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KOMUNISTINĖS ATEITIES NORMOS ŽEMESNĖS Už LAISVOJO PASAULIO 

PRIEŠKARINES SĄLYGAS Kuba skaldo Vakarus
(Elta) Sovietų Sąjungos vadovai pasiry 

žę ligi 1980 metų galutinai Įgyvendinti ko 
munistinę sistemą. Visoje Sovietijoje dar 
tebevyksta diskusijos dėl partijos naujo
sios programos, dėl darbo ir suvartojimo 
normų. Iš spaudoje ir įvairiuose mokslo 
leidiniuose pasirodžiusių svarstymų apie 
sovietiniam piliečiui taikytinas darbo ar 
suvartojimo normas konkrečiai iškeltos 
maisto, apsirengimo ir butų srityse pagei
daujamos ar naudotinos normos. Šiais 
klausimais duomenų yra paskelbęs Sovie
tų S-gos Mokslų akademijos ekonomikos 
institutas ir kom. partijos ck ūkio reika
lams leidžiamas laikraštis „Ekonomičeska 
ja gazeta“.

Mitybos srityje pagal sovietinės Mokslų 
akademijos paskelbtuosius duomenis, idea 
lia mitybos norma Sovietų Sąjungoje lai
koma 3.000 kalorijų vienam asmeniui per 
dieną: tų kalorijų tarpe apie 1.065 atiten
ka gyvuliniams produktams. Sovietiniai 
ekonomistai tas kalorijas dar paskirstė pa 
gal gyventojų darbo pobūdi, pvz., pensi
ninkams vidutiniškai tenka 2.400 kalorijų, 
protiniams darbininkams — 2.950, lengvą 
fizinį darbą dirbantiems — 3.250, sunkiai 
dirbantiems — 3.800. pagaliau ypač sun
kiai dirbantiems — 4.550 kalorijų dienai, 
šias normas tikimasi Sovietijoje įgyven
dinti ligi 1970 metų.

Tačiau, jei pažvelgsime į mitybos duo
menis — kalorijų kiekius prieškarinėje 
Europoje ir Pabaltijo kraštuos, pasirodys, 
kad komunistinės „idealios normos“ Euro 
poje jau buvo pasiektos dar apie 1935 m., 
o jei komunistai skelbia 1970 metų nor
mas, jau aišku, kad „komunizmą galuti
nai įgyvendinsiąs“ kraštas su maisto nor 
momis bus atsilikęs bent 35 metus. Pagal 
prieškarinės Europos duomenis, skandina 
vų kraštuose 1935-38 m. vienam gyvento
jui per dieną vidutiniškai tekdavo, apie 
3.200 kalorijų. Prof. Mielck teigimu, tuo 
laikotarpiu nežymiai prasčiau maitinosi 
pabaltiečiai. Pabaltijo kraštuose vienam 
gyventojui vidutiniškai tekdavo apie 3.000 
kalorijų, bet su gausiai suvartojamais rie 
balais kaloringumas buvo dar didesnis. 
Pagal prof. J. Krikščiūną („Lietuvos že
mės ūkis ir statistika“, Dillingen, 1948), 
mitybos požiūriu Lietuva buvo priartėju
si prie pačių turtingiausių pasaulio vals
tybių. Pabaltijy maisto racionas daugiau
sia kalorijų turėjo Lietuvoje, o po jos sekė 
Latvija ir Estija. Lietuvoje nepr. metais 
būdavo suvartojama tik cukraus mažiau 
negu Latvijoje ir Estijoje. Tačiau mėsos 
lietuvis suvartodavo 69 kg per metus — 
tiek, kiek jos nesuvartodavo nė vienas ki
tas Europos kraštas. Prieškarinis lietuvis 
— teigia prof. Krikščiūnas — sočiau mai 
tinosi už vokiečius, lenkus, rusus, italus, 
nekalbant jau apie Balkanų piliečius. Jei 
mitybos lygis pavaizduoja tautos medžia
ginę gerovę ir kultūrinę pažangą, tai so
vietiniai tikslai ir prieškarinė tikrovė Pa
baltijo kraštuose ryškiai iškelia Sovietijos 
nuosmukį.

Apsirengimo ir apavo srityje ir vėl kal
bant apie sovietines ateities normas, nau
dinga jas palyginti su amerikiečio darbi
ninko šeimos (tėvai, 15 m. amž. sūnus ir 
8 m. amž. duktė) apsirengimo, apavo nor

BUV. BATALIONO DALYVIŲ BYLA

(E) Rugsėjo 26 d. Kaune, prof, sąjungų 
rūmų salėje, pradėta Lietuvos Aukščiau
siojo teismo pirmoji parodomoji byla, ku
rioje kaltinami astuoni buvę pirmojo 
(tryliktojo) vad. baudžiamojo policinio ba 
taliono dalyviai. Teismo sudėtyje: pirmi
ninkas — Aukšč. teismo narys L. Miežė- 
nas, tarėjai — „Dailės“ kombinato medici 
nos punkto vedėja A. Gaurilienė, Kauno 
autotransporto kontoros viršininkas V. 
Bagdonas, teismo sekretorė — I. Gonestai 
tė. Valstybinis kaltintojas — prokuroro 
pirmasis pavad. F. Archipovas, visuomeni
nis kaltintojas — Kauno Politechnikos ins 
tituto doc. A. Novodvorskis. Teisiamuo
sius gina ^advokatai T. Mandrovskaja, J. 
Jakutis, A. Šarkas, A. Urboševičius ir J. 
Vilimas.

Kaune vykstanti byla nepaprastai išgar 
sinta, spauda skelbė ilgiausius aprašy
mus, nuotraukas, Vilniaus radijas ištisai 
perdavė teisiamųjų apklausinėjimą. „Tie
soje“ (228 nr.) išspausdinta salės nuo
trauka su šimtais žiūrovų liudija, kad 
Kaune prasidėjusi „budelių byla“ yra pa 
rengta iš anksto, siekiant išryškinti buvu
sius ryšius su nacių okupacija, šioji byla, 
kaip ir kita, prasidėjusi spalio 10 d. Vil
niuje, grynai parodomojo pabūdžio, labai 
ryškiu buvusių brutalumų kėlimu neabejo 
tinai siekianti gyventojų dėmesį nukreip 
ti tiek nuo buvusių bei esamų bolševiki
nių piktadarybių, tiek ir nuo sunkių bol
ševikinio režimo sąlygų. 

momis. Buvęs Tartu universiteto, Estijoje, 
profesorius, o dabar Stockholmo universi
teto lektorius E. Poom sugretina ameriki
nes 1948 m. normas su 1961 m. paskelbto
mis sovietinės šeimos (taip pat 4 asm.) 
normomis. Vyrų kostiumų srity komunis
tai 1980 m. numatė (vienam vyrui) nor
mą 0,33 per metus, o JAV-se 1948 m. toji 
norma siekė 0,89. Vyr. ir mot. kojinių sri
ty „ideali“ komunistinė norma 1980 m. 
numatyta — 9,00, o JAV-se 1948 m. ji sie
kė 12,35, odinių batų norma Sovietijoje 
3,30, o JAV-se 1948 m. buvo 3,04. Iš šių 
subjektyviųjų normų JAV-se 1948 m. bu
vo patenkinta bent 83 proc. gyventojų po
reikių, o 1960 m., prof. E. Poom teigimu, 
bent 93 proc. Šiuo metu jau netenka abejo 
ti, kad apsirengimo bei apavo srityje ame 
rikinės šeimos poreikiai jau šiandien žy
miai praneša komunistines „idealias nor
mas". numatytas įgyvendinti... 1980 me
tais.

Gyvenamojo ploto palyginimai taip pat 
kalba sovietinių planavimų bei tikslų ne
naudai. Komunistai 1980 m. keturių asme 
nų šeimai numato 2 kamb. butą su 40-45 
kv. m plotu. Taigi „komunizmo bendruo
menėje“ viename kambary tegalės gyven 
ti du asmenys. Tuo tarpu vėl metę žvilgs
nį į prieškarinius laikus patirsime, kad Pa 
baltijy 1934 m. vieno kambario plotui ati
tekdavo 1,5 gyventojo. 1950 m. Vakarų pa 
šauly tų gyventojų tam plotui atitekdavo: 
JAV — 0,7, Šveicarijoje — 0.85 (kaime) ir 
šveicarų darbininkų šeimose 1,04 gyv. 
Taigi dar 1950 m. šveicarų darbininkas 
naudojo dvigubai tiek gyvenamojo ploto, 
koks sovietiniam darbininkui numatytas 
ir „idealu“ laikomas tik 1980 m.

Tais pačiais 1980 m. pagal sovietinius 
apskaičiavimus vienam gyventojui teks
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DĖL POPIEŽIAUS IR KATALIKŲ 
VALSTYBININKŲ

Užsienių laikraščiams skirtose žiniose 
sovietų Tassas palankiai pasisakė apie po 
piežių Joną XXIII. Popiežius esąs už tai
ką, prieš atominių ginklų lenktynes, už ne 
susipratimų aiškinimąsi pasitarimais. Ta
čiau valstybininkai katalikai, kurie valdo 
Ameriką, Prancūziją, Vokietiją, toli gražu 
ne visada klauso popiežiaus nurodymų.

SUNKUS SUSIRĖMIMAS
Spalio 10 d. Indijos ir Kinijos kariniai 

daliniai buvo smarkiai susirėmę šiaurry
čiuose. Indija turėjo 17 aukų. Kinija 33,.

Indija skelbia, kad Kinijos daliniai vis 
tiek nepasitraukė į savo pusę.

PILIETINIS KARAS JAMENE
Sukilę karininkai prieš kurį laiką su

bombardavo karaliaus rūmus ir karalių.
Tačiau sostą pasiryžęs užimti ir kara

liaus valdžią atstatyti princas Hassanas 
su savo šalininkais žygiuoja į sostinę, esąs 
užėmęs svarbų kelių mazgą ir tvirtovę.

Maskva jau yra pripažinusi karaliaus 
režimą pašalinusią vyriausybę ir dėl to ne 
patenkinta, kad karalininkai žygiuoja. 
Kalti esą imperialistai. O Amano radijas 
skelbia, kad su tvirtovės įgula pakliuvo ir 
3 rusų karininkai.

60 MILIJONŲ UŽ 1113 BELAISVIŲ
Pagaliau baigiama susitarti dėl 1113 be

laisvių. kuriuos Kuba pasiryžusi atiduoti 
už 60 milijonų dolerių (buvo prašyta 62 
mil., bet belaisvių šeimoms atstovaująs ad 
vokatas 2 mil. nusilygo).

Anksčiau Casfro norėjo už belaisvius 
traktorių, bet derybos tada iširo.

O belaisviai yra kubiečiai, kurie pa
kliuvo, kai pernai buvo ruošiamas Kubos 
užpuolimas.

NAUJA ŽYDŲ BYLA
černovcuose, Vakarų Ukrainoje, vykdo 

ma byla, kurioje teisiama 15 žydiškomis 
pavardėmis asmenų.

„Ukrainska pravda“ tvirtina, kad iš jų 
buvo konfiskuota 25 kilogramai aukso ir 
deimantų, sovietų ir užsieninės valiutos ir 
čekių, kurie turėję būti inkasuoti Anglijos 
banke. Tos valiutininkų grupės vadas esąs 
81 m. amžiaus Ateris Brošteinas, o jo pa
dėjėjas — advokatas Ester Weinbergas.

AUSTRALIJOS KVIEČIAI KINIJAI
Australija vėl siunčia Kinijai 25 mil. bu 

šelių kviečių išsimokėtinai. Nuo 1960 m. 
ji yra davusi Kinijai jau 140 mil. bušelių.

Už pastarąjį kiekį turės būti gauta apie 
15-18 mil. svarų.

10-11 kv. m gyv. ploto. Tuo tarpu Pabalti
jy, pvz., Lietuvoje, 1939 m. tas plotas buvo 
pasiekęs apie 17 kv. m, o Stockholme 1945 
m. 19 kv. m.

Komunistinis, „idealus butas“ 1980 m„ 
šalia būtiniausių baldų, dar būsiąs aprū
pintas viena siuvamąja mašina, radijo pri 
imtuvu, šaldytuvu ir... kas trečiame bute 
dar numatytas ir televizijos aparatas. Pa
gal 1961 m. Sovietijos kainas, tokio buto 
įrengimas kainuotų apie 700-800 rublių. 
Tai aiškiai per maža suma, ir 1980 metų 
idealių sąlygų belaukiąs sovietinis pilietis 
už tokią sumą tegalėtų įsigyti apie pusę 
visų būtiniausių buto įrengimų. Pagal so
vietinius oficialius apskaičiavimus, štai 
kokios buvo pastarojo meto kainos: dviejų 
kambarių mažo butuko baldai — 810 rb„ 
siuvimo mašina — 125, radijo priimtuvas 
—50-76, šaldytuvas — 156, televizijos apa 
ratas —175-280, virtuvės indų komplektas 
— 64, kilimas — 88 rb. ir t.t. Visa tai rodo 
skirtumą tarp fantazijų ir komunistinės 
tikrovės.

Kaip sovietiniai planuotojai dumia gy
ventojams akis, pavaizduoja ir Sovietijos 
gyventojų aprūpinimas butais, jau atsidū 
ręs apverktinoje padėtyje. Pvz., šiems me 
tams buvo nustatytas planas pastatyti gy
venamojo ploto 95,6 mil. kv m, o per pir
muosius šešis mėnesius tesėta pastatyti 
tik 20 mil. kv. m. Panašiai vyksta kasmet. 
Sovietinė vyriausybė, nepajėgianti tvarky 
ti butų statybos, vis dėlto kom.. partijos 
naujoje programoje išdrįso paskelbti ne
įtikėtiną teiginį, jog „Pirmame dešimtme
tyje (1960-1970) šalyje (tad visoje Soviet! 
joje ir Lietuvoje — E.) jau nebebus butų 
stokos ir kiekviena šeima turės patogiai 
įrengtą butą“.

