m. Bavarijos sostinėje Miun
chene. Popiežius Jonas XXIII savo pirmatako sprendimą pripažino ir patvirtino.
Pastovus Pasaulinių Eucharistinių Kong
resų Komitetas Romoje 1958 m. pabaigoj
painformavo viso pasaulio kardinolus, ar
kivyskupus apie šį neeilinį įvykį, siekiantį
suburti visų rasių, spalvų ir kalbų žmones
apie Švč. Sakramentą, iš kurio tikintieji su
nepalaužiama viltimi laukia išganymo. Baž
nyčios hierarchai yra paprašyti paruošti
savo vyskupijose kunigiją ir tikinčiuosius
bendram Eucharistinio Kongreso šventi
mui ir kuo gausiausiai jame asmeniškai
dalyvauti.
Vatikano sprendimą dėl Eucharistinio
Kongreso vietos Vokietijos katalikai sutiko
su dideliu džiaugsmu. Mat, nuo 1881 m.,
kada buvo pradėta rengti tarptautinius Eu
charistinius kongresus, vokiečių žemėj jis
įvyko tik vieną kartą, būtent, 1909 m.
Koelne.
Nors iki E.K. yra dar daug laiko, bet vo
kiečiai jau dabar pradėjo vykdyti paruo
šiamuosius darbus su jiems būdingu siste
mingumu ir tikslingumu.
Miuncheno ir Freisingo kardinolas Jo
seph Wendel išsiuntinėjo 1958.XI.30 d. da
tuotus kvietimus į 1960 m. tarptautinį E.K.
Miunchene visiems katalikų Bažnyčios ar
kivyskupams ir vyskupams. Ne visi kardi
nolo kvietimai galėjo pasiekti adresatus.
Keli jų, adresuoti hierarchams Vid. Euro
poje, grįžo su pašto prierašu „nepristatoma“.
Lietuvon kvietimų nebuvo pasiųsta.
Straipsnio autoriui pasiteiravus tuo klausi
mu E.K.-sekretoriate, buvo paaiškinta, kad
į Lietuvos hierarchus žiūrėta kaip į tuos,
kurie paštu nepasiekiami.
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37-tas tarptautinis Eucharistinis Kong
resas bus pradėtas 1960 m. liepos 31 d. iš
kilmingomis pamaldomis visose Miuncheno
bažnyčiose. Kartu bus atidaryta keliolika
didesnių parodų. Pirmoji savaitės pusė nu
SOVIETINĖS EKONOMIJOS DEGANTIEJI EŽERĖLIAI
matyta įvairių tarptautinių katalikiškų or
Prieš daugelį metų net ir lietuvių kalbon rėlius apie 50 geležinkelio tankų skystajam
ganizacijų posėdžiams, religinių filmų sean
sams, koncertams, senų ir naujų Miunche buvo išverstas sovietų rašytojo Iljos Ehren kurui vežti vien tik Baškirijoje. Tai nepilni
burgo vaizdingas straipsnis apie buržuazi tankai, o tie, kurie grįžta nebaigti išpar
no bažnyčių lankymams ir kt. Savaitės vi
nio pasaulio ekonomiją. Sizifo darbas! — duoti. 1957 m. prie Ufos buvo šitaip ištuš
dury atvyks popiežiaus legatas. Jo sutiki šaukė tada J. Ehrenburgas. Danai, rašė jis,
tinta 3.500 tankų, iš kiekvieno po 4-5 tonas.
mu prasidės visiems bendri kongreso paren sėja kviečius, o kai jų nėra kur parduoti,
1958 m. tas skaičius pakilo iki 14.000 tan
girnai.
tai šeria jais kiaules. Kai kiaulių nėra kur kų.
parduoti, tai jomis tręšia laukus, į kuriuos
Kai ežerėlis būna jau pilnas, tada pašau
sėja kviečius.
kiami gaisrininkai užkurti ir išdeginti.
(E) Klaipėdos dramos artistai vaidins
Mes ir be Ehrenburgo žinome nemaža at Toks pilnas ežerėlis išdega maždaug per
Atlante, Kaip pranešė Vilniaus radijas ko- vejų, kai būdavo deginami kviečiai ar ka- 20 dienų. Kiekvienas jų pakuriamas kas
