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MIESTUOSE GERIAU
BENT 60r) LIETUVOS GYVENTOJŲ VENGIA PAREIKŠTI NUOMONES

atvykstančių iš Lietuvos gau- 
apie pastarojo meto gyvenimą

Ar darbininkui pakanka pragyventi iš 
jo uždarbio? Ne. — atsakė tik praėj. metų 
gruodžio mėn. atvykęs į Fed. Vokietiją 
Lietuvos darbininkas, gaudamas per mėn. 
50-70 rb.. atsižvelgiant į maisto produktų 
ir aprangos brangumą, negali tinkamai 
aprūpinti šeimos. Darbo turi imtis ir žmo 
na, nors ir turinti mažų vaikų. Šie, moti
nai dirbant, paliekami lopšeliuose, kur jų 
esama. Susidarąs įspūdis, kad' sovietinė 
santvarka suinteresuota sudaryti tokias 
sąlygas, jog ir moterys būtų verčiamos 
dirbti. Panaši ir tarnautojų padėtis. Tad 
mokamas žemas atlyginimas žmones ver
čia prasimanyti papildomų pajamų. Dažni 
atvejai — išeikvojimai bei medžiagų pa- 
sisavin'mai iš įmonių.

Ką pasakoja atvykę iš Lietuvos. — Varžo
mas kelintasis į njiestus. — Lietuvoje trū
ko duonos, rūkalų, skutamųjų peiliukų ir 
kaltintas užsienis

dar ir skutimosi peiliukų trūkumas. Kai 
dėl to pasiskundę Vilniaus universiteto 
studentai, jiems buvo atsakyta — čia kal
ta Švedija... Girdi, ji nutraukusi plieno 
tiekimus sovietams, tad ir pasireiškęs trū
kumas.

XVII metai

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Suskaldytosios Europos 
balsas

Apsunkinamas gyventojų veržimasis Į 
miestus — tai kitas, atvykusiųjų pasakoji 
mu, būdingas šiandieninės buities bruožas 
Lietuvoje. Kai jaunimas kolchozuose stebi 
sunkiai vargstančius tėvus, tai jis deda 
pastangas apsigyventi miestuose. Tačiau 
administracija įvairiais patvarkymais 
trukdo kurtis miestuose, juos verčia įsi
registruoti. O registruojami tik tie, kurie 
susiranda gyvenimo plotą. Statoma sąly
ga, kad iš provincijos atvykęs susirastų gy 
venvietę, ne mažesnę kaip 13 kv. mtr. grin 
dų ploto. Atsižvelgiant į butų stoką, tai 
nėra lengva. O kol žmogus nepriregistruo 
tas, tol jis negali gauti darbo. Tokie reika 
lavimai nestatomi, kai tame pačiame mies 
te norima persikelti iš vieno buto į kitą. 
Tuo atveju reikalaujama, kad jie susiras
tų butą ar kambarį, kiekvienam šeimos na 
riui po 9 kv. mtr. grindų ploto.

Darbo jėga kolchozuose mažėja — štai 
kas įvyksta, kai jaunimas susiranda būdų 
negyventi kaime. Imtasi priemonių per 
komjaunimą dalį jaunimo nukreipti į kai
mą. Patvarkymais jaunimas, baigęs vid.

mokyklas, įpareigojamas kolchozuose bei 
įmonėse atlikti bent dviejų metų vad. ga
mybinę praktiką. Tačiau, kolchozų atveju, 
ir šios priemonės pasirodė nepakankamos. 
Dėl to kas vasarą dar praktikuojamos vad. 
talkos kolchozuose bei sovchozuose. Į jas 
siunčiami studentai, moksleiviai, įmonių 
darbininkai. Kolchozai talkininkams už 
darbą nieko nemoka. Tačiau studentai ir 
moksleiviai talkinimo metu gauna neblo
gą maistą. Į talką pasiųstieji darbininkai 
bei įmonių tarnautojai iš kolchozų ar sov- 
chozų atlyginimo negauna. Atlyginimą 
jiems sumoka tos įmonės ar įstaigos, ku
riose jie dirba.

Lietuvos gyventojai įžiūri ir reiškinių, 
kur Vakarai aiškiai pirmauja. Pvz., kad ir 
pensijų klausimas. Vokietijoje pensininkui 
mirus, jo žmonai mokama vyro pensijos 
dalis. Tuo tarpu Lietuvoje ir Sovietų Są
jungoje mirus pensininkui, žmona jo pen
sijos negauna. Vaikai įpareigojami išlaiky 
ti motiną. O jei mirusio pensininko žmona 
vaikų neturi, tai ji apgyvendinama sene
lių namuose, ar, atskirais atvejais, jai mo 
karna nedidelė „senatvės pensija“.

Kokie pastarojo meto trūkumai Lietu
voje? Neseniai atvykę pasakojo, kad pasta 
ruoju metu pradėję trūkti rūkalų, ypač ci
garečių. Žinybos aiškino: esanti kalta... 
Albanija, nes ji buvusi svarbus tiekėjas 
Sovietų Sąjungai. Tiekimai sutrikę, tad ir 
pasireiškęs rūkalų trūkumas. Jei Lietuvo
je maisto pagausėjimas buvo jaučiamas 
1959-60 metais, tai pastaruoju metu jo pa
sirinkimas parduotuvėse jau gerokai su
mažėjo. O Kubos krizės metu Vilniuje pir
miausiai pradėjo reikštis duonos stoka, ji 
buvo pardavinėjama normuotai. Nuo maž
daug 1960 m. Lietuvoje pradėjo reikštis

Ar išvežimų pasitaiko? Ne, — pasakojo 
atvykusieji, — išskyrus jaunimo įpareigo
jimus įvairiems darbams už Lietuvos ribų, 
be to, išvežami nubaustieji daugiau kaip 
3 metams laisvės atėmimo. Nubaustieji 
kalinimu ligi 3 metų, bausmes atlieka Lie 
tuvos kalėjimuose arba darbo stovyklose.

Pagaliau dar įdomi smulkmena — po bu 
vusių išgyvenimų, šiandien žymi Lietuvos 
gyventojų dalis, bent iki 60 proc. vengia 
galvoti politiniais klausimais bei pareikšti 
savo nuomonę.

LIETUVA EUROPOS SĄJŪDYJE

Sausio 26 d. San Rėmo mieste pasibaigė 
Europos Sąjūdžio tarptautinės tarybos po
sėdis, kuris nutarė priimti į Sąjūdį trijų 
Pabaltijo kraštų — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos emigracinius komitetus. Nuo praei
tų metų Pabaltijo tautos turėjo tik vieną 
atstovą Europos Sąjūdžio taryboje.

Tarybos posėdžio dienotvarkėje buvo 3 
klausimai: Vokietijos-Prancūzijos susiarti 
nimas, D. Britanijos priėmimo į Bendrąją 
Rinką derybų krizė ir Europos vieta At
lanto Sąjungoje.

EISMO NELAIMĖ

Sausio 22 d. Londone, pereidamas sker
sai gatvės, po automobiliu pakliuvo Cons- 
tatinescu, PET Londono delegatūros pir
mininkas, prieš karą buvęs Rumunijos dip 
lomatas. Nuvežtas į ligoninę jis atgavo są
monę. Paaiškėjo, kad jam sulaužyta koja 
ir sužalotos kitos kūno vietos.

šeštadienį ligonį aplankė DELS pirmi
ninkas.

KOMSOMOLO DRAUDIMAS 
DRAUGAUTI

Sausis ir Lietuvoje buvo ypač šaltas

Prieš porą metų „Komjaunimo tiesoje“ 
skaitėme didžiulį entuziastišką reportažą, 
kaip Panevėžyje apsigyveno ir su lietu
vaite šeimą sukūrė kinietis. Su pasitenki
nimu buvo rašoma, kaip apie reiškinį, ku
ris stiprinąs vadinamąją sovietinių tautų 
draugystę. Mes, lietuviai, žinoma, į tokius 
reiškinius žiūrėjome ir tebežiūrime, kaip 
į blogiausią Lietuvos kolonizavimo atvejį. 
Bet tokią politiką sovietai remia ir skati
na visomis keturiomis, nes Lietuvoje jie 
nori matyti ko mažiau lietuvių ir ko dau
giau visokio plauko kitataučių. Šitaip su
maišius, nebereikėtų nė lietuviškų laikraš 
čių, knygų, mokyklų, ir tada kolonizavi
mas jau būtų baigtas.

Tačiau žiūrėkime, kaip pačioje Rusijoje 
komsomolas elgiasi su rusų kilmės jaunuo 
liais, kurie su svetimšaliais nori sukurti 
šeimas. Ten komsofriolo vadovybė išsiun
tinėjo visiems savo skyriams griežtą ben- 
draraštį, kad tarp komjaunuolių ir svetim 
šalių nebūtų jokių įsimylėjimų ir vedybų. 
Tokie dalykai draudžiami net ir tais at
vejais. kai užsieniečiai yra „draugai“, ku
rie dirba ar mokosi SSSR. Bendraraštyje 
sakoma, kad toksai įsimylėjimas yra „ne- 
sovietiškas“ pasielgimas, „komunistinių 
principų išdavimas“, priešingas komunis
tinio jaunimo aukštai moralei“ ir „pavo
jingas, nes suveda su kapitalizmu apsi
krėtusiu elementu“.

Tasai bendraraštis buvo tik kovos pa
skelbimas. Jį išsiuntinėjus, tuoj prasidėjo 
ir kovos veiksmai, kuriuos komjaunuoliai 
sutiko nepatenkinti. „Kitaiskij institut“ 
universitete Maskvoje mokosi parinkti ki
nų studentai, kurie čia ruošiasi pasidaryti 
„pasaulinės revoliucijos vadais“. Rusų 
studentams buvo įsakyta nutraukti ryšius 
su tais kinais, arba neklausantieji bus 
išmesti iš komsomolo. Viešai visi ryšiai 
nutrūko, bet 5 rusaitės vis dar tebedrau- 
gavo su savo mylimaisiais kiniečiais slap
tai. šnipai išaiškino, ir tos merginos buvo 
išmestos iš universiteto ir išsiųstos dirbti 
į Sibirą, šiaurės ašigalį ir Turkmėniją. 
Jas mylėjusieji kiniečiai pradėjo protes
tuoti, tvirtindami, 
komunistai ir kad 
padaryta „didžiulė 
lavo. kad merginos
Maskvą. Prie jų protesto prisidėjo beveik 
visi to instituto studentai, ir tvarka buvo 
atstatyta tik tada, kai komsomolo vadovy
bė pagrasino išmesti iš universiteto visus 
studentus.

Kita rusų jaunimo labai mėgiama vieta

buvo „Klub inostranych rabočich“ — už
sieniečių darbininkų klubas. Čia rusai su
sitikdavo su pavergtųjų ir satelitinių kraš 
tų darbininkais. Rusai taip mėgo tą klubą, 
kad jų kartais susirinkdavo daugiau, negu 
užsieniečių. Kai buvo paskelbtas įsaky
mas rusams nutraukti čia su užsieniečiais 
visus ryšius ir bičiulystes, tai dabar iš vi
so maža kas ten beateina.

Neramumai kilo ir Lumumbos vardo 
universitete, kuriame mokosi Afrikos, 
Azijos ir Lotynų Amerikos kraštų studen
tai. Studentų atstovybė pareiškė griežtą 
protestą, kai „Komsomolskaja pravda“ už 
sipuolė rusaitę, kuri ištekėjo už užsienie
čio Mahmuto .Tasai laikraštis, norėdamas 
atgrasyti kitus, papasakojo ta proga apie 
kitą rusaitę, kuri ištekėjusi už svetimša
lio, išvažiavusi su savo vyru į jo kraštą, o 
tada paaiškėjo, kad jis jau vedęs. Tai ru
saitei tekę gyventi savo vyro draugo ha
reme. kol jai pagaliau pasisekę pabėgti ir 
konsulatas suteikęs jai pagalbą. Studentai 
savo proteste pareiškė, kad ta istorija 
yra perdėm sugalvota paties laikraščio.

„Vostočnyj universitet“ — rytų univer 
sitete du mongolai studentai buvo areš
tuoti, kai tą komsomolo vadovybės įsaky
mą nesibičiuliauti išvadino idiotišku ir 
pareiškė, kad tokius įsakymus leidžiąs 
komsomolas turės mirti. Visi to universi
teto studentai pareikalavo, kad areštuotie 
ji būtų paleisti ir grąžinti tęsti studijų. 
Areštuotieji iš tikro buvo paleisti. Bet 
komsomolo draudimas nesibičiuliauti, ne- 
simylėti, nekurti mišrių šeimų tebegalio
ja. Bet tebevyksta ir slapta bičiulystė tarp 
tų, kurie tikisi, kad gal pagaliau tas drau
dimas bus atšauktas, gal bus leista ište
kėti ar vesti.

Tačiau mes dar kartą siūlome tą nežmo 
nišką politiką palyginti su komunistų 
džiaugsmu, kai Lietuvoje mūsų 
išteka už kiniečio ar ruso ar 
veda rusę.