MASKVOS ŽODYNAS
Spalio 10 d. sovietų „Izviestijos“ iš

spausdino reportažus iš New Yorko, Atė
nų, Capetowno ir V. Vokietijos ir visam 
tam puslapiui davė bendrą antraštę „Už 
geležinės uždangos“.

„Izviestijas“ redaguoja Chruščiovo žen
tas Adžubiejus.

PRANCŪZIJOS RINKIMAI
Prancūzijos ministerių kabinetas nuta

rė paskelbti parlamento rinkimus lapkri-
čio 18 ir 25 dienomis.

Tai pats vėliausias laikas, kurį leidžia 
konstitucija. .

BEN BELLA — TAIKOS MISIJAI?
Alžyro ministeris pirmininkas Ben Bel

la bandysiąs sutaikyti Ameriką ir Kubą.
Pasimatęs šią savaitę su prez. Kenne- 

džiu, jis aplankysiąs Kubą.
Amerikos valstybės departamentas pa

neigia. kad Ben Bellai būtų pavedama to 
kia misija. Tačiau Alžyro delegacija J. 
Tautose tvirtina, kad B. Bellos kelionės Į 
Kubą misija yra didesnė negu vien pade 
koti už paramą kovojant dėl nepriklauso
mybės.

RIAUŠĖS NOVOCERKASKE
Pakartotiniai pranešimai patvirtino ži

nias, kad birželio mėn. pradžioje, kai buvo 
pakeltos maisto kainos, Novočerkaske įvy 
ko riaušės, kurių metu milicija ir kariuo
menė panaudojo ginklus ir daug žmonių 
žuvo.

Parduotuvėse moterys pradėjo ginčytis 
su pardavėjais dėl pakeltų maisto kainų. 
Paskui gatvėse ėmė buriuotis žmonės. Kai 
milicija pradėjo reikalauti išsiskirstyti, 
žmonės įpyko. Tada milicija ėmė šaudyti, 
bet ne. į žmones. Tačiau buvo pataikyta į 
vaikus, kurie iš medžių stebėjo įvykius. 
Nugalėjusi miliciją, minia užėmė kai ku
riuos viešuosius pastatus ir ten „padarė 
tvarką“.

Tvarkos atstatyti buvo iškviesta ka
riuomenė. f

TEISIAMAS ŽUDIKAS
V. Vokietijoje teisiamas ukrainietis Bog 

danas Stašinskis, kuris bolševikų atsiųs
tas nužudė ukrainiečių veikėjus Rebetą 
ir Banderą.

Patyręs, kad sovietų slaptoji milicija no 
ri jį patį nužudyti, jis atbėgo į V. Berly
ną. pasidavė policijai ir prisipažino.

— N. žemėje sovietai įvykdė naują ato 
minį bandymą (susprogdino 3 megatonų 
bombą).

Demokratinių Vakarų nuomonės nesu
tampa dėl Kubos. Amerikiečių ..New York 
Herald Tribūne“, pavyzdžiui, rašo:

„Mes negalime sutikti su D. Britanijos 
ir kitų sąjunginių kraštų tvirtinimu, kad 
jie nesą pajėgūs paveikti privačias laivų 
bendroves, nes jie patys palaiko su Kuba 
diplomatfnius ir ūkinius santykius. Mūsų 
akimis, sovietų buvimas Kuboje yra grės 
mė jėgų pusiausvyrai tarp laisvojo ir ko
munistinio pasaulių. Tasai dalykas yra 
tiesiogiai susijęs su D. Britanijos. Vakarų 
Europos ir likusios laisvosios pasaulio da
lies saugumu. Jei sąjungininkų ir kitų ne 
komunistinių kraštų laivai nenori prisidė 
ti prie boikoto prieš Kubą, tai jie tuo ken
kia sau. O neturėjo nė vienas NATO kraš 
tų ir jų sąjungininkų laivas savanoriškai 
pasitarnauti tokiam savižudiškam tikslui 
ir padėti rusams įkelti koją Kubon“.

Tokios pat nuomonės yra ir amerikie
čių „The New York Times“, kuris rašo: 
„Kuba dabar pradeda skirti ne tik kraš
to politines partijas, bet ir Vakarų sąjungi 
ninkus. Pavyzdžiui, britai nepatenkinti, 
kad jų laivams, kurie verčiasi aprūpinda 
mi Kubą, neleidžiama grįžtant namo Ame 
rikos uostuose apsirūpinti važma“.

Britų „The Observer“ galvoja, kad rei
kalas yra perdėtas. Jis rašo:

„Teoretiškai, žinoma, rusai galėtų Kubo 
je įrengti didžiųjų raketų stotis, bet koks 
būtų tikslas ir kokia kaina? Jie turi jau

Doc. VI. Kviklys apie prietarus

(E) Doc. VI. Kviklys rugsėjo 9 d. per 
Vilniaus radiją pastebėjo, kad prietaringų 
žmonių Lietuvoje'vis dar pasitaiko, ir ta 
proga nurodė, kad prietarai atsiradę su 
krikščionybe, priminta Molėtų rajone 
esanti Skudutiškio vietovė, iš seno išgarsė 
jusi savo stebuklingu šaltinėliu. Esą, 1943 
m. šis šaltinėlis buvo virtęs vidurių šilti
nės užsikrėtimo šaltiniu. Doc. Kviklys 
aiškino, kad, medicinos darbuotojų nuomo 
ne, bažnyčios, cerkvės ir kiti maldų na
mai dažnai būna infekcinių susirgimų šal 
tiniu. Toliau per radiją pasakota, kad ka
pitalistiniuose kraštuose esą daugiausia 
prietaringų žmonių, ir čia pirmoji vieta 
tenka Paryžiui. Kad Prancūzijoje pasireiš 
kią tie prietarai, tai, girdi, esanti kalta 
„nežabota religinė propaganda, sunkiai 
prieinama medicinos pagalba". Pagaliau 
doc. Kviklys ragino gyventojus vykdyti 
medicinos darbuotojų nurodymus ir juo 
labiau, kad ir partijos programa numatan 
ti „pilnai patenkinti“ gyventojų porei
kius.

Plačiai minėjo F. Dzeržinskio gimimo 

sukaktį

(E) Rugsėjo 11 d. ir Lietuvoje partijos 
nurodymu plačiai paminėtos, anot Vil
niaus radijo, „liepsningo revoliucijos ri
terio, ištikimo partijos sūnaus“, Felikso 
Dzeržinskio 85 m. gimimo metinės. Vilnių 
je buvo iškilmingas posėdis teatre, buvo 
minėjimai miestuose, kolchozuose, Kauno 
staklių gamyklai suteiktas Dzeržinskio 
vardas. Šio 1926 m. mirusio bolševiko 
veikla paminėta spaudoje, ypač iškeltas 
jo darbas Lietuvoje 1895-97 m. „Tiesoje“ 
(214 nr.) A. Balsys nurodė į tariamąjį 
Dzeržinskio... žmogiškumo jausmą ir kuk 
lumo dvasioje auklėjamus čekistus. Tik
rovėje Dzeržinskis, po bolševikinio per
versmo suorganizavęs čeką, nepasižymėjo 
nei žmoniškumu, nei jo vadovaujamoji če 
ka buvo kuklių pareigūnų įstaiga. Prie
šingai, toji čeką pasižymėjo nepaprastai 
žiauriais veikimo metodais.

PASAULY
— V. Vokietijoje per pastaruosius 10 

metų patrigubėjo mineralinių vandenų su 
naudojimas (1961 m. vienam asmeniui iš
ėjo po 13,5 litrų).

— Londone gimė Siamo dvynukės.
— Apie Liubliną Lenkijoje antrą kartą 

pradėjo žydėti obelys.
— Apie 21 procentas vokiečių, kurie va 

žiuoja.j užsienius atostogų, norėtų praleis 
ti jas Amerikoje.

— Kas renka pašto ženklus, o tūlas 
amerikietis rinko visokiausius šaudmenis 
ir nešė namo ir gyvenimą baigė, kai tie 
šaudmenys išnešė į orą jo namus.

— Britų vidaus reikalų ministerija pa
skelbė tardymo duomenis, pagal kuriuos 
išeina, kad Soblenas nusižudė amerikiečių 
gamybos barbitūratu „Lotusate“.

— Medžiotojai nušovė Sierros Leonės 
vakarų provincijoje gorilą, kuri buvo už
puolusi ir sužeidusi dvi mergaites. 

tarpžemynines raketas ir greit turės ato
minių povandeninių laivų. Vis tiek, ką jie 
besugabentų į Kubą, nepadės jiems apgin 
ti tos salos nuo Jungtinių Valstybių puoli
mo. Kariškai rusams Kuba yra toks pat 
įsipareigojimo reikalas, kaip Vakarų Ber 
lynas Vakarų valstybėms. Žinoma, jei 
Castro, rusams pritariant ar ir be jų prita 
rimo, panaudotų savo karines pajėgas pul 
ti kaimyniniams Lotynų Amerikos kraš
tams, tai jau būtų kitas reikalas. Tačiau 
tuo atveju Jungtinės Valstybės susilauktų 
sąjungininkų paramos. Tai jau būtų už
puolimas“.

BONNA IR BERLYNAS
Dėl paskutiniosios Vokietijos kanclerio 

Dr. Adenauerio kalbos prancūzų „Le Figa 
ro“ rašo:

„Tiesą sakant, niekas nė nelaukė iš vy
riausybės galvos kokio nors nepaprasto 
pasisakymo. Tačiau rūpėjo, ar nebus gi 
kokio nors aiškesnio pareiškimo Berlyno 
klausimu. Tam tikruose sluoksniuose tiki 
ma, kad amerikiečiai tikrai yra pasiryžę 
keisti savo politiką Vokietijos senosios 
sostinės klausimu. Jungtinės Valstybės no 
ri, kad Federalinė Respublika daugiau do
mėtųsi Berlynu, tai tada vokiečiai nebega 
lės, kaip iki šiol, taip lengvai numoti į Va 
karų politiką, kurią jie vadina silpna. Dar 
neaišku, kaip šitai gali būti padaryta, ta
čiau Bonnoje esama įspūdžio, kad valsty
bės departamentas laukia paskatinimo iš 
Bonnos“.

BRITAI IR EUROPOS POLITIKA
Pasisakydamas už Britanijos įstojimą į 

Europos Ekonominę Bendruomenę, britų 
„The Guardian“ rašo:

„Bendra ekonominė politika reikalaus 
bendros užsienių politikos. Kai bus veikli 
ministerių taryba, ji savaime pasirūpins 
užsienių politika. Mums nėra ko bijotis, 
kol Europa eina liberaliu ir taikos keliu ir 
kol sąlygos mums įsijungti ekonomiškai 
nėra nepalankios. Tai yra pačios pagrindi 
nės sąlygos. Europą turint galvoje, gali 
būti keliamas klausimas, ar geriau bus ga 
Įima išlaikyti tokį liberalų ir taikų kelią, 
jei Britanija įstos ar jei ji pasiliks už Eu 
ropos ribų. Reikia tikėtis, kad įstodama, 
nes Kalifornija yra pajėgesnė už Kanadą 
paveikti Amerikos politiką, o toks palygi 
nimas ir šiuo atveju galioja“.

PRANCŪZUOS PREZIDENTAS, TAUTA
IR PARLAMENTAS

Prancūzijos parlamentas buvo paleistas, 
nes jis nepritarė prezidento projektui keis 
ti konstituciją ir jo įpėdinį, rinkti visuoti
niu tautos balsavimu. Britų „Sunday Tele 
graph“ rašo:

„Galėtų būti geras dalykas, jei krašto 
gyventojai tiesiogiai rinktų prezidentą. 
Tačiau būtų galima susilaukti blogų pa
sėkų, jei prezidentas imtų nebepaisyti 
krašto nuomonės, kurią žmonės išreiškia 
savo rinktuoju parlamentu. De Gaulle'is 
parodė, kad jis ne kažin kiek laiko turi 
partijoms ar parlamentui. Tačiau 1958 m. 
jam buvo suteikta valdžia, kaip tik tam, 
kad jis reformuotų tas institucijas. Jei da 
bar jis tiki, kad jo įpėdinis praktiškai be 
jų galės išsiversti, tai jis netesėjo savo už
davinio pataisyti Prancūzijos politinę 
sveikatą“.

Turistai Lenkijoje
(E) Lenkijos režimo valstybinis kelio

nių biuras Orbis paskelbė, kad šiemet iki 
rudens pradžios kraštą aplankė apie 100 
tūkstančių turistų iš užsienio. Iš jų nema
žiau kaip 80.000 buvo Vakariečiai, jų tar 
pe apie 20.000 iš JAV ir Kanados.

Sovietinės bulvės
(E) Prahos radįjas pranešė, kad Čekos

lovakija Sovietų Sąjungoje nupirko 5.000 
vagonų bulvių. Čekų spaudos žiniomis, 
ties krautuvėmis, kuriose pardavinėjamos 
atgabentos bulvės, matyti didelės žmonių 
eilės. Partinė čekų spauda dėl netinkamo 
bulvių derliaus paskirstymo kaltina že
mės ūkyje dirbančius biurokratus.