vo 20 d., Klaipėdos dramos artistų grupė va, kad būtų palaikomos ’ tų gaminių kai- metai po kelis kartus.
kovo 19 d. iš Klaipėdos uosto išvyko su nos.
Ar sovietams nebereikia kuro? Priešin
plaukiojančia baze į Šiaurės Atlantą, kur
Sovietinis socializmas nepripažįsta kainų gai, kai kuriuose rajonuose jo baisiai trūks
suruoš vaidinimus silkes gaudantiems Klai svyravimo politikos, o teoretiškai jis yra ta, ir dėl to trūkumo kenčia susisiekimas
pėdos, Karaliaučiaus ir Murmansko žve- laisvas nuo visokių krizių ir sizifiškų be- ir pramonė. Bet iš skystojo kuro centrų pil
jams. Dramos artistai jūroje išbus apie mė protybių, apie kokias savo metu pasakojo ni tankai siunčiami į paskyrimo vietas, kur
nesį.
Ehrenburgas.
turi būti paskirstyti. Įstaigos,, kurios turi
(E) Kauno valgyklos pertvarkomos toPasirodo, kad iš tiesų taip nėra. Sovie- teisę pirkti, paima tiek kiek leidžia jų biud
kiu būdu, kad gyventojai pietus galėsią iš- finė ekonomiją, žinoma daugeliu savo be- žetas. Geležinkeliams buvo įsakyta išpar
sinešti į namus. Kelios užkandinės bus per protybių, nėra laisva nė nuo tos, kuria ser duoti viską, net ir mažesnėmis kainomis.
tvarkytos į pilnas valgyklas. Netrukus bus ga Vakarų pasaulis.
Kai kur tai ir padaroma, bet vis dėlto dalis
atidaryta trečia „nacionalinių patiekalų“
„Pravda“ anksčiau jau rašė ir dabar vėl 1’ tų tankų grįžta netušti. Tokie nepriimami
užkandinė. Iš viso šiais metais atidarysią iškėlė klausimą apie tuos dirbtinius ežerė- ten, kur jie vėl turi būti pripildomi. Taigi
4 naujas visuomeninio maitinimo įmones, liūs Baškirijoje, Azerbaidžane, apie Kuibi- geležinkeliai pasinaudoja tais ežerėliais ir
12-je maitinimo įmonių šiemet pakeičiamas ševą ir Taškentą, kurie pripildomi žibalo, tuo būdu atsikrato bėdos ir gali grąžinti
atsiskaitymo būdas. Už patiekalus bus at- alyvos ir kitokių skystojo kuro gaminių ir jau tuščius tankus.
siskaitoma juos paėmus. Prie Maisto pra- padegami. Per kartą į tokį ežerėlį supilaNepaisant geležinkelių vadovybės ir net
monės” technikumo steigiamas
specialus ma apie 12.000 tonų skystojo kuro ir palei „Pravdos“ įspėjimų, šitaip sunaudojamo
skyrius, .-kuriame bus ruošiami kulinarijos džiama dūmais.
kuro kiekis smarkiai auga. Tam esama la
specialistai maitinimo įmonėms.
Kasdien šitaip ištuštinami į tokius eže- bai rimtos priežasties: tokio kuro gamyba
^„HiunaniiiiininiaimmMiammiiaiiniaHmiiiHnimaH didėja. Jei 1939 m. sovietinė skystojo kuro
■■
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rrnmvYio
gamyba Rnąrrt
buvo tik 90
30 mili-irtnti
milijonų +r»nii
tonų, tni
tai 1Q54
1954
m.
jau
apie
60
mil.
tonų,
o
1958
m.
jau 113
PIRMOJE EILĖJE TURI BŪTI ŽIŪRIMA
I■ mil. tonų. Apie 1965 m. metinė gamyba tu
SVEIKATOS,
E rėtų pasiekti 230-240 mil. tonų.
o jei Ji netvarkoj, tai padėkite saviesiems,
Kiek iš to kiekio sudegs dirbtiniuose eže
rėliuose ir įrodys sovietinės ekonomijos be
pasiųsdami
protiškumą — pamatysime septynmečio
VAISTŲ SIUNTINIUS,
gale.
pavyzdžiui (tuberkuliozei gydyti):

