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Ne tajp jau reta lietuvių tarpe" sutikti 
žmonių įvairaus išsilavinimo ir pažiūrų, ku 
rie gan skeptiškai, o dažnai ir pajuokian
čiai atsiliepia apie mūsų organizuotus 
veiksnius, institucijas ir pavienius indivi
dus, kurie vienokiu ar kitokiu būdu dirba 
Lietuvos laisvinimo ir lietuvybės palaiky
mo ir ugdymo darbą.

Tokie žmonės yra nusivylę (ir ne be pa
grindo) Vakarų politika, bet (o tai dar 
svarbiau) jie yra persigėrę medžiagišku
mo ir savanaudiškumo dvasia. Be abejo, 
tautinis darbas, ypač tremtyje, nedavė ir 
neduos medžiagiško pelno, saldaus kūniško 
poilsio ar malonumo. Vienok šie žmonės ne 
gali šaltai žiūrėti į kitų lietuvių tautinį dar 
bą be tam tikro priekaišto sau. Norėdami 
šį nemalonų ir savigarbą pažeidžiantį reiš
kinį pašalinti, tie žmonės ramina save teig 
darni, kad bet koks rimtesnis tautinis dar
bas tremtyje yra, mažų mažiausia, neįma
nomas, o kraštutiniu, atžvilgiu tiesiog be
protystė. Toks galvojimas yra seniai psi
chologijai žinomas savęs apgaudinėjimas 
— raminimasis.

Žinoma, iš tiesų padėtis yra kitokia. 
Tūkstančiai įvykių rodo, kad Lietuvos lais
vinimo ir lietuvybės išlaikymo darbas nėra 
neįmanomas ar beprotiškas. Paimkime, pa
vyzdžiui, Vasario 16 gimnaziją, Lietuvių 
Enciklopedijos leidimą. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimą ir eilę kitų faktų ir 
įvykių, kurių negali paneigti net kiečiau
sias skeptikas ar materialistas. O buvo 
mūsų žmonių, kurie bandė įtikinėti, kad to 
kie užsimojimai yra neįvykdomos vaikiš
kos svajonės. Juk ir pats Vincas Kudirka, 
prieš įsijungdamas į lietuvišką darbą, anuo 
met kitų susipratusių lietuvių pastangas 
buvo pavadinęs „vaikų žaidimu“.

Vėlyviausias įrodymas, kad mes dar tu
rime balsą, net galime paveikti kai kurių 
valstybių planus, yra tolimesnis Lietuvos 
Pasiuntinybės veikimas prie Šv. Sosto. Iš 
eilės paaiškėjusių faktų galima teigti, kad 
Vatikanas buvo užsimojęs diplomatiškai 
mandagia forma, numarinti Lietuvos Pa
siuntinybę. Bet gausūs ir laiku atėję iš dau 
gelio kraštų lietuvių protestai ir prašy
mai privertė Vatikaną apsispręsti mums 
palankia kryptimi. Jei mes būtume tylėję, 
kaip pelės po šluota, reikalai būtų pakry
pę kita linkme. Tiesa, šiuo atveju mums pa 
dėjo ir laisvojo pasaulio spauda, parodyda
ma didelį nustebimą ir nepalankiais ko
mentarais sutikusi naująjį Vatikano po
sūkį. •

Nepaprastai gaila, kad mes vieningai ir 
garsiai sušunkame tik tada, kai Lietuvos 
reikalus kas nors gyvybiškai paliečia, kaip 
atsitiko Vatikano atveju. Tuomet mes gy- 
nėmės ir dargi neblogai. Juo greičiau mes 
pereisim į puolimą, juo mūsų veiklos vai
siai bus geresni. Jei mes tokiu pat mastu 
sušuktume didžiųjų tarptautinių konferen 
ei jų metu, tikrai Lietuvos vadavimas ras 
tų kur kas didesnį atgarsį ir pasisekimą. 
Be abejo, mūsų diplomatai, politiniai veiks 
niai, net ir paskiri žmonės tokiais atve
jais siunčia memorandumus ar protestus. 
Bet kelios telegramos ar laiškai iš New 
Yorko, Londono ar Romos niekuomet ne
turės svorio kelių tūkstančių memorandu
mų, atėjusių iš viso laisvojo pasaulio kraš 
tų, kur tik yra nors ir mažai lietuvių. Kai 
mes vieną savo diplomato ar politiko me
morandumą paremsime šimtais mokslei
vių, studentų, darbininkų, profesionalų ir

MIRĖ 13 METŲ LIETUVOJ 
PASIDARBAVĘS ČEKISTAS

Vasario 18 d. Vilniuje mirė vienas iš oku 
pacinių šulų Lietuvoj, saugumo armijos 
papulkininkas įsakas Leščinskis. Tai buvo 
vienas vadovaujančių sovietinio saugumo 
valdininkų, tai įstaigai (dabar vadinamai 
valstybės saugumo komitetu) tvarkyti ir 
prižiūrėti į Vilnių atsiųstas jau 1945 me
tais ir čia išbuvęs, nepaisant visų vykusių 
pakeitimų, iki pat mirties.

Gimęs 1900 metais Ukrainos mieste Kri- 
voj Rog, jau nuo 1921 iki 1924 metų buvo 
čekistas. Paskui, Nepo ir vėliau kolektyvi
zacijas laikais (kai Ukraina buvo badu nai 
kinams), buvo aukštas pareigūnas Ukrai
nos ūkinius reikalus tvarkančiose įstaigose, 
o nuo 1932 metų vėl grįžo prie čekisto dar
bo. (LNA)

(E) Paskelbė naują loteriją, bet šį kartą 
„griežtai savanorišką“. Ministerių taryba 
vasario 7 d. paskelbė nutarimą surengti 
naują loteriją Lietuvoje 9 milijonų rublių 
sumai. Pabrėžiama, kad loterijos bilietai šį 
kartą būsią platinami „griežtai savanoriš
kai“, o ne per įmones ir įstaigas, išskai- 
tant iš algos, kaip kad būdavo praktikuo
jama anksčiau.

