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NEGERAI, NEGERAI, NEGERAI Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

DEPUTATAI SKUNDŽIASI — BLOGAI DIRBAMA, DAUG KO TRŪKSTA, PAŽADAI NEIŠTESIMI
(Elta) Sausio 11 d. Vilniuje, priimant 

pavergtosios Lietuvos vad. liaudies ūkio 
vystymo planą 1963 metams, pranešimus 
padarė valst. plano komisijos pirm. A. 
Drobnys ir Aukšč. Sovieto ekonominės ko
misijos pirm, akademikas K. Meškauskas. 
Sausio 10-11 d. buvo deputatų diskusiniai 
pasisakymai — jie kai kuriais atžvilgiais 
įdomūs, vienu ar kitu požiūriu nušviečia 
ūkio, kultūros ir kt. padėtį pavergtoje Lie 
tuvoje, iškelia kai kuriuos negalavimus, 
trūkumus. Pagal atskiras sritis, Aukšč. 
Sovieto deputatai štai ką iškėlė:

Žemės ūkis — b. žemės ūkio ministras 
(dabar pavaduot.) V. Vazalinskas, paste
bėjęs, kad pernai buvę daugiau pagaminta 
mėsos, pieno, pabrėžė, kad „mums nepavy 
ko padidinti grūdų gamybos, mažas buvo 
kukurūzų derlius, nukentėjo bulvių bei 
cukrinių runkelių derlingumas, ir mes ne- 
įvykdėme pašarų sukaupimo planų“. Va- 
zalinsko nuomone, dėl blogų derlių negali 
ma kaltinti tik blogų oro sąlygų — esą, 
buvęs kaltas blogas darbas, blogas vadova 
vimas. Jis dar pripažino, kad Lietuvoje, 
esą, sovchozai dirba nuostolingai, ir para, 
gino stiprinti kovą prieš grobstymus. De
putatas T. Jakūbėnas nusiskundė, girdi, 
per lėtai elektrifikuojami Kupiškio raj. 
ūkiai. Tik trylika ūkių turi mažo galingu
mo dizelines elektrines su blogai įrengtais 
tinklais. Nors, esą, šiais metais numatyta 
elektrifikuoti 35 ūkius, tačiau ligšiol jokie 
darbai nepradėti, nesudaromos sutartys su 
kolchozais. Dėl elektros energijos stokos 
nevyksta panaudoti mechanizmų... (Jakū-

KOMUNISTAI NESUTARIA
RAŠO J. GUTAUSKAS

Prieš metus „Europos Lietuvy“ rašiau 
apie atviras diskusijas tarp įvairių italų 
komunistų partijos centro komiteto gru
pių. Nuo to laiko konfliktas ne tik rutulio
jasi toliau, bet ir tam tikra prasme įžengė 
į naują stadiją — kovos dėl įtakos ko
munistinėse partijose. Per pastaruosius 
du mėnesius šios kovos pasireiškimai išryš 
kėjo keturiuose komunistinių partijų su
važiavimuose. Šiuos suvažiavimus sekant, 
galima buvo įsitikinti, kad kinų komunis
tai stengiasi su savo įtaka prasiveržti į 
kiekvieną partiją, kurios tik dalyvavo su
važiavime. Italų suvažiavime jie tiesiog 
buvo pakaltinti noru paveikti, kad italų 
partijoj susidarytų prokiniška frakcija.

Šis reiškinys, arba naujoji konflikto sta 
dija, kuriai pagrindo davė sovietų-kinie- 
čių nesusipratimai, yra vertas dėmesio, 
nepaisant net tai, kad europinėse partijo
se kinų komunistų pastangos iki šiolei ne
turėjo žymesnio pasisekimo. Bet rytų azia 
tiškose partijose kiniečių įtaka yra vyrau
janti, kai kuriais atvejais net ypatingai 
didelė, kelianti pagundą padalyti komunis 
tus į vakarų ir į rytų, į europietiškuosius 
ir aziatiškuosius. Juk Rytų Azijoj tik mon 
gotiškoji kompartija dar yra sovietų įta
kos sferoje, bet ir joje yra kinietiškos 
oriantacijos opozicija. Visiškai „kinietiš
kos“ yra šiaurės Korėjos, Japonijos ir In
donezijos kompartijos. Šiaurės Vietnamo 
kompartija dar galutinai neapsisprendė, 
bet kinietiška įtaka joje turi tendencijos 
didėti ir pasidaryti vyraujančia. Kinietiš- 
koji įtaka vyrauja ir mažiau reikšmingose 
į rytus nuo Indijos esančiuose kraštuose, 
kur dar tebevyrauja sovietinė įtaka. Rei
kia laukti, kad pamažu viso šito ploto kom 
partijose įsigalės kinietiškoji įtaka. Tuo 
tarpu Europoj kiniečių pusėj yra vien Al
banija. Tačiau ir Europoje vaizdas nesu
daro vienumos. Kiekviena kompartija, 
kaip dabar paprastai išsireiškiamą, turi 
savo „kiniečių“.

Ypač griežtą atkirtį kinų komunistams 
davė neseniai savo 
munistai. Togliatis, 
rodys kinų atstovas 
svečias, atstovavęs
partijai), jau savo pranešime kritikavo ki
niečių komunistų partiją. Po kiniečių 
atstovo kalbos jau ne tik griežtai, bet ir 
labai šiurkščiai atsakė vienas centro ko
miteto sekretorių — Džankarlo Pajeta, ku 
ris, tarp kitko, pasakė, kad „mum nerei
kia sakyti „Albanija“, kai mes turime 
omeny Kiniją“, tuo pasmerkdamas įprati
mą maskuoti nesutarimus.

Bet kova už įtaką tęsiasi ir tęsis. Nežiū
rint visų iliuzijų, neverta galvoti, kad ta 
kova yra visai nesėkminga kiniečiams. 
Be lemiamos persvaros Azijoj į rytus nuo 
Indijos, kiniečiai komunistai gali pasitikė
ti savo pasisekimu Afrikoj ir Lotynų Ame 
riko j, kur jų pasisekimo kol kas dar nega
lima tiksliai įvertinti. Net ir pačioj Euro
poj sovietinė įtaka nėra ryški, šiais me
tais Maskva dėjo didelių pastangų konso
liduoti savo įtakos sferai, o tai vykdoma 

suvažiavime italų ko- 
nelaukdamas, kol pasi 
(jis dalyvavo čia kaip 
„broliškajai“ kiniečių

bėno skundai ryškiai pavaizdavo tuščius 
partinius pasigyrimus apie tariamai toli 
pažengusią elektrifikaciją kolchozuose — 
E.). K. Glikas vėl nurodė: nors Šakių raj. 
elektrifikuoti 39 kolchozai ir 4 sovchozai, 
tačiau pagrindiniai gamybos procesai vis 
tiek atliekami rankomis. Šakių raj. ūkiai 
kenčia dėl drėgmės pertekliaus, per men
kai vykdyti nusausinimo darbai. Per maža 
dėmesio skiriama kolchozų telefonizavi- 
mui — girdi, kai kolchozo^ kontora turi te
lefoną, tai... kolchozas jau laikomas tele
fonizuotas.

M. Romančikas iš Kėdainių raj. pripaži 
no, kad vis dar sunku paruošti traktorius, 
kitas mašinas — vis dar trūksta dalių. Ge
ležinkelių stotyse trūksta tvarkos, nes, 
pvz., trąšos iš vagonų dažnai pilamos tie
siog į purvą, genda, už tai niekas neatsa
ko... O nuostolius turi padengti kolchozai.

Dep. agr. J. Zabielavičius iš Panevėžio 
raj. štai ką pripažino: mes iki šiol nepajė 
giame gausiai aprūpinti bulvėmis miestą 
(Panevėžį). Tai, esą, nenormalu.

Pramonės srity vėl visa eilė trūkumų — 
apie juos plačiai kalbėjo Liaudies ūkio ta
rybos pirm. P. Kulvietis ir kiti. Pats Kul
vietis iškėlė tokius pavyzdžius, liudijan
čius apie tvarkos stoką pramonės srity: 
plane numatyta pagaminti 1.200 tonų rege 
neruotos vilnos, tuo tarpu tokios vilnos 
gamybos cechas dar net nebuvo pradėtas 
statyti, net ir lėšų nebuvo numatyta. Dau
gelis įmonių neįvykdė plano, daromos ne
produktyvios išlaidos, brokas. Pagal dep. 
J. Mikalauską, kai kurios įmonės Kaune 

vadinamojo „nustalinimo“ forma., Chruš
čiovas jau anksčiau turėjo savo pusėje iš 
pradžių Lenkiją, po jos mažesniu laipsniu 
Vengriją, žymiai sunkiau buvo palaužti 
pasipriešinimą Bulgarijoj. Bet jau Čeko
slovakijoj įvykusio suvažiavimo pasekmės 
nebuvo patenkinamos sovietinei vyriausy
bei. Dar nenumatoma tai įvykdyti Rytų 
Vokietijoj, kur Chruščiovui tenka pasirū
pinti, kad pašalinimas atgrasios Ulbrichto 
figūros nesudarytų kapituliacijos įspūdžio 
prieš Vakarų Vokietiją ir apskritai prieš 
Vakarų kraštus.

Bet pačią rimčiausią problemą Chruščio 
vui ir jo šalininkams sudaro „kiniečiai“ 
ne kituose europiniuose kraštuose, o pa
čioje Sovietų Sąjungoje. Šios viešai nepasi 
rodančios „kinietiškos“ opozicijos židinių 
reikia ieškoti pirmiausia plačiame parti
nių funkcionierių sluoksnyje, kurie prade 
jo savo partinę karjerą stalininio teroro 
metu ir vykdė teroro veiksmus. Vienas 
akstinų dabar vykdomojo partinių organi
zacijų pertvarkymo, be abejo, yra Chruš
čiovo noras kiek tik begalima išvalyti par
tinį aparatą nuo jame įstrigusių „kinie
čių“.

Kinijos padėtis yra tokia, kad karinių 
avantiūrų galimybės jos militaristams ga
li būti tik dviem kryptim: arba prieš Sovie 
tų Sąjungą, kuri per daug tūkstančių kilo
metrų yra nusitiesusi į šiaurę, arba prieš 
Angliją ir Ameriką, kurios palaiko visas 
tautas, turinčias pietuose bendras sienas 
su Kinija. Ši pietinė siena nedidelė ir ne
patogi (beveik visur nepraeinami kalnai). 
Didesnių galimybių 
roms čia maža, visai ne taip, kaip šiaurėj. 
Politiniai Kinijos ir Maskvos santykiai 
jau dabar diena iš dienos darosi vis dau
giau ir daugiau įtempti. Galima pasakyti, 
kad karinių operacijų grėsmė prieš Indiją 
pradedant 1958-59 metais, o dabar ir pa
čios operacijos buvo ne kas kita, kaip po
litinis Kinijos karas prieš Chruščiovo už
sienių politiką. Jie juk jau dabar vykdo 
parengiamųjų operacijų rolę busimiesiems 
žygiams prieš šiaurinius „revizionistus“. 
Juo labiau, kad Indija apskritai maža ką 
gali duoti 650 mil. Kinijai. Indija ir pati 
apgyventa tirštai. Visai kitas reikalas ne
aprėpiamos Sibiro 
mos.

Žinoma, visa tai 
Bet tokios ateities, 
kuri, pilna to žodžio prasme, jau beldžiasi 
į visas duris. Šitokiai padėčiai esant, kinų 
komunistų pasipriešinimas didžiajai Niki
tos Chruščiovo užsienių politikai nustojo 
būti veiksniu, sugebančiu įtikinti Mask
vą. Maskva gerai susipažinusi su geopoli
tika. Neatsitiktinis dalykas, kad senis Ka
rolis Haushoferis ilgus metus rašė Stali
nui apžvalgas, aiškindamas kaimynystės 
su daugmilijonine Kinija pavojų. Kinija 
jau išvirsta, o gal net išvirto į jėgą, kurią 
Maskva linkusi laikyti pirmiausia kaip 
rytdienos pavojingu priešu, o nebe šios 
dienos nepatikimu ir reikliu sąjunginin
ku.

karinėms avantiu-

ir Kazachstano platu-

dar ateities klausimai, 
kuri jau labai artima,

duomenimis. Jis 
mokyklose įves- 
kad suaugusių 

apie 58.000 žmo-

neįvykdė nei įsipareigojimų, nei valst. pla 
no. Darbai esą blogai organizuojami.