SKYSTOJO KURO NAIKINIMAS
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500 tablečių RIMIFON, 500 tablečių P.S.A., 0.5,
30 g STREPTOMYCIN — kaina su visais per
siuntimo mokesčiais ir muitu £7.19.0
arba bet kurių kitų vaistų pagal receptus ar be
jų, o mums malonu priminti, kad
muitas dabar sumažintas iki 25%.
Leiskite ši paruošimo ir pasiuntimo darbą at
likti profesijos žmonėms:

ACTON PHARMACY (export) LTD.
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24, CHURCH ROAD, ACTON, LONDON, W.3.
Telefonas: ACOrn 0712.
Visas informacijas galite gauti savo gimtąja
kalba. Galite taip pat per mus siųsti savo su
pirktąsias prekes arba pirkti iš mūsų:
AUDINIŲ,
MEZGINIŲ,
AVALYNĖS,
BALTINIŲ,
MAISTO.
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(E) Tik dabar atnaujino Kauno radiofo
no veiklą. Kaip pranešė Vilniaus „Tiesa“,
kovo 16 d. buvo pradėtos transliacijos iš
Kauno radiofono, kuris iki šiol visą laiką
neveikė. Dabar veiks kol kas irgi tik 15 mi
nučių kasdien, bet ir netiesiai, o per Vil
niaus siųstuvą, į kurį perduos iš Kauno te
lefono laidais. Vėliau Kauno programa bū
sianti plečiama.

(E) 20-čiai vilniečių — 1 margutis! Vil
niaus radijas kovo 20 d. vilniečiams paskel
bė gerą priešvelykinę žinią: „Miesto val
gyklų trestas šventės proga pateiks vilnie
čiams daugiau kaip 10.000 margučių“. Tu
rint galvoje, kad Vilniuje šiuo metu yra
apie 200.000 gyventojų, išeitų, kad kas 20
vilniečių turėjo dalytis vienu margučiu pa
teiktu miesto valgyklų tresto. Reikia many
ti, kad vilniečiai bus buvę išradingesni už
miesto valgyklų trestą ir apsirūpinę Vely
koms (arba „Pavasario šventei“, kaip ko
munistai ją vadina) bent po 1 margutį
kiekvienam.

riais iš beržų ir klevų kamienų. Anksti pavasarį beržų ar klevų kamienuose, netoli
žemės, gręžiamos skylės ir įstatomi vamz
deliai, kuriais į indą teka sula. Lietuvoje
tai buvo mėgiamas gėrimas, ir ją gerdavo
vietoje vandens ar giros. Klevų sula būda
vo daug saldesnė kaip beržų, o ir jos dau
giau klevuose. Žinoma, prieš medžiams su
žaliuojant visos sulai nutekėti padaryto
sios skylės turi būti užkamšomos ir užkala
mos. Kitaip medis ims nykti ir gali net vi
sai nudžiūti. Ypač sulą mėgdavo vaikai.
Kartais tie išdykėliai išgalvodavo ir įvairių
pokštų. Štai kartą mūsų kaimyno pieme
nukas, iš kažkur gavęs sacharino dėžutę,
supylė į kito kaimyno sulos puodą. Anas,
parsinešęs sulą ir paragavęs, net rankomis
skėstelėjo: sula tokia saldi, kad net stebė
kis. Žinoma, vėliau šios saldžios sulos pa
slaptis paaiškėjo, ir dėl to buvo daug juo
ko.
Po balandžio mėnesio ateidavo puikioji
gegužė, apipildama pievas, laukus ir sodus
įvairiausiais žiedais. Tuo laiku ūkininkai
baigia sėti, ir jau beveik visi gyvuliai gano
si pievose. Gražu stebėti, kaip jauni ėriu
kai šokinėdami miklina savo kojeles, lyg
džiaugdamiesi saulutės šilima ir pievų ža
lumu. Piemenukai traliuoja iš medžio žie
vės padarytomis birbynėmis, stengdamiesi
vienas kitą pralenkti.
Veršiukai tingiai rioglinej a užtvarose,
atėję prie vartelių kaišioja savo bukus snu
kučius pro plyšius ir nekantriai laukia
jiems priklausomo pieno kibirėlio. Žąsys
išdidžiai vaikščioja kaklus ištempusios,
budriai saugodamos savo žąsiukus, kurie