(E) Vieną briedį išgelbėjo, kitą nušovė. 
Joniškėlio ra j. Užubalio durpyno darbinin
kai neseniai išgelbėjo į durpyno griovį įkri
tusį briedį. Briedis dėkingomis akimis ap
žvelgęs žmones, lėtai nužingsniavęs į miš
ką. Tytuvėnų rajone vienas brakonierius 
už briedžio nušovimą nubaustas 6.000 rub
lių.

intelektų laiškais, tuomet reikalai pajudės 
sparčiau. Vis dėlto mums vieną kartą rei
kia įsisąmoninti, kad skaitmenys ne tik im 
ponuoja, bet rodo ir užnugarį. Tik kietu 
darbu ir pasiryžimu pasieksime laisvės Lie 
tuvai, o kartoti „prieš vėją nepapūsi“ pa
likime nusigyvenusiems sutvėrimams.

Mes dar nesame išbandę savo turimųjų 
jėgų tarptautinėje plotmėje, o laikas jau 
padaryti tai. Niekas per daug nekreipė dė
mesio į vengrus, kurie prieš didvyrišką 
1956 metų, sukilimą pavieniui šen ir ten 
priešinosi barbariškam raudonųjų prievar 
tavimui. Kai vengrų tauta masiškai sukilo 
prieš pavergėją, visas pasaulis, net ir dalis 
kiečiausių komunistų pamatė žiauriojo ko
munizmo melagystę, nežmoniškumą ir au
kas. Vengrų sukilimas, kad ir numalšintas; 
kirto smūgį sovietų imperijai, to smūgio 
galutinės reikšmės mes dar negalime net 
suprasti.

Lygiai taip pat yra ir su mūsų ląįsvini- 
mo veikla. Atskirų veiksnių ar asmenų pa

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

BIZNIO NEPADARYSI
(Frank Kruk Tarybų Lietuvoje)

Jeigu, kaip' nuo senovės šnekama, Nau
jųjų metų naktį net gyvuliai kūtėse šneka, 
tai kodėl gi negalėtų tokiu metu šuliny nu
siskandinęs žmogus iš mirusiųjų prisikel
ti? Taip ir atsitiko su senu mūsų pažįsta
mu herojum, kuris kadaise pigiai ir pato
giai savo karietom ir grabais Bruklyno gy
ventojus aptarnaudavo. Taigi, mieli skai
tytojai, nors gal ir netikite stebuklais, leis
kit jam šiandien pasidairyti po mūsų mie
lą Lietuvą. 

........

šiandien įžymus Bruklyno graborius 
Frankas Krukas tik nusišypso iš tų laikų, 
kai jis tenkinosi menku bizneliu, prekiau
damas grabais ir munšainu ir laukė, kol 
malonės numirti koks bosas ar milijonie
rės katė. Šiandien Frankas — tūzas. Jis su
galvojo gerą idėją. Jeigu koks kostumie- 
rius nenori savarankiškai su gyvenimu 
skirtis, Frankas Krukas jam gali padėti. 
Jo graborystės įstaiga jau seniai plaukų at 
augimo miltelių negamina. Šalia automati 
zuotos standartinių grabų gamybos, Fran
kas šiandien yra akcininkas vienos bombų 
gamyklos, piktų ligų bakterijų veislyno. 
Tai į pagalbą tiems, kurie per ilgai nori 
gyventi.

Šiandien Frankas Krukas pats — mili
jonierius. Visi senatoriai jam maloniai ke
lia skrybėles, o jis tik jiems praėjus savąją 
tik truputį kilsteli. Ir kur čia nekels jam 
skrybėlių! Argi Frankas neprisidėjo su sa
vo gamybos priemonėm, kai jie siuntė ka
reivius korėjiečių naikinti? Argi Frankas 
nedavė jiems bombų, kai jie griovė Suecą, 
Libane grasino taikiems žmonėms? Argi 
jie galėtų šiandien be Franko Kruko ir jo 
sėbrų pagalbos šelpti ir ginkluoti išsigimė
lį čan Kai-Ši?

Tepabandytų kas Kruko nepagerbti ar 
žodį prieš pasakyti!

— Šarap! — sakytų Krukas, — tu dau
giau senatorium nebūsi.

Bet štai, skaitytojams sutikus, jis atkelia 
vo į Lietuvą. Jis tarėsi, kad dabar geresnį 
biznį padarysiąs, negu anąkart, kai buvo 
atvykęs, nes graborius girdėjęs, jog suk
čiai Sungailos, ponai Dirgelevičiai, Dūdos 
kurie kadaise taip vikriai apšvarino Kru- 
ką, jau seniai iš Lietuvos išvyti. Jis tikėjo
si padaryti biznį su grabais, o gal ir kokį 
bacilų fabriką ar bombų gamyklą įsteigti. 
Franko idėja siekė toli: jei jam pasisektų 
kaip reikiant, tai jis aprūpintų ginklais ir 
savus senatorius, ir komunistus. Tegu mu
šasi. O tada tik spėk grabus daryt.

Bet vos įvažiavus į Lietuvą, puiki Fran
ko idėja išblanko neteko pagrindo. Niekas 
jo nesutiko su muzika, su gėlėm. Niekas 
dargi nepažino ir, pro šalį eidami, nekreipė 
jokio dėmesio. Dar vagone, kai jis su ben
drakeleiviais įsišnekėjo, prasitarė, kad ka
ras — puikus biznis, tai jam pagrasino 
kad jeigu jis rimtai taip šneka, jį reikia į 
kalėjimą pasodinti, kaip karo kurstytoją. 
Toks įstatymas yra.

„Mes už taiką!“ — skelbė pakelėse iš bal 
tų akmenėlių išdėlioti šūkiai. „Mes smer
kiame karo kurstytojus!“ — kalbėjo laik
raščių antraštės. ,

— Tfu! — nusispiovė Krukas, — už to
kią propagandą Štatuose seniai būt į džėlą 
patupdę, o tai ir elektros kėdėn tokius rei
kėtų...

žodžiu, ši biznio idėja išsisklaidė, kaip 
rūkas.