DIPL. ŠEFAS S. LOZORAITIS 
STRASBURGE

Lietuvos Diplomatijos šefas S. Lozo
raitis, Lietuvos Laisvės Komiteto ir Pa
vergtųjų Europos Tautų Asamblėjos pa
kviestas. dalyvavo PET delegacijoje, kuri 
sekė Europos Tarybos Patariamosios 
Asamblėjos darbus Strasburge.

Grįždamas iš Strasburgo S. Lozoraitis 
buvo sustojęs Šveicarijoje pasitarti su Pa 
siuntinybės patarėju Dr. A. Geručiu,
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VILNIJOS TOMAS
„MOŠŲ LIETUVOS“ I TOMAS PASIRODYS ŠIAIS METAIS.

PAIEŠKOMA DAR PRENUMERATORIŲ

Iš Lietuvių Enciklopedijos leidyklos 
Bostone mus informuoja, kad ten jau pra
dėti didžiojo veikalo apie Lietuvos vieto
ves — MŪSŲ LIETUVOS — I-jo tomo 
spausdinimo darbai. Veikalo medžiaga 
renkama, daromos ofsetinės klišės, kore
guojama. Leidėjas Juozas Kapočius deda 
visas pastangas, kad MŪSŲ LIETUVA bū 
tų galimai gražiau ir tobuliau išleista. 
Siam reikalui suorganizuotas net keturių 
korektūrų skaitymas, kurių vieną skaito 
prof. Dr. Steponas Kolupaila. Rašytojas 
Stasys Santvaras skaito veikalo tekstą ir 
išlygina kai kuriuos stiliaus nelygumus.

Pirmasis tomas bus apie 800 puslapių 
apimties, kiek didesnio formato kaip Liet. 
Enciklopedija, gausiai iliustruotas Lietu
vos vietovių vaizdų fotografijomis, kurių 
dauguma bus visiškai naujos, mūsų spau
doje dar neskelbtos. Drauge užsakomas ir 
didelis gero popieriaus kiekis. Tekstą ren
ka LE leidyklos linotipai, spausdinama 
bus ofseto būdu, o visa tai įgalins knygą 
gražiai iliustruoti.

Šis tomas, kurio pasirodymo reikia lauk 
ti dar šių metų pabaigoje, apims Vilnijos 
ir Šiaurės rytų Aukštaitijos sritį: Vilniaus 
miestą, Vilniaus. Vileikos, Maladečnos, 
Ašmenos, Valažino, Lydos, Ščiutino, Gar
dino, Alytaus, Trakų, Švenčionių, Zarasų, 
Brėslaujos ir gal kitus apskričius. Bus 
pateikti keli šimtai vietovių aprašymų, 
daug pasakojimų, padavimų, dainų susie
tų su jomis; aprašyti žymesnieji kaimai, 
buv. dvarai, piliakalniai, pilkapiai, ežerai, 
upės, miškai.

Knygos autorius, užbaigęs ruošti I-jį to
mą, jau yra paruošęs ir II-jį, kuris apima 
Vidurio Lietuvą ir Sūduvą. Šiuo metu jis 
rašo III-jį tomą, apimantį Žemaitiją ir 
Mažąją Lietuvą.

Daugybė mūsų tautiečių, gyvenančių 
įvairiuose pasaulio kraštuose, yra talki
ninkavę autoriui Broniui Kvikliui, pasiųs 
darni medžiagos apie savo gimtąsias vie
toves, literatūros, laikraščių, jų iškarpų, 
knygų, išrašų, atsiminimų, nuotraukų. Vi
sa ši medžiaga, kiek buvo galima, panau
dota šiame darbe, o talkininkų pavardės 
sužymėtos specialiame sąraše. Savo dalį

yra įdėję ir Europos lietuviai. Iš jų ypač 
pažymėtinas Londone gyvenąs V. Zdana
vičius, parūpinęs įdomių žinių apie kai 
kurias Sūduvos krašto vietoves, o taip pat 
prisiuntęs per 100 įvairių nuotraukų — 
Lietuvos vaizdų ir kt. Jo talka ypač įspū
dinga, leidėjo, autoriaus ir skaitytojų la
bai vertinama.

Leidykla ir autorius džiaugiasi, kad ir 
„Europos Lietuvis“ labai teigiamai pasi
tarnavo,' renkant šiai knygai užsakymus 
Europoje gyvenančių mūsų tautiečių tar
pe. Jos dėka atėjo keliasdešimt užsakymų.

Atsižvelgiant į tai, kad kai kurie mūsų 
tautiečiai, kurie domisi šiuo veikalu, dar 
nėra dėl įvairių priežasčių spėję šio veika 
lo užsakyti, leidėjas J. Kapočius pratęsė 
prenumeratos rinkimo terminą ir sudarė 
galimybes užsisakyti dar nespėjusiems; 
ir dabar užsisakiusieji mokės už kiekvie
ną tomą po $10 vietoje $15 (15 dol. kny
gos vieno tomo kainos rinkoje). Užsaky
mai (be pinigų) siunčiami „Europos Lie
tuvio" redakcijai arba tiesiog leidėjui — 
Liet. Enciklopedijos
street. So. Boston 27, Mass., USA. ,,

Ncrintieji suteikti žinių apie vietoves 
ar parūpinti nuotraukų (jos tuojau grąži
namos persifotografavus), prašomi rašy
ti: Br. Kvikliui, 5747 So. Campbell Ave„ 
Chicago 29, Ill., USA.

leidyklai, 265 C

NEPATENKINTI IR ODISĖJU
(E) Vilniuje po „Septynių nuotakų“ fil

mo (su R. Kilmonyte) rodomas kitas Va
karuose. Italijoje, dar 1953 m. pastatytas 
filmas „Odisėjo kelionėj“. Ir šis spalvotas 
filmas, rodomas iš karto trijuose Vilniaus 
kino teatruose, nepaprastai sudomino vil
niečius kino žiūrovus. „Tiesa“ (212 nr.) 
savo šeštadienių filminėse apžvalgose nu 
vertino šį italų-amerikiečių gamybos fil
mą, pastebėdama, kad filme Odisėjus, ko
kį sukūrė „Amerikos ekrano įžymybė 
Kirk Douglas, tai tik banalus avantiūris
tas. Reikia tikėtis, kad šią komercinę hpli 
vudinėj manieroj sukurtą italų kino pro
dukciją reiklus tarybinis žiūrovas sugebės 
kritiškai įvertinti“.

EUROPOS LIETUVIS

HERBERT A. GRANT WATSON 
PABALTIJYJE

Mūsų spauda, atrodo, nė nepastebėjo 
Herberto A. Granto Watsono knygos „An 
Account of a Mission to the Baltic Sta
tes". Nepastebėjo ne dėl to, kad knyga ne
didelė ar kad ji būtų mums neįdomi. Tik
rai ji nedidelė, bet įdomi. O nepastebėta ji 
praėjo, tur būt, dėl to, kad išleista ne ku
rios nors didelės amerikietiškos ar angliš
kos leidyklos, o latvių leidyklos Londone.

Jos autorius Watsonas anuomet, 1919 
metais, kai Pabaltijo kraštai kovojo dėl ne 
priklausomybės, dirbo Britų diplomatinė
je tarnyboje. Jam tada labai ypatingomis 
sąlygomis teko pabūti Pabaltijyje, dau
giausia Latvijoje, o truputį net ir Lietu
voje.

Iš Danijos į Latviją atplaukė jis karo 
laivu. Toks tada buvo laikas, tokios sąly
gos. Užmezgęs ryšį su latviais, su anuome 
tine jų Ulmanio vyriausybe, jis stebėjo, 
kaip vyksta ten nepriklausomybei užsitik 
rinti kovos ir žygiai. Bet stebėjo jis visa 
tai kaip prisikeliančių tautų draugas, į ru 
sus žiūrėdamas kaip į imperialistus, vis 
tiek, ar jie būtų balti, ar raudoni. Dėl to 
jo aprašymas yra simpatiškas ir malonus.

I Lietuvą patekęs tik trumpam, apie ją 
jis padaro ir vieną kitą klaidą. Tačiau ra
šo vis tiek su tokia pat simpatija, kaip ir 
apie Latviją, kurioje ilgiau prabuvo.

Sakysim, jis pažymi, kad Lietuvoje 
anuomet, 1919 metais, nepaisant okupaci
jos ir darbo jėgos trūkumo, derlius buvo 
toksai geras, kokį apskritai žmonės 
mena. Atvažiavęs į Kauną ir suėjęs 
lytį su vyriausybe, savo akimis 
pravažiuodamas pamatė ir Lietuvos
liūs, karo išardytus, ir susidarė Lietuvos 
gamtovaizdžio įspūdį (su žąsimis kluo
nuose). Čia pat trumpai jis aptaria ir tai, 
ką Lietuvai reiškė didieji žemvaldžiai. Jų 
valdos, sako, buvo tokio didumo, kaip vi
sa Belgija, ir ne visų dar, o vien tik Radvi 
lų. Jie tvarkėsi savaip, ne taip, kaip nau
dingiau kraštui, o tie, kurie jautė norą 
dirbti žemę, ne visada turėjo jos.

Kažkur nugriebęs lengva ranka parašy
tame vadovėlyje, kad lietuviai į savo da
bar gyvenamąsias žemes atkeliavę iš Kas 
pijos jūros srities, jis tą niekuo nepagrįstą 
teoriją ir pakartoja. Tačiau tai. be abejo, 
neesminis dalykas. O jis pagavo ir iki šiol
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Pabudo iš miego nuraudę rytai.
Pakilo saulutė, bet dar neaukštai;
Dar braukia rasas nuo kasų.
O rasos, kaip perlai, ant lapų sužibo, 
Vainikų galvelės prie žemės nudribo 
Ir tūkstančiais spindi varsų.

Pasveikino rytą budrus vyturys.
Kas kartą išveizdi aiškiau pagirys;
O saulė vis lipa aukščiau.
Keli spinduliai net ir langą užgavo,
Per medžių šakas nedrąsiai sužaibavo 
Ir žiūri į vidų skaisčiau.

Bet veltui bežiūri skaisčiau spinduliai: 
Dar Juozas ir Jonas tebmiega giliai;
Net Ruze Glinskiutė pikta:
Seniai pasirėdė gražiais perkeliniais, 
Žiedais užsimaustė šviesiai misinginiais! 
Atauš pagalios arbata.

Ar žadinti, Glinskienė jau nebežino;
Du kartu sukosyti, rods, pamėgino.
Bet jų nepaleidžia miegai.
Lyg, rodos, ir gaila jų sapną baidyti:
Jau išnaktos buvo, o šviesa matyti
Pas juos buvo vakar ilgai.

Tikrai, apie ką taip ilgai jie kalbėjos.
Žinoti Ruzytei labai gal norėjos, 
Bet kas tenai juos besupras?
Tik, rodosi, brolis kalbėjo už du, 
O Juozas iš reto: „Aš noriu, žadu, 
Bet kaip? Vienas Dievas išras“...

„Na, vyrai!“ Atsiliepė Glinskis drūtai: 
„Lig priešpiečiui miegta dykūnai tiktai! 
Iš miego nei mano žmona 
Neišsuka sviesto, o juk indaroką 
Aukštai pasiraičiusi, suktisi moka. 
Gana bekirmyti, gana!“

Užgėdinti vyrai iš lovų kūliais 
Išvirto, o saulė skaisčiais spinduliais 
Tiesiog į akis jiems žiūrėjo.
„Ir mano jau boboms belaukt nusibodo; 
Važiuot į bažnyčią jau laikas išrodo: 
Nemaž ten žmonių nubildėjo.

Šiandieną, vyručiai, brangus Atvilkys*); 
O jūs besivartot, kaip lauže lokys!“ 
Vis Glinskis jiems varė nuo galo: 
„Už Kauną atsiėmėt skolą šiandieną. 
Gal vakaruot teko ten naktį ne vieną,

Bet marš, nusiprausę, prie stalo!“ —
— „Kalbi nežinodams“, tarė pati: 

„Paklausk, kuomet atgulė vakar? Kiti 
Seniai jau miegojo saldžiai.
Bepumpi, kaip ubagas pupų sau puodą 
Pabėręs: užmigt ne tik mokslas neduoda: 
Pasiekia visur rūpesčiai“ —

*— „Kas žmoniškai šneka, iš karto suprasi! 
Pačios, pasivožęs po puodu, nerasi 
Tokios, kaip manoji sena!
Kokie rūpesčiai tiems beūsiams tikrai? 
Nevaišino Aukštadvario ponas gerai?
Ar apdavė kuo mergina?“

Čia pažvelgė Ruze į Juozą slapčia.
Tas gėrė arbatą, esąs kaip ne čia;
Tylėjo, kaip žemę pardavęs!
O Ruzei tarytum kas širdį įgnybė:
Ar būtų jai Juozas šiąnakt per kvailybę 
Be reikalo prisisapnavęs?

Bildėjo ir rūko nuo ryto keliai. 
Kieno kiek įmanomi buvo arkliai, 
Tas porą pavalkais užkinkė;
Pėsčiųjų, kaip gulbių devyni pulkai 
(Nuo jų apdarų marguliavo takai); 
Žingsniavo būriais susirinkę.

Ant vyrų daugiausia sermėgos milinės; 
Mergaičių gi jupos margai čerkesinės;
O rūtos dabina kasas.
Į Užventį plaukė. Didi atlaidai,
Ir bonės raudonos, ir graudūs varpai 
Dievotules kvietė visas. ,

Pratėgminės dvarponių minkštos karietos 
Ik šiolei netrinksi: bažnyčioje vietos 
Už auksiną vis atsiras:
Sulėkusiems ponams pusiau tik Sumos 
Via šveicorius vietą lazda iškamos, 
Daužydams sermėgiams kupras.