Kultūros srityje švietimo klausimu pasi 
sakė švietimo min. M. Gedvilas, pirmiau
siai operavęs statistikos 
priminė, kad visose vid. 
tas gamybinis mokymas, 
mokyklose dabar mokosi 
nių, o visų tipų bendrojo lavinimo mokyk
lose — 509.000 mokinių. Jis dejavo, kad 
„mums neduoda ramybės tas reiškinys“, 
jog dalis mokinių nebaigia mokyklos. Kul 
tūros min. J. Banaitis pripažino, kad Lietu 
vos kino studija ligšiol dirbusi nesėkmin
gai, tik dabar išleidusi reikšmingus fil
mus. Dailės srity pažymėjo skulpt. J. Mi
kėno darbus — jie buvę eksponuoti Mask 
voje ir Venecijoje, pagyrė grafikus, jau
nus kompozitorius. Kauno Politechnikos 
instituto rėkt. K. Baršauskas pastebėjo, 
kad dabar Lietuvoje dirba daugiau kaip 
40.000 specialistų, baigusių aukštąjį moks
lą. Nuo ateinančių metų, Baršausko teigi
mu, Politechnikos institutas kasmet išlei- 
siąs po tūkstantį inžinierių. Jis nusiskun
dė, kad eilės mokslinių įstaigų ryšiai su 
gamyba esą silpni. Miestų gyventojų skai
čius vis auga, ir tokiame Panevėžy, anot 
dep. O. Jurgelevičienės, jau nepasitenki
nama trimis kinoteatrais ir dramos teatru, 
be to, neturima ir tinkamų kultūros 
namų.

Buitis (socialiniai, sveikatos reikalai, 
gyv. namai ir kt.) — čia vėl daug nurody
ta įvairiausių trūkumų. V. šarkauskas iš 
Rokiškio raj. pažymėjo: vis dar per maža 
lėšų skiriama gyvenamųjų namų statybai. 
Rokiškyje tai ypač juntama, kai prie Ro
kiškio rajono buvo prijungti Obelių ir Pan 
dėlio rajonai. Socialinės apsaugos min. T. 
Jančaitytė skundėsi, kad neteisėtai paski
riamos pensijos, atseit, švaistomos valsty
binės lėšos. Girdi, nustatyta, kad pensinin 
kai dažnai nuslepia faktą, jog jie dirba. 
Nors kalbama apie kolchozininkų materia 
linį aprūpinimą, tačiau ir Jančaitytė nusi 
skundė, kad 798 kolchozuose visai nesuda 
rytos savišalpos kasos, o sudarytų didelė 
dalis... neveikia. Iki 1962 m. L_,_____
pensijomis aprūpinimą įvykdė vos 269 kol 
chozai.

Lietuvoje dažnai giriamasi turizmo iš
augimu, bet, štai, dep. V. Lukoševičius pa 
aiškino, kad nors Anykščiai virtę stambiu 
pramonės ir kultūros centru, gamtovaiz
džiai, istorinės vietovės traukia turistus, 
bet... neturima kur priimti svečių, trūks
ta patalpų.

Daug trūkumų ir sveikatos apsaugos sri 
ty. Min. V. Kleiza nurodė, kad Lietuvoje 
nepajėgiama visose gydymo įstaigose 
įrengti centrinį šildymą, prijungti jas prie 
vandentiekio ir kanalizcijos, negalima me
chanizuoti skalbyklų bei virtuvių. Nesą 
tvarkos ir rajonų ligoninėse.

Pripažįsta; kolchozai toliau skursta
(E) Vilniaus radijas sausio 17 d. pripa

žino: girdi, ūkiai (suprask, kolchozai—E.) 
stiprėja, bet daug esama ir silpnų, abie- 
jomis kojomis šlubuojančių. Klausiama: 
kodėl kolchozai nežengia pirmyn ir čia pat 
atsakoma: vienur trūksta gero, sumanaus 
vadovo, kitur gi išpūstas administracinis 
aparatas, pagaliau dar trūksta materiali
nio suinteresuotumo. Toliau Vilniaus radi
jas nurodė: „Žmonės dirba atžagariomis 
rankomis, nes visai mažai tegauna už dar
badienius“ .Esą, pakanka tik pažvelgti į 
Zarasų raj. „Raudonojo Spalio“ kolchozą 
ir matai vaizdą: netvarka didžiausia, nuo 
pavasario, tur būt, mėšlas nevežtas. Jis 
metamas į koridorių ir kitur. Apie 300-400 
to puikiausios trąšos vėjas sniegu apipus
tė, azotą išgarino. Kiaulių fermoje — nėra 
kam šerti kiaulių. Kolchozininkai aiškina: 
„Kapeikas gauname, tai niekas ir nesisku
bina šerti kiaulių“. Pasirodo, netvarkos 
esama ir daugiau, o fermos vedėja — Ni
na Šapkina, ji drauge ir zootechnikė. Ži
noma, tenka kaltinti ir pačius kolchozinin 
kus — girdi, jie „mažai gauna, nes blogai 
dirba“. Tai tipingas paaiškinimas, vis to
liau skurstant kolchozams.

AFRIKIECIAI IŠVAŽIUOJA IŠ 
BULGARIJOS

Ganos ambasadorius Sofijoje patvirti
no, kad Ganos studentai paliks Bulgariją 
pirmuoju galimu lėktuvu. ’

Jį prašė ir kiti Afrikos studentai padėti 
Jiems išvažiuoti. Iš viso afrikiečių studen
tų ten yra apie 350.

Nesusipratimai kilo, kai iš studentų bu
vo vis griežčiau reikalaujama stoti į stu
dentų sąjungą, kurioje buvo ruošiama 
griaunamajai veiklai ir politinei indoktri- 
nacijai.

Nevieningos Europos
pavojai

Turėdamas galvoje Prancūzijos prez. 
de Gaulle‘io pastangas neleisti apsijungti 
visai laisvajai Europai, prancūzų laikraš
tis „L'Aurore“ primena didįjį pavojų — 
komunizmą. Jis rašo:

„Komunistinis blokas nesubyrės. Jis ne 
atsisakys savo paskirtojo tikslo karu, pro 
paganda, užpuolimais ir kitais būdas pri
mesti žmonijai marksizmą-leninizmą. Jis 
išgyvens šaltų ir karštų laikotarpių, bet 
tas komunistinis blokas rytoj, kaip ir va
kar, nesiliaus jėga, įtikinėjimu ar klasta 
perimdinėti savo žinion menkai ginkluo
tus kraštus. Kiekvienu atveju komuniz
mas vėl sudarys vieną bloką — milijardo 
žmonių bloką, kai tik pasitaikys jam pro
ga pasinaudoti kuria nors Vakarų silpny
be. Dėl to mes esame tos nuomonės, kad 
Vakarų pasauliui blogas ženklas yra nors 
ir truputį pasirodyti nevieningam. Mes 
esame tos nuomonės, kad mums reikia to
kios Europos, kurioje atskiri kraštai būtų 
nepriklausomi, bet visi kartu glaudžiai ap 
sijungę. Mūsų akimis, tokioje Europoje 
būtinai turi dalyvauti ir D. Britanija“.

TIKSLAS — IŠLAIKYTI NATO
Britai nebuvo priimti į Europos Bendrą 

ją Rinką. Ar jie dabar turėtų mesti viską 
ir atitraukti net savo karinius dalinius iš 
[Europos? Britų „The Guardian“ atsako:

„Mums tenka leisti prez. de Gaulle‘iui 
gana laisvai veikti Europoje ir tuo pačiu 
bandyti užkirsti jam kelią suardyti 
NATO. Tačiau ar yra tam reikalui priim
tinas būdas? Jei Britanija bandytų versti 
Vakarų Vokietiją ir Italiją pasirinkti arba 
eiti su Atlanto sąjunga, arba su gaulistine 
sąjunga, jos, deja, pasirinktų de Gaulle'į, 
ar bent pagal dabar turimuosius duome
nis šitaip galima spręsti. Tuomet mes pa
darytume didesnės žalos Vakarų darniam 
sutarimui, negu prez. de Gaulle'is grasina 
padaryti. Jeigu mes, priešingai, pasitrauk 

liepos mėn. tume iš Vakarų Europos, pasakydami de 
Gaulle'iui, kad jis per maža karinių dali
nių teduoda Vokietijai ginti, tai dėl to

r Sefitunfos DIENOS -Į
HAROLDAS WILSONAS DARBIECIŲ 
VADAS

Britų Darbo partijos parlamentarai vie
toj mirusio Hugho Gaitskellio vadu išrin
ko Haroldą Wilsoną 144 balsais prieš Geor 
gą Browną, antrąjį kandidatą, kuris gavo 
103 balsus.

Jis pasisakė, kad partijos nustatytoji 
politika nebus keičiama.

Jis yra 46 m. amžiaus (jauniausias iš 
bet kada buvusių partijos vadų).

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ PREZ. DE 
GAULLE'Į

Paryžiaus policija suėmė visą eilę asme 
nų, tarp jų keletą karininkų ir vieną mo
terį, kurie turėjo įvykdyti pasikėsinimą 
prieš prez. de Gaulle'į.

Pasikėsinimas išaiškintas policijai be- 
tikrinant tuos kvartalus, kur turėjo pasi
rodyti prezidentas.

AMERIKIEČIŲ PAJĖGOS NEBUS 
MAŽINAMOS

Prez. Kennedys patvirtino, kad Ameri
ka nesiruošia mažinti savo karinių pajėgų 
Europoje.

15.000 karių pastaraisiais mėnesiais grį 
žo į J.A.V., bet tai buvo Berlyno krizės 
metu 1961 m. atgabentieji pastiprinimai. 
O apskritai tos karinės pajėgos Europoje 
yra stipresnės kaip prieš metus.

AMERIKIEČIŲ POVANDENINIAI 
LAIVAI

Nuo balandžio 1 d. J.A.V. Viduržemio 
srities gynybai duoda 3 Poliariais gink
luotus povandeninius laivus. Tie laivai 
bus amerikiečių žinioje, ir jų bazė numato 
ma Škotijos Holy Loche.

Jie pakeičia šiaurės Italijoje buvusią ir 
dabar panaikintą amerikiečių Jupiterio 
raketų bazę.

SUKILIMAS KONGE
Ateina pranešimai, kad „deimantinėje“ 

pietinėje Kasajaus provincijoje Konge pra 
dėtas sukilimas prieš centrinę krašto vy
riausybę. Sukilimą pradėję karalium pasi 
skelbusio ir Šveicarijoj gyvenančio Kalon 
jo šalininkai. Apie 200.000 žmonių palikę 
miestus ir kaimus ir išbėgę į miškus.

Taip pat dingo tą provinciją lankiusieji 
8 giminių vadai. Manoma, kad jie buvo 
nužudyti ir suvalgyti. 

mes atitraukiame savuosius, tai ir ame
rikiečiai paskubėtų atsitraukti. Dėl to iš
mintingiau yra dirbti su de Gaule'iu ge
riausiai, kaip tik begalima, ir išlaikyti 
NATO“.

AKYS NUKREIPTOS Į VOKIETIJĄ
Danų „Politiken“ šitaip aptaria Vokie- 

tijos-Prancūzijos santykius:
„Kancleris turi visišką teisę rūpintis 

Europos Bendrosios Rinkos ateities politi
ka. Dabartinė politika turėtų keistis, kai 
mes, britai ir šiauriečiai, pradėjome kelti 
galimybes įstoti į Europos Bendrąją Rin
ką. Šalia kitų dalykų, de Gaulle'is užkirto 
kelią britams įstoti ir viešai bei privačiai 
davė Adenaueriui dar tvirtesnių garanti
jų. Kad Adenaueris asmeniškai iš pat pra 
džių buvo prieš britų ir šiauriečių įsileidi
mą į EBR, to jis niekada nėra slėpęs“.

Dėl to italų „II Popolo“ neslepia, kad 
Europai geriausia būtų, jei Vokietijos vai 
dymą perimtų plačios orientacijos vyras. 
Jis rašo:

„J.A. Valstybėse vis labiau įsigali nuo
monė, kad būtų klaida versti Vokietiją 
pasirinkti arba J.A.V., arba Prancūziją. 
Kai sutartis bus patvirtinta, tai ji suda
rys pagrindą amerikiečiams pasirūpinti, 
kad ji būtų kaip reikiant vykdoma. Kitais 
žodžiais tariant, visą garantiją tam vykdy 
mui sudarys Vokietijos politikos vadovy
bę perimdamas toks žmogus, kuris įsigys 
J.A.Valstybių pasitikėjimą orientuodama 
sis į Atlantą, bet ne vien tik į savo že
myną“.

Olandų „Telegraaf“ tiesiog nekantriai 
laukia, kad pasitrauktų Adenaueris.