tokie gražūs lyg nupaišyti: geltoni, juodais
snapiukais ir kojytėmis. Jie labai jaukūs:
pamatę žmogų, visu būriu bėga prie jo, kak
liukus ištiesę, ir kažką linksmai „šneka“.
Perekšlės vištos, piktos ir pasišiaušusios,
nenutildamos nė valandėlei, kažką klabatuodamos, atidžiai prižiūri savo jauniklius,.
Tikra nelaimė tai vištai, kuri yra išperėju
si ančiukus, nes tie subėga į vandenį ir
linksmi *sau plaukinėja, o juos išperėjusi
višta laksto ant kranto kaip pąpaikusi ir
rėkia nesavu balsu, stebėdamasi savo išsi
gimusiais vaikais.
Sodai skęsta žieduose, o oras net virpa
nuo saulės spindulių ir darbininkių bitu
čių dūzgimo. Miškai taip pat pilni žiedų ir
paukščių čiulbėjimo. Ievos tarytum ap
snigtos, baltuoja tarp žalių krūmų. Tan
kiose žilvičių šakose slepiasi giesmininkė
lakštutė ir suokia vakarais savo mielą ir
gražią dainelę: Jurgut, Jurgut — trrrr...
čiaks, čiaks... vyt, vyt, vyt...
Saulutei nusileidus, vakaruose dar ilgai
raudonuoja vakaro pašvaistė, padabinda
ma dangų ir temstančią žemę. Nuo upelių
ir ežerų pakilęs lengvutis rūkas padengia
pievas ir laukus. Tuomet suskambėdavo po
kaimus jaunimo dainos ir skambėdavo lig
vėlos nakties. Prie pirkių ant suolelių su
sėsdavo senieji žmonės pasigėrėti nuosta
biais vakarais ir liūdnai ar linksmai skam
bančiomis jaunimo dainomis.
Taip būdavo pavasariais Lietuvoje su jo
nepaprastu gamtos grožiu, paukščių čiulbė
j imu, laukų ir miškų jaukumu, žaliuojan
čiom pievom ir kvepiančiais žiedais.
J. Paulauskienė (, Budėk“)

Lietuvių dainų ir šokių ansamblis
Azijoje
(E) „Leninskaja Smena“ (Alma-Ata, Ka
zachijoje) vasario 21d. numeryje, kurio iš
karpą gavo „Eltos Inf.“ redakcija, aprašo
Vilniaus liaudies dainų ir šokių ansamblio
gastroles Kazachstane. Dviejų mėnesių lai
kotarpyje duodami lietuviški koncertai
„plėšinių užkariautojams“ (atvežtiems iš
Lietuvos ir iš kitur). Pakeliui esą duoti ke
turi koncertai ir Dzeskasgane (garsios va
rio kasyklos, pagarsėjusios anksčiau savo
baisumais darbo vergams lietuviams ir ki
tiems). Ansamblis koncertavo taip pat kai
kuriose Užkaukazės ir Ukrainos vietovėse.
Kaip žinoma, tas pats ansamblis perei
tais metais lankėsi Lenkijoje ir Rumunijo
je, o dalis buvo nuvykusi į Briuselį.

(E) Vaikai raginami įsijungti į septyn
mečio plano vykdymą. Ypač kreipiamasi į
jaunuosius .pionierius“ ir šiaip mokslei
vius. Vilniaus radijas kovo 20 d. gėrėjosi tais mokiniais, kurie ne tik mokykloje mo
kosi, bet eina ir į dirbtuves kaip „tikri dar
bininkai“. (Vaikų darbas tarptautinėmis
konvencijomis yra draudžiamas, tačiau Lie
tuvoje ir kituose sovietų valdomuose kraš
tuose vaikai net tam tikra prievarta skati- '
narni eiti į dirbtuves).