Jei Dievui tik lūpų užtenka garbės, 
Žemaičiai, kaip žvaigždės, danguj bežibės, 
Jų balsas padanges aplėks:
Ar gieda Rąžančių, ar šventą Antaną, 
Ar valandas apie Švenčiausiąją Paną, — 
Jų nieks, iš tiesų, neperrėks.

Bet maldai ir širdį jie turi nešaltą;
Ledais tik paviršiumi laiko apkaltą;
Ji tirpsta per „šventas Dieve!“
Ir Vilniuje ten Aušros Vartų angoj, 
Šventoj Kalvarijoj, garsioj Kretingoj, 
Stebuklais brangiam šidlave!

Bet visą širdies jų suprasi jautrumą 
Tada tik, kad „Pulkim ant kelių“ per sumą

neužmiršo tokį būdingą dalyką, kad Sei
me ir vyriausybėje ypač į akis metėsi ku
nigai. Watsonas linkęs tai aiškinti sunkio 
mis sąlygomis, kai šviesos pasiekti cari
niais laikais galėjo tik kunigas. Jis atsime 
na susitikimą su prez. Smetona ir tai, kaip 
šiltai buvo jo priimtas. Jis sumini ir savo 
pasikalbėjimus su atsakingais lietuviais 
etnografinių Lietuvos sienų klausimu.

Viena. • dėl ko lietuviai galėtų neturėti 
simpatijų šios knygutės autoriui, tai dėl 
jo pasiūlymo taikos konferencijai Palangą 
paversti Lietuvos uostu, o Klaipėdą ati
duoti naudotis lenkams. Tačiau ir pats au 
torius, kaip atrodo, pasiūlė ir pagaliau sa
vo pasiūlymą užmiršo. Intencijos jo buvo 
geros: išvengti nesusipratimų dėl Danzi- 
go. Tačiau jis net nežino, ar į tokį jo pa
siūlymą iš viso buvo kas nors atkreipęs 
dėmesį. K. Abr.

,<5eKMADIEN1O,

JAUNIMO PAREIGOS

(ŠV. RAŠTO TEKSTAI)

APIE P. PAKARKLIO PALIKIMĄ
(E) Lietuvos Mokslų akademijos centri 

bibliotekos rankraščių skyriuje nese- 
baigtas tvarkyti palikimas, priklau- 
mirusiam prof. Povilui Pakarkliui. 
rankraščiai, dokumentai, įvairios rete

1. Pareigos Dievui. „Linksminkis, jauni
kaiti, savo jaunystėje, ir tegul būna links 
ma tavo širdis tavo jaunystės dienose. Eik, 
kur tave veda tavo širdis, sek tą, kas pa
tinka tavo akims, bet žinok, kad Dievas 
dėl viso to pašauks tave į teismą. Pašalink 
rūpesčius iš savo širdies ir atstumk skaus 
mą nuo savo kūno, nes jaunystė ir juodi 
plaukai yra tuščias dalykas. Ir atsimink 
savo sutvėrėją savo jaunystės dienomis, 
pirma negu ateis negeros dienos, ir bus čia 
pat metai, apie kuriuos turėsi sakyti: man 
jie nepatinka“ (Pam. 11,9-12,1). Čia paro
domas jaunuolis atviras šiam gyvenimui, 
tačiau nemažiau atviras Dievui ir supran
tąs viso žemiška praeinamumą. Tiesiame 
kelyje išsilaikyti jam pagelbės Dievo žo
dis (Ps. 118.9), kai jis galės didžiuotis su 
psalmistu: „Aš esu jaunas ir paniekintas; 
bet tavo įsakymų aš neužmirštu. Tavo tei 
sybė yra amžinoji teisybė, ir tavo įstety-

nės 
niai 
sęs 
Tai
nybės. Esama daugiau kaip 2.000 rankraš 
čių vienetų lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų 
ir lotynų kalbomis. Kaip Vilniaus radijo 
atstovui pasakoja rankraščių skyriaus ve
dėja Juodvalkienė, rankraščiuose esama 
daug originalios, niekur nespausdintos me 
džiagos. Gausi archyvinio turinio 
ga — monografiniai tyrinėjimai, 
šaltinių užrašai, prūsų kronikos, baudžia mas tvirtas“ (Ps. 118, 141-2). Padorus jau 
vinės priespaudos dokumentai ir 
tenybė rankraščių skyriuje tai Kr. Done-
laičio „Metų“ poeto ranka rašytas rank- ilga, ‘ir Ji nematuojama metų skaičiumi, 
rastis — originalas, be to, esama ir pirmų bet žmogaus išmonė yra jam žili plaukai; 
jų lietuviškų laikraščių vokiškomis raidė j ■ 
mis egzemplioriai. Prof. Pakarklio paliki- amžius...
mas buvo gautas 1960 m. iš velionies se- smerkia ilgą neteisiojo gyvenimą1 
sers ”----—-- ... . . ..Onos Bugailiškienės.

medžia- 
istorijos

kt. Re- nuolis yra vertesnis už neišmanantį senį: 
—„Nes pagarbos verta senatvė ne ta, kuri

Aklųjų kombinatai Lietuvoje
(E) šiuo metu Lietuvoje veikia šie ak

lųjų kombinatai (mokyklos): Kauno, Klai 
pėdos, Panevėžio, Šiaulių, Švėkšnos ir Vil
niaus. Švėkšnos ir Panevėžio aklųjų kom
binatai gamina veltinius. Minėtiems kom 
binatams pavedus veltinių gamybą, Šiau
lių Stumbro kombinate buvo sulaikyta vėl 
t!nių gamyba ir perduota aklųjų kombina 
tams, f...........................
batams ir „Rūtos“ saldainiams pakuoti.

ir nesuteptas gyvenimas, tai jo senatvės 
_______ Anksti užbaigta jaunystė pa- 

(Išm. 
4,8-9. 16). Kol jaunas, tol laikas ugdyti sa
vyje gerus įpročius: „Jaunikaitis, įpra
tęs į savo kelią, ir pasenęs nepasitraukia 
iš jo“ (Pat. 22,6). Arba: „Ko tu nekrovei 
savo jaunystėje, kaip rasi senatvėje?" 
(Ekli. 25,5). '

Užtraukia bažnyčia visa!
Kad dreba net sienos nuo balso ir griausmo, 
Už nuodėmes ašaros veržias iš skausmo 
Ir krinta, kaip Dievo rasa.

Taip jausti ir melstis tik vargšai tegali, 
Kurių nuo senovės nelepintą šalį 
Beslėgė vargai ir vargai!
Ir žudė kryžiuočiai, ir baudžiavos spaudė, 
Ir kraujo ir ašarų upės bemaudė, 
Retežius gamino draugai!

2. Pareigos tėvams. „Klausyk, mano sū
nau, savo tėvo drausmės ir nepamesk sa
vo motinos pamokymo. Nes tai yra malo
nės vainikas tavo galvai ir puošianti gran- 

Šiaulių kombinatas gamina^ dėžes dinė tavo kaklui„ (Pat. lt 8.9). „Kiausykl 
drausmęs ir stebėkite, 
gudrumo...
sūnus, labai mylimas ir

Tą giesmę, Strazdelio nekaip išgalvotą.
Tą „Pulkim ant kelių“ tiek kartų giedotą

* Rainys iš pat mažo girdėjo!
Šiandieną tačiau taip kita jam išrodė: 
Kiekvienas jos posmas jam širdį lyg skrodė, 
Ir ašara akys žibėjo.

Štai žmonės pavargėliai meldžia malonės!
Ir jam iš krūtinės nors neina dejonės, 
Bet kelias ne rožėmis klojas.
Dar užvakar buvo gražaus pašaukimo

.Jam kelias taip aiškus; dabar apšvietimo 
Maldauja, ant kryžkelio stojęs.

Ne tai kad tikrai nežinotų, kur žengti;
Bet skaudančią širdį nelengva palenkti:
Gali tik ją laužti, kaip plieną!
Kad norints bent protas jam aiškiai prašnektų! 
Dar Juozui šiandieną jo balso užtektų!
O, rodos, užtektų šiandieną!

Ir, matomai, Viešpats išklausė meldimo;
štai Juozui pagailo gražaus pašaukimo: 
Suaugo su juo nuo mažens!
Net pašaipą kartais už jį iškentėjęs, 
Ar gal jį bemėtyt, kaip šėlstantis vėjas 
Kad blaško lapus iš rudens?

~ Kad,,Pulkim ant kelių“ beūžti nustojo 
Ir kunigas „Gloria“ jau užgiedojo, 
Pakėlė ir Juozas akis.
Praslinko tada pro jo pakraštį dvieju: 
Tai buvo Jadvyga su broliu Motiejų, 
Bet ją Juozas matė užvis!

Kas tuokart su juo atsitiko, nežino;
Tik veltui su atida melstis mėgino; 
Jo mintys vis klydo ir mišo.
Tai, rodės, iš jo besityčios Juška! 
Tai širdį lyg dilgė erškėčių šaka! 
Tai, rodės, kas pančiais surišo!

O kartas nuo karto vis grįžo mintis, 
Kaip ta paslėpta pelenuos kibirkštis, 
Kad, vėjui papūtus, atgyja: 
Jadvyga čionai! Ko nuliūdus jinai?
Nejau, angelėli, ir tu pažinai 
Skaudžiausią širdies kalaviją?

Dar pažvelgė kartą... Ir viską užmiršo! 
Vienintelis jausmas nūn paėmė viršų: 
Ar buvo tai meilė? Gal ne!
Ar buvo tik broliškas gailesčio jausmas, 
Kuriam mylimosios daugiau sopa skausmas. 
Kaip savo paslėptas dugne!

(Bus daugiau)
*) Kitur sakoma: Pravadų diena. Senovės bažnyčio

je tą dieną naujai apsikrikštiję nusivilkdavo baltą rūbą; 
iš to: Atvilkys.

tės, vaikai, tėvo 
kad išmoktumėte 
buvau mano tėvo 
vienintelis mano motinos akyse. Jis mokė
mane ir sakėrtegul tavo širdis priima ma 
no žodžius; sergėk mano įsakymus ir būsi 
gyvas“ (Pat. 4.1. 3-4). „Laikykis, mano sū 
nau, savo tėvo įsakymų ir nepamesk savo 
motinos įstatymo. Laikyk juos nuolat įri
šęs savo širdyje ir pasikabink juos aplink 
savo kaklą. Tau vaikščiojant, tegul jie ei
na kartu su tavimi; tau miegant, tegul jie 
sergi tave, ir pabudęs kalbėkis su jais. Nes 
paliepimas yra žiburys ir įstatymas, švie
sa ir drausmės patarimas yra gyvenimo 
kelias“ (Pat. 6,20-23).

3. Pagarba seniams. „Atsistok prieš žilą 
galvą ir gerbk senio asmenį ir bijok Vieš
paties tavo Dievo" (Kun. 19,32).

„Laikykis gudrių senių sueigoje ir širdi 
mi susivienyk su jų išmintimi, kad galėtu 
mei girdėti visa, kas kalbama apie Die
vą“ (Ekli. 6,35). „Klausykis tylėdamas, ir 
su drovumu tu įsigysi palankumo. Jauni
kaiti, vos savo reikalu kalbėk. Jei būsi du 
kartu paklaustas, tuomet trumpai atsa
kyk. Daugelyje dalykų būk lyg nežinąs; 
klausykis tylėdamas ir kartu klausinėda
mas. .. kur yra senių, daug nekalbėk“ (Ek
li. 32, 9-13).

Dievo žodis liekasi amžiais aktualus. 
Tai, ko buvo mokomas jaunimas prieš 
tūkstančius metų, tinka ir šiandieniniam. 
Suprantama, pritaikius pasikeitusioms lai 
ko sąlygoms. Tikrasis modernumas yra 
sugebėjimas naujai išgyventi amžinąsias 
tiesas.

KIEK LIETUVOJE IŠLEISTA KNYGŲ?

(E) Lietuvoje pasirodė Knygų rūmų pa
rengtas dviejų dalių leidinys „Lietuvos 
TSR spaudos statistika 1956-1960“. Apie 
leidinį rašydamas J. Kurliandčikas 
ratūra ir Menas“. 34 nr.) pastebi, 
paskelbtųjų lentelių matyti, jog per 
tų Lietuvoje išleista 22.573 knygos
šiūros 156 mil. egz. tiražu. (Leidinių skai
čius mažas, nes metams išeitų per 1.000 
knygų, brošiūrų, tuo tarpu kai laisvoje 
Lietuvoje per metus tas skaičius siekdavo 
per 3.000 pavadinimų. O milijoninis tira
žas daugiausia liečia agitacinio, propagan 
dinio turinio leidinius — E.). Per 1956-60 
metus lietuvių k. originalios literatūros iš 
leista 562 knygos (7.921,8 tūkst. egz. tir.). 
Iš kitų kraštų rašytojų daugiausia versta 
prancūzų rašytojų kūrinių (58 knygos), 
o iš sovietinių satelitinių kraštų — lenkų 
rašytojų (37 knygos).
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Broniaus agrastai
DVIDEŠIMT AGRASTŲ KRŪMŲ

Bronius buvo simpatiškas vyras. Ne 
tik simpatiškas, bet ir mokytas. Studijavo 
jis didmiesčiuose. Daug knygų jis buvo 
skaitęs ir pats rašė jas. Mėgdavo sueigose 
padiskutuoti ir pafilosofuoti. Bet mėgda
vo ir vienui vienas savo kabinete prie sta
lo pasėdėti, pagalvoti, pats vienas pagvil
denti sau įvairius klausimus, pasvarstyti, 
paieškoti, jeigu ne tiesos, nes jos, rodos, 
niekuomet ir niekur aiškiai nesurasi, tai 
bent tam tikros išvados iš atitinkamų tu
rimųjų duomenų. Žmona jo buvo gražuo
lė, moderni, gerai išauklėta ir miela po
nia. Tai. rodos, tik gyvenk, žmogau, ir 
džiaukis! Taip su Broniumi ir vyko. Jis 
gyveno, daug dirbo ,bet ir džiaugėsi gyve
nimu.

