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Melam j aus. 

“Lietuviškojo Biuro” Pa- 

^^Įitorj'S^iikurėjas, plačiai 
žinomas ir Amerikos lietu- 

vių visuomenei, p. J. Ga- 

brys, vis-gi savo sumany- 
mo dar neišsižada, kad Tėv. 

Myl. Dr. lėšomis išleidžius 

lietuviškų enciklopedija. 
Antai “Vien. Liet.” T. M. 
D. reikaluose skaitome visų 
tos jo rengiamos enciklope- 
dijos projektų. Iš “pieno” 
tenka patirti, jogei enciklo- 
pedija busianti paskirstyta 
į 15 tomų, kiekvienas tomas 
nemažiau 500 puslapių; 
puslapis busiųs padalintas į 
dvi skilti, kiekvienoje skil- 

tyje 60 eilių, kiekvienoj ei- 
lėj 40 raidžių. Taigi vi- 
same veikale (15 tomuose) 
busią mažiausiai 7.500 pus- 
lapių, 15.000 skilčių, 900.(100 
eilių ir 36.000.000 raidžių. 
Atskyrioms visokioms mok- 
slo šakoms pavesta tam tik- 
ras eilių skaitlius, žiūrint į 
mokslo šakos svarbumų. Be 
to turėsiąs būt dar ir prie- 
das. Visas darbas išdėsty- 
tas keleriems metams, pra- 
dedant 1912 metais, o bai- 
giant 1917 metais. Visas 
tasai projektuojamas leidi- 
nys apkainuojamas suvirš 
50.000 dolerių. Sumanymas 
nieko sau, svarbus, tik rei- 
kia p. J. Gabriui kuodau- 

giausiai surinkti pinigų. O 
vis tie milžiniški kapitalai 
čiulpiama ir manoma čiulpti 
iš Amer. lietuvių, kurie ki- 
tus šeria, o patįs savo liki- 
mu mažai rūpinasi. 

Enciklopedijos sumany- 
mą paginame, bet kapitalo 
klausimas mums keistai at- 
rodo. Jei jau tarp Ameri- 
kos lietuvhj esą galima to- 
kias milžiniškas sumas su- 

rinkti projektuojamai p. J. 
Gabrio enciklopedijai, tad 
ar-gi nesvarbiau butų tuos 
pinigus pašvenčius opes- 
niems tėvynės reikalams, 
mokykloms ar kitkam, kad- 

ir, sakysime, dvarų išpirki- 
mui? 

Naujas Pemisylvanijos 
arcivyskupas Prendergast, 
kaip rašo Mahanoyaus 
“Saulė”, lietuvių parapijo- 
se tarp kunigų esąs pada- 
ręs daug permainų. Kun. 
Pautienius iš Mahanoy Cit}T 
perkeltas į Shenandoah, Pa., 
kun. Kaminskio vieton, o 

pastarasis į New Philadel- 
phia. Kun. Dargis iš New 
Pliiladelphia į Mahanoy; 
City. Be to “Saulė” gir- 
dėjus, jogei ir kun. A. Mi-j 
lukui iš Philadelpkia prisi- 
eis krausty ties į kur kitur. 

Pereitą sykį pranešdami 
apie misijonoriaus tėvo Ka- 
zimiero atkeliavimą Ameri- 
kon neapsirikome pažymė- 
dami, jogei nekuriems laik- 
raščiams iš to atsilankymo 
bus pakaktinai medžiagos. 
Antai “Keleivis” iškalno 
tėvą Kazimierą pavadina 
“kvailiu”. Girdi, “jis tos 

pačios rųšies “veikėjas”, ką 
Tumas su Alšausku, jaigu 
yra koks skirtumas, tai tik 
tame, kad truputį kvailes- 
nis”. Tai paties “Kelei- 
vio” žodžiai. Skaitant to- 
kius kuošlykščiausius išsi- 
reiškimus, nežinai nei kas 
manyti. Tegu “Keleivis” 
negerbia tą žmonių persi- 
tikrinimų, pašaukimo, bet 
tegu anuos gerbia kaipo 
žmones ir tegu neprovokuo- 
ja minių, nes tas viskas la- 
bai greitai tegali susimesti 
ant paties “Keleivio”. Ir 

stebėtina, kad ligšiol “Ke- 
leivis” vis dar neišmokęs 
švariau .penėti savo skaity- 
tojus. 