(E) Sausio pradžioje ir apie vidurį oras 
žymiai atšalo ir Lietuvoje (Vid. Europo
je stipresni šalčiai buvo dar ir Kalėdų 
metu). Sausio 18 d. temperatūra buvo kri 
tusi ligi 28 laipsnių šalčio. Sausio 18 d. Vii 
niaus radijas susirūpinęs klausė: kaip il
gai, dar spirgins toks šaltis? Vilniaus mete 
orologijos sk. viršininkas Aid. Skerienė 
paaiškino, kad Lietuvoje šaltis trunka jau 
antras mėnuo, toks šaltas 
tik 1929, 1937 ir 1940 m. 
Vak. Europoje oras dar 
kaip Lietuvoje.

Prancūzijos prez. de Gaulle'io neigia
mas nusistatymas neleido D. Britanijai 
įstoti į Europos Bendrąją Rinką. Kaip gi 
laisvieji kraštai sutinka tą įvykį?

Graikų „Kathimerini“ nusivylęs rašo:
„Galų gale pirmieji nukentėsime mes, 

mažieji laisvi kraštai, dėl to, kad subyrėjo 
Europos vienybė“.

Britų „The Guardian“ rašo:
„Prez. de Gaulle'is sudavė smūgį Euro

pos Bendruomenei, kokia ji dabar yra ir 
kokia galėjo būti. Jis pasielgė autokratiš
kai. Atrodo, kad jis vis dėlto bus blogai ap 
siskaičiavęs, pritaikydamas Prancūzijos 
sąjungininkams Europoje metodą iš pra
džių neaiškiai reikštis, o paskui staiga pa
sukti į savo tikslą“.

Apgailestaujant susidariusią padėtį, kar 
tu pradedamas reikšti nepasitenkinimas ir 
protestas, štai austrų „Volksblatt“ rašo:

„Ne Anglija izoliuojama nuo Europos, 
bet Prancūzija Europoje... Sutarčių su 
Prancūzija dalininkai ir išliks dalininkais, 
tačiau ne tarnais ir klausančiais koman
dos prezidentiškų karaliukų, užsispyrusių 
laikytis savo iliuzijų, iš kurių jie negali 
surasti išeities“.

Danų „Politiken“:
„Jo mestąją mintį, kad Danija viena tu

rėtų įstoti į Europos Bendrąją Rinką, gali 
me nesvarstę padėti į archyvą. Ta mintis 
nesutampa su Europa, į kurią mūsų parla 
mentas prašėsi priimti“.

IKI SUSIARTINIMO SU SOVIETAIS
Kai kiti kraštai nerodo jokio noro palai

kyti ir remti de Gaulle‘io vairuojamą Eu
ropą, ko reikia laukti, ko tikėtis? Ameri
kiečių „The New York Times“>?ašo:

„Tokia Europa, kuri remiasi vokiečių- 
prancūzų sudarytąja ašimi, ilgai neišsilai
kys, kaip ir prieškarinė vokiečių-italų 
ašis. Generolas de Gaulle'is jau ieško Ispa 
nijos ir Portugalijos diktatorių paramos. 
Tai Vakarams dabar kyla problema, kaip 
ištverti tuos trejus metus, po kurių baigsis 
generolo de Gaulle'io prezidentavimo lai
kas“.

Olandų „Volkskrant“ rašo:
„Šiuo metu de Gaulle'is yra pakvietęs 

Daniją be Anglijos įstoti į Europos Ekono
minę Bendruomenę. Gaullistiniai žvalgai, 
gavę panašių nurodymų, jau dirba Ispani

joje. Tai yra ženklai to nusistatymo, ku
riuo remdamasis de Gaulle'is galvoja vai 
dyti europinę imperiją“.

Pačių prancūzų „Combat" nurodo:
„Reikia laukti, kad Vašingtonas, pasinau 

dodamas Europos laisvosios prekybos są
jungą sudarančiais kraštais, pereis į smar 
kesnį priešpuolį. Tuo pat metu gaullistinė 
Europa taip pat griebsis priemonių, ieško
dama paramos Madride ir Atėnuose, kad 
galėtų palaužti izoliaciją“.

Norvegų „Arbeiderbladet“ darosi dar di 
dėsnį įtarimą keliančias išvadas. Jis rašo:

„Ge Gaulle'io idėjos ne visada rimtai bū 
davo sutinkamos, nes jos vis atrodydavo 
tokios nerealistinės ir fantastinės. Pasiro
do, kad mes klydome, ir dabar jau reikia 
būti pasiruošusiems, kad jis pradės vykdy 
ti savo planus susiartinti su sovietais. Tai 
yra logiška jo antiamerikietiškos laikyse
nos išdava“.

EUROPA PASIRYŽUSI IŠSILAIKYTI
Italų „III Messaggero“ kviečia gelbėti 

Europą. Jis rašo:
„Reikia negaišti laiko. Reikia gelbėti 

Bendrąją Rinką ir NATO, kas dar čia iš
gelbėti galima. Antraip mums gresia bai
sus pavojus subyrėti ir sunykti. Europos 
vienybės subyrėjimas padidins sovietų pa
jėgumą vykdyti spaudimą“.

Tačiau ar galima laukti, kad Europa su- 
byręs? Čia daug reikšmės turės britų lai
kysena. O britų „Daily Herald“ rašo:

„D. Britanijos atsakymas de Gaulle'iui 
turi būti didžiulės pastangos išnaudoti vi 
sus krašto šaltinius ir mobilizuoti visus 
energijos išteklius. Kitą kartą vesdami pa 
sitarimus turime būti pajėgūs kalbėti jau 
naudodamiesi savo stipriom pozicijom“.

Britų „The Times“:
„D. Britanijai nėra reikalo atsukti Eu

ropai nugarą ar atsisakyti minties kada 
nors įstoti j Bendrąją Rinką. Dabar reikia 
griebtis uždavinio savo pačių namuose ap 
sitvarkyti“.

Britų „The Daily Telegraph“:
„Tačiau reikia išlaikyti pasitikėjimą ki

tų penkių tų šešeto kraštų, kurie siekia to 
kios pat Europos bendruomenės, kaip ir 
mes. Mes turime stiprinti Europos laisvo
sios prekybos kraštų sąjungą, bet ne tokiu 
būdu, kad būtų pakenkta Bendruomenei“.

tautietė
kai lietuvis

sausis tebuvęs 
Nurodyta, kad 
labiau atšalęs

Kolchozininkai švenčia religines 
šventes

()E Nors žiemos metas, tačiau Lietuvos 
spaudoje, per Vilniaus radiją nuolat bara
mi kolchozininkai, dėl apsileidimo puola
mi partijos pareigūnai. Sausio 14 d. Vil
niaus radijas, paskelbęs apie Kaišiadorių 
raj. Lenino vardo kolchozą, skundėsi: du 
traktoriai stovi be darbo, nieko nedaroma. 
Girdi, laikas esąs atsakingas, tačiau „dau
gelis kolūkiečių po kelias dienas švenčia 
religines šventes, girtuokliauja, o komunis 
tai sėdi sudėję rankas, bijo aplankyti kol
ūkiečius tokių švenčių metu...“ Radijo 
užuominos, aišku, lietė praėjusias Kalėdų, 
Naujųjų Metų šventes.

Lietuvos-Rytų Vokietijos prekybiniai 
ryšiai

(E) Sausio 15 d. Vilniaus radijas papa
sakojo apie prekybos ryšius su sovietine 
Rytų Vokietija. Apie tai kalbėjo Liaudies 
ūkio tarybos pareigūnas Remeika. Pernai 
iš Lietuvos į rytinę Vokietiją buvo ekspor 
tuota: elektros laidai, elektros varikliai, 
kartonas, cukrus, celiulozė, mėsa ir kt. 
pramonės gaminiai. Iš Vokietijos gauna
ma mašinos, prietaisai, įrengimai, da
žai ir kt.

kad jie yra patikimi 
išsiunčiant merginas 

neteisybė“. Jie reika- 
būtų grąžintos atgal į

3 d. paskel- 
užplanuotas 

statybas Lietuvoje. Šiemet 
statomos ar perdirbamos 56,

kraštus. Šiuo 
išaugęs dau-

r Se^tųiiios DIENOS -|

Naujos statybos Lietuvoje
(E) Vilniaus radijas sausio 

bė duomenis apie sovietų 
pagrindines 
bus naujai
esą, labai svarbios liaudies ūkiui įmonės 
(žinoma, pirmoje eilėje svarbios Maskvai 
— E.). Svarbiausios esančios šios statybos: 
Kėdainių chemijos kombinatas, Kauno 
dirbtinio pluošto gamykla, Jonavos azoti
nių trąšų gamykla ir Elektrėnų šiluminė 
elektrinė.

Teigia: prekybiniai ryšiai su 57 kraštais
(E) Pagal Vilniaus radijo sausio 15 d. 

duomenis, pavergtos Lietuvos įmonių ga- 
miniei eksportuojami į 57 
metu gaminių skaičius esąs
giau kaip 150. Iš Lietuvos išgabenama: 
garo turbinos, tepalo aušintuvai, metalo 
piovirrio staklės, suvirinimo agregatai, 
elektros skaitikliai, skaičiavimo mašinos, 
dviračiai, celiuliozė, medžio drožlių plokš
tės. kartonas, cukrus, sviestas, mėsa ir mė 
sos gaminiai. 1963 m. numatyta pirmą kar 
tą į Italiją eksportuoti staklės, suvirinimo 

skaitikliai.

BRITANIJOS NEPRIĖMĖ
Po sunkių galutinių tarpusavio derybų 

V. Vokietijos, Italijos, Belgijos, Olandijos 
ir Luksemburgo užsienių reikalų ministe
rial priėmė prancūzų vyriausybės reikala
vimą neįsileisti Britanijos į Europos Bend 
rąją Rinką.

Derybos gal ir galės vėliau būti atnau
jintos, tačiau britai dabar ieškos kitos iš
eities.

NESUSIPRATIMAS TARP JAV IR 
KANADOS

J. A. Valstybės pasiuntė Kanadai notą, 
kurioje reikalaujama, kad ši priimtų savo 
raketoms naudoti atominius smaigalius.

Kanadą tas reikalavimas papiktino, ir 
parlamente kilo audra.

J. A. Valstybių departamentas atsipra
šė pagaliau Kanados vyriausybę dėl notos 
tono. Nota buvo pasiųsta be prezidento ži
nios, nors jis ir žinojo patį reikalą ir palai
ko jį.

PRANCŪZIJOS—SOV. S-GOS SUTARTIS
Prancūzija pasirašė su Sovietų Sąjunga 

naują prekybos sutartį.
Pagal tą sutartį numatyta tarp abiejų 

kraštų padidinti prekybinę apyvartą.

MIRĖ ROBERTAS FROSTAS
Bostone. JAV, mirė 87 m. amžiaus ame

rikiečių poetas laureatas Robertas Fros- 
tas.

SOVIETŲ KOMUNISTAI KALTI
Kinijos „Liaudies dienraštis“ visu rim

tumu įspėjo Chruščiovą, kad jis yra kal
tas, jog pasaulinis komunizmas atsidūrė 
kritiškoje padėtyje.

Sovietų politika rodanti, kad už komunis 
tų skilimą kalta Maskva ir visų labiausiai 
Chruščiovas.

Chruščiovui primenama, kad jis pats 
neseniai kaltinęs jugoslavus revizionizmu, 
tokia politika, kokią jis dabar pats veda.

KARALIENĖ AUSTRALIJON IR
N. ZELANDIJON

Britanijos karalienė su savo vyru — 
Edinburgo kunigaikščiu — išskrido 2 mė
nesių kelionei į Australiją ir N. Zelandiją.

SUSIDŪRĖ TIES ANKARA
Du lėktuvai — keleivinis Viscountas ir 

turkų karinis Dakota — susidūrė ties Tur 
kijos sostine Ankara.

67 žmonės užmušti, daugiausia žemėje, 
apie 100 sužeistų. Nelaimė įvyko, kai gat
vės pilnos žmonių. Degančios lėktuvų da
lys krisdamos padegė namų (sudegė 36 
parduotuvės, bankas).

DANIJA LAIKYSIS D. BRITANIJOS
Prez. de Gaulle'is buvo pasiūlęs Danijai 

įstoti į Europos Bendrąją Rinką.
Danija atsisakė prašytis, jei D. Britani

ja nepriimama.
Danijos min. pirm. Kragas lankėsi D. 

Britanijoje ir tarėsi su min. pirm. Macmi- 
llanu.

PRANCŪZIJOS IR ISPANIJOS 
SANTYKIAI

Prancūzija mezga tampresnius ryšius su 
Ispanija.

Ta draugystė ir galimas karinis bendra
darbiavimas turės išeiti į gera Ispanijai. 
Tai būtų atpildas jai, kad ji neįsileidžia- 
ma į Šiaurės Atlanto karinę sąjungą ir į 
Europos Bendrąją Rinką.