Nelydėsime mes visur Franko Kruko, 

reiškimai bei pastangos niekuomet nepa
sieks tai, ką gali padaryti gausus bendra
darbiavimas. Mūsų visuomenei ir organiza 
cijoms reikia daugiau pasitikėjimo savi
mi, judrumo ir nebijoti naujesnių kelių. 
Mes negalime tikėtis, kad mūsų kraštas 
būtų išvaduotas be jokios mūsų pačių au
kos (turiu galvoje Vakarų pasaulyje esan
čius lietuvius, nes Lietuvoje likusiems tai 
yra kasdieninis reiškinys). Kiekvienas mū 
sų gali ir turi, jei jis nori Lietuvai laisvės, 
visomis išgalėmis žodžiu, raštu, sumany
mais, darbais ar pinigais remti tą darbą. 
Svarbiausia — nelaukti, kol kitas padarys, 
paaukos ar paragins: galvokime ir dirbki
me patys.

Tie lietuviai, kurie šalinasi iš Lietuvos 
vadavimo ir lietuvybės ugdymo darbų, yra 
neverti lietuvio vardo, jokios priežastys ar 
įrodinėjimai jų negali pateisinti. Kas my
li savo tautą ir kraštą, tas dirba ir auko
jasi jų gerovei.

Antanas Vilnietis

tam mums trūksta laiko ir noro. Bet vie
nur kitur žvilgterėkim, kaip jam sekasi.

Keliavo graborius ir stebėjosi, kad vis 
tiktai dabar Lietuvoje geriau moka biznį 
daryti, negu kadaise. Kaune, žiūrėk, Nemu
ną užtvėrė. Miestai, miesteliai auga, kaip 
ant mielių. Užklydo Frankas į vieną didžiu 
lę statybą.

— Gud morning, — sako. — Kur jūsų 
bosas?

Tuoj prisistatė jaunas inžinierius.
— Kaip biznis, džentelmen? — manda

giai pasiteiravo Krukas.
— Dirbam, statom, — atsakė kiek nuste

bęs inžinierius. — Tik, va, žmonių trūksta.
— Tai ką, jūsų bomai nenori dolerį, 

kaip pas jus vadina, rubli, dirbti?
— Ne, iš viso trūksta. Labai daug namų 

statom. — Ir inžinierius pamojo ranka į 
kranų mišką.

Idėjos graboriui daug ieškoti nereikėjo. 
Jeigu jis, Krukas, prie graborystės įsteigs 
tokį ofisą, kuris darbininkus darbu aprū
pins? Šiur! Amerikoj bedarbių kiek nori. 
Jeigu jis iš kiekvieno bedarbio tik po vieną 
dolerį paims už darbo suradimą, jo kišenė 
pasipildys šešiais milijonais dolerių. O Kru 
kas paims ir po dešimt, ir po penkiasde
šimt! Ir kartu Amerika atsikratys bomų, 
kurie daugiausiai prieš valdžią šiaušiasi.

— Okei! — sako Krukas. — Darykim 
biznį. Aš tau bomų pristatysiu, o tu man 
vieną procentą nuo jų uždarbio. Ir kitiems 
pasakyk. Bus geras biznis.

Inžinierius nusijuokė ir nusisuko, o ša
lia dirbęs darbininkas pasiūlė:

— O plytgalio į kaktą nenorėtum, pone? 
Nešdinkis, o tai...

— No„ no! Šarap! Polismeną pašauksiu, 
— pagrasino Krukas, bet dėl visa ko pasi
traukė. Su tokiais monkės biznis. Jie nemo 
ka dirbti pinigo. Atsiimsiu tėvo ūkį ir ad- 
ju, nutarė Krukas.

Tėvo ūkyje jis nustebo. Senos pirkelės 
su kūte gale jau nebebuvo. Ir jei ne senie
ji pažįstami medžiai, jis būtų visai nepaži
nęs tos vietos. Čia stovėjo puikus mūrinis 
namas. Šalia jo, lygiom eilėm stovėjo kiti 
mūrinukai. Tolumoj bolavo puikūs ūkiniai 
pastatai. Bet tai, ką Krukas išgirdo, priver 
tė jį nusiminti.

— Kieno šita farma? — pasiteiravo gra
borius sutiktą moteriškę.

— Mano, — sako ji, — ir, va, jų, — ji 
parodė į betriūsiančius kieme kaimynus, — 
ir visų mūsų. O iš kur pats būsi?

— Aš — Frank Kruk. Iš Amerikos. Čia 
mano žemė, — parodė jis pirštu po kojom.

— Vaje, iš Amerikos. Ar tik ne lenkty
niavimo patikrinti? Oi, ponuli, greit mes 
jus pralenksim!

— No, gadem boba! Jūs mano ūkį pa
vogėt. Kur šerifas gyvena? Apskųsiu! Iš 
varžytinių, paleisiu!

Moteriškė patraukė pečiais, nesuprasda
ma, ko nori atvykėlis, ir nurodė:

— Pirmininkas va ten, valdyboj. Eik ir 
šnekėk, jei ko reikia. — Ir nuėjo sau.

Nelaimėjo nieko graborius ir valdyboj. 
Jis čia galutinai įsitikino, kad jį apiplėšė 
ir joks biznis neišdegs, kad reikia krausty 
tis namo. Niekas Kruko nepriima, niekas 
rankos nepaduoda. Ir dar šeimininkais sa
ve vaizduoja. Bomai! Bruklyne daugiau 
kvailių, kuriuos apmulkinti galima.

Temo, artėjo Nauji metai. Su niūriom 
mintim keliavo Krukas Vilniaus gatvėm. 
Jo dėmesį patraukė margas skelbimas apie 
karnavalą. Studentai kvietė sutikti su jais 
Naujus metus.

— Šiur, užeisime munšaino išgert, pato
gią merginą nusižiūrėt. Vistiek nėra ką 
veikt. Biznio nėra.

Nustebo jaunimas, pastebėjęs įsiritusį su 
savo pilvuku Kruką. Kai kurios merginos 
net aiktelėjo.