Bet atėjo karas. Jis sutrukdė gyvenimo 
eigą, ir neaiškūs pasidarė ir neįprasti gy
venimo kelionės bėgiai.

Teko tada Broniui važiuoti į žmonos tė
viškę, į jos tėvų ūkį. Vaikščiojo jis tenai 
ne asfaltuotomis didmiesčio gatvėmis, bet 
minkštais takais, pievomis ir žole. Neįpras 
ta tai jam buvo, bet kojoms greitai ėmė 
patikti. Eini ir jauti, kad po tavim gyva, 
alsuojanti žemė, o ne kažkas dirbtinio, 
kieto.

Žiūrėjo Bronius, kaip uošvis sodus tvar 
ko, žiūrėjo ir galvojo, ar jis sugebėtų tai 
atlikti. Nelengva gerą knygą parašyti. O 
ar lengva medeliuką, krūmelį pasodinti?! 
Oi, lengva! — galvojo Bronius. Kas čia to 
kio: iškask duobelę, įdėk krūmelį ir vėl 
užkask. Pažiūrėjo į savo baltas rankas ir 
pagalvojo, ar nepagadins jis jų tokiu dar
bu? Bet kažkodėl traukte traukė jį čia pa
dirbėt. „Gerai“, pasakė uošvis, „pasodink 
20 agrastų krūmų. Seniai jau aš norėjau 
tai padaryti, bet vis neprisiruošiau, tai pa 
bandyk. Bet ar mokėsi?“ Pagalvojęs Bro
nius atsakė: „Na, žinai ,kas čia tokio? Iš- 
kasiu duobelę, įdėsiu krūmelį ir vėl už
kasiu“,

„Na, jeigu tik taip darysi, tai neprigis ir 
žus gal didesnė dalis tų tavo sodintų krū
mų“. — „Žus?!“ nustebo Bronius. „Taip“, 
atsakė uošvis. „Matai, tu mokytas žmo
gus, tai man tau rodyti, kaip kitiems nau
jokams, nepriderėtų. Bet vis tiek aš tau 
paaiškinsiu, kaip sodinti, ir tu jau tikrai 
sugebėsi. Tai pirmiau išmatuok ir išpla
nuok, kur bus tie krūmai sodinami. Atma 
tuok, mažiausia, pusantro metro vienas 
nuo kito, geriau — du metru. Duobę da
ryk apvalią. Kai pradėsi kasti, tai visą pa 
viršutinį juodos žemės sluoksnį dėk į vie
ną pusę, o kai prieisi prastesnį smėlėtą 
sluoksnį, tai mesk tą žemę į kitą pusę. 
Paimk krūmelį, aštriu peiliu trupučiuką 
apipiaustyk šaknis, statyk į duobę ir tai
kyk jį taip laikyti, kad jis lyg ir aukščiau 
už žemę būtų, nes. vėliau krūmelis savai
me nusės gilyn. Dabar pilk ant šaknų į 
duobelę pirmiau tą žemę, kuri sudarė vir 
šutinį sluoksnį, tą juodąją, o tik ant vir
šaus tą prastesnę ir dar patręšk. Sutvar-» 
kyk aplink krūmelį žemę taip, kad būtų 
kaip lėkštė, kad vanduo neišbėgtų toliau. 
Palaistyk dabar juo geriau“.

Taip aiškino Broniui uošvis ir dar pri
dėjo keletą naudingų patarimų. Paėmė 
Bronius visus reikalingus įrankius, žino
ma, svarbiausia, gerą kastuvą ir pradėjo 
dirbti. Nelengva jam buvo iš pradžios, bet 
juo toliau, juo lengviau ir geriau jam se

AR ŽINAI, KĄ DARAI?

Daugumas tų, kurie remia savuosius dovanų 
siuntiniais, dažnai siunčia tokius daiktus, kurie 
Lietuvoje nėra reikalingi. Tuo be reikalo tik sunaudoja^ 
savo sutaupąs, taip pat dar priedo sumokėdami muitą 
ir persiuntimo išlaidas.

Mes turime smulkių informacijų, kas Lietuvoje 
labiausiai reikalinga, ir mielai patariame kiekvienam 
siuntėjui, kas verta siųsti ir kaip tai reikia atlikti.

Tiems, kurie nori siųsti savo supirktąsias prekes, 
siūlome prieš perkant palyginti mūsų kalnas su 
krautuvių kainomis.

štai keletas pavyzdžių.
Nailoninės suknelėms medžiagos jardas mūsų parduodamas po 
6/11, krautuvėse po 9/-. Impilams vokiška medžiaga — 12/-, 
krautuvėse — 15/-. Geriausios rūšies medvilninė medžiaga —4/11, 
krautuvėse — 6/9. Vilnonės kostiumams ar paltams medžiagos 
jardas tikrai parduodamas ne mažiau kaip po 10/- pigiau negu 
krautuvėse. Batai, kurie krautuvėse kainuoja po 3 svarus, pas 
mus — 2 svarai JO šilingų.

Anglijoje gyvenantieji tautiečiai, kurie nori 
nusipirkti ką nors sau vartoti, per mus gali gauti Urmo 
kainomis, taigi daug pigiau negu krautuvėse ir visokių 
prekių, kaip, pvz., radijo aparatų, televizijos aparatų, 
{vairių baldų, kilimų, laikrodžių, elektrinių pečių, 
siuvamųjų mašinų, gatavų rūbų, kaldrų ir 1.1.

Visais reikalais prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2 
' Tel.: SHOrediteh 8734
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kėsi, o paskutinius krūmus jis sodino jau 
kaip visai prityręs sodininkas.

Kai visi dvidešimt agrastų krūmų buvo 
pasodinti ir stovėjo kaip išrikiuoti vaikai, 
tai didelis, labai malonus jausmas apgau
bė Broniaus krūtinę. Tarytum jis kažką 
labai didelio būtų padaręs. Ar tai ne dide
lis dalykas duoti gyvybę 20 krūmų?! Kas 
rytą jis skubėdavo apžiūrėti tuos krūme
lius, ar jie jau prigijo ir ar visi kaip rei
kiant. Kiekvieną krūmelį jis pažinojo. Jis 
žinojo, kuri šakelė, norėjo nukrypti į šalį. 
Tokią reikia pririšti. Kai kurie krūmai 
sirguliavo, bet dabar jau pasitaisė.

Visuomet labai malonu būdavo Bro
niui, kai jis baigdavo rašyti knygą ir ne
trukus matydavo ją jau atspausdintą ir 
išleistą į knygų parduotuves, į didįjį pa
saulį. Bet kai knyga būdavo baigta, tai ta
rytum ji jau ir lyg nepriklausydavo jam. 
Ji tarytum išeidavo nebeatsigrįždama, ta
rytum jis būtų jau nebereikalingas. O ši
tie krūmai lyg laukte laukė jo. lyg prašėsi 
ir toliau nepalikti jų, neužmiršti palaisty
ti, prižiūrėti.

Ne, nepalik jų.
O teko palikti. Staigiai ir žiauriai. Ir 

vis dėl to karo. Ne tik tuos krūmus, bet ir 
tėvynę teko kuo skubiausiai palikti. Bro

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

Oi nelaimė, ką ai matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėto] mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

DIPLOMATIŠKOS SKYRYBOS

Sunku nustebinti teisininkus. Bet pa
sitaiko.

Kybartų miesto gyventoja Eugenija 
Skuratova atnešė pareiškimą: „Prašau 
liaudies teismą priteisti iš mano vyro Ni
kitos Škuratovo alimentus...“

Ir reikalingus pažymėjimus prie pareiš
kimo pridėjo. Kybartų miesto vykdomojo 
komiteto antspaudu patvirtinta, kad Eu
genija Skuratova augina du vaikus: Ed
vardą — penkiolikmetį ir Liuciją — try
likametę. Yra ir pažymėjimas, kad Nikita 
Skuratovas dirba darbininku Kybartų na 
mų valdyboje.

Viskas kaip reikiant. Net apsiverkė iš
eidama...

Vakare Eugenija ir Nikita Skuratovai, 
susikibę už parankių, ėjo į kiną...

Sunkią mįslę Vilkaviškio teisininkams 
jie užminė. Džiovina smegenis begalvoda 
mi, o išeities nesuranda. E. Skuratova rei 
kalauja: svarstykit pareiškimą. O teisėjas 
nesiryžta, visi Kybartai žino, kad Skura
tovai kuo puikiausiai sugyvena, vienas 
kito neskriaudžia, vaikus vienodai žiūri. 
Ir nenorom teisininkai Įsivaizduoja tokią 
sceną. Teismo posėdis. Atsistoja N. Skūra 
tovas ir sako:

— Pilieti teisėjau, kaip žmogų tave pra 
šau, priteisk iš manęs alimentus... Gyvą 

i
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nius pratęs buvo keliauti ir dažnai atsi
sveikinti su savo įprastine vieta. Bet šįsyk 
buvo kažkodėl labai skaudu ir sunku. Ir 
ne tik dėl karo, dėl tėvynės. Sunku ir gai
la buvo palikti nežinomai ateičiai tuos sa
vo „vaikus“ — tuos dvidešimt agrastų krū 
mų. Išvažiuodamas su gailesčiu metė pas
kutinį žvilgsnį į tuos krūmus.

Ėjo metai. Karas pasibaigė, prasidėjo 
stovyklinis gyvenimas, o vėliau emigraci
ja. Daug kas pasikeitė visų gyvenime, 
daug kas ir Broniaus. Nors jis ir toliau ra 
šo knygas, bet jau rečiau, nes turi ir kitų 
darbų. Neblogai jam sekasi, neblogai jis 
gyvena. Jau ir namuką įsigijo tolimoj, 
svetimoj, bet gražioj šalyje. Dienos bėga 
pilnos darbų, visokių uždavinių. Nėra lai
ko prisiminti praeities.

Tačiau retai, labai retai, eidamas pro 
grakščias lieknas palmes ir margas gėles, 
Bronius sustoja ir užmerkia akis. Jis tada 
nebenori matyti viso to jam svetimo gro
žio. Jo širdis ilgisi savo sodų, miškų ir 
laukų. O kartą jis atsidusęs net pusbalsiu 
sau pasakė: „Jeigu kada grįžčiau į tėvy
nę, tai pirmas dalykas, kur kryptų akys: 
ar tebėra mano agrastai, kaip jie auga?..

V. čekauskienė-Grinkevičiūtė

mane matai, tikrai neduodu aš atlygini
mo žmonai, nepadedu išlaikyti savo vai
kų...

Pasigirsta žmonių murmėjimas. Kurgi 
tai matyta, pilieti teisėjau? Žmogus pats 
prisipažįsta skriaudžiąs šeimą, sutinka 
mokėti alimentus, o jūs...

O teisėjas vis tik nenori patenkinti Eu
genijos Skuratovos pareiškimo.

Nepaskubėkite, skaitytojau, smerkti tei 
sėjo. Jokiu būdu mes negalėtume jo ap
kaltinti tuo, kad jis imasi globoti savo pa
reigas užmiršusius tėvus. O kad paaiškėtų 
škuratovų kėslai ir teisėjo abejonės, prisi 
minkime truputį senesnius laikus. Tai 
buvo vieną žiemos dieną prieš dvylika me 
tų. Stovėjo tada tas N. Skuratovas prieš 
tą patį stalą. Tik ne kaip atgailaujantis 
šeimos skriaudėjas, o kaip valstybinio 
turto grobstytojas. Pateko jis tada iš pa
ruošų kontoros direktoriaus kėdės. Minkš 
tą kėdę teko pakeisti kietu teisiamųjų 
suolu ir jo sėbrui — Vilkaviškio vartoto
jų kooperatyvo paruošų vedėjui Juozui 
Vekeriotui. Bičiuliai ilgokai iš metalo lau 
žo kalė pinigus, kol gavo per nagus. Tei
sininkai priskaičiavo iš valstybės pavog
tus pinigus ir gerokai nustebo — 60.000 
rublių senais pinigais susikišo į kišenes 
direktorius su vedėju. Pasodino už tai N. 
Škuratovą su J. Vekeriotu dar ant kietes
nio suolo ir dar pareikalavo:

— Grąžinkit valstybei ką pavogėt!
— Imkit, — geraširdiškai sutinka tie. 

— Tik mes nieko neturim.
Taip ir liko. Geraširdžiai kooperatyvo 

vadovai nurašė tą sumą į nuostolius (vals 
tybės, žinoma), o dokumentus kažkur 
pradangino. Sugrįžo N. Skuratovas su J.
Vekeriotu iš ten, kur buvo, pasiklausė, 
pauostinėjo: tylu, ramu. Išgąsdino tik N. 
Škuratovą vienas kaimynas, su kuriuo 
kažkada dirbo kartu. Susitiko kartą ir 
sako:

— O skolelės ar nepamiršai?
Perbalo buvęs paruošų kontoros direk

torius. Tuoj jis prisiminė anuos 60 tūks
tančių.