Apie Amerikos lietuvių 
moksleivių organizavimosi 
“Lietuvoje” randame se- 

kantį iš Srantono, Pa. atsi- 
šaukimą: 

“Jau senai pakeltas su- 

manymas suvienyti Lietu- 
vius Moksleivius Amerikoj. 
Bet ikišiol apie inkunijimą 
sumanymo veik nieko ne- 

girdėt. 

Draugai Moksleiviai ii 
Moksleives! Mums labai 
svarbus susivienijimas, todėl: 
turim atydą atkreipti į tai 
klausimą. Juo ilgiaus lauk-: 
sime, juo ilgiaus mes busimi 
išsiskirstę, tuo daugiau tu- 
rėsime ištautėjusių musu 

brolių ir sesučių tarpe lan- 

kančių mokyklas ir tas; 
kiekvieną metą dauginsis ir 
žemins musų tautą. 

Mes moksleiviai nuo iš- 

tautėjimo galime apsisau- 
goti. Apsisaugoti' mes ga- 
lėsime vien tik jei susivie- 
nysime ir pradėsime dirbt 
lietuviškoje dirvoje. 

Pirmiausia reikia kiek- 
viename miestelyj, kur tik 

yra merginų, ar vaikinų 
lankančių mokyklas, kaip 
tai: augštesnes mokyklas, 
kolegijas ar universitetus, 
tverti moksleivių lietuvių 
kuopeles. 

Pradžia jau yra: Seranto- 
ne, Pa., jau antri metai kaip 
gyvuoja augštesnes moky- 
klos Moksleivių Draugija 
vardu “Liepa”. “Liepa” su- 

siorganizavo gruodžio 16 d., 
1910 m.). 

II-rame Laikraštininkų 
Susivažiavime Scrantone 
šiemet dalyvavo moksleivis 
p. A. Želvis iš Waterbury, 
Conn.; jis buvo atstovu uni- 
versiteto studentų, taip pat 
buvo astovų “Liepos” drau- 

gijos, Scranton, Pa. Laik- 
raštininkai atsinešė į klau- 

simų suvienijimo mokslei- 

vių labai maloniai, ir pilnai 
mums pritarė. Už ką išta- 
riam laikraštininkams ačiū! 

Todėl, ingavę daugiau 
energijos ir pilnai atbudę, 
mes, “Liepos”, draugai ir 

draugės pradėjom organi- 
zuot moksleivius musų apie- 
linkėje ir tikime, kad dar- 
bas tas pasiseks. 

Ir kituose miesteliuose 
malonėsit moksleiviai ir 
moksleivės sušaukt susirin- 
kimus ir suorganizuot kuo- 

peles, kad greičiau galėtume 
pradėt vienytis, dirbt, po- 
draug lavintis lietuviškoj li- 
teratūroj ir kalboj. 

Su visokiais reikalais 
molonėsit kreiptis žeminus 

paduotu antrašu. 
A. Grybiutė, sekr., 

1419 Sumner avė., 
Scranton, Pa. 

NEPRAŠYTI GLOBĖJAI 

Nors Amerikos lenkai ir 
toli gyvena nuo savo gim- 
tinės šalies, bet didesnė, jų 
dalis ir šiame demokratiz- 
mo krašte negali pamiršti 
savo senų pretenzijų prie 
lietuvių ir čia jie stengiasi 
pakelti “lietuvių — lenkų 
klausima”. Mat, jie aus 

dar mano, kad prie šiandie- 
ninių gyvenimo aplinkybių, 
šiandieninėje demokratiško- 
je visuomenės griovėjų jie ■ 

galėsią atsiekti jau senai, at- 

gyvenusius savo politiškus 
ir tautiškus tikslus-sva jo- 
nes. 