— Kaip nulietas kapitalistas, — šnibž
dėjosi jos. — Kažin, iš kur? Būtinai reikės

BALTŲ DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMAS

Vokietijoje veikianti „Baltų Draugija“ š. 
m. vasario mėn. viduryje surengė Liune- 
burge, Ostdeutsche Akademie patalpose, 
savo ketvirtąjį suvažiavimą, trukusį tris 
dienas. Jo metu buvo skaitoma visa eilė 
paskaitų, kurių vedamoji mintis buvo: „Ry 
tų Europa ir europinio apsijungimo idėja“. 
Iš lietuvių pusės paskaitą laikė redaktorius 
-muzikas Valteris Banaitis, kalbėjęs apie 
europinę mintį anapus geležinės uždangos. 
Pasinaudodamas atbėgėlių iš „anapus“ ap
klausinėjimų duomenimis, jis išvedė, kad 
taip pat Maskvos pavergtų tautų tarpe eu
ropinio apsijungimo idėja yra gyva ir tei
giamai vertinama. V. Banaičio paskaita 
susilaukė didelio pritarimo, kaip ir iš viso 
šis mūsų tautietis savo vispusišku išsilavi
nimu ir minčių originalumu yra pasidaręs 
vienu iš stambiausių ramsčių „Baltų Drau
gijos“ veikloje.

Kaip ir anksčiau, taip ir į šį suvažiavimą 
atvyko Vokietijos užsienio reikalų ministe- 
rijos atstovas, tuo įrodydamas Vokietijos baum, kuris pasiekiamas minėtu adresu ir 
vyriausybės susidomėjimą „Baltų Draugi- kuris mielai suteiks visų reikiamų žinių.
jos“ veikla. Buvo taip pat federalinės pabė 
gėlių ministerijos atstovas. Lygiu būdu į 
suvažiavimą atvyko buvęs federalinis mi- 
nisteris W. Žraft, parlamento narys ir vie
nas iš „Baltų Draugijos“ globėjų, v

Suvažiavime buvo perskaitytas Lietuvos 
diplomatijos šefo S. Lozoraičio sveikini
mas. Kaip Lietuvos diplomatinės tarnybos 
atstovas suvažiavime dalyvavo pasiuntiny
bės patarėjas Dr. A. Gerutis. Suvažiavimas 
pareiškė padėką už uolų bendradarbiavi-

r Segios DIENOS 1
ATOSLŪGIS DĖL BERLYNO

Kalbėdamas R. Vokietijoje, Chruščiovas 
yra pareiškęs, kad Berlyno klausimo spren 
dimą galima bus nukelti ir į tolimesnę da
tą, jei ligi jo nustatytojo laiko bus pradėta 
tuo klausimu tartis.

O V. Vokietijoje stipriau įsigali pažiūra, 
kad vienintelis būdas ilgam laikui išspręsti 
Berlyno klausimui yra pripažinimas de fac 
to R. Vokietijos vyriausybės. Tą nuomonę 
palaiko ne tik opozicijos partijos, kaip so
cialdemokratai, bet ir vyriausybės sluoks
niai.

„PRAVDA“ KOL KAS APGYNĖ 
PRIVAČIĄ KARVĘ

Kovo 5 d. „Pravdos“ vedamasis buvo 
skirtas privačiai karvei. Vedamajame ji gi 
narna nuo tų kolektyviškai nusiteikusių pa 
reigūnų, kurie kolūkininkams įsakinėja 
parduoti savo privačias karves. Nors tie 
raidės besilaikantieji pareigūnai grindžia 
savo veiksmus Chruščiovo žodžiais, kuris 
siūlė savanoriškai parduoti karves, bet jie 
užmiršę kitą jo kalbą, kurioje jis buvo pasi 
sakęs prieš masinį karvių supirkinėjimą 
iš kolūkininkų.

Pati mintis išlaisvinti kolūkininkuš nuo 
privačių karvių tebėra gyva, nes Chruščio
vas yra pasisakęs, kad visiškas nusipriva- 
tinimas — ūkio miestelių įkūrimas nuves 
kaimiečius j „kultūringesni“ gyvenimą. Tik 
kaimiečiai turį būti įtikinti pirma, kad pri 
vačią karvę neapsimoka laikyti.

SUNEŠ GINKLUS SAVO KARIUOMENEI
Ark. Makarios kreipsis į pogrindinę Kip

ro salos armiją, kad ji suneštų ir atiduotų 
ginklus, kurie paskui sudarys pagrindą kip 
riečių mažajai armijai aprūpinti.

įtraukt į dramos būrelį. Tikras Cvirkos he
rojus!

Paskelbus merginų šokį, Krukas tuoj bu 
vo išvestas.

— Sakyk, iš kokio tu fakulteto? — kal
bino jį bešokindama dailiai nuaugusi mer
gina.

— No, no! — Šypsojosi graborius, kraty
damas pilvuką. — Mano hert, arba jūsiš
kai širdis, labai į jus linkusi. Imk dolerį, o 
kai nueisim, paskui, taip sakant, kitą duo
siu. Ir blusoms gaudyti mašinėlę padova
nosiu. Amerikoj išrado.

Mergina skambiai pliaukštelėjo per rie
bų Kruko žandą ir pabėgo.

— Kiaulė, tikras kiaulė!
Salė sumišo, muzika nutrūko. Kruką ap

spito būrys jaunuolių, grasinamai ūždami. 
Kai kas ir kumštį rodė.

— Nedrįskit, gadem! Aš — Junaited 
Šteits pilietis!

Salė prapliupo juoku.
— šarap! Dokumentą galiu parodyti. Ir 

dolerį kiekvienam duosiu.
Netrukus tarp linksmo klegesio Krukas 

buvo išstumtas pro duris ir nubildintas 
laiptais žemyn. Paradinėse duryse reikš
mingai apsisuko raktas.

* * *
Atėjus Naujiesiems metams graboriaus 

Lietuvoj jau nebuvo. Nešdinkis namo, 
Frankai Krukai, iš mūsų žemės. Biznio tu 
čia nepadarysi. B. Akstinas

Iš „Tiesos“, 1959. I. 1. 

mą dipl. chemikui K. Drungai, Vokietijos 
lietuvių bendruomenės valdybos pirminin
kui, kuris kovo 23 d. išemigruoja į Ame
riką.

Balandžio mėn. „Baltų Draugija“ rengia 
pabaltiečių „kultūrines dienas“ Miunstery- 
je, Vestfalijos universitetiniame mieste. Pe 
reitą rudenį tokios dienos buvo surengtos 
Viurcburge.