„Matydamas Vokietijos kanclerio laiky 
seną Europos Bendrosios Rinkos atžvil
giu, Olandija yra labai suinteresuota, kad 
ta vyriausybė pasikeistų“, rašo laikraštis. 
„Maža vilties kad toks pasikeitimas greit 
įvyktų, nors Adenauerio autoritetas vis 
labiau smunka. O dėl šitokios dalykų rai
dos kaltė krinta pačiam kancleriui, bet ne 
politinei krašto padėčiai“.

SOVIETŲ CHROMO RŪDA AMERIKAI
Amerikiečių firma pasirašė su Rusija 

apie 10 mil. dolerių sutartį, pagal kurią 
rusai pristatys 300.000 tonų chromo rūdos.

Iki šiol J.A.V. pirkdavo tą rūdą iš Pie
tų Rodezijos. Sutartasis kiekis prilygsta 
Rodezijos 3 metų šios rūdos eksportui į 
J.A.V.

ALYVA UŽ LAIVUS
Aiškėja, kad iš tiesų Sov. Sąjunga nori 

pirkti iš D. Britanijos laivų ir D. Britani
jai parduoti alyvos.

Smulkesnės sąlygos dar nesutartos, bet 
D. Britanijos vyriausybė tokiems mai
nams palanki.

KINUOS IR SOV. SĄJUNGOS 
SANTYKIAI

Kiniečiai reikalauja, kad ideologiniams 
ginčams svarstyti ir spręsti būtų sukvies
tos visos komunistų partijos.

„Pravda“ į tą reikalavimą atsiliepė 2į 
puslapių straipsniu, nurodydama, kad pir
ma turi susitikti sovietų ir kiniečių komu
nistai ir paruošti kelią didesnei konferen 
cijai.

PASAULYJ
— Ukrainoje 3 asmenys nubausti mir

tim ir vienas 15 metų kalėjimo už tai, kad 
gamino kaspinus plaukams supinti (uždir
bę apie 40.000 svarų).

— Londono rūkai gruodžio mėn. parei
kalavo 340 gyvybių.

— Tennessee valstijos senatas (J.A.V.) 
nutarė paskelbti sirą Winstoną Churchil- 
lį garbės piliečiu.

— Chicagos valstijos du parlamentarai 
pradėjo akciją, kad būtų priimtas įstaty
mas uždrausti profesionalų boksavimąsi.

— Cocconato, Italijoje, dėl 
trumpo susijungimo užsidegė 
ūkis ir sudegė 200.000 viščiukų.

—- Alžyro vyriausybė išleido 
pagal kurį batų valymu uždarbiaujantieji 
berniukai privalės gatves šluoti, o taip 
pat mokytis skaityti ir rašyti.

— Romoje piniginėmis bausmėmis ir 
kalėjimu nubausti 77 mėsininkai, kurie 
chemikalų padedami mėsą išlaikydavo 
„šviežią“.

— Kiniečiai dar tebelaiko nelaisvėje 
apie 4000 indų karių.

elektros 
viščiukų

potvarkį,

1
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Didvyrio kelias
KARININKO ANT. JUOZAPAVIČIAUS MIRTIES SUKAKTĮ MININT

Karininkas A. Juozapavičius yra pirma
sis Lietuvos kariuomenės karininkas, žu
vęs nepriklausomybės kovose. Tad minint 
44 m. mirties sukakti ir noriu paliesti jo 
trumpo, bet audringo gyvenimo svarbes
nius jvykius'lr jo didvyrišką mirti, ginant 
Alytaus miestą.

A. Juozapavičius gimė 1894 m. vasario 
13 d. Švakštonių dvare, Vaškų vai., Biržų 
apskr. Vėliau kartu su tėveliais persikėlė 
gyventi i Rygą. Nors ir sunkios buvo gyve 
nlmo sąlygos, bet Antanas siekia aukštes
nio mokslo ir mokosi Aleksandro gimnazi
joj. Bet gimnazijos baigti nepavyksta, nes 
už lietuvišką veiklą buvo pašalintas iš 6 
klasės. Prasidėjus Didžiajam karui, paten 
ka | rusų kariuomenę ir- 1915 m. baigia 
Maskvos praporščikų mokyklą, o kiek vė
liau — Gatčino kulkosvaidininkų mokyk
lą. Baigęs karinius mokslus vėl grįžta tar
nauti i 57 pėstininkų atsargos pulką, sto
vinti Tverio mieste. Bet lietuviška širdis 
nerimsta tarp svetimųjų, ir Antanas imasi 
žygių persikelti arčiau Lietuvos. Po ilgai 
užtrukusių prašymų pagaliau perkeliamas 
| 6-jį latvių Tukumo pulką. To pulko eilė
se narsiai kovėsi su vokiečiais, buvo kon
tūzytas ir už narsumą apdovanotas šv. 
Onos 4 laipsnio rusų ordenu.

1917 m. aktyviai reiškiasi prasidėjusia
me lietuvių karių tautiniam judėjime. Da
lyvauja lietuvių karių suvažiavimuose, 
delegacijose ir kurį laiką ėjo Vitebsko lie
tuvių bataliono vado paregas.

Bolševikams išformavus lietuviškus da
linius, Juozapavičius grįžta į Lietuvą ir 
1918 m. vasarą užsiregistruoja Lietuvos 
Taryboje. Tai buvo vienas iš pirmųjų ka
rininkų, ir sąraše jis užregistruojamas 
14-ju iš eilės. 1918 m. pabaigoje karin. 
Juozapavičius skiriamas atkurtosios Lie
tuvos kariuomenės krašto apsaugos minis- 
terio adjutantu. Pradėjus formuoti 1 pėsti
ninkų pulką ir jį perkėlus į Alytų, skiria
mas pulko vado padėjėju. Faktiškai jis 
vadovavo pulkui ir visuomet buvo pirmo
se eilėse, kur didžiausias pavojus, kur rei 
kalinga skubi pagalba.

Ryšium su nepriklausomybės kovomis

Jaunoji

LIETUVA
(23)

IV

Linksmas Motiejus gal būtų svečių
Iš viso pasaulio suprašęs,
Straipsnių tačiau pabijojo skaudžių, 
Kuriuos būtų Skardas*) prirašęs.

Skurdūs bedarbiai, sakytų, matai, 
Ant gatvių per streikus badauja, 
O kapitalo išlepę antai 
Ištvirkėliai sau bepuotauja.

„Tiesa“, sau tarė: „aš pats vargdienys;
Darbuojuos, liežuvį iškišęs;
Bet buržua! Būk verčiau tinginys: 
Neskųs, jei drybsosi nuplyšęs.

Marksą dabar net plikbambiai vaikai 
Po kaimus išvardinti moka;
Socialistais net knibžda takai!
Ko? Ko? Bet to gero ne stoka.

Žmones bekursto. O kvaišų gana, 
Kurie, kaip avigalviai, klauso;
Darbą pametę, paskui alkana 
Gauja meldžia plutgalio sauso.

Kaltas ir mūsų klebonas gyvai!
Štai vietoj pamokslo tik šaukia:
„Vargšai, jūs vargšai!“.. Paskui tie pilvai 
Bežiūri į mus susiraukę“.

Tokios tai mintys Motiejaus galvoj, 
Kaip debesys, džiaugsmą aptraukė; 
Ir ant krikštynų mažutėj krūvoj 
Iš Vilniaus svečių jis telaukė.
•) Skardas — lietuvių socialistų laikraštis.

V

Baigės rugsėjis. Po orą bailiai 
Oratinkliai draikės be vėjo, 
Šypsojo saulė; bet jos spinduliai 
Tarytum sudiev tekalbėjd.

Klykdamos žąsys ir gervių pulkai 
Į pietus padangėmis traukė.
Apdaro žalio nebtekę miškai
Tik pirmojo šalčio belaukė.

Veltui Motiejus iš Vilniaus svečių 
Bežvalgos: ik šiol nematyti!
Bėrį užsėdęs, šiųmečių rugių
Išjoja tada aplankyti.

Lygūs sužėlę tamsiai vilnimis 
Rugiai, lyg kad rūtos, žaliuoja; 
Kiek tik apimsi aplink akimis, 
Kaip žaliosios marės, liūliuoja.

Žiema, užklojus baltais patalais, 
Nukąs jūsų pumpurą žalią;
Šalčiai ir speigos ledų verpalais 
Suspaus, jūsų lovą apkalę.

Vargšai, užmirste po žemių šaltai!..
Bet argi tai rankos artojo

tenka truputį paliesti ir Alytaus miestą. 
Alytų puošia amžiną dainą ošiantieji pu
šynai, kurie šiltomis vasaros dienomis 
nuostabiai kvepia. Daug grožio miestui tei 
kia ir Lietuvos upių tėvas galingasis Ne
munas, kurio bangų garsai liejasi su švel
niu miškų ošimu. Nemunas savo vingiuota 
vaga kiek atokiau apsuka kareivines, karo 
sanatoriją ir pagaliau, lyg įsidrąsinęs, pa
dalija Alytaus miestą į dvi dalis. Didesnė 
Suvalkų pusėje, o mažesnė — Vilniaus pu
sėje. Anksčiau Nemunas buvo Suvalkų ir 
Vilniaus gubernijų skiriamoji siena. Todėl 
ir Alytaus miesto viena dalis administra- 
ciškai priklausė Suvalkų gubernijai, o ki
ta Vilniaus. Atstačius nepriklausomą Lie
tuvą, nors gubernijos buvo panaikintos, 
bet skirtumas vis tiek buvo jaučiamas, nes 
Alytų vis vadindavo pirmuoju ir antruoju. 
Abidvi miesto dalis jungė anksčiau medi
nis, vėliau gelžbetoninis per Nemuną per- 
tiestas tiltas.

Alytaus apylinkės yra ne vien tik gra
žios, bet ir istorinės. Neminint giliosios se
novės, jos plačiai pateko į istorijos lapus ir 
vykstant nepriklausomybės kovoms.

1 p.p., atvykęs į Alytų, vadovaujant ka
rininkui Juozapavičiui, tuoj kariškai susi
organizavo ir atstatė vietos pairusią tvar
ką. Pirmoj eilėj apramino pakrikusius ir 
linkusius plėšikauti vokiečių dalinius. O 
neilgai trukus pirmajam pulkui tenka gin 
ti Alytų nuo į jį besiveržiančių bolševikų 
gaujų.

1919 m. sausio 5 d. užėmę Vilnių; bolše
vikai leido savo kariuomenei pasilsėti. Jie 
tikėjosi, kad spartakininkai įvykdys Lie
tuvoje perversmą ir atiduos jiems Kauną 
be jokių kautynių. Bet jų svajonės neįvy
ko. Nesulaukdami spartakininkų sukilimo, 
jie nutarė pulti Kauną. Vilniuje suorgani
zavo vadinamąją lietuvių diviziją, kurią 
sudarė trys brigados. Šios brigados gavo 
šitokius uždavinius: I brigadai, kurią suda 
rė 2 šaulių pulkai, 1 kavalerijos eskadro
nas ir 4 patrankos, užimti Jonavą ir pulti 
Kauną. II brigada, kurią sudarė 2 pulkai 
(5 ir 7), 5 šaulių pulkas gavo uždavinį pa
imti Kaišiadorius ir pulti Kauną pagal ge

ležinkelį. 7- šaulių pulko uždavinys buvo 
pereiti Nemuną ties Prienais, paimti Mau
ručių ir Kazlų Rūdos geležinkelių stotis ir 
apeiti Kauną iš kitos pusės. III brigada, 
kurią sudarė 2 šaulių pulkai (3 ir 4) ir 4 
patrankos, gavo uždavinį paimti Alytų ir 
žygiuoti į Marijampolę ir Vilkaviškį. Bol
ševikų įsakyme pažymėta, kad Kauną rei
kia paimti vasario 15 d. Kaip matome iš 
paskirstymo, visos trys brigados gavo už
davinius, bet rezerve nieko nepaliko. Bet 
bolševikai jau ir tuomet buvo geri propa
gandininkai ir įsakyme paskelbė, kad re
zervą sudaro Kauno įgulos spartakinin
kai, Suvalkų krašto mažažemiai ir darbi
ninkai ir viso pasaulio proletariatas („Sa
vanoris“, psl. 93).