Abiejų kraštų draugystė galėtų sudaryti 
taip pat tam tikrų sunkumų ir amerikie
čiams. kurie turi pradėti su Ispanija dery 
bas dėl naujų sąlygų karinėms savo ba
zėms toliau laikyti.

PASAULY
— Trapezes akrobatas Kleinas pabėgo 

iš Rytų Vokietijos 110.000 voltų įtampos 
kabeliu ties kanalu.

— Sausio 31 d. Romoje po 7 metų pir
mą kartą iškrito apie 1 inčą storumo snie
go, ir dėl to sutriko judėjimas, ir apie 200 
žmonių griūdami susižeidė.

— Olandija ir Sov. Sąjunga vėl turės 
viena kitos ambasadorius po 15 mėnesių 
pertraukos (santykiai buvo nutrūkę, kai 
sovietų ambasadorius su savo pareigūnais 
norėjo atsiimti namo grįžti atsisakiusį 
mokslininką ir susimušė su olandų polici
ja).
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medžiuose“ ir su savo vyru išvertusi ir iš 
leidusi Stp. Zobarsko Brolių ieškotoją 
(angliškai: In Quest of nine Brothers). Be 
kita ko, enciklopedijoje apie juos pateikia 
mosios žinios yra jau gerokai pasenusios, 
nes ir vienas ir kitas Sealey po to yra jau 
nemaža lietuviškų dalykų išvertę j anglų 
kalbą.

Apie Mažeikių apskrities miestelį Sedą 
rašo net du autoriai. Bendruosius duome
nis pateikia A. Benderius. Sedos plati isto 
rija duodama R. Krasausko. O Seda, pasi
rodo, istorinė vieta.

Seedorf apskritai yra nežymi Vokietijos

vai perleidinėjo juos savo aukštiesiems 
valdiniams, ėjo jie iš Sapiegų į Radvilų 
rankas, o paskui ir vėl į kitas. Žuvo čia 
1863 m. sukilėliai, vyko kovos su lenkais 
ir reiškėsi kaip begalėdami dzūkai.

Apie sėją ir jos papročius ir tradicijas 
rašo A. Mažiulis, apie Sekmines Lietuvoje 
J. Balys, apie sėlius, rytų baltų-aisčių tau 
tą, prof. A. Salys.

Seligenstadte, Vokietijoje, taip pat būta 
lietuvių stovyklos, taip pat didelės ir gar
sios, ir jos pateikiama gražių darbų isto
rija.

O kas yra Semba? Tikriau sakant, kas 
buvo? Tai senosios prūsų giminės žemių 
sritis tarp Aismarių, Baltijos jūros ir Kur 
šių marių, nukariauta ordino. Labai įdo
miai jos istoriją aprašo prof. A. Salys.

Ar senatas buvo Lietuvoje, kaip dauge
lyje kitų kraštų senovėje ir dabar? Taip,

Bet lietuvių ten daug yra buvę ir dabar 
tebėra. Jų gyvenimui ir kančioms nupasa
koti Enciklopedija taip pat išsispausdino 
straipsnį.

Toliau vėl susiduriame su eile žymių 
lietuvių: kun. M. Sidaravičium, V. Sidzi
kausku. O į tą tarpą rpsipažįstame ir su 
Sydney lietuviais Australijoje.

Zigmantas Sierakauskas — 1863 m. su
kilimo Lietuvos karo vadas, pakartas Vil
niuje.

Siesikai — Ukmergės apskrities mieste
lis, kuriame kunigaikštis Jaunutis buvęs 
pastatęs pilį. Sietynas — slapta organiza
cija spaudai platinti. Šitaip po truputį ei
name į šio tomo galą. Dar Simnas, dar Erd 
monas Simonaitis, Ieva Simonaitytė, Sin
tautai, Vladas Sirutavičius, Konstantinas 
Sirvydas su savo „Punktais sakymų“ ir ki 
tais darbais, siuvėjas, Skalva ir pagaliau 
baigiama Skapiškiu.
Laukiame sekančių tomų, matydami, kad 

jų nebedaug jau bebus.
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RAUGĖS IR KVIEČIAI

rašo apie seniūniją.
eilę Senkų, atsiduriame į 

vienas — Alfredas Sennas

K. Abr.

Maskvos „Pravda“ sparčiau platinama 
Lietuvoje

(E) Vilniuje iš matricų pradėjus spaus
dinti dalį „Pravdos“ tiražo, dabar sovietų 
partinis organas į įvairius Lietuvos mies
tus prisiunčiamas dienraščio išėjimo die
ną. Pvz., Vievį „Pravda“ pasiekia 12 vai. 
dieną, Kauną — pusę trijų popiet, Jurbar 
ką ir Panevėžį — pusę keturių ir pan. Šie 
kiama, kad rusų dienraštis visus Lietuvos 
skaitytojus ateityje pasiektų tą pačią die
ną. Taj" viena iš pavergtųjų kraštų rusini
mo, sovietinimo priemonių.

Ūkinė enciklopedija ir vadovas po Afriką
(E) Nors jau daug metų kalbama apie

Lietuvių Enciklopedijos jau turime
XXVII tomą, redaguotą P. Čepėno ir J.
Girniaus, pradedamą Saulės-Šiaulių kau
tynėmis ir baigiamą Skapiškiu.

Šįkart taip pat norime skaitytojams pri
statyti tik lietuviškąją šio tomo žiniją.

Tomas pradedamas prof. Z. Ivinskio 
straipsniu apie Saulės-Šiaulių kautynes, 
kuriose pirmą kartą jau susivienijusi Lie
tuva sumušė Livonijoje įsikūrusį kalavi
juočių ordiną. Nors kautynių tiksli vieta ir 
iki šiol nenustatyta, tačiau kitų duomenų 
yra išlikusių gana smulkių.

Apie savanorius, jų organizavimąsi, ap
siginklavimą, vyriausybės pažadus jiems vietovė. Tokia ji buvo, tokia ir yra, išsky 
ir jų tesėjimą, pasižymėjimus ir apdovano rus vieną neilgą metą tuojau po šio karo, 
jimus rašo K. Ališauskas. Šalia to pateikia kai ten buvo įsikūrusi didelė ir stipri lie- 
mi straipsniai apie savanorių medalį, tuvių kolonija (stovykla) su savomis mo- 
įsteigtą 1928 m„ ir Savanorių sąjungą, kyklomis, kursais, chorais, šokėjais, laik- 
įstelgtą 1927 m. ir po šio karo atgaivintą raščiais ir žurnalais, knygomis ir pašto
svetur. ženklais. Kai jau ta kolonija buvo išblaš- istorinė Lietuva turėjo senatą, kuris XVI

Turime šiame tome minimų visą eilę kyta, pro Seedorfą vėliau ne vienam mūsų amž. susiformavo iš ponų tarybos. Jo isto- 
Savickių, tarp jų ir Jurgį, 1952 m. mirusį teko iškeliauti į kitus kraštus, nes ten bu- riją Enciklopedijoje paduoda istorikas K. 
rašytoją ir diplomatą, „Šventadienio šone- vo pereinamoji stovykla. Avižonis. Senatas buvo ir Lietuvos-Lenki-
tų“, „Ties aukštu sostu“, „Šventosios Lie- Platūs straipsniai skirti Lietuvos sei- jos respublikoje, ir apie jį plačiai rašo tas 
tuvos“, „Žemė dega“ ir kitų knygų au- mams. Pirmiausiai smulkiai aptariami ne- pats istorikas, 
torių. priklausomos Lietuvos seimai — kada ku B. Masiulis

B. Masiulis pateikia Lietuvos savivaldy ris buvo rinktas, kokia kurio sudėtis, ko- Praėję visą
bių istoriją, kaip tos savivaldybės tvar- kie jų darbai kurio atlikti. Kadangi įvai- Sennus, kurių
kėši. rių rūšių seimai buvo ir istorinės Lietuvos — yra buvęs Lietuvos universiteto profe-

Aptariant Scheinfeldą, pateikiama laikais, tai ir apie juos čia nemaža patei- sorium, o dabar dirba J.A.V., o jo sūnus 
pluoštas duomenų ir mūsų tremties istori kiama duomenų. Ne tik apie seimus, bet Alfredas Erichas taip pat domisi Lietuvos 
jai, nes tame Vokietijos miestelyje buvo ir apie seimelius, seimo teismus. klausimais ir yra iš tos srities net rimtų
įsikūrusi po šio karo lietuvių stovykla, Seinai jau iš seno garsūs Lietuvoje. Čia knygų parašęs anglų kalba,
pajėgi šviesiais žmonėmis ir pasireiškusi buvo kunigų seminarija, ėjo laikraščiai Jei iš Kauno sumanydavai garlaiviu pa
švietimo ir įvairiose kitose savos kultūros (šaltinis su priedais, Spindulys, Vado- sukti į Nemuno žemupį, tai už 46 kilomet- 
srityse. Lietuvių stovykla buvo ir Schlez- vas), knygos, buvo kuriamos draugijos, rų galėjai atsidurti apie Seredžių, gamti- 
wlge, kad ir neilgai, tačiau apie ją nėra nė kurios išlaikė mokyklas, bendrabučius, ne padėtimi gražiausioje panemunės vie- 
žodžio. Toliau aprašoma Schweinfurto lie- skaityklas-arbatines. Ten veikloje reiškėsi toje, kaip tvirtinama Enciklopedijoje. To- 
tuvlų kolonija su jos darbais. visa eilė lietuvių. Kai Lietuva atgavo ne- ji parapija, pasirodo, irgi davė šaunių lie-

Scrantonas — Amerikos lietuvių koloni- priklausomybę, Seinai buvo valdomi len- tuvių: St. Šimkų, S. Santvarą, A. Bružą.
ja, pradėjusi kurtis apie 1878 metus. Di- kų, nors ir tada reiškėsi lietuvių veikimas. Senovėje Seredžiuje būta svarbios lietu- enciklopedijos išleidimą Lietuvoje, tačiau 
doką kolonija, veikusi ir tebeveikianti lie- Dėl Seinų vyko smarkios kovos su len- vių pilies ir net šventovės- Romuvos. kada ji pasirodys ir ar iš viso bus leidžia- 
tuviškoje dirvoje, bet išgarsėjusi kiek pla kais 1919-20 metais. Jos aptariamos atski- Iš lietuviškų kolonijų atsiduriame čia ma, šiuo metu neskelbiama. Užtat ligi 1964 
člau Ir savo teismais dėl bažnyčios. ru straipsniu. Plačiai aptariama ir Seinų į Shenandoah, kur pirmiausia kūrėsi dzū- m. numatyta išleisti ekonominę enciklope

137 puslapyje pristatomi du mūsų gerai kūrimosi ir augimo istorija. kai apie 1866 metus. Miestas vienu metu diją. Tai visos Sovietų Sąjungos moksli-
pažįstaml asmenys — prof. Raphaelis Kita čia pat vietovė—Seirijų miestelis, turėjo net lietuvį burmistrą — Adolfą Ta- ninku ir inžinierių darbas. Belaukdami 
Sealey, kuris yra visiškai įsijungęs savo išaug’nęs garsių Lietuvai žmonių. Čia gi- borą (1895 m.) ir daug lietuviškos veiklos enc:klopedijos su žiniomis apie Lietuvą,
darbais į lietuvių bendruomenę, ir Dan- mė Lietuvos Ministeris D. Britanijai B.K. žmonių (Burbą, Šliūpą, Abromaitį, Milu- dabar gyventojai gaus enciklopedinį vado-
guolė Sadūnaitė-Sealey, poetė ir vertėja, Balutis, dail. A. Žmuidzinavičius, Dr. S. ką ir kt.). vą po Afrikos kontinentą. Pasirodė pirma-
Išletdusi savo eilėraščių rinkinį „Vasaros Janavičius ir kiti. Senieji Lietuvos valdo- Sibiras, žinoma, nelietuviška vietovė, sis tomas, po jo seks dar kiti.

1 „Viešpats karaliauja. tesidžiaugia
mė...“ (Ps. 96,1)

Dievo karalystė nėra šios žemės kara
lystė. Ji nesiremia galinga armija, gink
lais, policija ar kokia nors žmonių val
džia. Ji neskirsto savo piliečių į partijas, 
grupes ar luomus. Visi žmonės yra pašauk 
ti būti jos valdiniais, visi turi lygias tei
ses ir pareigas. O tačiau Evangelija penk
tame sekmadienyje po Trijų Karalių kal
ba apie dvi Dievo karalystės piliečių rū
šis: kviečius ir rauges, šioje gyvenimo dir
voje Dievas pasėjo gerą sėklą — kviečius, 
bet piktasis Dievo priešas išbarstė joje 
ir savo sėklą — rauges. Ir auga dabar gy
venimo dirvoje gerieji kartu su blogai
siais.