„Baltų Draugija“, siekdama vokiečių ir 
baltų tautų artimo bendradarbiavimo, at
lieka itin svarbų darbą, kurį kiekvienas 
lietuvis turėtų paremti. Todėl būtų pagei
dautina, kad ypač Vokietijoje gyvenantieji 
lietuviai gausiai dėtųsi prie draugijos. 
Tarp kitų pabaltiečių, deja, lietuvių-vokie
čių skyrius narių skaičiaus atžvilgiu yra 
mažiausiai gausingas. Įsirašyti į draugijos 
narius galima, kreipiantis šiuo adresu: 
„Baltische Gesellschaft in Deutschland“. 
Muenchen-Pasing. Graefstr. 72. Draugijos 
generalinis sekretorius yra p. Adam Gruen

Nario mokestis yra 6 vok. markės metams. 
Draugija leidžia biuletenį, kuris skelbia 
vertingų žinių apie pabaltiečių kultūrinį 
gyvenimą.

Vasario 14 d. „Baltų Draugijos“ suvažia
vimo dalyviai iš Liuneburgo buvo nuvykę 
į Hamburgą, kur dalyvavo tenykščių lietu
vių surengtame Vasario 16 d. sukakties mi
nėjime. Pats minėjimas ėjo pakilia nuotai
ka ir „Baltų Draugijos“ nariams paliko gi
lų įspūdį.

MEZGAMI SANTYKIAI SU AUSTRALIJA
Sovietų užsienių reikalų viceministeris 

Firubin skrenda į Australiją pasimatyti su 
min. pirmininku Menzies. Kaip tvirtinama, 
norima atstatyti 1954 m. dėl Petrovo bylos 
nutrūkusius diplomatinius santykius.

BRITAI DŽIAUGIASI
Britų spauda kaip gerą ženklą pažymi 

tai, kad jų firma nuvaržė vokiečių Krup- 
pą ir statys Rusijoje 2 ir ketvirčio mil. sva
rų cheminės pramonės fabriką ir parduos 
daugiau įrankių. Įrankių pirkimas pažymi
mas kaip ypač gera Chruščiovo valia.

PRIEMONĖS KENIJOJE .
Kenijoje, britų kolonijoje, kur savo metu 

veikė Mau Mau teroristai, uždaryti du laik 
raščiai — vienas ypač nacionalistiškas af
rikiečių, antrasis ypač kraštutinei europie
čių dešinei atstovaująs.

GEROKAI PER TOLI PRO ŠALĮ
Amerikiečių paleistoji į mėnulį raketa 

praskrido gerokai toli pro mėnulį. Dėl to ji 
galėsianti būti antrasis dirbtinis saulės pa
lydovas (šalia rusiškojo).

NAUJAS NERAMUMŲ ŽIDINYS
Kai atslūgo Kipro salos reikalas, britams 

bėdos prasidėjo Afrikoje — Nyasalande 
ir gretimose srityse. Nors ten įvestas karo 
stovis, bet jau per trumpą laiką žuvo kelios 
dešimtys maištaujančių negrų.

P ARS AIU L Y JIE
— D. Britanijos karalienė lapkričio mėn. 

važiuoja į Ghaną, dėl to manoma, kad iki 
tol bus jau įvykę parlamento rinkimai.

— Kovo 5 d, ties Londono aerodromu 
apie 20 minučių buvo matomas šviesiai 
gelsvas rutulys.

— Macmillano vizito metu Chruščiovui 
tikrai skaudėjo dantį.

— Netoli Durbano Afrikoje autobusas 
nuvirto į kalnų tarpeklį, 25 užmušti, 23 pa 
vojingai sužeisti.

— Čekoslovakijoje uždraustas maršas iš 
filmos „The Bridge on the River Kwai“, 
kaip „kolonijinis karinis maršas.

— Britų jauni mokslininkai surado bū
dų, kaip peniciliną panaudoti naujomis for 
momis.

— Belgai areštavo ir ištrems iš krašto 
lenkų ambasados valdininką, kuris 
samdė šnipus.

— Britai siunčia į Rusiją savo delegaci
ją tartis filmų ir televizijos reikalais.

— Kino artistas Danny Kaye ruošiasi at 
važiuoti į D. Britaniją diriguoti koncertui.

— Buvo susitikę Dr. Adenaueris ir gen. 
de Gaulle.

— Tūlas Walter Menzl Miuncheno meno 
galerijoje apipylė rūkštim ir sunaikino ne
apdraustą Rubenso paveikslą, vertinamą 
milijoną markių.

— V. Vokietija leido pasilikti visiems 
331 čigonams, kuriuos atvežė lenkai prie 
sienos netoli Liubecko.

— Amerikos ambasadorium Brazilijon 
paskirta ponia Luce, anksčiau šias parei
gas ėjusi Italijoje.
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Lietuvės istorikės tarptautinė veikla
Dr. /. Deveikė - Navakienė. lietuvė moks 

lininkė, nuo seniai gyvenanti Paryžiuje ir 
Prancūzijos lietuviams gerai pažįstama, ne 
paliaujamai dirba savo specialybėje — tei
sės istorijoje, savo darbais vis iškeldama 
senosios Lietuvos didingą praeitį, valstybi
nę išmintį bei pakantrumą tarptautiniuose 
mokslo kongresuose įvairiuose pasaulio 
kampuose.

Greta savo nuolatinio darbo „Centre Na-, 
tionale de Recherche Scientifiąues“ Pary
žiuje, kaip mokslo darbininkė, ji vis paruo
šia pranešimus - paskaitas, kuriomis daly
vauja kongresuose. Be to, kiekviename to
kiame kongrese ji dalyvauja ir diskusijose.

Ilgus metus (kasmet 3-5 kartus) yra da
lyvavusi tarptautiniuose kongresuose, kur 
buvo susirinkę mokslininkai iš viso pasau
lio. Kongresai tie buvo ne vien Prancūzi
joje, bet ir Anglijoje, Austrijoje, Belgijoje, 
Italijoje, Ispanijoje, Olandijoje, Šveicarijo
je, Vokietijoje ir Turkijoje.