Vasario 7 dieną kariuomenės štabas, ga
vęs žinių, kad bolševikai pradėjo žygį iš 
Vilniaus įvairiomis kryptimis, pasiruošė 
gintis. Vasario 7-9 d. įvyksta pirmosios 
kautynės su bolševikais Kėdainių rajone. 
Ir šiose kautynėse vasario 9 d. ties Tau- 
čiūnų kaimu žūna pirmasis Lietuvos ka
riuomenės kareivis Povilas Lukšys. Vasa
rio 13 d. mūsų kariuomenė atsiima iš bol
ševikų Jiezną ir pradeda sėkmingai žy
giuoti pirmyn. Vasario 13 d. taip pat vyks
ta smarkios kautynės ir ties Alytumi. Bet 
1 p.p., žymiai už save stipresnių bolševikų 
jėgų spaudžiamas, neatsilaiko ir traukiasi 
iš Alytaus. Kar. Juozapavičius sužino, kad 
Alytuje liko daugiau kaip 300 pulko šau
tuvų, ir pasiryžta juos gelbėti.

— Skubiai į priekį. Mirti, bet nepasi
duoti. — Pasigirsta griežta pulko vado ko 
manda. — Paruoškite vežimus, aš ginklus 
išgelbėsiu.

Ginklus sukrovus, vienas vežimas lai
mingai pervažiavo Nemuno tiltą, praslin
ko pro bolševikų grandinę ir buvo išgelbė
tas. O antrajam nepasisekė praslinkti, ir 
jis pateko į bolševikų rankas. Ir pats pul
ko vadas karininkas A. Juozapavičius, jo
damas iš paskos ir gindamas vežimą, did
vyriškai žuvo ant Nemuno tilto. Tai įvyko 
1919 m. vasario 13 d. Jo palaikai palaidoti 
Alytaus parapijos kapinėse. Vėliau karių 
ir visuomenės aukomis ant jo kapo buvo
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Veltui jums žemę pureno minkštai 
Ir sėdamos grūdą žegnojo?

Linksmo pavasario saulė užšils: 
Ir jėgos, kur slepiamos miega, 
Naujos iš patalo šalto pakils, 
Auklėdamos rausvąjį diegą.

Vasarai kaitinant, laimūs suaugs 
Rugiai, kaip palaimintas gojus! 
Varpoms nunokus, širdy besidžiaugs, 
Jų rišdamas pėdus, artojas!..

VI

Gražūs sužėlę ant dirvos rugiai 
Motiejų bent kiek nuramino, 
Kitą jam dirvą priminę staigiai, 
Kurią dar aukščiau jis brangino.

„Lietuva, žemė tėvų milžinų, 
Senovėje taip įgarsėjus;
Nuo Baltijos lig Juodų vandenų 
Vedžiojus didžius pranokėjus;

Žemė, kuri numylėjo karštai, 
Kaip gyvastį, laisvą tėvynę, 
Ir atstatydavo priešams rimtai 
Be išgąsčio karštą krūtinę!..

Vargšė! ir tu neišvengei žiemos, 
Į prieglobstį lenkų patekus!
Globoje brolių kalbos svetimos 
Miegojai, ilgai neprašnekus!

Betgi ne veltui už laisvę sūnų 
Prigėrei tiek prakaito, kraujo! 
Betgi ne veltui kapai milžinų 
Ilgėjos pavasario naujo!

Vos atsidusus iš miego sunkiai, 
Jau stoji į lygias lenktynes;
Amžių istorijai nepasakei 
Dar savo minties paskutinės!

Tyli griaudi vaidelučių giesmė, 
Kryžiuočiai neskelbia mums karo; 
Dainiams tačiau įkvėpimo versmė 
šiandieną plačiai atsidaro!..

Lietuva, myliu ir tavo laukus, 
Kuriuos savo rankomis sėju! 
Ir atgimimo gražiausius laikus! 
Ir darbą tėvų — pranokėjų!“

Taip įsimąstęs, užmiršo visai 
Motiejus svečių bežvalgytis;
Žirgas sužvengęs parodė patsai, 
Kad kas ten iš tolo matytis.

VII

Jakštas ir Klimas ir Tumas greta 
Karietoj nuvargę lingavos;
šypsąs ruduo ir sunykus gamta 
Aplinkui griaudžiai malonavos.

Šarpūs žemaičiai, sarti eržilai, 

pastatytas gražus paminklas. Ir ne jis vie
nas rado amžiną poilsį. 1929 m. tvarkant 
karių kapus, išaiškinta, kad Alytaus kapi
nėse ilsisi daugiau kaip 130 Lietuvos ka
riuomenės karių. Visuomenė karin. A. 
Juozapavičiaus neužmiršo ir jo vardą įam 
žino įvairiose Lietuvos vietovėse. Taip 
pat ir Alytuje esantis tiltas, kur jis žuvo, 
buvo papuoštas jo žygius atvaizduojan
čiais bareljefais ir pavadintas jo vardu.

Tenka priminti, kad karin. A. Juozapavi 
čius yra pirmasis ir Skautų Sąjungos rė
mėjas. Žvilgterėję į skautų istoriją, pama
tysime, kad pirmasis skautų būrelis (10 
berniukų ir 2 mergaitės) susiorganizavo 
Vilniuje 1918 m. lapkričio 1 d. Pirmasis 
skautų organizatorius ir vadas buvo P. 
Jurgelevičius. Globėjas — gimnazijos di
rektorius M. Biržiška. O pirmasis sąjun
gos rėmėjas yra karin. A. Juozapavičius, 
kuris skautų būreliui paremti paaukojo 
šimtą markių. Skautai taip pat pirmojo 
rėmėjo nepamiršo, ir jo vardu yra pavadin 
ti įvairūs skautiški vienetai.

1930 m. birželio 29 d. įvyko Lietuvos Sa
vanorių S-gos Alytaus skyriaus eilinis su
važiavimas. Tą dieną savanoriai organizuo 
tai dalyvavo pamaldose, ant karin. A. Juo

(Nukeltą j 3 psl.)
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Šaltinis, 1963 m .Nr. 1. Rašo: J. Vidzgiris 
(Lietuviškasis valstybingumas), prel. J. B. 
(Krikšto pasėkos), Dr. Pr. Gaidamavičius 
(Dievo radimas), V. Balickas (Atliktas di
dis darbas), A. Grinienė (Tyliai krausis 
žiedas), S. Motuzas (Atgimimo diena), 
J. S. (Naujos jėgos), kun. P. M. Urbaitis 
(Pietinėje Amerikoje), prel. J. Gutauskas 
(Lietuviai Škotijoje), A. U. (Žvilgsnis 
praeitin), F. G. (Nerimas Dievop), J. Kuz- 
mickis (Be gimto medžio), S. M. (50 me
tų), eilėraščių VI. Šlaito, Maironio, J. Sa
kalo, Č. Obcarsko, D. Sadūnaitės-Sealey, 
A. Pečkausko ir vaikams skirtasis šalti
nėlis.
Svečias, 1963 m. Nr. 1. Turinyje: Sveiki 
(A. T.), Mokslas ir religija (J. A. Ąny- 
sas), Kas galėtų sakyti, jog tai įvyko be 
Dievo įsakymo (vertė A. Gerkė), Prie tė
vų kapo (D. Kuraitis), Du kartu išgelbė
tas (vertė Fr. Šlenteris), Laikyk man už 
rankos, Ieškokime gyvojo Dievo (kun. M. 
Preikšaitis), Mūsų gyvenimas ir veikla.

Dvi valandi bėgę, apšilo;
Jau nesidaužė į šonus aklai, 
Vežėjas niūniavęs nutilo.

Mintys, kaip skurdūs paveikslai rudens, 
Keleiviams nelinksmos minėjos;
Spaudė jos, slėgė, tarytum akmens 
Per amžius širdis užkietėjus.

„Rodos, nebūtume dar per seni“, 
Atsiliepė Jakštas ant galo:
„Rodos, nuo vakar žmogus gyveni;
Dar plakus širdis neatšalo.

Kiek tai įvyko tačiau atmainų!
Kiek matėme audrų-verpetų!
Kiek tai vardų praskambėjo jaunų 
Per pastarą dešimtį metų!

Tiesa, subrendo jauna Lietuva;
Aukštai savo vardą iškėlė:
Bet sumažėjo pirmeivių krūva, 
Kurie ją iš miego prikėlė.

Retinas mūsų kas dieną būrys, 
Kursai kitados už tėvynę 
Stojo pirmasis, kad vedė Rainys 
I kovą ir pirmkelį mynė!

Kur pasidėjote, brangūs laikai?.. 
Kaip priemonė nereikalinga, 
Užpakal minių dabar palikai, 
Atlikęs tarnybą naudingą.

Užima vietą kareiviai kiti!
Kitus bematai darbininkus!
Bangomis eina, kaip upė plati, 
Savuosius kelius apsirinkus!“

VIII

„Toks jau nuo amžių keleivio žmogaus 
Ant žemės paskirtas likimas;
Juk ne su saule giedro dangaus 
Gyvensi!“ jam patarė Klimas.

„Būtų, sakyčiau, dar pusė bėdos, 
Kad mūsų vaikai, mus pavarę, 
Veiktų tikrai dėl tėvynės naudos, 
Kaip mes, kitados susitarę.

Betgi, nelaimei, jaunoji karta 
Tik peikti ir griauti temoka, 
Manija siekių naujų apimta! 
O mokslo ir meilės jai stoka.

Kosmopolitai! Dienos milžinai, 
Tėvų praeities nepažinę!
Markso ir Darvino puikūs sapnai 
Jiems rūpi daugiau, kaip tėvynė“.

Tumui pačiam ant jaunųjų gaidžių 
Nesyk užsirūstinti teko;
Bet, neapkęsdamas raudų tuščių, 
Ne taip nusiminęs prašneko:

„Buvome“, tarė, „ir mes kitados 
Tėvų akyse protestantai;
Kiek sugaišinom jėgų be naudos 
Pradžioje ir mes, diletantai!

Patriotizmo šiandieną tikrai 
Mažiau, o per daug ištvirkimo; 
Reikia tačiau pripažint atvirai: 
Netrūksta ir pasišventimo. I

Nenusiminkime, vyrai, pervirš!
O laikas išgydys ne vieną:
Nuopelnų mūsų vaikai neužmirš, 
Kaip garbina Rainį šiandieną“.

(Bus daugiau)

Romano konkursą. laimėjo V. Kavaliūnas
(E) „Draugo“ dienraščio dvyliktąjį ro

mano konkursą (jo mecenatas buvo Jonas 
Tumosa iš Toronto) sausio 6 d. konkurso 
teisėjų komisijos sprendimu, laimėjo Va
cys Kavaliūnas (Kavaliauskas) iš Cleve
land, Ohio. Geriausiai įvertintas romanas 
pavadintas „Kalnų giesmė“, ir, teisėjų 
nuomone, jis savo tematika, kompozicija, 
intriga ir veikėjų charakteriais esąs ypač 
stiprus. Kiti prisiųstieji aštuoni romanai 
pripažinti spausdintinais.

TVANAS
Visiems lietuviams gerai pažįstamas ka 

nauninkas M. Vaitkus jau Lietuvoje yra 
parašęs, pagal šv. Rašto pasakojimą, labai 
gražią apysaką „Tvaną“, kuri prieš keletą 
metų Anglijos lietuvių NIDOS leidyklos 
buvo išleista nauju leidimu. Toje knygoje 
autorius vaizdžiai aprašo žmonių gyveni
mą visuotinio tvano metu. Ir tada, kaip 
šiandie, žmonės gyveno savo gyvenimu. 
Savo žiaurumais, karais, visuotiniu sugedi 
mu lenktyniavo vieni su kitais. Tik vienas 
Dievo išrinktasis patriarkas Nojus budėjo 
ir visiems skelbė artėjančią Dievo bausmę 
ir ragino taisytis, daryti atgailą. Tačiau 
tai buvo tyruose šaukiančio balsas. Suge
dusi žmonija jo neklausė.

Ta pati tragedija kartojasi ir šiais lai
kais. Nežiūrint tos labai išgarbintos kultū
ros, modernios civilizacijos, nežiūrint įvai
riausių išradimų ir patobulinimų žmonijos 
gyvenime, nuodėmės pažeistoji žmogaus 
prigimtis vis labiau ir labiau tolsta nuo 
Dievo ir nuo savo amžinosios paskirties. 
Modernieji žmogaus proto laimėjimai, už
uot pakėlę žmonijos dvasią ir ją patobuli
nę, paskleidę meilę, sugyvenimą ir taiką, 
stumte stumia į dvasios sunykimą. Naujos 
klaidos, nauji troškimai, godumas ir nesą
žiningumas vis labiau įsigali širdyse. Ne
reikia žvelgti į tolimos praeities laikus, 
kad suprastume, kaip arti pražūties bedug 
nės atsidūrė mūsų laikų pasaulis. Vienas
baisesnis už kitą pasauliniai karai nespė
jo išdilti iš mūsų atminties, kaip vėl naujo 
sunaikinimo aidas skamba visa naikinan
čių ginklų bandymų sprogimais. Egoiz
mas, savimyla, neapykanta, pavydas ir 
kerštas bujoja ne tik pavienių asmenų šir
dyse, bet ir tautose klesti kaip niekad 
anksčiau. Galingieji be baimės pavergia 
silpnuosius, ir diktatūra juokiasi iš tiesos 
ir teisės...