(E) Statybinių medžiagų trūkumas Klai
pėdoje iki šiol neleidęs išvystyti greitesnius
statybos tempus. Neseniai pradėjus veikti
naujoms statybinių medžiagų gamykloms
reikalas kiek palengvėjęs. Jau esanti įpu
sėta ir Klaipėdos silikatinių plytų fabriko
statyba. Tasai fabrikas dar šiais metais pa
Čekų - Lietuvių draugijos parengimas
(E) „Svobodne Siuvo“, „Rude Pravo“, gaminsiąs 45 milijonus plytų, o vėliau per
„Lidova Demokracie“ (visi Prahoje) pla metus apie 60 milijonų.
čiai paminėjo Lietuvos operos solistės Ale
ksandros Staškevičiūtės gastroles Čekoslo
vakijoje, kurias suruošė Čekų - Lietuvių
draugija.
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Lietuvių - lenkų filmas apie bėgančią
lenkų kariuomenę
(E) Lenkų spaudos žinioms, Lietuvos ir
Lenkijos filmininkai gamina kolektyvinį
filmą apie lenkų karius, kurie. 1939 metais,
vykstant Lenkijos - Vokietijos karui, gau
siai perbėgo į Lietuvą.
(E) Naujoji J. Grušo pjesė „Vedybų su
kaktis“ pastatyta Kauno Muzikiniame dra
mos teatre. Kritikas J. Kadžulis savo re
cenzijai „Tiesoje“ davė antraštę „Spektak
lis, demaskuojąs praeities liekanas“, tačiau
iš turinio atpasakojimo matyti, kad veika
lui siužetą davė „tarybinių“ metų įvykiai
Kaune (statybose suktybės sovietiniame
statybos treste). Kritiko nuomone, veika
las turįs didelę auklėjančią reikšmę.
(E) Nedrąsiai skelbia naujai parašytąją
komunistų partijos istoriją. Kaip žinoma,
Stalino laikais parašyta visasąjunginės ko
munistų partijos istorija jau seniai nebe
atitinka dabartinių ’ Kremliaus pažiūrų.
Chruščiovas įsakė paskubomis parašyti
naują istoriją, tačiau jos paskelbimas —
bent jau Lietuvoje — vyksta labai nedrą
siai, laikraštinėmis tąsomis, lyg laukiant,
kad dar bespausdinant teks kai ką vėl pa
keisti. Naujai perrašytos istorijos pirmieji
6 skyriai buvo atspausdinti Vilniaus „Tie
sos“ prieduose, 7-sis, 8-sis ir 9-sis skyriai
buvo paskelbti žurnale „Komunistas“. Pa
lyginus su ankstesniu „trumpuoju kursu“,
kuris sudarė storą knygą, naujasis istorijos
varijantas yra gerokai trumpesnis.
(E) Dovydaitį ir čia kedeno. Kaip jau
anksčiau rašytojų suvažiavime ir spaudoje,
rašytojas J. Dovydaitis buvo kritikuojamas
ir Lietuvos sovietinių žurnalistų suvažiavi
me. Čia prieš jį išėjo Vilniaus „Tiesos“ re
daktorius Zimanas, kuris priekaištavo, kad
esą laikraščių, kurie stengiasi išsikovoti pi
gų garsą. Minėjo „Kauno Tiesą“, kuri iš
sispausdinusi „menkavertę medžiagą“.
Apie kokią čia medžiagą kalbama, paaiškė
jo iš „Kauno Tiesos“ redaktoriaus J. Leona
vičiaus atgailaus prisipažinimo, kad „suva
žiavimo delegatai teisingai kritikavo redak
eiją, savo laikraštyje spausdinusią ydingą
J. Dovydaičio apysaką „Pasmerktieji“.

Tik per TAZAB Lietuvių skyrių
užsakęs siuntinį būsi užtikrintas,
kad bus pasiųsta geros prekės, ir
tik per šį skyrių užsakydamas pa
remsi Vasario 16 Gimnaziją, ne
primokėdamas nė vieno peno.
Didžiausią prekių pasirinkimą ra
site naujai pasirodžiusiame ilius
truotame TAZAB kainoraštyje.
Kas turite bet kurios rūšies rei
kalų su siuntiniais, pirmiausiai
parašykite: Tazab, Lietuvių Sky
rius, 1, Ladbroke Gardens, Lon
don, W.ll.
Dirbama šeštadieniais iki 5 vai.,
sekmadieniais nuo 12 iki 4 vai.
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