Vien tik 1958 metais ji dalyvavo net pen
kiuose kongresuose; iš jų keturiuose pati, 
o 5-jame tik pasiųsdama savo paskaitą. 
Tai buvo: 1) Tarptautinis Teisės Istorijos 
Kongresas Briuselyje, kur turėjo paskaitą 
„Kai kurios pastabos dėl dviejų svarbiau
sių Rytų Europos kodeksų“, kur parodė, 
jog „Lietuvos Statutas“ buvo kūr kas tiks
lesnis, pažangesnis ir žmoniškesnis už 120 
metų vėliau paskelbtąjį .Maskvos caro Ale 
ksiejaus kodeksą. 2) Lyginamosios Teisės

Jaunieji daigeliai
1957 m. Kolumbijoje buvo išleista gra

žiai iliustruota J. Narūnės parašyta legen
da jaunimui .Gintarėlė“. Nors ir šiek tiek 
nuostaboka, dar prieš tai (1956 m.) toji pat 
legenda buvo išleista ispaniškai. Tas ispa
niško vertimo pasirodymas anksčiau negu 
originalo sakyte sako, kad jau svetur įsi
piršti su savo darbu tūlais atvejais leng
viau, negu tarp savųjų. Knygai nebėra rin
kos, dėl to artėjame į tokią padėtį, kokia 
buvo pirmaisiais šio pokario metais tary
binėje Lietuvoje: ten kai kurie darbai iš damajame žodyje yra padaręs pedagogas 

~1 °"- Dr. A. šerkšnas. Knygutės tikslas, rašo
jis, padėti lietuviui vaikui ir jaunuoliui iš
laikyti savo tėvų kalbą. Knygutės turinys, 
rašo jis, atgaivins vaiko dvasią, kuri yra 
taip nuodijama visokių'komikų ir krimina
linių filmų. Jis skatina mokytojus ir lietu
viškos visuomenės veikėjus parekomenduo 
ti knygutę šeimoms.

rankraščių buvo verčiami į rusų kalbą. Pa
lyginimas, žinoma, gali būt tik faktų, .bet 
ne padėties. Ten rusiškai buvo skubama 
verstis labiausiai pagal liniją parašytoji 
literatūra, nes vien šaudymas įtartinųjų 
bendradarbiavus su priešu ir belaisvių par 
sivarymas iš svetur nieko gera nežadėjo, 
ir propaganda griebėsi darbo padėti ten, 
kur buvo neaišku, kad reikia kulkos.

Mes (kiek čia tų mūsų ir yra!) nebetei- 
kiame vilties, kad knyga bus išpirkta, ir 
dėl to autorius nebe kartą ima dairytis, 
kaip čia iš viso prastumti savo darbą f vie
šumą. Jeigu prieinama, tai jis pasirūpina 
ją išleisti ir svetima kalba, nes rašyti vis 
tiek reikia. Šitaip bus atsitikę ir su Narū
nės „Gintarėlė“, nes mes labai plačiai kal
bame apie jaunimo ateitį ir visokius nutau 
timo pavojūs, o praktiškai pašykštime pi
nigo aprūpinti vaikus nors ir labai retai pa 
sirodančia jiems skirtąja literatūra (o tu
rėtumėm nepagailėti, net ir kuklių bend
ruomeninių lėšų ir aprūpinti šeimas kiek
vienų vaikams skirtuoju leidiniu).

Nauja J. Narūnės knygelė „Jaunieji Dai
geliai“ yra įrodymas, kad autorė, nepaisy
dama visų sunkumų, nebepadės plunksnos.

„Jaunieji Daigeliai“ — gražiai išleista

Kongrese Briuselyje kalbėjo apie „Nuosa
vybės sąvoką Rytų Europos kodeksuose“. 
3) Bizantologijos kongrese Muenchene kai 
bėjo apie „Romos - Bizantijos įtaką Euro
pos Rytuose“. 4) Jean Bodįn Draugijos 
Tarptautiniame Kongrese Briuselyje (kur 
paprastai dalyvauja tik vienas paskiro 
krašto atstovas - mokslininkas, ir kur mū
sų tautietė yra pakviesta dalyvauti kaip 
Rytų Europos Teisės Istorijos specialistė) 
ji kalbėjo apie „Taikos idėjos vykdymą 
XVI amžiuje, Didž. Lietuvos Kunig. veik
loje“. 5) Pagaliau ji buvo gavusi pakvieti
mą dalyvauti ir „Tarptautiniame Religijų 
Kongrese“ Tokio, tačiau dėl lėšų stokos ne
galėjo nuvykti ir pasiuntė tik savo paskai
tą apie „Paskutiniojo Europos krikšto 
reikšmę dabartinėje Europoje“, kur kalba
ma apie Lietuvos krikštą Mindaugo ir vė
lesniais laikais. Tas pranešimas buvo at
spausdintas kongreso darbų leidinyje. Tais 
pačiais praeitais metais ji buvo gavusi ir 
daugiau panašių kvietimų, tačiau dėl laiko 
stokos nei tų pakvietimų negalėjo priimti, 
nei pasiųsti reikiamų paskaitų, nes Dr. J. 
Deveikė, greta viso to, dar važinėja į Lie
tuvių Vasario 16 gimnaziją Huettenfelde ir 
vyresnėse klasėse dėsto Lietuvos Istoriją. 
Paskiros paskaitos yra pasirodžiusios tei
sės istorijos periodikoje, o šiuo metu ji bai 
gia rengti spaudai vieną didesnį veikalą, 
taip pat jau pradėjo ruoštis 1959 metų 
Teisės Istorijos Kongresui. (PLŽ) 

knygelė. Iliustruota ji daugiausia fotogra
fijomis, priderintomis prie eilėraščių. Tai 
teikia savotiško naujumo ir vaikams gal 
net stipresnio įspūdžio, negu piešiniai.

Knygelėje yra 38 eilėraščiai, suskirstyti 
į tris skyrius, kurių du pirmieji skirti ma-
žiesiems, o trečiasis jau mokyklinio am- nigai per pamokslus labiau pabrėžtų lietu- 
žiaus vaikams. Tai taip pat rodo, kaip šian 
dien tenka leisti knygas.

Knygelėn sudėtųjų eilėraščių turinį ar
naudą aptarinėti būtų nereikalinga: tai įve

Knygutę išleido Lietuviškos Knygos Klu 
bas Čikagoje 1959 m. Ji aprobuota Švieti
mo Tarybos. K. Abr.
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ATPIGINTOS KNYGOS

gaunamos pas J. Bružinską, 46, Spring- 
cliffe, Bradford 8, Yorks.