Psalmė 96-ji daro išvadą: „Tesidžiaugia 
žemė: Viešpats karaliauja! Jis karaliauja 
ir geriesiems ir blogiesiems. Jam priklau
so visų sielos, jam priklauso mūsų dienos, 
darbai ir siekimai. Išganymui pasiekti jis 
visiems lygiai duoda savo malonių ir lau
kia iš mūsų, kad mes jomis tik pasinaudo 
tume. Jis leidžia saulei lygiai šviesti teisin 
giesiems ir nedoriesiems, lietus lyja ir ant 
gerųjų ir blogųjų. Jis laukia piūties meto, 
kad galėtų įvertinti mūsų nuopelnus.

Lietuvos dirvoje nepriklausomybės me
tais geroji sėkla ramiai augo, ir reikėjo ti
kėtis gerų vaisių .Tačiau Dievo valia turė
jo ir kitų sumanymų — jis leido ateiti ban 
dymo dienoms. Piktoji sėkla — raugės iš
sikerojo joje ir ėmė stelbti gerąją sėklą, 
grasindama visišku sunaikinimu. Ir lais
vajame pasaulyje netrūksta blogos sėklos, 
kuri, įsišaknijusi žmogaus prigimtyje, 
stelbia gėrio pasireiškimą. Teisingai tad 
klausia Evangelijoje tarnai, kodėl Dievas 
nesiunčia jų išnaikinti raugių, kodėl lei
džia blogiui net viešpatauti?

Atsakymas nėra lengvas. Dievas visai

že-
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VIII

Kad programa tvarkos ant rytojaus dienos 
Sustatyta, „Mums ypatos trūksta vienos!“ 
Ponas Goštautas tarė iš pirmsėdžio vietos: 
„Trūksta Rainio šio vakaro susirinkimui: 
Ar kas tiek bepadarė tautos atgimimui, 
Kai dar sąlygos buvo taip sunkios ir kietos!

Jo tai buvo sumanymas: Vytauto vardą 
Prieš visuomenės sąžinę, tartumei skardą 
Pranokėjų galybės, iškelti aukštai!
Kaip šiandieną tarp mūsų jam būti norėjos!.. 
Bet neleido atvykt sveikata susilpnėjus;
Argi toj valandoj jį užmiršme per tai?“

„Telegramą nusiųskim!“ atsiliepė Klimas: 
O kad pritarė vienbalsiai susirinkimas 
Ir, ant karto sustoję, tarytum ko laukė, 
Tumas, jaunas studentų dienas atsiminęs, 
Atsiduso giliai iš plačiosios krūtinės 
Ir „ilgiausius metus mūsų Rainiui“ užtraukė.

Nors Onytė žinojo, kaip brolis darbavos, 
Bet pargrįžus dabar nuo ligonio iš Davos, 
Kad viešai apie jį tiek ant karto girdėjo, 
Net per ašaras žvalgės, kaip rožė raudona, 
Tai į poną Motiejų, tai į kunigą Joną, 
Lyg pagalbos nuo jų besulaukti norėjo

IX

Prisiklausęs gana iškalbingų bylų 
Ir daugiau negu kuldamas nuo spragilų, 
Senis Glinskis apkurtęs, sermėgoj sušilęs, 
Kai jau aptarta viskas ant ryto dienos 
Ir aptilo balsai, „Ar sušlapint burnos 
Nereikėtų?“ užklausė bent kartą prabilęs.

Kad nekiurktų pypliai viduriuos ant tuščios, 
Glinskis išlenkė stiklą degtinės karčios, 
Pasipurtė ir, kraujui apšilti pradėjus, 
„Prisiklausęs“, atsiliepė, „tamstų apsčiai, 
Būčiau kvailas per apskritą pilvą stačiai, 
Kad pažeminti drįsčiau tėvynės veikėjus:

Mūsų Vytautas buvo tai didis galinčius; 
Jam reikėjo paminklo, to nieks neužginčys; 
Daug padarė tėvynei ir mūsų Rainys;
Jį anuomet pažinęs, mačiau iš akių: 
Kunigų seminarija ne dėl tokių!
Tas ne tik aveles, sau tariau, beganys.

Bet patarčiau čionai susirinkusiems ponams 
Dar padirbdinti Vilniuj stovylą japonams: 
Kad ne jie!., kad ne ta su japoškomis karė!..“ 
čia vėl ėmė visi net juokais nesitverti 
Ir jau rengės seniuko sveikatą užgerti, 
Kai svetys netikėtas duris atidarė.

X
Buvo aukštas; aplinkui galva apskusta; 

Veidas švietė pailgas, barzdelę reta;

Brangūs rūbai ir akys didybe žiūrėjo. 
Vien totoriškai švelbė; vos Tumas ant galo, 
Geležinkelį tiesęs andai nuo Uralo, 
Susitarti su juo šiaip-be-taip sugebėjo.

Pasiskųst Sig-Achmetas iš Kauno atėjęs?*) 
Ar vainiko prašyt Devlet-Hadži-Girėjas?**) 
Tochtamišius pabėgęs iš Aukso Ordos?***) 
Ar tai Vytauto vardas totoriškas vėles 
Net iš amžino atilsio būtų prikėlęs, 
Kad prie Vilniaus beglaustųsi, kaip kitados?

Ne! tai vienas iš murzų kilmės Edigėjo 
Su totoriais nuo Karnos atvykt panorėjo, 
Čia pasveikinti Vytauto Didžio paminklą; 
It kaip jo pranokėjas, suteikt dovanų: 
Ne tabūną Arabijos žirgų šaunų, 
Tik Damaske iš plieno nukaldintą ginklą.

Svetį tolimą Goštautas vedas prie stalo, 
O paskui, kad arčiau pasižino ant galo, 
Ėmė gestais šiaip taip susitarę, šnekėti 
Apie buvusius amžius, karus ir vienybę, 
Apie mūsų ir jų kitą kartą galybę, 
Į kurią vos gali jau dabar betikėti.

O pribuvęs j laiką Maskvoj velykinį, 
Trenkia kardą į Kremlių lietuvių valdovas!..“

XII

Maž įdomino Daugirdą naujas svetys: 
Jautrią širdį jam griaužė kitsai rūpestys, 
Nes prislinkęs štai kunigą Joną užklupo, 
Klausinėdamas su rūpestybe reta, 
Kas girdėt apie Rainį? Kaip jo sveikata? 
Ir kame pasigydymui grašį sučiupo?

Rasit, Glinskiui tikrai išsisukti norėjos, 
Ir tik būdas jo atviras melo drovėjos, 
Gal pagundymas išsikalbėti kuteno?
Nes sau tarė: juk Daugirdas pats numanys, 
Kas nereikia, kad gautų žinoti Rainys, 
Kiek bespėja: anuodu geruoju iš seno.

„O, kad pranašu būti galėčiau klaidingu!“ 
Besigailinti tonu pradėjo verksmingu: 
„Bet Rainys iš ligos jau vargiai išsikas!
Tiek varguolis pakėlė ant savo pečių!
Tiek jam suteikė Viešpats kryželių karčių! 
O kalėjimas aiškiai pakirpo jėgas.

Kad galėtum žmogus, rodos, dangų prilenktum; 
Nuo mirties kad apgint, savo kūnu uždengtum;
Bet iš džiovos išlikti — vilties per menkai... 
O kiek teko privargti! Kiek Tumas darbavos!
Iki jam prikalbėjo važiuoti į Davos!..*) 
Tie ligonys tikrai kaip mažučiai vaikai!“

*) Sig-Achmetas, Kipčako chanas, papuolęs lietuviams į 
nelaisvę, pasimirė Kaune, Aleksandrui viešpataujant: 
kartkartėmis skundus siuntė Vilniaus seimui, kad netei
singai kalinamas.
**)Devlet-Hadži-Girėjas, jaunas Krymo chanas, atminęs, 
kad Vytautas kitą kartą Betsabulą ir Gerempergą Vil
niuje apvainikavo, dėl didesnio autoriteto, atvyko į Vil
nių prašyti, kad Kazimieras jį apvainikuotų, ką tasai ir 
išpildė 1443 m.
***) Tochtamišius šaukės ne kartą Vytauto pagalbos 
prieš Tamerlaną, pabėgęs iš Aukso Ordos.

XI

Pažiūrėjęs į aukštą, kaip per įkvėpimą.
„Ar ne sapnas tiktai!“ tarė Jakštas į Klimą: 
„Tartum pajautei amžių senobinių kvapą! 
Tiek atsimena vienkart gražiausių dienų, 
I totorių pažvelgus!.. Ir tiek milžinų!
Lyg kas būtų atskleidęs istorijos lapą!“

Nors užkalbintas Klimas negreit beatsakė: 
Atsiminus senovę, ir jam širdis plakė;
Apie ją nemokėjo mąstyti šaltai:
Jam praėjusiai amžiai, ir dėjos, ir vyrai — 
Tai nebuvo be žado užmirusi tyrai!
Jam kaip gyvi kalbėjo senovės raštai.

Jį vadinta per dideliu idealista;
Gal teisingai, bet kas gi iš mūsų neklysta?
Gal perdaug jam prabočių sapnavosi dienos!
Ir dabar, į totorio žiūrėdamas kardą, 
Jis garsingą atsiminė Algirdo vardą, 
Prieš kurį net Maskvos sudrebėdavo sienos.

„Kiek poezijos!“ tarė, „ir rūsto gražumo;
Kiek didybės ir kūdikio naiviškumo, 
Kai Dimitrio ir Algirdo atmeni kovas! 
Vienas siunčia nuodėgulį, antras kiaušinį!

*) Davos — nuo džiovos gydymo vieta Šveicarijoje.

XIII

Čia nuleidęs žemyn mėlynąsias akis, 
Kaip sugautas ūmai neįpratęs vagis, 
Lyg norėdamas teisintis Glinskis kalbėjo: 
„Kaip vaikučiui gydyklos karčios neįduosi, 
Jei, užkalbinęs pasaka, nesumeluosi, 
Taip ir Rainiui šiek tiek sumeluoti reikėjo.

Juk į Davos jį siunčiant, reikėjo skatiko, 
O kišenėje mano variniai beliko: 
Daug išleidau vaikams knygutes davinėjęs; 
Daug padėjau Onytei, mokintis pataręs 
(Juk už tai Žvingalaitis net buvo įtaręs 
Ir jo mylistai vyskupui daug prikuždėjęs).

Tiesa, Vilniuje Tumas — tai Krezas tikrai;
Bet nemaž literatiški jam vakarai 
Pakėlimui lietuviško vardo kainuoja;
Daugel knygų spausdindamas, veltui dalina: 
Daug jaunuomenės šelpia, nors Vanda ir gina, 
'Ir dėl jo patriotiško jausmo vaitoja.

Tai ne ką jau per daugel nuo jo reikalauti, 
Juk ne viską ant vieno pečių besukrauti!..
Bet su grašiais ant galo nebuvo bėdos: 
Ponas Goštautas sakė: jų nesigailėsiąs.
Norints tūkstančiais reiktų, už jį užmokėsiąs 
Ir dar kaltas paliksiąs prieš jį visados.

Ar tai Juozas gal nujautė kiek apie tai, 
Nes ant karto nuo Davos žegnojos griežtai, 
Vos tada nuo manęs pasiskolint sutiko. 
Kai jam žodį daviau (pasakyk, geradėjau! 
Ar be melo tikrai išsisukti galėjau?) 
Pats neimsiąs nuo nieko nei vieno skatiko“.

Čia,- užbaigdamas pašneką, kunigas Jonas 
Apsidairė aplinkui, ar Goštautas ponas 
Negirdėjo? Nes kunigas teisintis gautų.
Taip, raškydamas nuo svetimos obelies, 
Besižvalgo vaikelis, kad kas iš šalies 
Netikėtai sučiupęs plaukų nenurautų.

(Bus daugiau)

kitaip sprendžia blogio problemą pasauly- 
' je, negu žmonės. Jis žiūri į visa iš amžiny

bės taško. Jis leidžia blogiui egzistuoti pa
saulyje, kad išbandytų teisingųjų ištikimy 
bę, kad duotų progos jiems įsigyti nenyks 

. tančių nuopelnų ir užgrūdintų jų tikėji- 
i mą, meilę, viltį ir kitas moralines dorybes.

Taigi blogis, koks jis bebūtų, nėra visaga
lis, bet tik įrankis Dievo rankoje. Bitė tu- 

, ri skaudų gylį, bet ji neša ir saldų medų.
I Gerieji, matydami blogio pavojus, išmoks 
' i ta jo saugotis ir jį nugalėti. Ir šv. Povilas

' laiške Romėnams sako: „Nugalėk blogį 
gerumu!“ Didžiausias blogumas būtų tada, 

' , jei mes be kovos pasiduotume tam blogu
mui, nė piršto nepridėję prie jo pagerini
mo, — sako Lietuvos rašytojas Vaižgan-

II tas. Gerumas visad triumfuoja prieš blogį.
Pirmieji krikščionys pagonių pasaulyje vi- 

' sur sutiko blogį, persekiojimus, moralinį 
( skurdą, o tačiau jų gerumas, meilė ir pa- 
i1 siaukojimas nugalėjo pasaulį. Ir mūsų gy- 
1, venime nereikia laukti, kad Dievas pats 
' įsikištų ir lieptų išrauti rauges iš kviečių 
,1 dirvos, bet mes patys turime parodyti dau 
1 i giau pastangų išnaikinti blogiui savyje ir 

skleisti gėriui savo aplinkoje. Apaštalas 
' Povilas ragina visus: „Broliai, apsivilkite 
, jūs, kaip Dievo išrinktieji, maloningumu, 

nuolankumu, kuklumu ir kantrybe; pakęs 
i1 kite vieni kitus ir vienas kitam atleiski- 
1 te...“ ir džiaukitės, nes Viešpats kara

liauja!