— Anokia ten, tiesa, ir skola, — nurami 
no jį kaimynas. — Pameni, 50 rublių sko
linai išgėrimui... Naujais dabar tik penki.

Skolininkui-užmaršuoliui net ašaros iš
tryško iš susijaudinimo. Vyrai nudrožė į 
restoraną...

Direktorium, tiesa, N. Skuratovas dau
giau nebuvo. Negrįžo į taip „pavojingą“ 
darbo barą ir J. Vekeriotas. Abu tapo ga
mybininkais: N. Skuratovas — krosninin 
ku namų valdyboje, J. Vekeriotas — elek
tromonteriu.

Gyvena sau, vaikus augina. Namus pa
sistatė. J. Vekeriotas nedidelį namuką 
susirentė, o N. Skuratovas pradėjo statyti 
Kybartuose Čapajevo vardo gatvėje di
džiulį, dviaukštį.

Skuratovas tuoj ims įrodinėti, kad tai 
ne jo, o žmonos namas. Taip, tos pačios 
Eugenijos, kuriai vargšelei tenka du vai
kus maitinti ir mokyti iš kuklaus atlygini
mo. Bet mūras augo sparčiai, nors nei N. 
Skuratovas, nei žmona, nei vaikai nuogi, 
basi ir alkani nevaikščiojo. Priešingai, 
visai gerai maitinasi ir rengiasi. Netrūko 
ir medžiagų, nors miesto vykdomasis ko
mitetas labai nedaug teišskyrė. Kaimynai 
niekuo nesistebėjo, tik suprantančiai šyp
sojos!. Kas jau kas, o kaimynai, patikėki
te, neužmiršta nei kada, nei kiek N. Sku
ratovas iš valstybės pavogė.

Šį lietingą rudenį dviejų aukštų lizdelis 
būtų priglaudęs Škuratovų šeimą. Bet kaž 
kas ėmė ir pašnibždėjo:

— O kaip su senąja skolele valstybei?.. 
Taip atsirado ant teisėjo stalo E, Skūra-

| KASDIENIŠKOS 
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
mėgstu lietuviškuose kitų žemynų laik

raščiuose prasekti žinias, kas ir kaip rašo 
ma apie D. Britanijos lietuvius, jų darbus 
ir bėdas. Matyt, toks jau parapijinis apsi- 
tūpėjimas: su kuo sutampi, tuo ir pats pa 
tampi. Tai kai šito parapijinio jausmo ve 
damas dairausi, užtinku kartais visokių 
įdomybių. Tačiau užtikti tai užtinki, bet 
ką su jomis darysi? Paskaitai ir palieki. 
Su kuo gi dabar pasiskaitęs pradėsi gin
čytis, jei ir nesąmonė būtų pasakyta? O 
kai kurie dalykai, be abejo, neturėtų būti 
praleidžiąmi tylomis. Nesąmones reikėtų 
atitaisyti, o visokius neaiškumus išsiaiš
kinti. Antraip, tyčia ar netyčia, prisidaro
me vieni kitiems ar geriems reikalams 
žalos.

Štai man visada įdomu, kas parašoma 
apie Nidos leidžiamąją „Rinktinę“. Žinau, 
kad mūsų žmonės mėgsta ją. Tie žmonės, 
kuriuos ji pasiekia. Dėl to labai įdomu, ką 
dėl jos sako šviesūs ir išmintingi rabinai. 
Pavyzdžiui, labai įdomių trumpų pasisa
kymų dėl jos yra davęs „Lietuvių Dienų“ 
žurnalas, kurį dažnai pamini „Europos 
Lietuvis“ vis gražiai, vis teigiamai, vis, sa 
kyčiau, su intencija, kad savas savo ne tik 
nekanda, bet ir neloja...

O anąkart žinote, ką parašė „Lietuvių 
Dienos“ apie savo giminės bičiulę „Rink
tinę“? Sako: jai šališkai parenkama me
džiaga! Tiek ir tik tiek! Ar tai nėra pri- 
slėptas kaltinimas? Be abejo, kaltinimas. 
Ar jis pagrįstas? Tai „Lietuvių Dienos“ 
pavyzdžiais turėjo įrodyti. O jei net ir ne
bandoma to kaltinimo Įrodyti, kaip tada 
reikia pavadinti patį tokį pasisakymą?

—0—
Būčiau visiškai nebejudinęs ano neįro

dyto kaltinimo, jei „Lietuvių Dienų“ žur
nalas naujausiame numeryje nebūtų vėl 
paskelbęs, sakyčiau, herezijų. Sako, toks 
leidinys, kaip „Rinktinė“, vargu reikalin
gas; perspausdinamieji dalykai, sako, var
gu verti didesnio dėmesio, ypačiai dėl to, 
kad tai daugiausia vis istorijos ir geografi 
jos populiarizacija.

Iš tiesų ar verta leisti? Žinoma, dalykas 
gali būti svarstytinas. Yra juk žmonių, ku 
rie save ir kitus kartais įkyriai klausia, ar 
verta gyventi. Ar verta iš viso turėti laik
raščių, knygų? Ar verta leisti „Lietuvių 
Dienas“?—_Ar verta kurti organizacijas^ 
priešintis Lietuvos okupacijai, stengtis pa 
laikyti ar išlaikyti lietuvybę? Ar nebūtų 
geriau tik pavalgyti ir išmiegoti, kaip par 
sėliams?

SIGNALINIS
Norint pasiųsti skubų pranešimą, reikia 

paimti... du molinius vienodo didumo in
dus su vienodomis skylutėmis dugne, taip 
bent tvirtino senovės graikai. Paskui j in
dus įdedami stovai su vienodu įpiovų skai 
čiumi. Kiekvienoje įpiovoje įrašomas koks 
nors įvykis, dažniausiai pavojaus: „raite
liai įsibrovė į šalį“, „artinasi priešo 
laivai“...

Indai siunčiami į skirtingus punktus: 
vienas į išsiuntimo stotį, kitas į paskyri
mo. Ten jie pripilami vandens, ir stovai 
su įpiovomis pavirsta plūdėmis.

Įvykus kokiam nors įvykiui, išsiuntimo 
stotyje iškeliamas fakelas. Paskyrimo vie 
toje įžiebiamas kitas. Tai reiškia — pri
ėmimui pasiruošta. Paskui išsiuntimo sto 
tyje fakelas nuleidžiamas ir tuo pat metu 
atkemšami abu indai. Vandeniui iš jų pa- 
mažiau ištekant, stovai lėtai grimzta. Kai 
reikalingas užrašas atsiduria ties kraštu, 
išsiuntimo stotyje vėl pakeliamas fakelas. 
Tai reiškia: angą reikia užkišti. Paskyri
mo stotyje perskaitomas virš indo kraštų 
matomas užrašas. Pranešimas perduotas.

Tačiau šis būdas tuo nepatogus, kad įvy 
kių, užrašytų ant stovo, skaičius ribotas. 
Be to, negalima perduoti skaičių: kiek 
priešo laivų artinasi prie kranto, kiek rai 
telių įsiveržė į šalį.

tovos pareiškimas. Per teismą bus ap
skelbta, kad su vyru nieko bendro neturi, 
namą pati pasistatė. O jei kas ir pareika
laus vyro senosios skolos, šis galės atsa
kyti taip, kaip prieš 12 metų:

— Neturiu...
štai dabar teisininkai galvas rankomis 

parėmę. Jeigu teisybę pasakytume, tai aš 
juos suprantu, nes pats rašau ir bijau. 
Paskaitys Škuratovai feljetoną, mirktelės 
vienas kitam ir akimirksniu įrodys, kad 
jie tikrai nesugyvena. Sumuš Skuratovas 
žmoną. Viskas bus kaip reikiant: Škurato 
vas keiksis, Skuratova šauks taip, kad 
būtinai kaimynai girdėtų. O vakare, pa
brėždami kiekvieną žodį bučiniu, rašys 
pareiškimą teismui dėl... skyrybų.

Nieko nepasakysi — diplomatiškos bus 
skyrybos!

A. Marcinkevičius
(„Tiesos“ koresp.)

„Tiesa“, 1962.IX.2l

Tokių siūlymų negalima būtų laukti iš 
„Lietuvių Dienų“. Pavyzdžiui, man „Lietu 
vių Dienose“ yra dalykų, kurie nepatinka, 
tačiau aš neišdrįsčiau kelti klausimo, kad 
jos susilikviduotų.

—0—
Gal ir yra toks dalykas, kaip profesinis 

pavydas. Man jis svetimas, juo labiau, 
kad neturiu kam ko pavydėti. Bet ar „Lie 
tuvių Dienos“ kartais nejaučia pavydo 
„Rinktinei“? Jeigu nepavydėtų, tai bent 
jau tiesos neiškraipytų. O nėra juk tiesa 
rašyti, kad „Rinktinėj“ spausdinama vien 
tik istorijos ir geografijos populiarizacija. 
Tokia netiesa, kurios nebūtų gal prasmės 
net ir atitaisinėti. Argi nebuvo minėti Do 
bilas-Lindė, Tysliava, Binkis, Čiurlionis, 
Biržiška ir kiti? Ar nebuvo perspausdinta 
iš periodikos visa eilė straipsnių ir straips 
nelių kultūros temomis? Aš suprantu, kad 
galima būtų pageidauti skirti vietos ir 
tam, kas šiandien kuriama ir sukurta. Sa
kysim, perspausdinti apžvalginių straips
nių kultūros klausimais, knygų recenzijų. 
Tačiau man rodos, kad šituo keliu nuėjus 
labai nesunku pasiklysti ir išeiti į lankas. 
Palyginkite kelias kurios nors knygos re
cenzijas ir pamatysite, kiek jose būna 
lengvo pasišvaistymo žodžiais, nepagrįstų 
teigimų, dėl kurių gali ginčytis ir galo ne
surasti. O rabiniškos išminties neturįs lie 
tuvis nori faktų ir dar kartą faktų, kurie 
palaikytų ir stiprintų jo lietuvybę.

' — 0—
„Lietuvių Dienose“ tvirtinama, kad daug 

daugiau naudos būtų buvę padaryta, jei 
toks leidinys, pavyzdžiui, būtų buvęs skir 
tas naujiems lietuvių literatūros kūri
niams skelbti.

Mintis gera, bet, man rodos, sunkiai 
įvykdoma. Turėjome „Gabijos“ leidžiamą 
ją „Gabiją“. Kur gi ji dingo ir dėl ko? 
Man rodos, jai trūko skaitytojų. Turėjome 
„Literatūros Lankus“, bet seniai jau ir jų 
bematėme naują numerį. Kas gi jiems at 
sitiko? Kodėl gi taip ilgai gimdomas nau 
jas numeris? Galėčiau tik spėlioti. Manau, 
kad trūksta pinigučių ir kad rašytojai ne 
gali suorganizuoti medžiagos.

Tačiau visiškai palaikyčiau Nidos pašto 
gėje gimusią mintį, kad kas metai būtų 
galima išleisti vis po literatūrinį metraš
tį, gal ir ne tokį storą, kaip žąsį, bet spaus 
dinantį naujus kūrinius. Gal tuomet ir 
„Lietuvių Dienos“ būtų patenkintos. Vil
kas būtų sotus ir avis gyva.

Tavo Jonas

„TELEGRAFAS“
Ir tada į pagalbą ateina signalinis tele

grafas. Išsiuntimo stotyje pastatomos dvi 
sienos su dantimis, esančiais tam tikrame 
dtstume vienas nuo kito.

Kiekviena stotis turi turėti kodą, kuria 
me 24-ios graikų alfabeto raidės surašo
mos penkiose lentelėse po penkias raides 
kiekvienoje, išskyrus paskutiniąją, kurio
je likdavo tiktai keturios raidės.

Sakykime, pranešimas, kurį reikia per
duoti, prasideda raide, kuri antroje kodo 
lentelėje užima penktą vietą. Tada vieno
je sienoje pakeliami du fakelai, kitoje — 
penki.

Dvidešimt trijų — dvidešimt penkių žo
džių sakiniui reikėdavo 200 signalų. Per 
naktį buvo galima perduoti daug naudin
gų pranešimų. Taip per visą šalį, nuo vie
tovės į vietovę, keliaudavo žinia.

NOSINĖ
Šis iškvėpintas ir būtinas mūsų drabu

žių priedas taip pat turi savo istoriją. Se
novės egiptiečiai ją vartojo kaip amuletą. 
Ji buvo žinoma taip pat ir antikos grai
kams. Vienoje vazoje galima matyti mo
ters figūrą, belaikančią dešinėje rankoje 
nosinę. XVI a. Prancūzijoje rūmų baliuo
se į damų tualetą būtinai įeidavo ir nosi
nės. gausiai išsiuvinėtos ir papuoštos nėri 
niais. Jas kartais moterys dovanodavo sa
vo garbintojams kaip palankumo ženklą.

XVI-XVIII a. nosines turtingos damos 
naudojo kaip papuošalą, ir tik XIX a. jos 
įgavo praktinį pobūdį. Nosinių papuoši
mai darėsi vis retesni, pagaliau pasiliko 
tik monogramos.

LAŠIŠA — ŠTURMANAS
Buvo laikoma, kad praeities jūreiviai 

pirmieji pradėjo plaukioti, orientuodamie 
si pagal žvaigždes. Tačiau Kanados moks
lininkai nustatė, kad pirmenybės laurai 
tenka žuvims.