J. Bachunas — Kelionė į Pacifiko kraš
tus — 6 š.; M. Krupavičius — Lietuviškoji 
išeivija — 10 š.; S. Džiugas — Neklauža
dos — 10 š.; S. Džiugas — Keturi valdovai
— 10 š.; P. Gavėnas —Jaunojo galiūno ke
liu — 10 š.; B. Zumeris —Gyvenimo keliu
— 10 š.; F. Bartkus — Pažvelkime į Mari
ją — 10 š.; S. Antanaitis — Archimedas. ti lietuvių kalbą, nevengiant viešų pasisa-
— 10 š. ' kymų.

EUROPOS LIETUVIS

DAR VIENAS BALSAS
PRAKTIŠKI PASIŪLYMAI LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO KLAUSIMAIS

Lietuvybės išlaikymo klausimais nema
ža yra įvairiausių pasiūlymų, kurių vieni 
įgyvendinami, o kiti ir lieka pasiūlymais.

Vienas tokių siūlymų dabar iškeltas žur
nalisto Algirdo Gustaičio, gyvenančio Los 
Angeles, Kalifornijoje. Jis parašė ir išsiun
tinėjo lietuviškiems laikraščiams ir bend
ruomenėms ištisą atsišaukimą. Tas jo bal
sas paleistas į lietuviškąjį pasaulį Vasario 
16 d. proga.

Mes čia spausdinamės to atsišaukimo 
konkrečiąją dalį — autoriaus keliamuosius 
siūlymus, štai jie:

1. Namuose tėvai su vaikais kalbasi tik 
lietuviškai.

2. Lietuvių vaikams savo tarpe leisti kai 
bėtis tik lietuviškai.

3. Prašoma lietuvių tėvų kasdien skirti 
nors 15 minučių savo vaikučių lituanisti
niam švietimui, rašymui, skaitymui, pokal
biams lietuviškomis temomis. Būtinai leisti 
vaikus į lituanistinę mokyklą.

4. Tėvai prašomi savo jaunimui parūpin
ti lietuviškos spaudos, nepilnamečiams už
sakyti žurnaliuką „Eglutę“ (Adresas: R.F. 
D. 2, Putnam, Conn., USA. Metams 4 dol.).

5. Paaugusį jaunimą įrašyti į lietuvių or
ganizacijas, kaip skautus, sporto vienetus, 
tautinių šokių grupę, chorą, vaidintojų vie 
netą ir pan.

6. Tėvai į namuose daromus pasilinks
minimus pirmoje eilėje kviečia lietuvišką 
jaunimą ir prašo jų kalbėtis tik lietuviš
kai'

7. Sudąryti progų jaunimui bendrauti 
tarp savųjų, nes tai sumažintų mišrias ve
dybas.

8. Jaunimą vestis į svarbesnius lietuviš
kus minėjimus, koncertus, vaidinimus. Pa
aiškinti jų reikšmę ir darbo sąlygas.

9. Lietuviškam jaunimui leisti melstis 
tik iš lietuviškų maldaknygių.

10. Labai pageidautina, kad lietuviai ku- 

bankeliui“ 
lietuviškai 
gimnazijai

kalbamasi

vių kalbos branginimo reikšmę ir nesigailė 
darni subartų, svetima kalba kalbančius ar 
iš svetima kalba maldaknygių besimel
džiančius.

11. Šeimos, organizacijos galėtų įsivesti 
piniginę bausmę nelietuvišką žodį pasakiu 
šiam, nesvarbu ar tėvui, motinai, broliui, 
seseriai, sakysime, po 10 centų. Juos dėti 
taupymo dėžutėn ir, „bausmių 
pasunkėjus, pinigus paaukoti 
įstaigai, sakysime, Vasario 16 
Vokietijoje.

12. Lietuviškose mokyklose
tik lietuviškai (išskyrus svetimų kalbų pa
mokas).

13. Minėjimuose, koncertuose, vaidini
muose pranešimai daromi tik lietuviškai. 
Jei yra būrelis užsieniečių kviestųjų sve
čių — jiems vertėjai gali atskirai paaiškin
ti į ausį.

14. Prireikus kreiptis į savo jaunimą, pra 
šant parašyti kuriuo lietuvišku reikalu už
sieniečiams (vyriausybės vyrams, spau
dai...), ginant savo tautos reikalus. *

15. Prašyti lietuvišką radiją, spaudą, or
ganizacijas kreipti didesnį dėmesį į lietu
vių kalbos branginimą.

16. Į mūsų atžalyną žiūrėti kaip į lietu
vius, o ne į kokius svetimos valstybės pilie 
čius. Jų kambarius puošti lietuviškais pa
veikslais, nuotraukomis, žemėlapiais.

17. Visur ir visomis progomis drąsiai gin

Lietuviškoji išeivija JAV-ėse, Kanadoje,. 
Vokietijoje, Anglijoje, Švedijoje, Italijoje, 
Australijoje, Brazilijoje, Argentinoje ar ki
tur gali savo ir mūsų tautos prieauglį ryš
kiai sulaikyti nuo nutautimo. Išsaugotas,, 
subrendęs tasai jaunimas bus didžiai dė
kingas savo tėvams, padėjusiems išsaugoti 
gimtąją kilmę, jausmus ir kalbą. Jie pilna 
energija stotų kasmet senstančių ir išmirš
tančių lietuvių išeivių gretosna, įrašydami 
naujų, pasididžiuotinų vardų Lietuvos ir 
gal jų gyvenamojo krašto istorijon.

Algirdas Gustaitis

BIBLIOGRAFINĖS ŽINIOS

KARALIAUS VAINIKAS
Šitaip pavadintą knygą išleido Gabija. 

Joje yra legendos ir padavimai šių auto
rių: P. Jurkaus, V. Krėvės, N. Mazalaitės, 
J. Pronskaus, J. Remeikos, Šatrijos Raga
nos, A. Vaičiulaičio, A. Vienuolio ir Vaiž
ganto. Rinkinį sudarė J. Sodaitis, iliustra
vo dail. A. Korsakaitė. 112 psl., kieti virše 
liai, kaina 2 dol. Išleido Gabija, Straight 
Path, Wyandanch, N.Y.