Kristaus įkurtoji Bažnyčia savo Vado šv 
Tėvo lūpomis nesiliauja ir šiandieną kiek
viena proga kreiptis į pasaulio sąžinę ir ra 
gina atbusti, pakelti akis ir pamatyti gre
siančius pavojus. Dievo įstatymas turi bū
ti vėl pastatytas žmonijos gyvenimo ir su
gyvenimo pagrindu, ir tik tada galima ti
kėtis ir politikoje ir visame gyvenime at
gimstant tvarką ir harmoniją. Antra, vi
sad galioja dėsnis: „Nulla salus extra Ec- 
clesiam — nėra išganymo šalia Bažny
čios“. Tik ji yra toji mistinė Nojaus arka 
— išganymo laivas, kuri viena gali suteik
ti pasauliui pagalbą visuotinio sugedimo 
tvane. Bet, kad būtume išgelbėti, pirmuti
nė sąlyga yra priklausyti to laivo įgulos. 
Visa, kas šalia laivo, yra pasmerkta žūti. 
Neužtenka tačiau tik formaliai priklausyti 
Bažnyčiai. Popieriniai katalikai yra tik 
žiūrovai, tik statistai, kurie veltui tik už
pildo tuščias vietas. Priklausyti Bažnyčiai 
kartu reiškia „sentire cum Ecclesia“, t.y. 
gyventi ir jausti taip, kaip moko ir jaučia 
Bažnyčia, būti apaštalais, misijonieriais, 
tikėjimo ir Dievo teisių gynėjais. Ir tai ne 
tik privačiame, bet ir viešame gyvenime. 
„Kas išsižadės manęs žmonių akyse, to ir 
aš išsižadėsiu savo dangaus Tėvo akyse“, 
sako Kristus.

Priklausyti katalikų Bažnyčiai reiškia 
dar ir būti vieningais savitarpyje. Dievas 
yra tas, kurs jungia, o nesantaikos kuni
gaikštis — piktoji dvasia yra ardymo, grio 
vimo, naikinimo dvasia. Jis siekia, kad pa
saulyje nebūtų vienybės, santaikos, sugy
venimo. Ypač užtai jis puola Bažnyčią, ku 
ri yra toji jungiančioji, visus vienijanti 
institucija. Už tai ir kiekvienas mūsų, 
kurs neina su Bažnyčia, savaime tampa to 
tvano auka. Istorija ir gyvenimas tai tūks 
tančiais kartų patvirtina. Visoks susiskal
dymas, sektos, erezijos, atskirų žmonių, 
šeimų ir tautų nesantaikos yra viso to iš
dava. Būkime ištikimi tad Petro laivui, ir 
jokie pavojai, joks tvanas bus mums ne
baisūs. Roma, 1963. mons. CleRas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
WOLVERHAMPTON — kovo 3d., 11 vai., 
St. John's Square.
LEICESTER — Rekolekcijų pradžia vasa
rio 23 d., 8 vai. vakare, 72 Mere Rd. Užbai 
ga vasario 24 d., 12 vai.
KETTERING — Rekolekcijos kovo 8 d., 
8 vai. vakare.
CORBY — Rekolekcijos kovo 9 d., 8 vai. 
vakare, ir kovo 10 d., 12.15 vai., Occupa
tion Rd.

Rekolekcijas veda kun. Juozas Budzei- 
ka, M.I.C.

Kviečiame tautiečius reta proga pasi
naudoti, Kun. S. Matulis, M.I.C,
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NE VISUR VISKAS VIENODAI
Mes pratę esame, kad po nakties ateina 

diena, po dienos naktis, po žiemos vasara 
su pavasariu ir rudeniu tarp šių šiltų ir 
šaltų laikotarpių. Tačiau ne visur ir ne vi
suomet taip taisyklingai ir tuo pačiu laiku 
šie temperatūros periodai kartojasi. Antai 
pas mus dabar žiema, ir Londone susilau
kėme sniego, skundžiamės, jog šalta. Bet 
ne visur šiuokart yra žiema. Antai Austrą 
lijoje, kitoje Žemės rutulio pusėje, dabar 
yra vasara, ir yra vietų, kur žmonės netu
ri kur dėtis nuo šilimos ir naktimis. Ir yra 
žemėje vietų, kur esti amžina žiema (šiau
rės ir pietų ašigaliuose) ir amžina vasara 
(pusiaujyje).

Atvertę bet kurį geografijos atlasą ir su 
radę Šiaurės Amerikos žemyną, mes užtin
kame tarp Atlanto vandenyno ir Meksikos 
įlankos į pietryčius išsikišusią teritorijos 
dalį, vadinamą Florida, pusiasalį, savo ga
lu rodantį tiesiai į šiaurinį Kubos salos 
šoną.

FLORIDA yra visai kitokia valstija ne
gu kiti šios šalies padaliniai. Visų pirma 
— tenai nėra žiemos. Beveik visi javai, 
daržovės ir vaisiai yra nuimami ir parduo
dami, kai kitur yra žiema. Milžiniški sunk 
vežimiai visą žiemos sezoną veža naujas 
daržoves ir vaisius iš Floridos į šiaurę, net 
į Kanadą.

Floridos plotas užima 35 milijonus akrų 
ploto, nors apie trečdalį jo sudaro balos, 
kuriose veisiasi tik pelkių paukščiai ir gy
vatės. Florida yra labai vandeninga, nes 
turi 2 tūkstančius mylių jūros kranto ir 
apie 30 tūkstančių ežerų, neskaitant di
džiulių Everglades pelkių ir kanalų.

Žiemos laikui Floridon pagyventi suva
žiuoja šimtai lietuvių, ir nemažai jų ten 
pasilieka, nusiperka namus ir apsigyvena 
pastoviai. Jaunesnieji susiranda darinį, o 
senesnieji gyvena iš to, ką jauni būdami 
susitaupė. Pragyvenimas Floridoje piges
nis, negu šiaurėje, nes nereikia daugelio 
šiltų drabužių, nereikia kuro ir nėra vals
tijos pajamų mokesčio; valstija neturi sko 
lų. Namai ir žemė iki 5 tūkstančių dolerių 
vertės atleidžiami nuo mokesčio. Nemoka
ma ir už dirbamą žemę. Geriausia žemė 
yra apie Okičobi ežerą: čia labai gilus juod 
žemis, ir viskas jame gerai dera.

Jau minėjome, kad Floridos pusiasalis 
yra tarp Atlanto vandenyno (rytuose) ir 
Meksikos įlankos (rytuose). Kalbant apie 
šią įlanką, tenka pasakyti, kad joje prasi
deda ta šiltoji Golfštreomo vandens srovė, 
tekanti per milžinišką Atlanto vandenyną, 
kuri, nesimaišydama su Atlanto vandeniu 
ir dėl to neatšaldama, šildo šiaurės Ame
rikos rytus ir šiaurės Europos vakarų pa
kraštį; be šitos srovės užšaltų ne tik Ka
nados rytai, bet ir Islandija, Airija, Angli
ja ir Skandinavijos pusiasalis taptų žmo
nių negyvenamais kraštais. Taigi be šito 
saulės kaitinamo „katilo“ (Meksikos įlan
kos) negalėtų gyventi minėtuose kraštuo
se milijonai žmonių, kurie dabar gyvena.

Per Floridos balas, pavadintas Evergla
des, yra automobiliams kelias, turintis 
apie 250 mylių; vietomis jis eina per sau
sumą, vietomis per vandenį. Sausumose 
auga krūmokšniai ir atogrąžų žolės, tarp 
kurių rangosi įvairūs ropliai: aligatoriai, 
krokodilai, gyvatės ir kt.

Jei šituo keliu pasitaiko važiuoti po dide 
lių liūčių, kai vanduo balose esti pakilęs, 
tai gyvatės, nemėgdamos būti vandenyje, 
bėga į sausą kelią, ir čia jos traiškomos po 
auto mašinų ratais; visas kelias tada esti 
nuklotas negyvais ropliais.

Be to, šalikelėse galima matyti daugybes 
įvairių vandens paukščių: garnių, gervių, 
baltųjų žuvėdrų, ančių, narų ir daug kito
kių, ypač gausu baltųjų žuvėdrų, kurių 
uodegų plunksnos už didelius pinigus par
duodamos moterų skrybėlėms puošti.

Šalia kelio matyti keletas kaimelių, ku
riuose gyvena seminolų giminės indėnai.

DIDVYRIO KELIAS
(Atkelta iš 2 psl.) 

zapavičiaus kapo uždėjo gyvų gėlių vaini
ką, ir Alytaus skyrius pasivadino jo var
du. Centro Valdybos pirm. St. Butkus ta 
proga sąjungos vardu pagerbė narsaus ka
rio kapą ir savo kalboj pakartojo karin. 
A. Juozapavičiaus žodžius, pasakytus jam 
paskutinį kartą išvažiuojant iš Vilniaus, 
būtent: „Sudiev, Vilniau! Gal ir daug tau 
teks nukentėti, daug ašarų ir kraujo pama 
tyti... Gal tu į lietuvių pardavikų nelaisvę 
pakliūsi ir vėl būsi prie ko nors priskirtas. 
Būk ramus! Neilgam. Išvaduos tave Lie
tuvos sūnūs“. („Karys“ 1930 m. Nr. 28).

St. Butkus, priminęs šiuos karin. A .Juo 
zapavičiaus žodžius, prie jo kapo iškilmin
gai pareiškė, kad mes, savanoriai, garbin
go savo karžygio idėjas ir troškimus pri
valome perduoti savo tautos jaunajai kar
tai ir drauge su ja, išmušus kovos valan
dai, įvykdyti. Bet, deja, taip susidėjo ap
linkybės, kad ne tik beveik nė Vilniaus 
neišvadavome, bet ir praradome visą Lie
tuvą. Ir šiandieną tas priešas, nuo kurio 
kulkų žuvo karin. A. Juozapavičius, vėl 
laiko užgrobęs ne tik Vilnių, bet ir visą 
mūsų tėvynę. Tad valstybinių švenčių mi
nėjimo proga prisiminkime mums palik
tąjį karin. A. Juozapavičiaus testamentą 
ir ryžkimės jį įvykdyti.

V. Vytenietis

Jų pastogės pastatytos ant stulpelių ir ap
dengtos palmių lapais. Jos neturi jokių 
sienų nei baldų. Gyventojai maitinasi žu
vimis, kurių Floridos balose stačiai tiršta. 
Vietomis yra ir krautuvėlių, taip pat pasta 
tytų ant stulpelių viršuj vandens. Nuo ke
lio į krautuvėles nutiesti tilteliai, ant ku
rių dažnai sėdi indėnų vaikai ir laukia, 
gal kas įmes vandenin kokį pinigėlį. Tuo
met jie neria vandenin jo ieškoti ir visuo
met suranda. Sakoma, kas nėra šiuo keliu 
važiavęs, tas nematė tikrosios Floridos.

FLORIDOS „JAUNYSTĖS ŠALTINIS“
Žmonių pasakose yra įsipynusi sena nuo 

monė, daug senesnė negu rašytoji žmoni
jos istorija, kad kažkur pasauly esąs pa
slėptas toks šaltinis, kurio vanduo nuplau- 
jąs seną amžių ir žilabarzdžiai, baltagal
viai seni žmonės vėl atjaunėją ir pradedą 
gyvenimą iš naujo. Panašių pasakų yra vi
sų tautų mitologijose ir religijose. Šita le
genda buvo žinoma ir pietų Amerikos in
dėnams, kurie tikėjo, kad toks stebuklin
gas šaltinis tikrai yra. Ir kai ispanų žygo
vai ėmė vykti atrasto Naujojo Pasaulio 
tirti, indėnai papasakojo tai ir jiems.

Toli į šiaurę esanti Bimini sala, kurioje 
trykštąs jaunystės šaltinis ir iš to šaltinio 
einanti upė. Žmogus, atsigėręs to šaltinio 
vandens ar išsimaudęs toj upėj, tuojau at
jaunėjus.

Grįždami iš Amerikos, Ispanijos keliau
ninkai parsiveždavo ir daugiau fantastiš
kų pasakų, išgirstų iš čiabuvių raudon
odžių. Jie pasakojo, kad Amerikoje esą 
giedančių žuvų; esą salų, kur gyvenančios 
vienos moterys, labai ■ pasiilgusios vyrų; 
esą ir tokių salų, kur gyvena uodeguoti vy
rai; esą iš gryno aukso pastatytų miestų... 
Trumpai kalbant, — Naujasis Pasaulis bu 
vo tikra stebuklų šalis.