Roma, 1963. mons. CleRas

' LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BIRMINGHAM — vasario 10 d., 11 vai, 

i' 21, Park Rd.
NOTTINGHAM — vasario 17 d., 12.15 v.

' ROCHDALE — vasario 24 d„ 11.30 v.

GARSINIMAS

DĖMESIO ANGLIJOS LIETUVIAMS
Ką tik išėjo iš spaudos svarbi knyga lie

tuvių kalba. Kas ją perskaitys, tikrai 
džiaugsis ir suramins savo širdį. Jos var
das yra Dieviškas Amžių Planas, su Brai
žiniu, arba Studijavimas švento Rašto, 
pirmas tomas. Šioje knygoje smulkme
niškai rašoma apie Ateitį, kas buvo išpra
našauta prieš tūkstančius metų ir kas 
įvyks šiame tūkstantmetiniame amžiuje 
Kristaus karaliavimo. Knyga drobės ap
darais. 368 puslapių, kaina tik 1 dol. Tu
rim Biblijų, Seno ir Naujo Testamento. Tu
rim Naują Testamentą patobulinta lietu
vių kalba. Gražiu viršeliu, 2 dol. Ten yra 
ir Psalmės sudėtos. Turim Gražių Giesmių 
rinkinėlį su 190 Giesmių, 50 cnt. Dieviška 
Manna, su kiekvienos dienos tekstu ir 
paaiškinimu 50 cnt. Štai Jūsų Karalius, 
25 cnt., Dievas ir Protas. 15 cnt. Jėzus 
Pasaulio Išganytojas, 10 cnt. Neturtin
giems siunčiam nemokamai knygelių ir 
traktatų. Reikalaudami kreipkitės šiuo ad
resu: L.B.A. 212. E. 3rd., Spring Valley, 
HL, U.S.A.
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KALTĖS AR PRIEŽASTYS?

RAŠO K. VALTERIS

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Jau keliolika metų, kai spaudoj, susirin 
kimuose, suvažiavimuose buvo verkšlena
ma dėl spartaus mūsų jaunimo nutauti
mo, nemokėjimo lietuviškai kalbėti, o 
ypač — rašyti. Dėl šio nepaneigiamo ir ne 
malonaus fakto vieni kaltina tėvus, kiti 
vaikus, o dar kiti — aplinkybes. Matyt, 
jau tokia žmogaus savybė: visada kaltinti 
ką nors, bet ne save!..

Ligi šiol dėl nutautimo ginčijosi, ieškojo 
jo priežasčių tik „seniai“, bet praeitų me
tų „Europos Lietuvio“ 39 nr. „Jaunimo 
Puslapiuose“ jaunimo vardu prabilo Ona 
Daunoraitė. Štai ką ji rašė: „Pagaliau,jei 
tėvai mato, kad susidaro tokios sąlygos, 
jog jų vaikas tikrai užmirš, ar iš viso ne
begalės išmokti lietuviškai, tai ar jie, gel
bėdami nuo nutautimo, negali jo pasiųsti 
lietuvių gimnazijon Vokietijon?“

Iš pirmo žvilgsnio šis receptas atrodė 
visai neblogas. Bet, išsamiau pasvarstęs, 
priėjau išvados, kad ir šis planas turi 
silpnybių.

Prileiskime, kad mes visi siųstume savo 
vaikus j Lietuvių Gimnaziją Vokietijon. 
(Klausimas tik ar jie visi ten tilptų?). 
Tiesa, jie ten gerai išmoktų lietuviškai ir 
vokiškai, ten jiems būtų įdiegtas lietuvy
bės daigas. Bet... bet ką jie darytų grįžę į 
Didžiąją Britaniją? Be gero anglų kalbos 
mokėjimo jie ne tik negalėtų studijuoti 
Britų universitetuose, bet negautų ir pado 
resnio darbo. Vadinas, baigsi gimnaziją, 
gerai kalbėsi lietuviškai ir... tiksi būti tik 
paprastu darbininku — kiekvieno forema 
no pastumdėliu, t.y. susilauksi savo tėvų 
(buvusių teisininkų, mokytojų, karininkų, 
žurnalistų ir 1.1.) likimo emigracijoj. Esu 
įsitikinęs, kad ne tik jaunimas, bet ir seni
mas nebūtų patenkintas tokia padėtimi.

štai kitas įdomus O. Daunoraitės pareiš 
kimas: „Todėl jei norima, kad jaunimas 
nenutaustų, pirmiausiai reikalinga organi 
zuoti sąskrydžius ir kursus tėvams, kad 
jie įsisąmonintų, jog jų pareiga žiūrėti, 
kad jų vaikas mokėtų kalbėti lietuviškai“.

Netikiu, kad visi lietuviai tėvai būtų jau 
tokie lietuvybės alintojai ir taip nesidomė
tų savo vaikų tautine sąmone. Žinoma, pa
sitaiko vienas kitas menkysta, bet tokių 
šiaudadūšių netekimas negali būti nei 
mums labai nuostolingas, nei pelningas 
tiems, prie kurių jie šliejasi: kas lengvabū 
diškai išsižada savo tautos ir savo kalbos
— tas nebus ištikimas ir savo naujiems 
duondaviams!

Bet sakykim, kad tėvams reikalingi 
„smegenų perplovimo kursai“, kurių pa
galba, anot Daunoraitės, „įsisąmonintu
me“ tėvus. Tai kas iš to? Juk jei nustaty- 
sim ligos diagnozę, bet neturėsim priemo
nių tai ligai gydyti, tai ligoniui nebus jo
kios naudos. Mano įsitikinimu, nutauti
mui „gydyti“ yra dvi priemonės: PINIGAI 
ir LAIKAS.

Kokia bebūtų organizacija ar santvarka
— be pinigų ji yra bejėgė. Ne tik Vašing
tone s ir Londonas, bet Maskva ir net Va
tikanas bematant subyrėtų be pinigų! Tik 
labai naivūs lietuviai gali, tikėti, kad be 
pinigų galima būtų išlaikyti lietuvybę 
emigracijoj.

Prisiminkim Lietuvą. Po keliolika metų 
Lietuvos lenkų, vokiečių ir žydų vaikai ne 
tik puikiai išmoko kalbėti ir rašyti lietu
viškai. bet daugelis jų net tapo Lietuvos 
patriotais. Šį „stebuklą“ padarė LIETU
VIŠKOS MOKYKLOS. Svetimtaučiai tė
vai nepajėgė apsaugoti savo vaikų nuo nu 
tautimo (t.y. sulietuvėjimo!). Neišmintin
ga būtų svajoti, kad mūsų vaikų liki
mas būtų kitoks, jei... nesuorganizuosim 
daug pinigų! Už tai noriu priminti ir kitą 
įdomų reiškinį. Lietuvoj buvo lenkų ir vo
kiečių gimnazijos. Jas baigusieji lenkiu
kai ir vokietukai ne tik puikiai kalbėjo ir 
rašė lenkiškai bei vokiškai, bet ir nenutau 
to (t.y. nesulietuvėjo!).

Taigi tik lietuviškos mokyklos, o ypač 
lietuviška gimnazija Didžiojoj Britanijoj 
„magiškai“ apsaugotų mūsų vaikus nuo 
nutautimo.

Ar galima lietuvių gimnazija šioj saloj? 
Nežinau. Žinau tik, kad ją galėjom turėti 
prieš kokį dešimt metų, o dabar galėtume 
ją palaikyti. Va, šia prasme tai reikėjo 
„sąmoninti“ ne tik tėvus, bet ir visus lie
tuvius. Būtų užtekę tik visiems šios salos 
lietuviams persiskirti su „čierka“, „dū
mu", besaikiu puošimusi ir beprasmiu 
kosmetikos naudojimu, o tuos pinigus skir 
ti lietuvybei. Iš to nauda būtų buvusi tri
guba: 1) Lietuviai būtų apsaugoję savo 
sveikatą ir pakėlę savo kultūrinį ir mora
linį lygį; 2) Šiuo žygiu lietuviai būtų iš
garsėję visame pasaulyje ir tuo teigiamai 
nuteikę pasaulį Lietuvos reikalui; 3) Svar 
blausia — dabar nereikėtų verkšlenti dėl 
nutautimo.

Aišku, ir padorieji lietuviai pagal išga
les būtų prisidėję prie Lietuvybės Fondo.

Kalbant apie nutautimą, noriu išryškin 

ti dar vieną svarbų faktą. Lietuviai (ir 
dažniausiai tie, kurie yra linkę ką nors 
kaltinti dėl nutautimo!) savo elgesiu jau
nimą arba demoralizuoja, arba atbaido 
nuo lietuviškos bendruomenės. Jei aš nuo 
pat mažens nebūčiau pripratęs prie lietu
vių elgesio, gal ir aš išsiskirčiau iš lietu
vių bendruomenės...

Štai vienas liūdnas vaizdelis. DBLS de
šimtmečio sukaktis buvo svarbus įvykis 
lietuvių emigrantų gyvenime. Ta proga 
nusivežiau į Londoną, o po to ir į Sodybą, 
savo vyresnįjį sūnų. Kun. Kazlauskas ir 
kiti gyrė mane už šį žygį. Iš tikrųjų gi tai 
buvo klaidingas žingsnis. Grįžęs namo štai 
ką pasakė mano pirmagimis: „Ligi šiol aš 
visada ir visur didžiavausi esąs lietuviu, 
bet pastarosios dvi dienos mano pasidi
džiavimą sutriuškino...“ Bet tai ne vien 
valteriški įspūdžiai. Dešimtmečio sukaktu 
ves Sodyboj žadėjo televizuoti, bet, kaip 
žinom, netelevizavo. Tada vienam iš su
kaktuvių organizatorių apgailestavau, kad 
BBC nesiteikė mūsų sukaktuvių parekla
muoti — parodyti jas dešimtims milijonų 
britų. Mano didžiam nustebimui tas labai 
įtakingas tautietis, kuris ir pats mėgsta 
(ir labai mėgsta!) nugerti, štai ką pasakė: 
„Dėkavokim Dievui, kad netelevizavo!“ 
Manydamas, kad sukakties organizatorius 
jau buvo žymiai „padauginęs“, paprastai 
paklausiau: „Kodėl?“ Jis, atrodė, buvo nu 
stebintas mano naivaus klausimo, paėmė 
mane už alkūnės, pasuko į didesnį būrį 
„besilinksminančių“ ir pasakė: „Na, tik 
pažiūrėk į mūsų publiką: kaip jų eisenos, 
judesiai ir veidai atrodytų televizijos ekra 
ne, o ypač iš arti?!“ Apsidairiau ir... su
pratau, kodėl mes nebūtume buvę fotoge
niški. ..

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos,

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

A. Vienažindys

TELEGRAMINĖS LENKTYNĖS

Į „Jaunosios gvardijos“ kolūkį paskam
bino iš teritorinės gamybinės valdybos:

— Priimkit telefonogramą. Diktuoju: 
„Jūsų kolūkis lenktyniauja su „Laisvės“ 
kolūkiu. Ryšium su pusmečio rezultatų su 
vedimu, organizuokite socialistinių įsipa
reigojimų patikrinimą“.

Pasirašė pats valdybos viršininkas. Skai 
tė kolūkio pirmininkas A. Eiva telefono
gramą ir krapštė pakaušį: „Kur gi tas 
„Laisvės“ kolūkis yra ir nuo kada mes su 
juo lenktyniaujame?“ Panašiai tą dieną 
suko galvas daugelis pirmininkų.

Tikrai juokingų dalykų su tokiom po
pierinėm lenktynėm pasitaiko. Išvažiuoja 
delegacija lenktynių rezultatų suvesti, o 
grįžta visi paniurę, skaudančiom galvom. 
Kolūkiečiai, pasitikę juos, klausinėja, ką 
gero matę, kokį patyrimą įgiję. O dele
gatai:

— Alutį gėrėm. Nuo trečios stiklinės 
galvon kad trenkė!..

— O mes visą dieną po laukus ir fer
mas prasitrynėm ir tik puslitrį tepastatė, 
— piktai šneka kito kolūkio delegacija. — 
Na, atvažiuos pas mus, kai gausim telefo
nogramą iš valdybos, kad su jais lenkty
niaujame — parodysim, kokį alų gami
nam!..