Lenkų išeivijos Amerikoj 
veiklesnė dalis yra susior- 
ganizavusi į kelias dideles 

organizacijas, iš kurių bene 
didžiausia ja bus “ZAviųzek 
NarodoAvy Polski” (Tautiš- 
kas Lenkų Susivienijimas). 
Organu tos organizacijos 
yra Chicagoje išeinantis 
dienraštis “Dziennik Zvriųz- 
koAvy — Zgoda”. 227-tam 
to dienraščio numeryje, 
28 d. rugsėjo š. m., skaito- 
me aiškiai išreikštų nuomo- 

nę apie tos organizacijos 
tikslų: lenkų agitacijų tar- 

pe Amerikos lietuvių ir ru- 

sinu. Straipsnelis užvar- 
dintas “Lietuvių — rusinu 

laušimas,’* ir autoriumi jo 
/ra vienas tos organizaci- 
jos viršininkų, kokis-tai 
Adam Oregorovie. Pa- 
briežęs, Kad šis klausimas 
Tautiškam Lenkų Susivie- 
nijimui Vra nesulyginamai 
svarbus, Autorius tarp kitko 
taip rašo?' 

“Tarpe daugybės organi- 
zacijinių ir agitativinių pro- 
jektų, lietuviška ir rusiniš- 
ka dirva (pole) paliko kaip- 
tai užmesta. Tautiškas 
Lenkų Susivienijimas, pa- 
remtas ant Liublino Unijos 
pamatų ( na zasadach), pri- 
ima prie savęs ir lietuvius ir 
rusinus, bet jokia platesnė 
agitacija, jokis rūpinimasis 
(starania) nebuvo pradėtas 
tarpe tųjų, mums politiškai 
giminingų tautų. Sepera- 
tizmo sriovės negali būti ne- 

pergalimos žengiant tuomi 
keliu. Lietuviai ir rusinai 
turi tiesų ir gali tverti bei 

plėtoti savo skirtingų kul- 

tūrų; reikia suteikti jiems 
tam tikslui atslcirius sky- 
rius ir autonomijų, pavidale 
sokolų ir dainininkų sky- 
rių. 

“Gyvuoja gana didelės 
lietuvių ir rusinu organi- 
zacijos; — reikia perstatyti 
jiems susijungimo (polų- 
czenia) propozicijų, o ma- 

žesnes draugijas stengtis 
perkeisti į Zviųzko kuopas. 
Prie to neprieisime gal už 

metų, dviejų ar daugiau, 
bet agitacija pravesti gali- 
ma. ; ■ 

“Organizatoriai daug ga- 
lėtų nuveikti tarpe pavienių 
lietuvių ir rusinu, žinodami 

jų santykius (stosunki), reir 
kia tatai parūpinti lietuviš- 
kus ir rusiniškus organiza- 
torius.” 

Užtenka šitų kelių ištrau- 

ką, idantšuprasti; kaip len- 
kai dar natviškai žiuri į mus 

kaipo į višai atskirą tautą 
ir į musu tautinį judėjimą. 
Jiems rodosi, kad ir šiandie 
lietuviai dar kartu su jais 
svajos apie kokias-ten Liu- 
blino Unijos politiškas kom- 

binacijas, kurios šiandieni- 
niame demokratiškai-tautiš- 
kame abiejų tautų judėjime 
neturi ir negali turėti jo- 
kios reikšmės. Patįs len- 
kai-tautininkai pripažįsta 
lietuviams tiesą plėtoti sa- 

vąją skirtingą kultūrą, tad 
apie kokias čia seperatizmo 
srioves jie kalba? Lietuviai 
kartą jau .pasijutę savimi 
esą, be abejonės ir negali 
maloniai žiūrėti į brukamą 
jiems lenkų globą; bet te- 

gul tik lenkaidautininkai 
i išmeta iš savų galvos sva- 

jones apie kokią-tai “histo- 

rišką brolystę”, lietuviai il- 

gainiui į juos žiūrės tokio- 

mis-pat akimis, kaip ir ki- 
tas visas tautas. Kitaip nei 

negali būti. Bet jau toji 
neprašyta lenkų-tautininkų 
globa, tai šiandie lietuviams 
visai nereikalinga ir tik tuš- 
čias bus lenkų Związko dar- 
bas organizuoti po savo, 

sparnu lietuvius, kurie jau 
turi savo kultūrišką visuo- 
menės gyvenimą, savo ke- 

lius, kokiais pe žengia ir 

žengs, visai nepaisydami į 
jokias lenkų tautininkų! 
svajones įr užmetamą jiems 
globą. J 

Neprisipitų f čia visai ir 
kalbėti apie tuos lenkų-lie- 
tuvių santykius, jaigu čia- 

pat po šonu Amerikos, lie-i 
tuvių lenkų-tautininkai ar- 

ba jiems pataikaujantieji 
nekuric ‘ ‘ lietuviškai-lenkiš- 
kieji veikėjai” ištikro ne- 

mėgintų to savo. neprašyto 
organizatoriško darbo plėsti 
tarpe dar tautiškai nesusi- 

pratusių lietuvių sluogsnių. 