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

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

A. Vienažindys

AVIŲ DEJONĖS
— Skubėkit į „Žalgirio“ kolūkį! Vilkai 

ketvirtadalį ąvių išskerdė!
Išgirdęs telefono skambutį, rajono gam

tos apsaugos inspektorius su medžiotojais 
motociklais išrūko į nelaimės vietą. Kol
ūkyje rado vilko papiautą vieną avytę.

— O kur daugiau papiautų?
— Tai kad mes keturias ir teturėjome. 

Dar trys ketvirtadaliai fermos liko! — ne
patenkintas raukėsi pirmininkas K. žiž- 
maras. — Kad jas visas būtų suėdę...

Šis įvykis neišgalvotas. Kaip kas išma
no, stengiasi avytėmis atsikratyti. Tai vil
kas nuneša, tai per pabaigtuves į puodą 
patenka. Ir vis avytė. Beje, yra kolūkių, 
kur avių bandos nemažos. Antai K. Štaro 
vardo, „Lenino keliu“, „Aukštakalnio“ 
kolūkiai avis šimtais skaičiuoja, geras pa 
jamas gauna. Bet ilgas sąrašas ir tokių, 
kurių visuomenines avis pirštais suro- 
kuotum.

— Paskutines dvi avikes šimtui ha že
mės išsaugojom, — 'giriasi pažangiečiai. 
— Tegu būna atminčiai, kad avių fermą 
turėjom.

— O mes šešiolika veislinių turime. Pir 
kite — paskutines parduosim, — siūlo 
Ždanovo vardo kolūkio vadovai. O avytės 
tik ausimis karpo ir dūsauja:

— Ir vilnų, ir mėsos duodam, bet ko 
tiems pirmininkams neįtinkame?

K. Baronas
„Šluota“, 1962 m. Nr. 17

Juostos ir meilė komunistams
(E) Per Vilniaus radiją buvo pristatyta 

juostų audėja, turinti liaudies menininkės 
titulą, Elena Babravičienė. Ji turėjo pasi
girti nuaudusi nepaprastą juostą graikų 
komunisto Manolio Glezo garbei^ Girdi, 
kai Babravičienė patyrusi, kad graikų ko
munistas buvęs išlaisvintas, ji verkusi iš 
džiaugsmo ir tik iš meilės tolimo krašto ko 
munistui jai pavykę išausti gražią juostą. 
Ji būsianti padovanota komunistų veikė
jui Graikijoje.

Siūlo šernieną perduoti viešajam 
maitinimui

(E) Per Vilniaus radiją pasakota apie 
pavykusią šernų medžioklę Mūšos girinin 
kijoje. Nušauta 16 šernų. Sėkmingos me
džioklės vyko ir kitur, pvz., rekordinis 
šernas atiteko rokiškiečiui Raukui, Padu
bęs miške nušovusiam 340 kg svorio šer
ną (vien jo kailis svėręs 40 kg). Biržų me 
džiotojams buvę ir skaudžių nuotykių, kai 
juos sužeidę sužeistieji šernai. Kai skelbia 
mi laimikiai šernų medžioklėje, pareikštas 
ir kuklus noras: girdi, daug sumedžiotos 
šernienos patenka į juodąją rinką Lietuvo 
je, o ar, girdi, nereikėtų sutvarkyti me
džioklės taip, kad dalis mėsos būtų priva
loma atiduoti viešojo maitinimo įstai
goms? Kadangi kiškių prieauglis 1962 m. 
buvęs mažas, tai siūloma su kiškių medžio 
jimu susilaikyti.

Tais laikais Ispanijoj buvo labai stiprus 
tikėjimas, žmonės tikėjo stebuklais, dvasio 
mis, velniais. Todėl jie patikėjo ir tomis 
fantastiškomis pasakomis apie Ameriką. 
Patikėjo jomis net ir toks didikas Juan 
Ponce de Leon, Ispanijos karaliaus -gimi
naitis. Ypač intrigavo jį „jaunystės šalti
nis“, nes jis buvo jau pagyvenęs vyras ir 
norėjo atjaunėti. Jis atvyko Amerikon 
1493 metais, su antrąja Kolumbo ekspedi
cija. Pradžioje Ispanijos karalius paskyrė 
jį Puerto Rico valdytoju, bet vėliau jis iš
siprašė leisti jam ištirti Bimini salą, kur, 
indėnų teigimu, buvęs „jaunystės šalti
nis“. Plaukdamas iš pietų į šiaurę tos ta
riamosios salos ieškoti, Ponce de Leon iš
lipo į krantą, kuriame viskas žaliavo ir žy
dėjo. Bet tai nebuvo sala, o pusiasalis, ku
rį jis pavadino Gėlių Žeme, o ispaniškai 
— La Florida.

Išlipęs krantan, Ponce de Leon rado čia
buvių raudonodžių kaimelį ir šaltinį, ku
rio vandeniu vietiniai gyventojai naudojo
si. Jis įsivaizdavo, kad tai tas pats šaltinis, 
kurio jis ieškojo. Sakoma, kad jis daug to 
vandens gėręs ir keletą didelių puodų par 
sivežęs Ispanijon.

Praslinkus 50-čiai metų, to kaimelio vie 
toje ispanai įkūrė šv. Augustino miestą. 
Tai buvo pirmasis baltaveidžių žmonių 
miestas šiaurės Amerikoje. Jo ribose yra 
„Fountain of Youth“ parkas, kuriame yra 
šaltinis, iš kurio Ponce de Leon gėręs „jau 
nystės“ eleksyrą, šitai tradicijai palaikyti, 
prie to šaltinio stovi tautiniais ispanių kos 
tiumais apsirengusios dailios juodplaukės 
merginos ir duoda turistams to vandens 
paragauti.

Iš „Amerikos Įdomybės“
Parinko K. Jonelynas

Mažėja vėžių atsargos Lietuvoje ir kitur
(E) Vilniuje įvykusiame Mokslų akade

mijos iniciatyva sušauktame pasitarime 
kalbėta vėžių veisimo klausimu. Pasitari
me dalyvavo ir Rusijos Federacijos, Ukrai 
nos, Baltarusijos ir Pabaltijo respublikų 
moksliniai darbuotojai ir pramonės atsto
vai. Paaiškėjo, kad vėžių atsargos dauge
lyje vandenų mažėja. Svarbiausia priežas 
tis tai vandenų užteršimas, neracionalus 
gaudymas, ligos, žvejų mėgėjų daroma ža
la. Susirūpinta didinti vėžių atsargas.

Plinta, medinių klumpaičių gamyba
(E) Telšiuose vad. liaudies meistrai gami- 
na-skobia medines klumpaites. Pasirodo, 
liėtuviškos medinės klumpės turinčios di
delę paklausą Maskvoje, o Minsko liau
dies dainų ir šokių ansambliui telšietis 
Kontrimas pagaminęs 24 poras lietuviš
kais ornamentais papuoštų klumpių. Daug 
suvenyrinių klumpaičių įsigijo Kauno, 
Palangos, Biržų, Šilutės ir kt. miestų gy
ventojai. Kitas meistras taip puikiai atli
kęs menines dėžutes, kad jam pasiūlyta 
jas gaminti visos Sovietijos mastu. Telšių 
tekstilininkės audžia tautines juostas, ir 
jas perka ne tik lietuviai.

Laisvalaikio mąstymai
RAŠO K. VALTERIS

LIŪDŽIU IR DŽIŪGAUJU
Liūdna pasidarė paskaičius A. Gustai

čio straipsnį „Taikos Lituanica“ (Žiūr. 
„E.L.“ 746 nr.). Ir kaip gi neliūdėti: jau 
porą metų mitau panašiomis mintimis ir 
ruošiausi jas išreikšti raštu. Ir Štai Gustai 
tis tuos samprotavimus išdėstė, o aš netu
rėjau progos pasireikšti... šia proga prisi
menu kažkurio juokdario Lietuvoj siūly
mą dešimtį įsakymų papildyti vienuolik
tuoju: „NEŽIOPSOK“!

Džiugu, kad retkarčiais gali pasiskaityti 
teisingą, protingą, puikiai parašytą ir aiš
kiai pagrįstą straipsnį, kaip „Taikos Litua 
nica“. Gal ir gerai, kad,Gustaitis užbėgo 
man už akių: aš taip gerai nebūčiau para
šęs ir tuo tik būčiau nuskriaudęs skaity
tojus.

Kad nors kartą į mėnesį pasirodytų to
kio pobūdžio straipsnių, tik, žinoma, iš 
įvairių gyvenimo sričių! Šiaip jau tai mū
sų spaudoj kartojamos pasenusios ir daž
nai nepagrįstos mintys, remiamasi ne pro
tu ir gyvenimo faktais, bet autoritetais, 
asmeniškais įsitikinimais ir t.t. Jei kas 
bando tam prieštarauti, tai tokie ima nirš 
ti ir keršyti ne tik bandantiems protauti, 
bet ir jų šeimos nariams....

Daugiau tokių deimančiukų, daugiau 
gustaitiškų straipsnių, ir „Europos Lietu
vis“ prilygs rimtiems pasaulio laikraš
čiams!

NEĮPRASTAS KROVINYS
Retą krovinį pervežė vienas nedidelis 

italų laivas, kuris reguliariai kursuoja į 
Sardiniją. Čivita-Vekijoje į laivą buvo 
pakrautos 3 tonos skruzdėlių, šios skruz
dėlės buvo surinktos Italijos Alpėse. Mano 
ma, kad jos išstums iš Sardinijos vietinę 
veislę, kuri kenkia kamštiniam medžiui,
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VEDA: V. Cekauskienė-Grinkevičiūtė

KAI VYRAS SUSIŽEIDŽIA
Tai atsitiko staigiai ir netikėtai, kaip ir 

visos nelaimės. Petras ėjo linksmai namo 
iš darbo švilpaudamas, greitai užbėgo laip 
tais viršun į savo butą ir... staiga suriko. 
Atsargiai atitraukė jis savo ranką nuo 
laiptų turėklų ir drebėdamas pamatė pirš
te įstrigusią mažą skeveldrėlę. „Ne namai, 
o laužas“, priekaištavo jis. — „Man tik 
įdomu, kada jie sutaisys tą turėklą“.

Kai jis pamatė iš piršto sunkiantis krau 
ją, jam pasidarė tamsu akyse, ir jis sun
kiai alsuodamas pasiekė savo buto duris, 
atsirakino, įėjo ir... „Mary-y-y-te!“ sušu
ko Petras. „Aš kruvinas“.

Marytė atbėgo. Jos didelės akys žiūrėjo 
išsigandusios, veidukas buvo išblyškęs. 
„O, Dieve mano! Petrai, kas tau yra?!“

„Aš sužeistas“, tarė Petras, tiesdamas 
ranką ir užmerkęs akis.

„Eikš pirma prie lango“.
Marytė paėmė vyrą už rankos ir nusive

dė prie lango. Ten ji apžiūrėjo pirštą.
„Ak, tai dar pusė bėdos. Mažutė ske

veldrėlė. Tuoj sutvarkysim“.
„Tik netrauk jos!“ dejuoja Petras.
„Bet ją reikia pašalinti“, sako Marytė ir 

švelniai paliečia tą skeveldrėlę.
„Ai-ai-ai, skauda“, suriko Petras. „Pa

lauk!“
Marytė patraukė pečiais.
„Na, tai padaryk pats tada!“
„Bet aš gi negaliu į kraują žiūrėti“, vai

toja Petras. „Žinai, kad man jau bloga. 
Geriau atsigulsiu! Kur sofa?“

Marytė privedė jį prie sofos ir padėjo 
jam atsigulti. Pirštas jau nebekraujavo.

„Atnešk man stiklą vandens ir pašauk 
daktarą, nes gal bus kraujo užnuodiji- 
mas“.

To Marytei jau buvo per daug. Ji papur 
tė galvą ir tarė: „Tik jau nebūk toks le
pus! Tokia maža skeveldriukė negali būti 
pavojus gyvybei!“

„Daug tu supranti!“ supyko Petras, „Ar

Skaitytoją tautieti
VIENA KREGŽDĖ NE PAVASARIS

Mūsų mielas „anglikonas“ A. Pužauskas 
savo Tolimosios Amerikos apžvalgoje (E. 
Lietuvis Nr. 5) rašo, kad paskutiniu metu 
iš Anglijos atvykstančių žmonių nuotaikos 
yra gana karčios ir nusivylimu kvepian
čios. Čia pat jis bando atspėti to kartumo 
priežastis: „Gal tas nusivylimas yra dėl 
to, kad po tiek metų darbo ir kūrimo Angli 
jos lietuviškų išteklių ir pamatų statymo 
galop paaiškėjo, kad pamatai nėra jau to
kie tvirti. Gal ir tas žmonių išbyrėjimas 
tokias karčias paliko nuosėdas“.