Reikia, labai reikia žmonėms bendrauti, 
lenktyniauti, vieniems iš kitų mokytis ir 
klaidas taisyti. Bet kai kolūkis pats neži
no, su kuo lenktyniauja, arba kai lenkty
nės užbaigiamos ant alaus statinės — nau
dos maža.

B. Gaigalas 
„Šluota“, 1962 m. Nr. 17

IR NORĖDAMAS TAIP NESUGALVOSI

„Ilgai nesiskirstė į namus kolūkiečiai,- 
Po pirmininko A. iškilmingos kalbos vy
rai susėdo už sustumtų stalų. Iki paryčių 
vyko draugiški pašnekesiai ir dainos“.

(Iš laiško redakcijai)
—0—

„Kai kas klaidingai galvoja, jog virši
ninkas negali dykaduoniauti, o privalo 
dirbti“.

(Iš pokalbio)
—0—

Krūminės mėgėjas:
— Negėriau, negeriu ir negersiu... par 

duotuvėj pirktos degtinės.
—0—

Nekultūringas tautiečių elgesys vienus 
jaunuolius atstumia nuo lietuviškos ben
druomenės ir tuo pastumia juos kitatau
čių link, o kitus paskatina sekti blogu „se
nių" pavyzdžiu ir tuo tęsti lietuvių vardo 
kompromitaciją; pastarieji, nors kurj lai
ką ir šliesis prie girtaujančių lietuvių, bet 
tautai jie jau bus mirę, bent jau vadų iš 
jų tarpo sunku tikėtis...

Kultūringas laisvalaikių sunaudojimas
galėtų žymiai sulėtinti jaunimo nutauti
mo eigą ir praturtintų „senimo“ dvasinius 
ir protinius aruodus. Va, čia jau susidu
riam su kitu svarbiu „vaistu“ LAIKU. Jei 
visi lietuviai nors dalį savo laisvalaikio 
skirtų lietuvybei, tai nutautimas būtų gal 
vos pastebimas. Tiesa, šia prasme vienas 
kitas vertas pagyrimo, k.a.: savaitgalio 
mokyklų mokytojai, tautinių šokių, jauni 
mo stovyklų, chorų, sporto klubų, Kalėdų 
eglučių ir tt. organizatoriai. Bet jų tik sau 
jelė. Dauguma, deja, laisvalaikius pralei
džia pletkavodami, kitus juodindami ar... 
karčiamose. O jei tą laiką jie praleistų su 
jaunimu lankydami muziejus, bažnyčias, 
pilis, meno ir kultūros centrus ir ta proga 
jaunuoliams papasakotų apie Lietuvą, jos 
praeitį ir dabartį bei žymesnes vietas, lie
tuvių papročius ir tt.? Įvairios blaivios 
ekskursijos, pramogos, žaidimai lietuviš
koj dvasioj būtų didelis įnašas jaunimo 
tautinime. Daunoraitės kaltinamieji tė
vai, mano manymu, ne taip jau daug čia 
tegali padaryti. Jie turi tvarkyti ir taisyti 
namus, rūpintis ne tik savo, bet ir vaikų 
gerove ir todėl turi žymiai daugiau dirbti 
ir todėl labiau pavargti. Visai kitokia yra 
viengungių ir bevaikių padėtis: jie, baigę 
darbą, laužo galvas, kaip ir kur praleisti 
laisvalaikius...

IŠVADA. Mūsų jaunimo nutautimo prie 
žastimis gali būti: žema lietuvių moralė, 
žemas tautinis lietuvių susipratimas ir ne 
pakankamai aukštas kultūrinis lygis. Aiš
ku, yra ir eilė kitų nutautimui palankių 
sąlygų, bet apie tai jau buvo spaudoj ra
šyta. Ypač geras ir išsamus buvo Marinos 
Gorodeckaitės straipsnis nutautimo klau
simu „Europos Lietuvio“ 726 ir 727 nr. nr.

Tikiu, kad ateity nei kalbose, nei raš
tuose nebus kaltinimų dėl nutautimo, bet 
bus tik ieškoma tikrų jo priežasčių, kurios 
bus pagal išgales šalinamos.

kurios aiškios ir be aiškinimų) \

„Mano proseneliai buvo baudžiaunin
kai. Seneliai kentėjo nuo dvarininkų prie
spaudos. Tėvas ir motina buvo visuomet 
nusistatę prieš karo kurstytojus. Todėl 
prašau man skirti šaldytuvą BE EILĖS“.

(Iš pareiškimo vietos komitetui)
—0—

„Netiesa, kad jis nemyli darbo — išti
sais metais jis gali žiūrėti, kaip kiti 
dirba“.
(Iš pasisakymo susirinkime, svarstant 
veltėdį)

„Pranešti man žodžiu, ko prašoma šiuo 
pareiškimu“.

(Pavaduotojui skirta viršininko rezo
liucija ant gauto rašto)

—0—
„Man atrodo, kad negali kilti jokių abe 

jonių, kas mums svarbiau: planas ar žmo
nės? Aišku, kad planas!“

(Iš įmonės vadovo kalbos)
—o—

„Priėmimo valandos: 11,15 vaL-11,30 vai.“
(Iškaba ant kabineto durų)

—0—
„Norėdami pradėt rašyti automatiniu 

plunksnakočiu, Jūs privalote nuimti 
plunksną dengiantį dangtelį“.

(Iš instrukcijos, kaip naudotis automa
tiniu plunksnakočiu)

„Šluota“, 1962 m. Nr. 17

SAUGOKITĖS CHLORUOTO VANDENS
Norvegų plaukymo mėgėjai buvo įspėti, 

kad, plaukiodami Oslo baseine, gali tap
ti... žaliaplaukiais.

Pasirodo, iš tikrųjų, yra buvę nemaža 
atsitikimų, kai besimaudydami baseino 
lankytojai, patys to nenorėdami, nusidažy 
davo plaukus ryškiai žalia spalva. Šios 
metamorfozės priežastis paprasta — ba
seino vandenyje labai daug chloro.

• VANDENS GARAVIMAS IŠ 
ORGANIZMO

Garuojant vandeniui iš organizmo, išsi
skiria šiluma. Taip organizmas atsipalai
duoja nuo šilumos pertekliaus ir išlaiko 
pastovią temperatūrą. Vandens garavimas 
iš organizmo priklauso nuo eilės sąlygų. 
Jeigu aplinkinio oro temperatūra siekia 
20 laips. ir oras sausas, organizmas pra
randa vandens maždaug 3,5 karto dau
giau, negu tos pačios temperatūros drėg
name ore. Štai kodėl sauso klimato vieto
vėse žmogus lengviau pakelia karštį, negu 
drėgno. Dėl tos pačios priežasties pirtyje 
besimaudančių žmonių pulsas kartais pa
dažnėja. ima skaudėti galvą, trūksta oro 
ir atsiranda kitokie nemalonūs reiškiniai, 
susiję su kūno peršilimu.

Mielas Redaktoriau,
kaip matome, visi baisiai nori išlaikyti 

lietuvybę. Dėl to visi įvairiom progom kai 
ba ir rašo ir ieško geriausių būdų, kaip tai 
būtų galima padaryti.

Aš ir pats dažnai pagalvoju.
Man rodos, kad inteligentiškam žmogui 

reikia tam tikro filosofinio pagrindo, jog 
jis nusistatytų lietuviu būti. Reikia, kad 
.žmogus tikėtų. O kai tikės, tai jau ne taip 
sunku bus prisiversti griebtis lietuviškos 
knygos, pirmoje eilėje vadovėlio — gra
matikos, sintaksės.

Sakyčiau, kad įtikinti, jog reikia būti 
lietuviu, galėtų net ir Dr. J. Griniaus kny
ga „Tauta ir tautinė ištikimybė“.

Tačiau jau ir įtikėjusiam, kad iš lietu
vio gali ir privalo išaugti tik lietuvis, dar 
reikia sueiti į geras pažintis su savo kalba 
ir kultūra. Mano galva, toksai lietuvis, 
kuris neišmoksta savo kalbos, nėra pilnas 
lietuvis. Jis gali laikyti save lietuviu, bet 
aš būčiau linkęs jį laikyti tik lietuviškos 
kilmės anglu, amerikiečiu, vokiečiu, aus
tralu. Kai esame svetur, tai kalba ir lieka 
tas pagrindinis dalykas, kuris iš žmogaus 
padaro lietuvį.

Žinoma, ypač inteligentui reikia įsibris- 
ti ir į savo tautos kultūrą. Koks čia man 
lietuvis inteligentas, kuris nepažįsta savo 
istorijos, literatūros?

O kaip tos kalbos išmokti, kaip geriau 
apsipažinti su ta kultūra, kai nėra lietuviš 
kų mokyklų? Ne kiekvienas jaunuolis ga
lės susidaryti tokių progų, kad jį kas nors 
tų dalykų išmokytų.

Man betgi rodos, kad tiems svetur gyve
nantiems jauniems lietuviams, kurie turės 
noro ir ryžto, šiandien tas klausimas nebe 
sudarys sunkumų. Čikagoje, kaip matome 
iš laikraščių, yra Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas. Jis yra apjungęs būrį pui
kių lituanistų, kurie dėsto neakivaizdiniu 
būdu. Vadinas, gali gyventi Vokietijoje, 
Anglijoje ar dar kur nors kitur ir mokytis 
tame Institute. Norint išmokti, žinoma, 
reikia mokytis, tai tiesa. Bet svarbu, kad 
yra kur mokytis, kad yra kas moko.

Dėl to sakyčiau, kad tėvai, mokytojai, 
visuomenininkai, organizacijos turėtų ska 
tinti jaunimą pasinaudoti to Instituto pa
slaugomis. Skatinti reikėtų primygtinai.

Jeigu būčiau bent šiek tiek jaunesnis, 
tai bandyčiau ir aš dar kartą mokytis ir 
pasinaudoti anų puikių lituanistų žinio
mis.

Algirdas Gustaitis, matai, sugalvojo to
kią gražią fantaziją. Sako, prašykime 
Ameriką, kad ji duotų lietuviams kasmet 
po bombonešį. Kadangi dabar nėra karo, 
tai jis manytų, kad Amerika galėtų duoti 
savo lietuviams po 30 milijonų dolerių.

Fantazija graži. Jos, tur būt, nėra ko 
peikti. Ką gi, kartais sveika pafantazuoti, 
jei tai neišvirsta į paprotį.

Tiktai netikiu, kad kas nors įstengtų iš
prašyti tuos 30 mil. Netikiu, kad Amerika 
sutiktų duoti net ir milijoną.

TEXAS
Ji yra didelis ir gamtos gėrybėmis tur

tingas kraštas. Medvilnės, mėsos, aliejaus, 
žibalo, sieros, gipso ir kitų medžiagų šal
tiniais jis užima pirmąją vietą visoje Ame 
riko j e. Todėl Texas dažnai yra vadinamas 
„jautienos valstija“, „medvilnės tėvyne“ 
ir „pasaulio milžinu“. Gyventojai šituo 
labai didžiuojasi, ir yra tarp jų manančių, 
kad iš tikrųjų nesą pasauly didesnio ir 
turtingesnio krašto kaip Texas. Gyvento
jų čia yra apie 8 milijonai, vadinasi, maž
daug tiek, kiek Londono mieste, bet ka
dangi valstijos plotas labai didelis, tai vis 
tiek jis žmonėmis apgyventas labai retai. 
Sakoma, jeigu šita valstija būtų taip tirš
tai apgyventa, kaip Massachusetts, tai ta
da Texas turėtų 145 milijonus gyventojų.

Texas yra buvusi savarankiška, nepri
klausoma valstybė, turėjo savo preziden
tą, savo armiją, laivyną, pinigus, paštą ir 
kita, todėl gyventojai ir dabar dar jaučiasi 
kaip nepriklausomos valstybės piliečiai. 
Pavyzdžiui, sakoma, jog Houstono dien
raštyje „Chronicle“ dar neseniai buvęs 
toks skelbimas: „Grįžtu iš Jungtinių Vals
tybių į Texas ir ketinu apsigyventi Hous- 
tone. Kas turi trijų žmonių šeimai butą, 
prašau man pranešti“.

Iš to skelbimo atrodytų, jog Texas lyg 
nebūtų Jungtinių Valstybių dalis.

Texas gyventojai turi daugelį anekdo
tų, ir beveik visi jie siejami su milžinišku 
tos valstijos erdvumu. Pavyzdžiui, antrojo 
karo metu vienas turistas iš šiaurės pa
klausė vieną Texas patriotą, kiek ilgai ga
li karas tęstis. Šis atsakė: „Vienerius me
tus truks japonus sumušti, vienerius me
tus vokiečius pribaigti ir vienerius metus 
prakeiktus jankius iš Texas išvyti“.