Taip va Chicagoje yra su- 

svertos arba tveriamos len- 
kiškai-] ietuviškos draugi j os. 

kame kaip syk ir apsireiš- 
kia toji neprašyta lenkų- 
taiitininku globa. Tujų len- 
kiškai-lietuviškų draugijų 
cliarakteristiška žyme yra 
tas, kad pristojusieji į jas 
nariai-lietuviai yra maitina- 
mi vien lenkiška dvasia, in- 

kvepiama jiems lenkų tau- 
tiškos ideos," verčiama juos 
vartoti vien lenkų kalbą, ir 
tt., apie menamąją gi lenkų 
tokioms draugijoms suteik- 
ti tiesą plėtoti savąją skir- 
tingą lietuvių kultūrą ten, 
žinoma, negali būti nei kal- 
bos. Tad jau menamieji 
lenkų-lietuvių ‘ ‘ brolystės ’ ’ 

skelbėjai verčiau palikite 
lietuvius veikti savaimi, už 

ką jie bus jums daug prie- 
lankesni, negu kad, sėdint 

jums dviejose kedėse, lietu- 
viams ištikro prisieitų net 
čia Amerikoj pakelti balsas 
ir tą jūsų manomą lenkišką 
globą ant lietuvių atmesti 
šalin. A. į 

NEBAUGINKIME 
VAIKŲ. 

Kiekvienas geras šalies 

pilietis be abejonės trokšta 
idant 'lietuvių visuomenė, 
turinti nuolatinius santy- 
kius su svetimtaučiais, butų 
kuosveikiausia ir išmintin- 
giausia. Kadangi musų 

jaunuomenė yra ta j a gyva 
medžiaga, iš kurios, jai nuo- 

latos priaugant, tveriasi vis 

naujos visuomenės, tatai la- 
bai lengva suprasti, kad jei 
kas geidžia turėti sveikų ir 
išmintingą visuomenę, tasai 

privalo pasistengti visupir- 
mu savo jaunuomenę pada- 
ryti sveika ir išmintinga. 
Todėl jaunuomenės sveiku- 
mas priklauso netik nuo 

gimdytojų ir atskirų šei- 

myiių, bet ir nuo pačios vi- 
suomenės. 

Šituo straipsniu norėtu- 
mėm atkreipti domų, į vie- 

ną labai tarp lietuvių pra- 
siplatinusį paprotį, labai 

blogą paprotį ir visur pla- 
čiai vartojamą motinų, bū- 
tent vaikų bauginimo pa- 
protį, idant tuos mažyčius 
palenkus paklusnybėm Vai- 
kų bauginimo paprotįs yra 
senas taip, kaip sena gali 
būt ir pati lietuvių tauta. 
Pasitaikius progai tuos ma- 

žyčius baugina ir tėvai, ir 

motinos, ir vyresni šeimynų 
nariai. Taip pasielgiama 
Lietuvoje, taip ir Ameriko- 

je* 
jei kas svetimas vaikus 

baugina, tai dar nėra taip 
stebėtina, bet jei tą patį da- 
ro pati motina su savo vai- 
keliais — tai jau tiesiog ap- 
gailėtina ir nedovanotina. 
Kad padarius savo vaiką 
paklusnesniu, motina jo 
vaidentuvėn inkala pasibai- 
sėtinus jam daiktus. Ka- 
dangi vaiko vaidentuvė yra 
perdaug jausli ir jam kiek- 
vienas išreikštas žodis 
smenga širdin, tatai jo pro- 
te labai tankiai išsivysto 
briesminga baimė prieš ko- 
kią tai ‘‘baidyklę’’, kurios, 
kas tiesa, nekados nėra ma- 

tęs, bet kurion šventai tiki, 
nes jam taip motinos, ar na- 

miškių yra inkvėpta. Tok- 
sai vaikas pasidaro baugus, 
praranda pobūdžio vieką, 
ima sirgti nervų liga ir tan- 
kiai, ypač vakarais ir nak- 
timis, kenčia baisius pra- 
matymus, buk jį kas toksai 
norį sugauti, pagriebti ir su 

juom atlikti baisiausius 
daiktus. Gydytojai pasa- 
koja, gogėi gydant vaikus! 