Nežinant, kas tie nauji atvykusieji, ne
galima pradėti su jais ginčytis. Gal jie ir 
tikrai buvo nusivylę. O gal tai yra vieni iš 
tų, kurie niekur ir niekada nemato švie
saus pragiedrulio, bet yra greitoki viską 
kritikuoti ir smerkti. Tokių, kaip žinia, ir 
Amerikoje netrūksta. Bet, šiaip ar taip, 
viena kregždė dar ne pavasaris. O paga
liau vieta, kurią palikome, turi būti pripa 
žinta negera. Kitaip nebūtų prasmės kraus 
tytis. Lietuvon išvykusieji visada peikia 
Ameriką...

Kai pavartai Amerikos lietuvių spaudą, 
tai ir ten to kartėlio vienų prieš kitus vi
siems iki valiai. O pažiūrėkim, ką Ameri
kos lietuviai sako apie pačią Ameriką? 
Kokiais „saldžiais“ nusivylimais jų nuotai 
kos persunktos? Paskaitykime tiktai tame 
pačiame E. Lietuvyje A. Gustaičio straips
nį „Taikos Lituanica“. Koks didelis skun
das ir kaltinimas metamas vyriausybei už 
nebojimą Lietuvos reikalų. Jis norėtų gau 
ti iš Amerikos valdžios net 30 milijonų do
lerių. Ar šitaip galvoja visi Amerikos lietu 
viai — nežinia. Gal ir čia yra tik vieniša 
kregždė, giedanti savo skundą toli nuo 
Amerikos išeinančiame laikrašty, kurio 
nei Amerikos lietuvių masės, nei, tikriau
sia, State Departamentas neskaito... Mes 
čia, Europoje, ir labai norėdami mažai ką 
tuo reikalu tegalėtume padaryti.

Reikia pripažinti, kad gausus žmonių iš
byrėjimas — emigracija yra padariusi 
skaudžią žalą Anglijos lietuvių veiklai. 
Bet likusieji gydosi žaizdas kaip įmanyda
mi. Materialiniai lietuviškų išteklių pama
tai yra pakankamai tvirti ir nekelia daug 
abejonių. Pasidomėjus L. Namų B-vės ba
lansais ir apyskaitomis, galima patirti, 

apie stabą nieko negirdėjai?! Ar tau žino
ma, kiek žmonių mirė tik dėl to, kad vini
mi susižalojo. Apskritai tavo elgesys bešir 
diškas!“ (

„Parodyk man dar tą savo pirštą“, pa
sakė Marytė.

Petras atkišo jai ranką. Jis norėjo su
šukti, bet nebespėjo, nes skeveldriukė jau 
buvo ištraukta. „Matai!“ sako Marytė, „jau 
viskas tvarkoje“.

„Ar kraujuoja?“ atsargiai paklausė 
Petras.

„Nė kiek!“
Dabar Petras atsargiai atmerkia akis. 

Pirštas atrodė visai normaliai, tik buvo 
šiek tiek nešvarus. Po to jis po truputį 
aprimo, bet staiga ir vėl išsigando.

„Maryte! mano kairioji koja nutirpusi.,. 
Kažin, ar čia nebus stabas?“

„Nesąmonė. Tu tik koją per aukštai pa
dėjai“.

Petras galų gale atsistojo, dar sykį ap
žiūrėjo savo pirštą ir pradėjo vaikščioti 
kambariu. Priėjo prie bufeto ir išgėrė stik 
liuką degtinės.

„Viskas dabar tvarkoje“, pasakė jis. 
„Bet, Dieve mano, kaip lengvai gali atsi
tikti nelaimė!“ Dabar iš karto jam pasiro
dė kažkas keistoka, jis pažvelgė į Marytę.

„Bet, Maryte, kodėl tu čia vaikštinėji 
tik su naktiniais baltiniais apsirengusi?“

„Aš turėjau lovoj gulėti“, prisipažino 
Marytė. „Man nuo vakar dienos bloga“.

„Tai tu gi man nieko nesakei. Kas tau 
yra?“

„Daktaras sako, kad sunkus gripas“.
„Gripas!“ šūktelėjo Petras. „Tai kas da

bar paruoš man vakarienę?“
„Žinoma, kad aš, Petrai“.
„Na, ir aš taip galvojau, kad dėl mažo 

persišaldymo nebūtina gulti lovon“.

KAI PRIDEGA VALGIS
Net ir geriausiai šeimininkei pasitaiko, 

kad valgis pridega. Kaip tik geriausios 
šeimininkės, neturėdamos patyrimo, daro 
didelę klaidą, valydamos tokius puodus. 
Jos apsišarvoja aštriu daiktu ar peiliu ir 
ima skusti prisvilusias vietas, tuo ypač 
kenkdamos emaliuotiems puodams.

Valgiui priskretus prie dugno, reikia 
puodą nukelti nuo ugnies ir pastatyti vė
sioje vietoje, geriausia ant cementinių 
grindų. Už 10 minučių valgis savaime at
šoks. Mat, verdant apatinė puodo dalis — 
dugnas — yra labiausiai įkaitęs, ir van
duo virsta garais, valgis pradeda degti ir 
priskrenta. Nukėlus puodą nuo ugnies ir 
pastačius į vėsią vietą, garai virsta vėl 
vandeniu ir nusileidžia ant dugno.

Truputį blogiau, kai valgis prisvyla. 
Tada reikia įpilti į puodą truputį alyvos 
ir, kol dar puodas neatvėso, valyti plieni
ne kempine. Alyva apsaugo prisvilusias 
vietas nuo gadinimo. Net ir labai jautrūs 
emaliaus puodai leidžiasi tuo būdu leng
vai valomi. A. P.

kad kiekvienas lietuvių įdėtas svaras ma
žiausia jau yra padvigubintas. Imant pro
porcingai pagal Anglijos lietuvių skaičių, 
jų išleidžiamų knygų ir apskritai spaudos 
tiražas vargu suras sau lygių kituose kraš 
tuose ir kontinentuose. Taigi nėra didelės 
depresijos ir kultūriniuose baruose. O 
DBLS (D. Britanijos Liet. S-ga) vis dar pa 
jėgia apjungti visų grupių ir įsitikinimų 
lietuvius, nors jų skaičius metai iš metų 
ir mažėja.

Anglijos lietuvius, be abejo, labai gerai 
nuteikia A. Pužausko priminimas, kad bu
vusieji „vargo broliai“ gražiai juos prisi
mena, to prisiminimo proga pasivaišina, 
o pasivaišinimo pasėkoje susidaro galimy
bė ištiesti ranką pagalbos reikalaujan
tiems. Bravo. A. Pužauskas net rimtai su
sirūpinęs klausia, kaip tą gausų Čikagos 
anglikonų būrį geriau būtų galima išnau
doti, kaip jie galėtų padėti Anglijos lietu
viams ir jų organizacijoms. Tikrai gražus 
ir dėmesio vertas solidarumo pareiškimas, 
kokio šiais laikais ne dažnai beišgirs!.

Žinoma, gražu būtų, kad tie, kurie 
Anglijoje sunkiausias įsikūrimo, o kartais 
ir nevilties dienas išgyveno, prisimintų šį 
kraštą kaip savo antrąją tėvynę, o jame 
likusius draugus, kaip savo brolius. Deja, 
realybė yra kitokia. Anglija nėra mūsų tė 
vyne, ir niekas, paklajojęs po pasaulį, ne
sugrįš į ją numirti. Kur audros nuneš, ten 
reikės prigyti, susirasti naują tėvynę ir 
naujus draugus. Todėl ir A. Pužausko susi 
rūpinimas, nors toks mielas ir jaudinantis, 
greičiausia, yra tik viena kregždė, dar ne
reiškianti pavasariško visų anglikonų atsi
gręžimo veidu į Angliją. Tačiau vis dėlto, 
prisiminę kartu išgyventus ilgus metus, su 
K. Hamsun'nu galime pasakyti: „O jūs, 
senųjų dienų prieteliai, mes jus prisime
name ir apie jus kalbame, kaip apie dan
gaus karalystę“.

J. Lūža

300 KARTŲ SALDESNIS UŽ 
CUKRŲ

Saldžiausias augalas mūsų planetoje 
yra vadinamasis Eupatorium rebaudia- 
dum. Jo sultys yra 300 kartų saldesnės už 
cukrų. Vieno šių sulčių lašelio pilnai pa
kanka dideliam kavos arba arbatos puo
deliui pasaldyti.
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Europos lietuviu kronikų
LONDONAS

VASARIO 16-OJI TARP LIETUVIŲ 
DRAUGŲ

Vasario 16 d., kaip ir kasmet, Lietuvių 
Namuose Londone DBLS Valdyba suruo
šė priėmimą lietuvių draugams kitatau
čiams. Jame dalyvavo tik iš ligos patalo 
atsikėlęs J, E. Ministeris Bf? K. Balutis, 
Pasiuntinybės Patarėjas V. Balickas su 
ponia, DBLS Pirmininkas J. Vilčinskas, 
Lietuvių Namų Akc. B-vės Pirmininkas 
S. Nenortas su ponia, Varkalos, Neveravi- 
čiai ir dar gražus būrelis lietuvių. O sve
čių kitataučių tarpe buvo Estijos Ministe
ris Torma, lordas Bossom, Soc. Interna
cionalo Sekr. Carthy, dar gausiai anglų, 
latvių, estų, lenkų ir kitų tautų diploma
tų, politikų, visuomenininkų, žurnalistų, 
rašytojų.

Šjkart buvo susirinkę svečių gal dau
giau negu bet kada tokiomis progomis.

G. JOHNSTONE KŪRINIŲ PARODA
Pasinaudodama Vasario 16 d. priėmi

mu, Lietuvių Namų salėj lietuvaitė Geno
vaitė Grigaravičiūtė-Johnstone iš Covent
ry suruošė savo tapybos darbų parodą. 
Keletas kūrinių buvo parduota. Jos kūri
niai realistiniai ir ypač gausu gėlių.

Salėje dar po porą paveikslų buvo iška
binę M. Baras ir V. Jokūbaitis.

DIDELIS KAUKIŲ IR BLYNŲ BALIUS
Vasario 23 d. (šeštadienį) ruošiamas 

kaukių ir blynų balius parapijos salėje — 
345a Victoria Park Rd., London, E. 9.

Gros gera muzika. Pradžia 7,30.
LAS Valdyba

LAIŠKAS NERANDA ADRESATO
Iš Lietuvos buvo siųstas laiškas i Len

nox Hostel, Shandon, Helersburgh, Duns- 
burtons (Škotijoje) Mečiui Auksiui (ar 
panašia pavarde asmeniui, nes ta adreso 
vieta užsitepusi).

Laiškas nesurado adresato ir buvo per
siųstas 1 Lietuvių Namus Londone (1 Lad 
broke Gardens, W. 11).

Jei žinia pasiektų gavėją, jis prašomas 
atsiimti tą laišką.

MŪSŲ RĖMĖJAI

Mokėdami už kalendorių ir kitus NKK 
leidinius ar laikrašti, šie tautiečiai yra pri 
dėję aukų — paramos savajai spaudai: 
2 svarus 14 šil. J. Simanavičius, 1 sv. 14 
šil. J. Bardzil, 16.6 šil. V. Kavaliauskas, 
po 14 šil. S. Grudzinskas, B. Totoraitis ir 
S. Tadaravičius, 7.6 šil. J. Banys, po 6.6 
šil. Pr. Bielskis, VI. Andriulis ir A. Mika
lauskas, 1.00 dol. K. Garisonas, po 4 šil. J. 
Markevičius, K. Pocius, J. Bernotas, L. 
Pogozinskas, V. Dzikas, R. Malinauskienė, 
J. Vaškelis, K. Pažėra ir K. Skudutis, 3. 
8 šil. P. Janavičius, 2.6 šil. A. Gaidelis.

DBLS CENTRO IŽDO ŽINIOS

1. 16 Vasario Gimnazijos Sąskaita
Praeitų metų pabaigoje ir š.m. pradžioje 

Gimnazijai aukojo:
Manchesterio Ramovė — £25.0.0 (per 

Mr. Jalovecką), T. M. Liudžius — £5.0.0, 
J. Strumskis — £3.0.0 (kasmetinis gimna
zijos rėmėjas). Viso £33.0.0.