O štai kitas pavyzdys:
Vieno tipingo Texas gyvulių augintojo

Bet, matai, Gustaitis, pasirodo, irgi turi 
savo užkulisius. Iš tų fantastinių 30 mili
jonų jis norėtų gauti filmoms gaminti net 
visą penktadalį! Gražūs norai, fantastiški. 
Nežinau Algirdo Gustaičio planų. Gal jis 
surinktų visas lietuviškos, pusiau lietuviš 
kos ir net tariamai lietuviškos kilmės fil
mų žvaigždes, pramokytų lietuviškai kalbė 
ti ir jų padedamas suktų mums lietuviš
kas filmas. Gal jo idėjos ir kitokios.

Tačiau labai stebina čia vienas dalyku- 
žis. Dar nesu girdėjęs, kad kas nors visą 
penktadalį valstybinio biudžeto skirtų fil 
moms.

O tie 30 milijonų, atrodo, ir sudarytų sa 
votišką užsienių lietuvių (sakykim nusiže
mindami: Amerikos lietuvių) valstybinį 
visokių reikalų biudžetą. Jeigu iš 30 mili
jonų filmoms gaminti reikėtų skirti 6 mil., 
tai kiek knygoms, kiek politikai, kiek dar 
kitokiems svarbiems, tiesiog gyvybiniams 
reikalams?

O, matote, Alg. Gustaitis už fantazijos 
sukūrimą norėti! sau pasiimti taip pat 
fantastišką liūto dalį ir sufilminti lietu
vius.

Kad jau fantazijos, tai fantazijos!

Tavo Jonas

Prof. J. Kriščiūnui 75 m. amžiaus

(E) Sausio 18 d. Lietuvoje paminėta aka 
demiko prof. Jono Kriščiūno 75 m. amž. 
sukaktis. Mokslininko vardas žinomas ir 
už Lietuvos ribų. Žymesni prof. J. Kriščiū
no veikalai: Augalininkystė (anot Vil
niaus radijo — nepakeičiamas vadovėlis 
agronomijos darbuotojams), Bitininkystė 
ir kt. šiuo metu sukaktuvininkas rašo 
stambų veikalą apie sodininkystę. J. Kriš
čiūnas yra Sovietų S-gos Lenino vardo že
mės ūkio akademijos ir Lietuvos Mokslų 
akademijos tikrasis narys. Jam buvo su
teiktas nusipelnusio mokslo veikėjo gar
bės vardas. Sausio 18 d. Lietuvos žemės 
ūkio akademijos, Kaune, salėje įvyko 
Kriščiūnui pagerbti iškilmingas posėdis. 
Buvo daug sveikinimų.

Prof. inž. St. Dirmantas ir A. Rukuiža — 
sukaktuvininkai

(E) JAV, Čikagoje, gyveną prof. gen. 
St. Dirmantas ir miškin. doc. Ant. Rukui
ža sulaukė 75 m. amž. Prof. Dirmantas ne
priklausomoje Lietuvoje dirbo mokslinėje 
srity (Vytauto Didž. Universitete), buvo ir 
krašto apsaugos ministeriu, o miškininkas 
doc. Ant. Rukuiža ilgus metus dirbo miš
kų srity, jo vadovybėje vykdytas miškų 
tyrimas, dėstė žemės ūkio akademijoje, 
buvo Miškų .depart, direktorium, daug ra
šė miškų ūkio, gamtos klausimais, yra pa
rašęs biografinį veikalą apie Povilą Matu 
lionį. Abu sukaktuvininkai aktyviai reiš
kiasi visuomenės veikloje.

dukraitė nuvyko kitur aukštesnių mokslų 
tęsti, ir, suprantama, ji buvo paklausta, iš 
kur esanti.

— Aš esu iš Texas, Nueces apskrities, 
— atsakė jaunoji mergina.

— O kurioj vietovėj Nueces apskritis 
yra?

— Mano senelio ganykloj, — paaiškino 
jinai.

Gyvulių ganyklos ir medvilnės ūkiai ten 
užima milžiniškus žemės plotus. Iš medvil 
nės ten gyvena beveik 70 nuošimčių gyven 
tojų. Ji čia labai gerai tarpsta, nes klima
tas šiltas ir šilti orai trunka ilgai, o med
vilnei nunokti reikia vienuolikos mėnesių.

Ūkių didumas gal lengviau bus įsivaiz
duojamas iš tokių skaičių: į pietus nuo 
San Antonio miesto Klebergų šeimos ūkis 
apima 1J milijono akrų žemės ploto, kurin 
įeina kelios apskritys. Į aptvertą jo plotą 1 
tilptų visa Connecticut valstija, ir ji dar 
niekur nesiektų tvoros.

Panhandle lygumoj yra pulkininko 
Charles Goodnighto valdomoji žemė, kuri 
užima pusketvirto milijono akrų plotą. O 
po Panhandle lyguma, kaip skaičiuojama, 
yra apie 25 trilijonai kubinių pėdų ži
balo!..

Kas yra tie žmonės, kurie valdo tuos lo
bius? Tai vis demokratų partijos šulai, 
daugmilijonieriai. Jie patys tos žemės ne
dirba ir net nemato; jie politikuoja kong
rese, arba Houstono bankuose skaičiuoja 
savo milijonus ir moka už produktus, ku
riuos jų dvarai gamina.

Stambiausi Texas miestai iš eilės yra 
šie: Houston, Dallas, San Antonio, Fort 
Worth ir Austin. Sakoma, kad Houstone 
esą daugiau milijonierių, negu New Yorko 
Wall Streete. Tai vis žemeės ūkio ir žibalo 
magnatai K. Jo-nas
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Europos lietuviu kronikų
PASKATINAMOSIOS PREMIJOS 

JAUNIMUI
Dfdž. Britanijos Lietuvių Sąjunga, norė

dama paskatinti Europos lietuvių jaunimą 
reikštis spaudoje, pirmiausia „Europos Lie 
tuvyje*4, nutarė paskirti 3 paskatinamą
sias premijas: pirmąją — 10 svarų ir dvi 
antrąsias po 5 svarus.

Premijos skiriamos ui tuos jaunimo pa
radytuosius straipsnius ar grožinės kūry
bos dalykus, kurie bus išspausdinti „Euro 
pos Lietuvyje“ tarp 1963 m. vasario 1 d. ir 
1963 m. birželio 1 d.

Premijuotiems dalykams atrinkti DBLS 
skiria komisiją.

LONDONAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruo 

menės Krašto Valdyba rengia lietuviškai 
Londono bendruomenei minėjimą vasario 
17 d4 (sekmadieni) Londono Lietuvių 
Sporto Ir Socialinio Klubo (Parapijos Sa
lės) patalpose — 345a, Victoria Park 
Road, E. 9.

Akademinio minėjimo pradžia 7 vai. va
karo.

11 vai. Lietuvių bažnyčioje bus J.E. Mi- 
nisterio B.K, Balučio užprašytos pamal
dos.

BRADFORD AS
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI BRADFORDE

Vasario 16 d„ 6 vai., Bradfordo lietuvių 
Vyties Klubo salėje, 5, Oak vilias, rengia
ma Laisvos Nepriklausomos Lietuvos pa
skelbimo minėjimas.

. Programoje J. Micutos paskaita ir kita.
Kviečiame visus lietuvius minėjime da

lyvauti.
DBLS Bradfordo sk. valdyba

KLUBO SUSIRINKIMAS
Vyt'es klubo narių susirinkimas sausio 

20 d. dėl blogo oro ir susisiekimo neįvyko.
Pakartotinai šaukiamas klubo narių 

SUSIRINKIMAS
,’Csarto 10 d. (sekmadieni), 3 vai. p.p. 
Nesusidarius kvorumui minėtą vai., susi
rinkimas |vyks viena valanda vėliau.

Vyties Klubo Valdyba

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Pamaldas lietuviams evangelikams lai

kysiu vasario 10 d„ 14 vai., Bradforde. Vo 
kiečių bažnyčioje (29, Grt. Horton Rd.).

Kun. Aldonis Putcė

WOLVERHAMPTONAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 23 d., 19 vai., „Three Crowns'* 
restorano salėje Whitmore Rean‘e, Cole
man Street, DBLS Wolverhamptono Sky
riaus Valdyba ruošia

Nepriklausomybės Šventės Minėjimą.
Programoje numatyta: oficialioji dalis, 

šokiai, dainos, loterija ir alutis. Pelnas ski 
riamas Tautos Fondui.
. Mielus tautiečius kviečiame gausiai da

lyvauti ir savo atsilankymu paremti Tau
tos Fondą.

Skyriaus Valdyba

STOKE-ON-TRENT
VISI | STOKE-ON-TRENT!

Vasario 16 d., 6 vai. vakare. Tunstall 
Town Hnll, Tunstall, įvyks Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas, kurį ruošia 
mūsų skautai ir DBLS vietinis Skyrius.

Kviečiame visos Anglijos jaunimą ir vi
suomenę šiame minėjime gausiai dalyvau
ti.

Anglijos Rajono Vadovybė

NCTTINGHAMAS
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

Vasario 16 d.. 6,30 vai., Meadows Co
mmunity Centre salėje, rengiamas Vasa
rio 16 d. Minėjimas.

Programoje: K. Deveikio paskaita, me
ninė dalis, kuri bus įvairi ir įdomi ir ku
riai vadovauja E. Vainorienė. Po to links
moji dalis — šokiai, kurios metu gros ži
noma ir populiari ukrainiečių kapela. Vis
kas tęsis iki 11 vai. Veiks baras, ir bus 
loterija.

Sekmadienį, vasario 17 d„ 12,15 vai., 
pamaldos S. Patrick bažnyčioje, London 
Rd- Mišių auka skirta pavergtajai Lietu
vai. Pamaldas laikys kun. J. Kuzmickis. 
Mišių metu giedos vyrų choras vadovauja 
mas A. Maldučio.

DBLS Skyr. Valdyba

MANCHESTERIS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba 
vasario 16 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Cheet 
ham Town Hall, Manchester 8, rengia

VASARIO 16 MINĖJIMĄ.
Programoje: svečio paskaita ir įdomi 

programėlė. Po programos veiks lietuviš
kas bufetas ir bus šokiai grojant lietu
viams muzikantams. Manchesterio ir apy
linkės lietuvius kviečiame kiek galint gau 
siau minėjime dalyvauti ir praleisti laiką 
lietuviškoje nuotaikoje.

Salė iš miesto pasiekiama šiais autobu
sais: nr. nr. 60, 59. 62 Ir 75.

Skyriaus Valdyba

PASILINKSMINIMAS
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 

Valdyba vasario 9 d., šeštadienį, savo Klu
bo patalpose rengia šokius-pasilinksmini- 
mą. Šokiems gros lietuviai muzikantai. 
Klubo narius ir svečius prašome kuo gau
siau atsilankyti ir praleisti smagiai laiką 
lietuvių namuose.

Klubo Valdyba

DERBY
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
Vasario 16 d., 6 vai. p.p.. Corporation 

Hotel (prie autobusų stoties) Derby Lietu
vių Klubas rengia

Nepriklausomybės šventės Minėjimą.
Programoje: Dr. S. Kuzminsko paskaita. 

Meninę dalį išpildys vietos lietuviai. Po to 
seks šokiai ir žaidimai su išgėrimais ir 
gausia loterija.

Kviečiame visus Derby ir apylinkės lie
tuvius gausiai dalyvauti minėjime.

Derby Lietuvių Klubo Valdyba

Kviečiame pasinaudoti mūsų 
Taupymo ir Investavimo Skyriaus 

patarnavimu.
Jūsų su taupos duos didžiausią 
pelną, Jei jas investuosite į

BALTIC SAVINGS
, & 

INVESTMENTS Co.,
421, Hackney Rd., London, E.2. 

Tel. SHO 8734.
Taupyti galima per kiekvieną 
Anglijos, Škotijos ir Valijos 

bankus.
Grynas metinis procentas 

mokamas 6%, 
kas yra lygu, Iškaičius nuošimčio 

mokesti, 9%.
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus.
Smulkesnių informacijų reikalu rašyti: 

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

VOKIETIJA
LIETUVIŲ STUDIJŲ SAVAITĖ

Sausio 26 d. Miunchene įvyko visų per
nai studijų savaitę rengusių visuomeninių 
organizacijų atstovų posėdis, kuriame bu
vo aptarta šių metų Stud. Savaitės progra
ma ir jos vykdymas. Studijų Savaitė įvyks 
rugpiūčio 7-14 d.d. Koenigswinter prie 
Reino (netoli Bonnos. Vokietijoje).

Smulkesnė Savaitės programa bus pa
skelbta vėliau, susitarus su numatytais pa 
skaitininkais. Bendroji Savaitės tema bus: 

„Tauta tėvynėje ir svetur".
Be to, bus paminėtos ir trys sukaktys: 
700 m. nuo Mindaugo mirties, 
100 m. nuo 1863 m. sukilimo ir
70 m. nuo V. Mykolaičio-Putino gimimo. 
Primename, kad norintieji Stud. Savai

tėje dalyvauti, iš anksto susitvarkytų atos
togas. Numatoma, kad šiais metais X-je 
Stud. Savaitėje dalyvaus daugiau svečių 
ir iš Jungtinių Amerikos Valstybių.