tankiai užeinama sergančius 
uervŲ figomis, kurios juose 
atsiradusios nuo neišmintin- 
go su jais apsiejimo, nuo 

bauginimo. 
Nekuri šeimyna turėjo 

sveiką ir labai linksmą ber- 
naitį, kuris retkarčiais bū- 
davęs nepaklusnus. Jo mo- 

tina, kad pripratinus jį prie 
paklusnybės, ėmus bauginti 
visokiomis “baidyklėmis”. 
Vaikiukas, žinomas dalykas, 
tomis baidyklėmis susirūpi- 
no, laipsniškai ome daryties 
rimtesniu ir tįlesniu, bet 
vienval išnyko jame visoks 
drąsumas ir ėmė džiūti. 
Panašiai praėjo kelios sa- 

vaitės. Vieną sykį motina 
nakčia atsikėlė ir, praeida- 
ma šalia vaikiuko lovelės, 
patėmijo, kad vaikiukas ne- 

miega, bet susitraukęs sėdi 
lovutės kamputy ir pasi- 
baisėtinai žiuri priešai sa- 

ve. Persigaudus užsižiebė 
žiburį ir ėmė teirauties, ra- 

minti vaikiuką. Ir tuomet 
tik patyrė, jogei vaikiukas 

jau ilgas laikas naktimis ne- 

miegąs, nes bijosįs, kad pas 
jį neateitu *'‘žilas diedukas 
su krepšiu”, “žydas su 

barzda” ir jo paėmęs nenu- 

neštų ten, į kur nešami vi- 
si nepaklusnus ir nenuolan- 
kus vaikai... 

Motina tad stengėsi vai- 

kiuką pertikrinti, kad tasai 
“žydas” ir “diedukas” — 

tai vienas tik išmistas, bet 
vaikiukas tuo pertikrinimu 
visvien nebuvo pakakintas. 
Viskas pasibaigė gydytoju- 
mi ir tėvai nemažai turėjo 
nesmagumu ir rupesties, 
kol vaikiukas iš tos baimės 

ligos išgijo ir atsirado savo 

normališkame stovy j. Jei 
ne. motinos nakčia atsikė- 
limas ir netikėtas pažvelgi- 
mas į lovutę ir nepatėmiji- 
maš vaikiuko blogo padėji- 
mo iš laiko, vaikiukas dar 
kelias naktis taip butą pa- 
sikankinęs ir be abejonės 
būtų sunkiai susirgęs, o 

paskui iš to gal butų ir mi- 

ręs. 
Delei tų. visų priežasčių 

vaikelių bauginimas dvasio- 
mis, baidyklėmis ir tam pa- 
našiais “baubais” tarp lie- 
tuvių neprivalo turėti vie- 
tos. Jei kuomet nors vai- 
kas reikia pabauginti, tai 
tas galima padaryti išmin- 
tingu budu, būtent jam pa- 
grasinti, kad už tų ir tų bu- 
siąs pastatytas kertėn, gau- 
sius per nagus, negausius 
pietų arba vakarienės, nei- 
siąs pasivaikščioti ir tp., 
bet nekuomet nereikia nau- 

doties fantastiškais išmis- 
tais; kurie lengvai vaiko vai- 
dentuvėn įsmenga ir paskui 
pagimdo baimės ligų, iš ku- 
rios išsivysto nervų suiri- 
mas, nervų liga. Vaikų au- 

klėjimui yra sunku parinkti 
ir pripažinti kokį nors nuo- 

latinį systemų, nes kiekvie- 
noj šeimynoj atsiranda tūk- 
stančiai visokeriopų tam 
tikslui aplinkybių, kurios 
auklėjime tankiai būna pa- 
rinktinais vaistais. 

! Vis tai pačių gimdytojų 
prideryste auklėti savo vai- 
kus taip, idant jie butų svei- 
ki dvasia ir išmintingi, 
idant už nieką nebūtų bau- 
ginami ten kokiomis baidy- 
klėmis, čigonais, -žydais ir 
kitokiais vaikams kenkian- 
čiais žodžiais. Ž. M. 

r J.2*. 