Mokslininkai aptiko, kad sibirinė lašiša 
migracijos metu, laikydamasi griežto 
maršruto, naudojasi žvaigždžių pakalba.

Nors migruojančias lašišas nuo instink 
tyviai teisingai pasirinkto kelio nukreipia 
oro pasikeitimai, mėnulio šviesa, saulėly
džiai, miestų žiburių atšvaitai, jos jį su
randa, orientuodamosios pagal žvaigždes.
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Europos lietuviu kronikų
PRAŠOMA ATSILYGINTI

„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klu 
bo leidėjas Lietuvių Namų Akc. Bendrovė 
spalio mėn. paskutinę dieną baigia finan
sinius metus.

Sąskaitybos darbas žymiai paprastesnis 
būna ir be reikalo nesugaištama tiek 
daug laiko, kai nereikia sudarinėti skoli
ninkų sąrašų.

Dėl to būkite malonūs sulikviduoti savo 
skolas, kas jų turi: atsiteiskite už „Euro- 

,pos Lietuvį“ ir Nidos Knygų Klubo kny
gas ir kitokius leidinius.

&

KOKIA BUS SEKANTI KNYGA?
Skaitytojai j6u gavo-iš karto du naujus 

Nidos Knygų Klubo leidinius — P. Oren
taitės „Daubiškės inteligentų" romano I 
ir II tomus.

O kas toliau?
Ogi kanauninko Mykolo Vaitkaus pir

masis atsiminimų tomas „Su Minija į Bal
tiją“.

Kan. M. Vaitkus žinomas savo puikiu 
talentu rašyti atsiminimus. Kai kas jo at
siminimų yra išėję atskiromis knygomis, 
o nuotrupų yra buvę periodikoje. Dabar 
rašytojas ryžosi dar knygomis nespausdin 
tus savo atsiminimus pateikti skaityto
jams bent keliais tomais, ir juos visus pa
siryžo išleisti Nidos Knygų Klubas.

Dabar leidžiamasis pirmasis tomas pri
stato skaitytojui kanauninko vaikystę ir 
pirmuosius mokyklinius metus. Viską gau 
bia reta šilima ir švelnus jumoras. Pui
kios žmonių charakteristikos.

LONDONAS
F. NEVERAVIČIAUS SVEIKATA 

TAISOSI
Rašytojas F. Neveravičius po sunkios 

skilvio operacijos jau grįžo namo.
Pamažu grįžta jėgos, sveikata taisosi.

LANKĖSI IR PARĖMĖ LAIKRAŠTĮ
Iš Amerikos į Londoną buvo atvažiavęs 

V. Vebeliūnas ir apsistojęs Lietuvių Na
muose.

„Europos Lietuvio“ reikalams paaukojo 
2 svarus.

Ta proga Lietuvių Namuose lankėsi ir 
didieji visokio lietuviško darbo rėmėjai 
T. ir J. Bakaičiai. Ir jie paliko 2 svarų au
ką „Europos Lietuviui“.

„DAINAVOS“ METINIS 
SUSIRINKIMAS

Spalio 28 d., sekmadienį, 4 vai. p.p., Lie
tuvių Namuose, 1, Ladbroke Gardens, 
W.11, šaukiamas

L.L.M. „Dainavos“ Sambūrio 
Metinis Susirinkimas.

Bus renkama nauja valdyba ir aptaria
mi kiti bėgamieji reikalai.
Visos narės prašomos būtinai dalyvauti. 

Taip pat laukiama atsilankant norinčių 
naujai įstoti sambūrin.

ORGANIZUOJAMA TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPĖ

Londone vėl norima suorganizuoti tau
tinių šokių grupę. Šokiams vadovauti su
tiko P. Nenortienė.

Visi Londono ir apylinkės jaunuoliai ir 
jaunuolės, norintieji dalyvauti šioje šokių 
grupėje, prašomi rinktis šį sekmadienį, 
spalio 21 d., 3.30 vai. p.p., Lietuvių 
muose, 1. Ladbroke Gardens, W.11.

Na-

LIETUVIŠKOJI MOKYKLA

vėlšeštadieniais 2 vai. Parapijos salėje 
ims veikti liet, mokykla. Manoma sudary
ti pradedančių ii* pažengusių grupes. Tė
vai vaikus tuojau užrašo klebonijoje arba 
pas Tėvų Komiteto narius. Mokslo pra
džia spalio 20 d.

DU MAIRONIO MINĖJIMAI

Didesnės lietuvių kolonijos Anglijoje vi 
su rimtumu atšventė mūsų tautos dai
niaus Maironio pirmojo šimtmečio gimi
mo sukaktį. Ypač turiningi buvo paskuti
nieji du minėjimai — Bradforde ir Man- 
chesteryje.

BRADFORDE dainiaus sukaktį gražiai 
surengė Vyties Klubo valdyba rugsėjo 29 
d. Kai didžiulėje Textile's Hall salėje susi 
rinko lietuviai iš vietos ir apylinkių — 
Huddersfieldo, Keighley, Leeds, net Man- 
chesterio ir Rochdalės, — minėjimą prade 
jo O. Pe’.eckienė, su įsijautimu padekla
mavusi poeto „Jaunosios Lietuvos“ įžan
gą. Trumpoje kalboje iškėlęs Maironio 
reikšmę mūsų tautai, A. Bučys pakvietė 
kun. J. Kuzmickį skaityti paskaitos apie 
dainių. Pažėręs atsiminimų pluoštą apie 
poeto asmenį, paskaitininkas trumpai per 
žvelgė Maironio kūrybą, pašvęstą atgims 
tančiai Lietuvai.

Meninėje dalyje labai gražiai pasirodė 
Manchesterio lietuvių choras, diriguoja
mas T. Buroko. Nors choras negausus, ta
čiau vyrų trio puikiai išpildė Maironio 
„Maldą“, o visi kartu — „Už Raseinių“ ir 
„Lietuva brangi“. Puikiai pasirodė ir mo
te ys, sudamavusios duetu „Jau vakaras“ 
ir „Mėnulį“, o kvartetu — „Lopšinę“, „Li 
nelius“ ir „Ramunėlę“. Po to A. Bučys pa 
deklamavo „Čidinską“, akomponuojant 
pianinu.

Ypač įspūdingai pasirodė Huddersfieldo 
jaunųjų šokėjų grupė — O. Peleckienės 
mokiniai. Jei tautinis šokis vertė gėrėtis 
pačių jauniausiųjų grakštumu ir vyresnių 
jų tradicijų tęsimu, tai „Leiskit į tėvynę“ 
plastika nevienam ašaras išspaudė.
Rengėjai, įteikę gėlių savo talkininkams 

ir kartu su visais sugiedoję Tautos Him
ną, galėjo džiaugtis tikrai pavykusiu mi
nėjimu, kuris buvo paįvairintas' loterija, 
užkandomis ir linksmais šokiais.

MANCHESTERYJE Maironio sukaktį 
spalio 6 d. surengė Lietuvių Koordinaci
nis komitetas, kuriam talkininkavo apie 
40 žmonių. Minėjimą, į kurį lietuviai itin 
gausiai susirinko, pradėjo vyrai, išpildę 
duetu Maironio „Maldą". Įžanginėje kal
boje komiteto vardu kalbėjęs A. Pilkaus
kas pabrėžė, kad Maironis yra antras mū
sų tautos vyras, kurio vardu pavadinti 
metai. Kun. J. Kuzmickis savo paskaitoje 
supažindino klausytojus su Maironio as
meniu, o antroje dalyje peržvelgė poeto 
kūrybą, kokios reikšmės ji turėjo kovų 
dėl nepriklausomybės metu, Lietuvos lais 
vės saulei užtekėjus ir vėl į vergiją pate
kus.

Meninėje dalyje vietos mišrus ir moterų 
choras, gražiai parengtas T. Buroko, su 
ypatingu įsijautimu išpildė anksčiau 
Bradforde dainuotas dainas. Gražią staig
meną padarė jaunosios dainininkės -^Jru 
tė Jakubaitytė ir Birutė Petrauskaitė, drą 
šiai ir guviai padainavusios po gražią dai 
nelę. „Jaunosios Lietuvos“ įža'ngą pade
klamavus E. Sabaliauskui, pirmą kartą pa 
sirodė vietos jaunimo tautinių šokių gru
pė, vadovaujama Irenos šneliūtės. Rūpės 
tingai pasirengę ir pirmą kartą pasirody- 
dami visuomenei, jaunuoliai gražiai pašo 
ko „Šustą“ ir „Kubilą“. Džiaugdamasis vi 
sų pritarimu ir entuziazmu. A. Pilkauskas 
jautriai padėkojo minėjimo talkininkams, 
° gyvų gėlių puokštės palydėjo visų pade 
ką meninės programos dalyviams.

Po minėjimo labai gausiai susirinkę sve 
čiai vaišinosi alučiu, mėgino laimę loteri
joje. pasišnekučiavo ir pašoko.

Abu paskutinius Maironio minėjimus 
reikia laikyti labai gerai pavykusiais. Mū 
sų žmonės visuomet mielai dalyvauja tau 
tinėse šventėse, kuriose ir išgirsta ir pa
mato šio to naujo. J. K-is

VASARIO 16 GIMNAZIJA
VASARIO 16-SIOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS KUN. DR. L. GRONIO INFORMACINIS PRANEŠIMAS

— 1962.IX.1 laikotarpį (Spausdinamas sutrumpintas)
neatvyko, o naujai j įvairias klases įstojo 
12. Metų eigoje tas skaičius keitėsi, nes 
vieni išstojo, kiti įstojo. Jų tarpe viena 
mokinė (į 4 kl.) iš Amerikos ir 1 mokinys 
(į 5 kl.) iš Anglijos. Berniukų buvo 20 
daugiau negu mergaičių. Pabaigoje 1961/ 
62 mokslo metų buvo 103 mokiniai — 60 
bern. ir 43 mergaitės. Didžiausia buvo J 
klasė su 19 mokinių, mažiausia — IX kla
sė su 5 mok., viena klasė turėjo 9, dvi — 
po 10, o visos kitos kiek daugiau — nuo 
11 iki 15 mokinių.

Kaip jau minėta, IX klasėje buvo 5 mo
kiniai. Prie brandos egzaminų, kurie vyks 
ta prieš Velykas, buvo prileisti tačiau tik 
3 (2 bern. ir 1 mergaitė). Visi trys prileis
tieji kvotimus laimingai išlaikė ir gavo 
brandos atestatą. Ir šiame laikotarpyje 
buvo mokinių pasikeitimų. Prieš Velykas 
buvo likę 101 moksleivis (61 bern., 40 
merg.) 1962/63 mokslo metai pradėti su 
99 moksleiviais — 60 bern. ir 39 merg. 
Naujai įstojo — 21, — (9 bern., 12 merg.), 
Gimnaziją apleido dėl nepažangumo moks 
le ir kitų sumetimų 23 moksleiviai. Vieni 
jų buvo pasitraukę ar priversti pasitrauk 
ti prieš Velykas, kiti po Velykų.

Reikia pastebėti ,kad po šių pasikeiti
mų naujais mokslo metais pakitėjo ir kla
sių sudėtis. Dėl palikimo antriems me
tams VII klasė su 5 mok. pasidarė mažiau 
šia, o IX pakilo iki 9. I ir II klasė turi po 
17. III kl. 11. IV — 10, V-VI po 12. VIII — 
8 mokinius. Berniukų buvo 60. merg. 39, 
kat. 68, evang. 31.

Pedagogų Tarybos nutarimu per šį pra
nešimo laikotarpį dėl grynai disciplinari
nių nusikaltimų buvo iš Gimnazijos atleis
ti 3 mok. ( 1 bern. ir 2 merg.), dėl disci
plinarinių motyvų ir nepažangumo moks
le — 2 bern. ir dėl mokslinio nesugebėji
mo 1 merg.

už 1961.IX.1

Pačioje pradžioje norėčiau išreikšti mū
sų gilią padėką visiems būrelių nariams 
drauge su jų vadovais, kurie ir pastarai
siais metais dar uoliau rėmė savo įnašais 
Gimnaziją. Jų čempionu ir toliau paliko 
kun. B. Sugintas, kuris įkūrė dar du nau
jus — 44-45 — būrelius. Didelė padėka 
priklauso ir BALF'ui su jo Pirmininku 
prof. Dr. kan. Končiumi, visai eilei organi 
zuotų vienetų, atskiriems asmenims, klu
bams, bankams, draugijoms, kurie ir šia
me laikotarpyje gausiai rėmė Gimnaziją.

Galop su gilia padėka tenka suminėti ir 
Vok. Krašto Valdybos sėkmingas pastan
gas, kurių dėka yra išgauta iš vokiečių 
ministerijų didesnė ir pastovi Gimnazijai 
išlaikyti piniginė parama.