(ELI)

VASARIO 16 GIMNAZIJA
TELEVIZIJOJE

Vasario 16 Gimnazijos choras ir tauti
nių šokių grupė, vadovaujami K. Motga- 
bio ir E. Tamošaitienės, sausio 26 d. turė
jo pirmąją progą pasirodyti vokiečių tele
vizijoje. 19-tos valandos programoje Stutt 
garto televizijos stotis rodė chorą, dainuo
jantį „Per tamsią naktelę“, ir tautinių šo
kių grupės mergaites, šokančias „Kepuri
nę“. Taip pat buvo pravestas trumpas pa
sikalbėjimas su mokytoju K. Motgabiu ir 
moksleiviais Asta Glemžaite ir Petru Vai
tiekūnu. (ELI)

MIUNCHENAS

DR. J. GRINIAUS PASKAITA
VISUOTINIAM SUSIRINKIME

PLB Miuncheno apylinkės valdyba sau
sio 13 d. Ludwigsfeldo lietuvių kolonijoje 
sušaukė visuotinį metinį susirinkimą, ku
riam pirmininkavo kun. Dr. J. Aviža, sek
retoriavo stud. O. Hermanaitė. Susirinki
mo metu valdybos pirmininkas kun. J. 
Tautkevičius psdarė valdybos metinės 
veiklos pranešima ir pateikė piniginę są
matą sekantiems metams. Kontrolės Komi 
sijos pirmininkas J. Medušauskas perskai 
tė Kontrolės Komisijos aktą. Lietuvių bib 
liotekos vedėjas Gelažnikas supažindino 
susirinkimo dalyvius su bibliotekos veikla 
ir davė naujų sugestijų. Visuotinis susirin 
kimas v-bos pirmininko ir knygyno vedė
jo pranešimus bei Kontr. Komisijos aktą, 
plačiau išdiskutavęs, patvirtino. Ta pačia 
proga sus-mas pavedė naujai valdybai įsi
gyti bibliotekai naujų lietuviškų knygų.

Susirinkime išrinkta nauja apylinkės 
valdyba ir Kontr. Komisija. Į valdybą įei
na: V. Hermanienė. kun. J. Tautkevičius 
ir P. Česiūnas. Į Kontr. Komisiją išrinkti: 
J. Medušauskas, K. Ausiejus ir O. Herma
naitė.

Pabaigoje labai įdomų pranešimą pada
rė Dr. Jonas Grinius. Jis plačiau papasa
kojo savo įspūdžius, patirtus iš apsilanky
mo JA Valstybėse ir Kanadoje, iš kur tik 
prieš mėnesį grįžo vėl j Vokietiją. Ameri
koje Dr. Grinius išbuvo daugiau kaip 4 
mėn., aplankė 31 vietovę ir skaitė 38 pas
kaitas. Savo įspūdžius pradėjo žvilgsniu į 
Amerikos išviršinę išvaizdą, gatves, ke
lius, fabrikus, didm’esčius, iškeldamas tai. 
kas imponuoja ir kas atstumia. Apibūdino 
amerikiečių būdą, jų papročius ir savotiš
ką požiūrį į gyvenimą. Nurodė pastebėtas 
kapitalistinės santvarkos negeroves ir so
cialinės tvarkos stoką. Savo pranešime 
betgi daugiausia palietė JA Valstybių lie
tuvių gyvenimą, atrasdamas daug gerų 
ypatybių, tačiau nemažai ir negerovių. 
Ypačiai didelį rūpestį rodė dėl suameriko 
nėjimo. dėl jaučiamo nutautimo ir 1.1. Bet 
kartu džiaugėsi ir gerais pavyzdžiais, lie
tuvių jaunimo veržlumu siekti mokslo, 
lietuviškomis kultūrinio gyvenimo apraiš
komis ir kitkuo. ELI

VEDA: V. Cekauskienė-Grinkevičiūtė

NIEVE
Nieve yra vardas jaunos moters, kuri 

gyvena Kanarų saloje La Paima. Buvo įdo 
mu išgirsti, kaip ji ten šeimininkauja, ar 
ten pigiau, ar brangiau, negu pas mus. 
Jos vyras — tarnautojas, ir jie turi ketu
ris vaikus. Kiek tiksliai jos vyras uždirba, 
ji nežino. Tik žino, kad jis uždirba į mėne
sį ne daugiau kaip 2500 ir ne mažiau kaip 
2000 pesetų. Pervedus į DM, išeina 175- 
140. Ji gerai išsiverčia tais pinigais, nes 
jie turi nuosavus nsmus. tai nereikia mo
kėti nuomos. Tiktai kai kada, ypač jeigu 
kuriam vaikų reikalinga batus pirkti, tai 
mėnesio gale jai jau trūksta pinigų. Todėl 
ji perka viską apgalvojusi.

Nieve, sako, šią savaitę, pavyzdžiui, ji 
jokiu būdu negali nusipirkti bulvių. Kilo
gramas jų kainuoja 5 pesetai (35 Pf.). O 
visai šeimai pietums reikės jau 3 kilogra
mų, be to, dar šiokių tokių priedų reikia 
prie bulvių. Tai jau ji be bulvių išsiver
čia, nes jeigu perka triušį, kuris sveria 3 
kilogramus ir kainuoja 60 pesetų (DM

VAIŠĖS VAIKAMS PINNEBERGE
Pinnebergo apylinkės Vokiečių Raudo

nojo Kryžiaus pirmininkė Bartram, talki
ninkaujant V. Čekauskienei-Grinkevičiū- 
tei, vėl surengė viename Pinnebergo mies 
to žymesniame restorane pabėgėlių ir ne
turtingų šeimų vaikučiams Kalėdų proga 
kuklias vaišes ir vaikučiams įteikė dova
nėlių.

Pažymėtina, kad ponia Bartram nėra iš 
jaunųjų, bet savo energija, darbštumu ir 
gera širdimi yra visiems žinoma.

j. C.

BALFO ŠALPOS TVARKA

Baltas nenutraukė šalpos Vokietijos lie
tuviams tremtiniams, bet tik pakeitė šal
pos teikimo tvarką. Jei iki šiol ši šalpa bu 
vo teiki?ma iš Balfo įstaigos Muenchene, 
tai nuo 1963 m. sausio 1 d. taupumo sume 
t'mais ji teikiama tiesiog iš Balfo Centro 
JAV, 105 Grand St., Brooklyn 11, N.Y.

Kiekvienas, norįs Amerikos lietuvių 
pašalpos (laikraščių, knygų, rūbų, pinigų 
ar pan.), psts kreipiasi į Balfo Centrą ir 
prašydamas bet kurios paramos turi pri
siųsti Balfo Centrui žinomų asmenų ar or 
ganizacijų geras atestacijas. Prašymai tu
ri būti rašomi tik lietuviškai ir išskaito
mai, vienam lape, pridedant ir prašytojo 
adresą. Pašalpos dydis ir forma (pinigai, 
rūbai, spauda) nurodoma prašyme.

Balfas nėra socialinės apsaugos ar ap- 
drrudos valdinė įstaiga, lėšos labai ribo
tos, JAV lietuvių suaukotos, todėl Balfas 
neduoda stipendijų, nemoka pensijos nei 
kokio nors mėnesinio ai’ metinio išlaiky
mo. Kiekvienai pašalpai reikalingas atski
ras indiv'durlus prašymas, kuris bus sten 
giamasi patenkinti, kiek lėšos leis.

Balfas ir toliau padės emigracijos reika 
lais ir stengsis išlaikyti Vakarų Vokietijoj 
vieną tarnautoją — reprezentantą tarpi- 
n'nkauti bei ginti kur galima V. Vokieti
joj gyvenančių lietuvių reikalus.

Kun. L. Jankus
Balfo Reikalų Vedėjas

4.20). tai ji gali pagaminti 5 pietus, kurie 
bus sotūs ir maistingi. Jeigu vaikams bus 
mažai tos mėsos ar duonos, tai jie gali dar 
bananų valgyti. Ne, ji nėra tokia naivi, ji 
perka bananus ne krautuvėje, bet tiesiog 
visą kuokštą iš plantacijų savininkų. 
Krautuvėje vienas kilogramas bananų kai 
nuoja 3 pesetai (21 Pf.), o iš plantacijos 
tik viena peseta (7 Pf.).

Tiesa, ne visi šitaip pirktieji bananai 
būna prinokę, bet ji pakabina juos savo 
..patio" — balkone, ir tenai kasdien vis da 
lis tų bananų prinoksta.

Šviežio pieno ji irgi negalės šią savaitę 
pirkti, nes litras kainuoja 49 Pf., ir dar 
nežinia, ar tas pienas nėra maišytas su 
vandeniu. Tai geriau ji perka angliško sau 
so pieno miltelių. Kilogramas kainuoja 
24 pesetai (DM 1,68), ir ji žino, ką perka.

Na, dar pamidorai. Už kilogramą ji mo
ka 2 pesetas (14 Pf.). Perka dar ryžių. Ki
logramas 56 Pf. Tai iš jų gaminasi pui
kiausią maistą. Už pusę svaro pupelių ka
vos moka DM. 1,40. šitą mėnesio paskuti
nę savaitę ji gerai apsipirko.

Dabar ji nupirko savo vyrui angliškų ci
garečių: už 20 štukų moka 84 Pf.

Namuose vyras parodė jai juokaudamas 
savo tuščius kišenius. Tai ji duos jam kiek 
kišenpinigių iš pragyvenimui skirtų pini
gų. Ji galvoja: gal duoti jam 25 pesetus. 
Tai kiek per daug (DM. 1,75), Jis galėtų 
už tai nusipirkti 25 stikliukus kavos like
rio. 25 stiklus vyno, arba 12,5 stipraus 
šnapso-degtinės.

O ji galės gal į kiną nueiti. Gera filmą 
dabar rodoma. O gera vieta kainuoja vis 
dėlto 6 pesetus (42 Pf.).

BATAI IR SALDAINIAI
Vieną dieną nustebintos ponios pamatė 

prancūziškose batų krautuvėse naujos for 
mos batams sudėti dėžutes. Jos buvo kiek 
aukštesnės už įprastąsias, ir jų apatinėje 
dalyje yra stalinė su 250 gramų saldainių. 
Ta stalinė gerai izoliuota, kad saldainiai 
nepersigertų batų odos kvapu.

O vyrų batų dėžutėje yra cigarų ar eiga 
rečių.

Tokią įpokavimo sutartį sudarė dvi 
prancūzų saldainių ir trys batų fabrikai. 
Batų krautuvėse dabar ir klausiama: „Ar 
prie tų batų yra ir saldainių dėžutė?“

v. c.

TAURAS VISADA TAURUS
TAUTIEČIAI,

jeigu jums iki šiol jau pa
sitarnaudavo TAURAS, tai jūs žinote, 
kad visada būna pasitarnaujama greit, 
sąžiningai ir siunčiamos tik geros prekės.

Kviečiame išbandyti visus tuos, kurie 
iki šiol dar nėra naudojęsi mūsų patar
navimu.

Geriausios vilnonės medžiagos paltams, 
kostiumams, suknelėms; nailonai, kapro- 
nas, šilkas ir kitokios dirbtinės medžia
gos; patalynės dalykai; avalynė, oda; vai
kų apranga ir apskritai visa, kas tik gali
ma siųsti.

Kojinės ir rankinės siuvimo mašinos 
(Singer, Pfaff, Alfa); švediški ir vokiški 
akordeonai; elektros reikmenys, radijo 
aparatai; laikrodžiai (Cyma, Avia ir kitų 
firmų).

Be kita ko, dabar galima siųsti 
jau pavartotos pramoninės pre
kės ( laikrodžiai, siuvamosios ma
šinos, radijai, type-recorderiai ir 
kt.), bet tik geram stovyje, nes 
muitas imamas kaip ir už naujus.

Parašykite, kainoraščių paprašykite, 
klauskite, teiraukitės, lyginkite, darykitės 
išvadas.

Visada jums pasitarnauti pasiruošęs

TAURAS
(A. BRIEDIS)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
3. ST. DUNSTAN'S GARDENS 

LONDON, W.3 
ENGLAND

Tel. ACO 4374

TAZAR & CO. LTD I
::: 1

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.

laši

::::::::::
::::::::::
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NAUJI PASIKEITIMAI SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ REIKALU
Dabar jau galime siųsti i Rusiją ir Pabaltijo Valstybes ne 
tik rūbus, avalynę, medžiagas, maistą ir visus kitokius 

smulkesnius dalykus, bet taip pat galime pasiųsti:
Auto mašinas, motociklus, dviračius, 
skalbimo mašinas, šaldytuvus ir t.t.

Be to, prašome nepamiršti:
Duodame lengviausias išsimokėjimo sąlygas. 
Pasiunčiame Jūsų pačių paruoštus siuntinius. 
Mūsų sąskaitos suteiks Jums teisę gauti 
mokesčio nuo Jūsų uždarbio sumažinimą 
(Income Tax).

Dėl visų informacijų ir kainoraščių prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

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

1.
2.
3.
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