Skundžiasi vyrai, jogei 
jų pačios daug išleidžia pa- 
radams, to delei nevienas 
savo pačią, nešioja ant 
rankų, idant nors mažiau 
nuplėštų eeverykų. 

NEDĖLIA AUSTRALI- 
JOJE. 

Yra visur plačiai žinoma, 
kaip anglai aštriai užlaiko 
nedėlios atsilsį. Bet anglų 
nedėlia negali būt sulygina- 
ma su Australijos nedėlia ir 
seredos popiečiu (kadangi 
apart paprastų švenčių, 
Australijos darbininkas ir 
valdininkas turi užtikrintų 
sau dar. atsilsiui ir seredos 
popietį). 

Gangreit kas įeis Austra- 
lijos bile vienon valgyklon 
s credo j, kuomet miesto laik- 
rodžiai skambina dvyliktą 
valandą, nusistebėdamas 
pamatys kaip visos tarnai- 
tės nuo įnėjusio svečio nu- 

sisuka ir, pamėčiusios pri- 
juostes, skubinasi per du- 
ris laukan. 

J aigu gi svečias įneis 
valgyklon keliomis minutė- 
mis pirmiau dvylikos ir su- 

spės dar užsisakyti valgi, 
tai jam gali pasitaikyti, kad 
tarnaitė nešdama lėkštę su 

valgiu, išgirdus laikrodžio 
mušimą, padės lėkštę ant 

artimiausiojo sau stalo, ne- 

paisydama svečio susirauki- 
mo, ir pati sau ramiai išeis 
laukan. 

Vienan teatrau, kuriame 
seredos popiety atsibuvo 
perstatymas, i nėjęs kokis 
tai senyvas ponas su puse 
apskustos barzdos aiškin- 
damas, jogei barzdaskutys 
absoliutiškai atsisakęs kitą 
barzdos dalį skusti, kadan- 
gi laikrodis išskambinęs 12 
valandą. 

Tas viskas, rodos, yra ne- 

galimas daiktas, o vienok 
yra teisinga, kad Australi- 
jos sostainėj Sydney, turin- 

čioj pusę milijono gyvento- 
jų, iš kitur pribuvėlis uedė- 
lioj negalės gauti sau paval- 
gyti. Kas tiesa, nekurios 
valgyklos slapta nedėliomis 
valgius pardavinėja, teęiau 
reikia žinoti, kame tos val- 
gyklos randasi, o antra — 

labai lengvai gali būt su- 

areštuotas už peržengimą 
nedėlios atsilsio parėdymo. 

Vieną italą, atsirandantį 
tokioj valgykloj, valgyklos 
savininkas, pamatęs atei- 
nantį policijantą, įstūmė 
pašalinian kambarin, kuria- 
me tuo tarpu triusėsi viena 
tarnaite. Polieijantas te- 
čiau ir ten įėjo, kurio aky- 
veizdoj bėdinas italas, nors 

jau senai buvo vedęs, ap- 
reiškė — kad apsisaugojus 
bausmės — jogei toji mer- 

gina esanti jo sužadėtinė ir 
pastaroji tą apreiškimą pa- 
tvirtinus. 

Italas tuo budu išsisuko 
nuo areštavimo, bet paskui 
pateko toli į aršesnius ne- 

smagumus; praėjus kadan- 
gi nekuriam laikui jį žino- 
ma valgyklos tarnaite ap- 
skundė teisman, reikalau- 
dama 5.000 svarų sterlingų 
atlyginimo už neišlaikymą 
moterystės žodžio; tuojau 
tą dalyką patyrė jo pati ir 
pareikalavo teisme su juo 
persiskyrimo, kurį aplai- 
kius greit išėjo už kito vy- 
ro. 

Miesto Sydney gyvento- 
jus apima tikroji baimė, 
kuomet pasitaiko paeiliumi 
dvi šventės; kadangi šven- 
tėmis miestas kaip išmiręs; 
negalima laidoti net numi- 

rėlių, nors anų kūnai putų 
ir grasintų miestui kokia 
nors epidemija; duobkasiai 
ant kapinių atsisako kasti 
duobes šventomis dienomis. 

Visgi tokie švenčių įsta- 
tymai nereiškia nei civili- 
zacijos, nei kultūroje pažan- 
gumo. Jau ko perdaug, .tai 
šelaukl 