Mokytojai
Po vasaros atostogų mokytojų skaičius, 

gavus naują mokytoją anglų kalbai, iš 15 
pakilo iki 16, kaip kad seniau yra buvę. 
Šį skaičių sudarė 12 lietuvių ir 4 vokie
čiai. Jų tarpe 3 moterys. Iš jų 6 akademi
kai (visi lietuviai), 3 su specialiu mokslu 
(muzikos, meno, kūno kultūros — visi lie
tuviai), 3 akademikai kandidatai (visi 
vokiečiai) ir 4 su viduriniu išsilavinimu 
(3 lietuv. ir 1 vok.). 10 mokytojų (9 liet, 
ir i vok.) buvo etatiniai su pilnu atlygini
mu ir ne mažiau kaip 24 savaitinėmis pa
mokomis. Dauguma jų turėjo daugiau, ne 
gu 24 sav. pamokas. Išimtį sudarė Direk
torius ir Inspektorius, kuriems dėl jų ad
ministracinių pareigų statutu nustatytas 
mažesnis pamokų skaičius. Likusieji 6 mo 
kytojai—3 lietuviai (jų tarpe 2 bendrabu 
čio vedėjai) ir 3 vokiečiai buvo neetati
niai — pagalbiniai ir gaudavo ąflyginimą 
tik už atitinkamą skaičių valandų. Taigi 
su pilnu skaičiumi pamokų buvo tik 8 mo 
kytojai. Čia reikia pabrėžti, kad Vasario 
16-sios Gimnazija dėl dviejų pagrindinių 
kalbų — lietuvių ir vokiečių, o taip ir dėl 
kitų lituanistinių dalykų turi daugiau sa
vaitinių pamokų, negu vokiečių ar buvu
sios gimnazijos Lietuvoje.

Mokytojų atlyginimai pasiliko tie patys, 
kaip ir anksčiau, būtent, su akademiniu 
išsilavinimu — 450, — DM. mėnesiui, be 
akademinio — 400, — DM., pridėjus 50. 
— už ištarnautą penkmetį ir vaikų priedą, 
jei kas jų turi.

Tarnautojai
Jų skaičius siekė 10. Raštinę aptarnau

ja du asmenys — ūkvedys ir mašininkė. 
Virtuvę aptarnauja 5 asmenys. Laikomi 
yra dar: 1 šoferis, 1 kūrikas ir 1 šlavike. 
Jų mėnesinio atlyginimo išlaidos su mo
kesčiais ir Ligonių Kasa siekė 3.777,50 
DM.

čia reikia pabrėžti, kad taupumo sume 
timais nuo 1960 m. Kalėdų išsiverčiamą 
be sekretoriaus. Jo darbą atlieka direkto
rius, ūkvedys ir vienas Kr-to V-bos narių, 
neimdami už tai jokio atlyginimo. Maši
ninkė yra bendra Gimnazijai' ir Krašto 
Valdybai ir šių abiejų įstaigų apmokama.

Moksleiviai
Po vasaros atostogų mokslas buvo tęsia 

mas su 105 moksleiviais. Buvusieji 8 mo
kiniai dėl įvairių priežasčių po atostogų

Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai.
Kreipkis tik tuojau pas Taurą, 
Ir neliks kišenėj kiaura.

TAURAS
(A. Briedis)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE

Kultūriniai ir kiti pasireiškimai
Įvairiems kultūriniams pasireiškimams 

ruošti buvo sudaryta mokytojų komisija. 
Jos uždavinys:~moksleivių pagalba ruošti 
iškilmingesnių tautinių švenčių minėji
mą. Per šį laikotarpį buvo suruošta: Tau
tos Šventė, Vasario 16 ir Joninių minėji
mas. Ypač šis paskutinysis šiais metais pa 
sižymėjo gražia ir įvairia programa, su
traukdamas apie tris šimtus dalyvių — 
lietuvių ir vietos gyventojų. Tai buvo pir
mas tokio viešo pobūdžio pasireiškimas.

Šis minėjimas buvo plačiai aprašytas 
net kelių vokiečių laikraščių. Šiame laiko 
tarpyje šalia Ateitininkų, Skautų ir Evan
gelikų Būrelio, įsikūrė Literatų ir Meni
ninkų būreliai. Šios moksleivių organiza
cijos suruošė kelis atskirus ir bendrus mi 
nėjimus, k. a.: Kr. Kar., Kalėdų egi., Šv. 
Kazim, akademiją, Motinos dieną ir kitus. 
Jų veikimas galėtų būti daug gyvesnis ir 
turtingesnis.

Tautinių šokių grupė padidėjo mažąja 
mergaičių grupe. Abi- grupės turėjo visą 
eilę-pasirodymų ne tik savųjų tarpe, bet ir 
pas vokiečius, amerikiečius ir kitus. Pažy 
mėtini paskutinieji du pasirodymai liepos 
mėn. „Kirche in Not“ Kongrese Koenig- 
steine, ir rugp. mėn. Romoje per „E. Fa- 
milia“ suvažiavimą. Taip didžiųjų, taip 
mažesniųjų tautinių šokių grupės pasižy
mi gera technika ir gražiu, menišku šokių 
išpildymu.

Gimnazijos choras reiškiasi daugiau vi
daus Gimnazijos gyvenime. Yra sudary
tas ir mažesnis vyrų chorelis, palydimas 
2 akordeonų.

Pažymėtini ir sportiniai moksleivių su
gebėjimai, k.a.: krepšinio ir futbolo, nors 
atskirų ratelių ir nėra sukurta. Ypač stip 
rūs yra krepšininkai, kurie beveik visada 
rungtynėse su vietiniais išeina laimėto
jais. Tokių rungtynių su kitais per šį laiko 
tarpį turėta keletas. 

ir 1960 m. pir 
gyvybės ženk- 
mėn. ir 1 nuo

buvusi šios

paramos no- 
aukas per šį

kun. B. Sugintą, kuris reguliariai kas mė
nuo siunčia pilną nuo savo 45 būrelių įna 
šą, kas sudaro Gimnazijai pagrindinę kiek 
vieno mėnesio paramą.

Vidutiniškai veikia 17 būrelių, kurie 
yra atsilyginę pilnai už 1961 m., kiti 2 
kiek atsilikę už 1961 m. Nustoję veikę 17 
būrelių. 15 jų jau nuo 1959 
mo pusmečio liovėsi rodyti 
lūs, 1 nuo 1960 m. gruodžio 
1961 m. gegužės pradžios.

Naujai šiame laikotarpyje įsteigti 5 bū 
reliai, 2 Čikagoje. 2 New Yorke ir 1 Vokie 
tijoje. Kaip jau minėta, du jų įkūrė kun. 
B. Sugintas, du Vyt. Strolia ir vieną Vo
kietijoje Jadvyga Kelerytė, 
Gimnazijos auklėtinė.

Šalia būrelių teikiamosios 
rėčiau dar suminėti, kokias 
laikotarpį yra suteikę Gimnazijai atskiri 
asmenys, organizacijos, bankai, klubai, 
draugijos:

Dantų Gyd. S-ga per A. Mačiuikienę, 
Chicago — 100 dol., Kanados Liet. B-nės 
šalpos Fond, per J. Mališką, Montreal — 
300 dol.. Balfo Chicagos Apskr. Valdyba 
per I. Daukų, Chicago — 200 dol., Racine, 
Wis„ Balfo sk. per sekr. Schillingą — 75, 
Aukos per A. Gulbinską, Chicago—80 dol., 
Rockfordo Liet. B-nės Chicago Apyg. per 
J. Kiznį — 50 dol., Chicagos Jaunimo Org. 
Pareng. K-tas per R. Šliažą — 227.23, JAV 
Liet. B-nės Philadelphijos Apyl. per ižd. 
J. Jarašiūną — 504.50, Raseiniečių pobū
vio auka per A. Zujų, Chicago — 98,50, 
Dr. R. Sidris. Streator. Ill.—150 dol., Gail. 
Seserų Chicagos S-ga per I. Daukų — 200, 
Rockfordo Apyl. per pirm. J. Kiznį — 65, 
D. Britanijoje gyvenusių liet, linksmava- 
ksrio pelnas per K. Rožanską, Chicago — 
50 dol., Dr. Ed. Lenkauskas, Clevelande, 
per A. Gulbinską — 50 dol., Aukos per A. 
Gulbinską, Chicago — 75 dol., Dr. Vyt. 
Avižonis, Milford — 60 dol., Bankstown 
Apyl. lietuviai per Kr. V-bos ižd. R. Venc
lovą, Sydney, Australija — 43.14.9 sv., III. 
Liet. Gyd. D-ja. Pag. Mot. Vienetas per A. 
Vileišienę — 100 dol.. Amer. Liet. Tauti
nė S-ga, Philadelphijos 6 skyr. per P. Di
delį — 50 dol., Miami, Fla, ALT‘o Sk. per 
J. Verbelą — 100 dol„ D. Venclauskaitė, 
Waterbury — 100 dol., JAV Liet. Bendr. 
Rochesterio Apyl. per ižd. V. Vitkų — 50, 
JAV Liet. Bendr. Amsterdamo Apyl. per 
ižd. S. Lekutį — 50 dol., Fort William Ap. 
liet, per D. E. Jasevičiūtę — 61,50, K. Do
nelaičio Lituanistikos Mokyklos mokytojų 
ir mokinių aukos per A. Gulbinską, Chi
cago — 192,36, Parama (Toronto) per Rei 
kalų Ved. šerną — 500 dol., Prel. J. Gu
tausko ir Škotijos lietuvių aukos —40 sv., 
Hamiltono Liet. Kredito Dr-ja Talka per 
pirm. E. Sudiką — 240 dol., Rockfordo 
Liet. B-nės Apyl. per J. Kiznį — 50 dol., 
Balfo 35 skyr. per V. Audėną, Hilside — 
115 dol.. Liet. Dantų Gyd. Dr-ja Chicago- 
je per I. Daukų,— 131,50, J. Kedys, Baltic 
P.L. Parramatta. Australija — 20 sv„ Am. 
Liet. Stud. S-ga, Hartfordo sk., per G. Si- 
monavičių — 31 dol.. V. Australijos liet. 
B-nė per A. Kateivą — 38.4.0 sv., N. Ze
landijos Kr. V-bos- aukos per E. Varkalie 
nę —DM261,50. Bostono Liet. Moterų Klu 
bas per sekr. I. Manomaitienę — 50 dol., 
a.a. Maceinos testamento palikimas per J. 
Vaineikį, Chicago — 500 dol.

Gimnazijos išlaikymo problema lengvai 
būtų išsprendžiama, jei šalia veikiančiųjų 
būrelių įsijungtų likusioji laisvame pašau 
lyje gyvenanti lietuvių dalis. Jei kiekvie
nas PLB narys skirtų Gimnazijai nors po 
1 dol. (ar 4 DM į metus), o organizuoti vie 
netai įsipareigotų skirti kas mėnesis ar 
kasmet pastovią didesnę duoklę, tai tąsyk 
nebūtų jokių finansinių galvosūkių. -

Moksleivių Gimnazijai dar ilgam nepri
truks, bet suradimas lėšų jiems išlaikyti 
sudaro rimto rūpesčio.

TAZAB & CO. LTD
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7, 

LIETUVIŲ SKYRIUS
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE

Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio 
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški 
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be pamušalo. Didelis pasirinkimas grynos vilnos 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, 

suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai. šveicariškos kašmiro 

vilnos skarelės. Pūkuotos skaros „Babuški“.
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai. 

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

ii;

3. ST. DUNSTAN'S GARDENS 
LONDON, W.3 

ENGLAND

Tel. ACO 4374
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PELNINGIAUSIAS TAUPYMO BUDAS
Jūsų sutaupos duos daugiausia pelno, 

jei jas investuosite į
BALTIC SAVINGS & INVESTMENTS Co 

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, 
ENGLAND

Tel. SHOredich 8734
Grynas metinis procentas mokamas 6% 
Taupantiems kas savaitę mokama taip 

pat 6%
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus. Smulkesnių informacijų reika
lu rašyti:

Z. Juras, 421, Hackney Rd., London, 
E.2., England.

..................................................................................................      ............. C............. .

Rėmėjų būreliai ir santykis su jais, 
parama iš kitur

Šiame laikotarpyje veikė 127 būreliai. 
17 būrelių veikla visai sustojo. Jie jau bu
vo prieš 2 metus apmirę. Priežastis — na
rių ar vadovų išsikėlimas į kitas vietas. 
Amerikoje veikia 113, Kanadoje 11. Brazi 
lijoje 1 ir Vokietijoj 2 būreliai. Su džiaugs 
mu reikia pabrėžti, kad per šį metų laiko
tarpį veikiančiųjų būrelių uolumas yra ge 
resnis, negu prieš metus. Labai gerai vei
kiančių būrelių skaičius pakilo iki 91 (per 
nai 79). Gerai veikia — 17 būrelių. Pir
mieji ir antrieji yra įmokėję už 1962 metų 
kelis ar net visus mėnesius. Vienas Kana
dos ir 5 Amerikos būreliai jau prieš atos
togas yra atsiuntę savo mėnesinę duoklę 
net už visus 1962 metus.

Tų veikliausiųjų būrelių vadovai: Mari 
ja Miceikienė — 41 būr. vadovė, Kanadoj, 
Juozas Valušaitis — 78 būr. vad., Roma
nas Buntinas — 101 būr. vad. (Mažosios 
Liet. Lietuvių Dr-ja), Sofija Puikūnienė 
ir E. Skirmantienė — 105 būr. (DLK Biru 
tės Dr-ja), Domą Šleževičienė — 108 būr. 
vad. ir Mykolas Rėklaitis — 138 būr. vad. 
Šie paskutinieji dirba JAV-se.

Čia tenka" su padėka dar kartą suminėti

BUXTON

MIRĖ ALFONSAS NORVAIŠAS

Rugsėjo 28 d. Manchesterio ligoninėje 
mirė Buxtono lietuvis Alfonsas Norvaišas.

Palaidotas spalio 2 d. Manchesteryje, 
Moston kapinėse, prie lietuvių paminkli
nio kryžiaus.

Velionis gimęs 1917 m. rugpiūčio 18 d. 
Vegeriuose, Mažeikių apskr.

Lietuvoje liko sesuo, žmona ir sūnus.

EUROPOS LIETUVIS — 
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