Šiuo metu c. iždas turi persiuntimui iš 
viso £72.18.0.

Aukas manoma persiųsti Gimnazijai i 
Vokietiją ne anksčiau kaip gegužės 1 d., 
kad dar neaukojusieji DBLS skyriai, kitos 
organizacijos bei paskiri asmenys turėtų 
laiko aukas atsiųsti DBLS-gai pridėti prie 
persiųstinųjų.

2. DBLS apyskaita už 1962 metus ir są
matos projektas 1963 metams bus paskelb 
tas vasario mėnesio pabaigoje.

Iždininkas

PAIEŠKOJIMAI
IVANAUSKAS Jonas, kilęs iš Svėdasų 

valsč., gyvenęs ar tebegyvenąs Anglijoje, 
pats ar .žinantieji apie jį prašom parašyti: 
Juozas Grablys, 20 Second Ave., Bradford 
Moor, Bradford 3, Yorks.

GADAN Jakob, gimęs apie 1887 m., pats 
ar žinantieji apie jj prašom parašyti „Eu
ropos Lietuvio“ Administracijai.

WOLVERHAMPTONAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 23 d., 19 vai., „Three Crowns“ 
restorano salėje Whitmore Rean'e, Cole
man Street, DBLS Wolverhampton© 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

MANCHESTERIS
UŽGAVĖNIŲ VAKARAS

Vasario 24 d., sekmadienį, 7 vai. vakare, 
Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas 
savo patalpose rengia

Užgavėnių vakarą
Programoje: Užgavėnių blynai ir šo

kiai.
Šokiams gros lietuviška kapela.

Klubo Valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
MANCHESTER — vasario 24 d., 10.30 v.
ROCHDALE — vasario 24 d., 11.30 v.

BiRMINGHAMAS
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS

Maža lietuvių kolonija, gyvenanti Bir- 
minghame ir jo apylinkėse, susirinko pa
minėti prieš 45 metus Tautos Tarybos Vil
niuje, Vasario 16 d., Nepriklausomybės 
paskelbimo.

Skambant lietuviškoms dainoms ir ari
joms, daugelio mintys skraidžiojo Šešupės 
ir Nemuno krantais, paliktose sodybose. 
Ten, kur po lietuvišku kryžium žaliavo 
rūtų darželiai, šiandien viskas sunaikinta 
ir dvokia kukurūzais. Laisvės kovoje lie
tuvis nepalūžo, jis stiprus kaip Ąžuols 
prie Nemunėlio, ir jokios audros jo nepa- 
lauš. Anot Maironio, „Broliai, lietuviai, 
auštantį rytą mūsų nors sūnūs visgi iš
vysi“. Grojant maldą už Tėvynę, buvo pa
gerbti žuvusieji, o Tautos Himno žodžiai 
ugdė stiprybę ateičiai.

Pelno likutis — £3.10.0 — paskirtas 
Tautos Fondui,

Tamošius

SKAUTU IR JAUNIMO 
STOVYKLA

G ARSIN IMAS
DĖMESIO ANGLUOS 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 Ateiti, kas buvo išpra
našauta prieš tūkstančius metų ir kas 
jvyks 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, 
Ill., U.S.A.

Kviečiame pasinaudoti mūsų 
Taupymo ir Investavimo Skyriaus 

patarnavimu.
Jūsų sutaupos 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 Vali jos 

bankus.
Grynas metinis procentas 

mokamas 6%, 
kas yra lygu, iškaičius nuošimčio 

mokestį, 9%.
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus.
Smulkesnių informacijų reikalu rašyti:

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

VOKIETIJA
VASARIO 16-TOS GIMNAZIJOS 

VARDINIŲ PROGA

Prasmingas ir įpareigojantis parinktas 
vardas vienintelei pilnai lietuvių gimnazi
jai laisvajame pasaulyje. Jau 13 metų kū
renasi tas lietuviškasis židinys ir gaivina 
lietuviškąją gyvybę jaunimo, kuriam Lie
tuvos Tėvynės sąmonė ne iš karto yra sa
va. Ateina čia lietuvių tėvų vaikai silpnai 
temokėdami savo tėvų kalbą, susipažįsta 
su panašiais į save, vargingai ir laužytai 
taria lietuviškus žodžius (vis kliūdami 
ties raidėmis 1 ir r), pradeda nedrąsiai dai 
nuoti lietuviškas dainas, susižavi spalvin
gais tautiniais rūbais ir guviu lietuvišku 
šokiu, nejučiomis pamilsta tai, kas lietuvis 
ka, ir įsisąmonina esą lietuvių tautos vai
kai. Per eilę metų įsigilina į lietuvių tau
tos istoriją, susipažįsta su jos sunkumais 
šiandien, užsidega ryžtu kovoti už tai, kas 
lietuviui brangu ir šventa, už Vasario 16- 
tosios idealus.

Vasario 16 Gimnazija tikrai yra viena 
iš prasmingiausių jų lietuviškųjų instituci
jų laisvajame pasaulyje! Už tai ji taip il
gai ir gyvuoja. Lietuviai jaučia, kad kol 
jaunimas bus auklėjamas lietuviškai
tautos Viltys turės tvirtą pagrindą. Tačiau 
laiko srovė skatina daug su kuo apsipras
ti, daug ką užmiršti. Yra pavojaus, kad ga
li būti pradedama užmiršti ir viena labai 
paprasta gyvenimiška tiesa: Vasario 16 
Gimnazija tol galės gyvuoti, kol lietuviai 
ją rems savo medžiaginėmis aukomis!

Vasario 16-tosios proga, dėkodamas vi
siems ištvermingiesiems ir dosniesiems 
Gimnazijos rėmėjams, kartu jungiu gaiva
lingą prašymą į visus laisvojo pasaulio lie 
tuvius: neužmirškite, kad Jūsų rankose 
yra Vasario 16 Gimnazijos ateitis ir jos gy 
vybė! Nepagailėkite nuolatinės aukos, nes 
mokiniai nori valgyti kasdien! Kiekvienas 
centas yra brangus, nes tik bendru darbu 
ir bendra auka bus įmanoma išlaikyti gra
žųjį lietuvybės židinį — VASARIO 16-TO- 
SIOS GIMNAZIJĄ!

Kun. Bronius Liubinas
Direktorius

Šiais jubiliejiniais lietuviškos skautybės 
metais Anglijos Rajonas, padedant D.B.L. 
Sąjungai, numato suruošti bendrą skautų 
ir jaunimo dviejų savaičių stovyklą. Šios 
stovyklos tikslas būtų kuo iškilmingiau 
atžymėti lietuviškos Skautybės Jubiliejų 
ir tuo pačiu duoti progos skautiškam ir ne 
skautiškam jaunimui ilgiau pabendrauti 
Sodybos gamtoje, lietuviškoj skautiškoj 
nuotaikoj.

Stovyklos data — nuo liepos 27 d. iki 
rugpiūčio 10 d. Oficialus stovyklos uždary
mas rugpiūčio 9 d. Mokestis £3.0.0 as
meniui.

Priimamas jaunimas nuo 11 metų am
žiaus. Kadangi tikimasi didelio skaičiaus 
stovyklautojų, o, be to, reikia iš anksto už
sakyti palapines, prašome kuo skubiau už
siregistruoti šiuo adresu: J. Alkis, 32 Da
vis Ave, Hunton St. London, E. 1. *

Svarbiausia — visi stovyklautojai jau 
dabar turi pradėti ruoštis stovyklai ir įsi
gyti reikalingus daiktus, tinkamą stovyk
lavimui patalinę (maišus miegoti), valgy
mo ir prausimosi įrankius ir t.t.

Kviečiame visą Anglijos jaunimą į šią 
nepaprastą Vasaros Stovyklą, o taip pat ir 
mūsų visuomenę į didįjį stovyklos laužą, 
kuris įvyks rugpiūčio 4 d. (sekmadienį).

Be abejo, dviejų savaičių stovykla parei 
kalaus daug daugiau išlaidų negu praeity
je, dėl to tikimės, kad mūsų visuomenė vėl 
parems šį mūsų įvykį dar didesnėmis au
komis ir savo atsilankymu ar atostogavi
mu Sodyboje stovyklos metu. Tik bendro
mis jėgomis galėsime duoti tinkamą progą 
mūsų jaunimui pasisemti lietuviškos dva
sios, arčiau susipažinti ir rasti tą brangų 
lietuvybei jausmą, kuris juos rištų jų atei 
ties darbuose.

Stovyklai vadovaus s. J. Alkis. Skaučių 
pastovyklei ps. G. Zinkienė, skautų — ps.

GGGGGGGGGGGGGGG
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).

J. Rentelis. Viršininko pavaduotojas s.v, 
v. si. J. Maslauskas, ūkio vedėjas — s. v. 
v. si. A. Gerdžiūnas.

Dar kartą prašome visus stovyklautojus 
kuo skubiau užsiregistruoti.

L.S.S. Anglijos Rajono Vadija

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

JUOKTIS SVeiKA
VEDA Pr. Aiženas

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Mark Twain ir profesorius
Vienos kelionės metu7 Mark Twain su

sipažino vagone su vienu universiteto pro 
fesorium. Mark Twain tada tebuvo maža 
težinomas reporteris. Jo piniginė visuo
met buvo beveik tuščia. Mark Twain pa
siūlė profesoriui pažaisti klausimų ir at
sakymų žaidimą: kas nemokės atsakyti į 
klausimą, turės sumokėti centą. Profeso
riui tokia suma buvo permaža, ir jis pa
siūlė žaisti iš dešimt dolerių.

— Ne, man perbrangu, — atsakė 
Twain. — Nebent šitaip: tamsta moki de 
šimt dolerių, o aš — tik penkis. Be to, 
tamsta turi visus šansus: tamsta — moks 
lininkas, o aš vos moku skaityti ir kai ką 
parašyti.

Profesorius sutiko.
— Kas tai per sutvėrimas viena koja 

ir trimis sparnais? — paklausė Twain.
Kiek pagalvojęs profesorius prisi

pažino:
— Nežinau.
Sumokėjo dešimt dolerių ir paklausė:
— Bet aš noriu sužinoti, kas tai per 

sutvėrimas?
— Deja, atsakė Twain, — aš irgi neži

nau. Prašau, štai, penki doleriai.

Ar bus karas?
Netoli Lenino-Stalino mauzoliejaus kai 

basi du ruseliai:
— Kaip tu manai — bus karas, ar 

nebus?
— Karo tai nebus, bet dėl taikos taip 

bus kovojama visą laiką, kol ilgainiui ir 
žmonių nebeliks...

Be kita ko, dabar galima siųsti 
, tol jau pavartotos pramoninės pre

kėse 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

GGGGGGGGGGGGGGG

LTD RINKIMŲ KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS

Lietuvių Teisininkų Draugijos Centri
nių Organų Rinkimų Komisija savo posė
dyje New Yorke 1963 vasario 11 d. patikri 
no LTD centrinių organų rinkimų duome
nis ir rado:

(a) kad balsavo 121 LTD narys:
(b) kad vienas balsuotojas atsiuntė 

tuščią balsavimo lapą;
(c) kad balsų dauguma į LTD Centro 

Valdybą yra išrinkti: J. Šlepetys, dr. J. 
Nemickas, V. Sidzikauskas, M. Brakas, 
dr. A. Trimakas, A. Sodaitis ir A. Ošlapas, 
o kandidatais iš eilės eina A. Sehikas, dr. 
J. Petkevičius ir V. Stašinskas;

(d) kad į LTD Revizijos Komisiją yra 
išrinkti dr. V. Čepas, A. Keturakis ir B. 
Mickevičius-Mikonis, o kandidatais eina 
P. Dulevičius ir L. Sperauskienė;

(e) kad balsų dauguma LTD Garbės 
Teismo būstinė yra nustatyta Los An
geles ir į Garbės Teismą balsų dauguma 
yra išrinkti dr. P. V. Raulinaitis, dr. P. 
Pamataitis ir A. Dabšys, o kandidatais 
eina J. Kutra ir S. Paltus.

Rinkimų Komisija

NAUJI PASIKEITIMAI SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ REIKALU
Dabar jau galime siųsti į 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.

2.
3.

Ir

TAZAR & 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.

DAINAVOS SUSIRINKIMAS
Kovo 3 d., sekmadienį, 4 vai. p.p., šau

kiamas Londono Lietuvių Moterų „Daina
vos“ Sambūrio susirinkimas.

Narės ir sambūrio veikla besidominčios 
moterys kviečiamos dalyvauti.

Pirmininkė
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