(E) 100 bendradarbių vienai knygai. 
Tėvynės Mylėtojų Draugija JAV ruošiasi 
išleisti stambų veikalą — . Lietuvos žemių 
aprašymą“. Knygos medžiaga suskirstyta į 
6 skyrius: 1) Vilnija, 2) Rytų Aukštaitija, 
3) Vidurio Lietuva, 4) Sudūva, 5) Žemai
tija, 6) Mažoji Lietuva. Jau yra sutelkta 
apie 100 bendradarbių, bet ieškoma dau
giau tokių tautiečių, kurie galėtų aprašyti 
savo gimtąjį kraštą ar vietovę. Jau yra su
rinkta apie 1000 vietovių aprašymų. Veika
lą ruošia Br. Kviklys (adresas: 5747 S.. 
Campbell Ave., Chicago 29, Ill.),

(E) Griciaus „Kalakutai“ rodomi jau ki
nuose. Viename Vilniaus teatre sausio 27 
d. įvyko naujo lietuviško kino filmo „Kala
kutai“ premjera. Kino komedija pastatyta, 
pagal A. Griciaus scenarijų. Filmas vaiz-
duojąs „buržuazinio gyvenimo metus“. Esą. 
baigiami statyti dar du nauji meniniai fil
mai: „Adomas nori būti žmogumi“ ir „Svel 
kas, gyvenime“. Ateityje numatoma kiek
vienais metais pagaminti po 5 lietuviškus 
filmus. Būsią filmuojama Simonaitytės ro
manas „Pikčiurnienė“, Putino „Sukilėliai“, 
Borutos „Baltaragio malūnas“ ir kt.

(E) Latviai išleidžia daug knygų. Kaip 
iš latvių paskelbimų matyti, Europos lat
viai, ypač Skandinavijoje, išleidžia gana 
daug knygų. Leidžiamos netik originalinės, 
bet ir verstinės knygos (pvz., Kalevalos 
naujas leidinys ir kt.). Rainio raštų netru
kus išeisiąs jau 13-14 tomas.

KAS ATSITIKO SU ENCIKLOPEDIJA?
Skubotai ir garsingai 1957 m. suplanuota 

Lietuvoje enciklopedija lietuvių kalba pas 
kutinį kartą viešai buvo minėta daugiau 
kaip prieš metus, dešimtajam partijos su
važiavime Vilniuje. Anksčiau buvo skelb
ta, kad numatytas daugiau kaip 60 asmenų 
redakcijos personalas, iš kurių daugiau 
kaip dvidešimts jau buvę pradėję darbą. 
Jau buvo ir redakcijos patalpa, net iškaba 
buvusi pagaminta. Bet nuo ano partijos su
važiavimo niekas daugiau apie tą darbą 
nieko nemini. Net ir J. Matulis, vyriausias 
enciklopedijos redaktorius, Naujų Metų 
proga išskaičiavo daugybę dirbamų ir nu
matomų mokslo darbų, rengiamų leidinių, 
bet nei žodžiu neužsiminė apie enciklope
diją. Niekas nepaminėjo enciklopedijos ir 
rašytojų suvažiavime. (LNA)
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Kelias į Bažnyčią

— Tikėkite man, manyje dega tikra pas- 
sio catholica — gilus sielos tėviškės ilgesys, 
ilgesys pamaitinti krikščioniškąją sąžinę, 
ilgesys prasmingų papročių, geležinės loty
nų kalbos, amžinojo tikrumo, šventųjų ben 
dravimo, ryšio su šimtmečiais, ziki 
pat kankinių atminimo! Taip rašė apie Ka 
talikų Bažnyčią garsusis auklėtojas protes
tantas F.W. Foersteris. Tarp daugelio ki
tų, su nemažesniu užsidegimu ieškodami 
pilnutinės krikščionybės, į Katalikų Bažny
čią žvelgė ir naujieji konvertitai, keturi Vo 
kietijos protestantų žymūs ir aktyvūs teolo 
gai, savo Bažnyčioje per daugelį metų už
ėmę vadovaujamas vietas. Jie paslaptingos 
Dievo malonės vedami grįžo į Katalikų Ba 
žnyčią, nuo kurios jų protėviai buvo atsi
skyrę. Jų grįžimo kelias aprašytas neseniai 
pasirodžiusioje Jėzuito Tėvo Karlo Hardt 
knygoje („We are now Catholics“, The 
Mercier Press, Cork), kuri jau išversta į 
visą eilę didžiųjų kalbų. Kas tie naujieji 
konvertitai? Tai pastorius Martynas Gieb- 
ner, po atsivertimo 1953 m. priėmęs kuni
gystės šventinimus; Dr. Heinrikas Schlier, 
buvęs Naujojo Testamento profesorius Bo 
nos universitete; Dr. Jurgis Kluender, dir
bęs protestantų parapijoje per 8. m. netoli 
Berlyno ir kartu tęsęs istorinius tyrinėji
mus; pastorius Rudolfas Goethe, buvęs Ba 
žnytinių Reikalų Ministerijos patarėjas He 
sse ir ilgą laiką užėmęs vadovaujamas vie
tas Protestantų Bažnyčioje. Jis po atsiverti 
mo — 1951 m. gavo ypatingą popiežiaus Pi 
jaus XII privilegiją: likdamas ir toliau mo
terystėje, priėmė kunigystės šventinimus. - 
Taip pat kartu atsivertė ir jo žmona.

Šių gilaus religingumo vyrų liudijimas 
apie Katalikų Bažnyčią yra ypatingo svar
bumo, nes savo sprendimą padarė tik po 
ilgų mąstymų ir dvasinės kovos. Šių kon
vertitų autoritetas, jų galvojimo, sprendi
mo, argumentavimo jėga su gyvenimo ilga 
patirtimi, sudaro retai užtinkamą ir įtikina 
mą Tiesos liudijimą apie Kįffalikų religijos 
tikėjimo išpažinimą. Bažnyčios grožis, sa
kramentai, jos didingumas, nušviečiamas 
nauja šviesa. Šių keturių protestantų teolo 
gų atsivertimų istorijos paskelbimas netu- 

, ri noro patenkinti kitų žmonių sensacijų 
alkį ar tuščią žingeidumą. Jie turėjo noro 
parodyti visiems geros valios žmonėms iš
mintingą Dievo Apvaizdos ir Jo malonės 
jėgą, kuri juos vedė į Kristaus įstgjgtoja_
Bažnyčią pilnutiniam krikščioniškam gyve 
nimui. Kristus prieš savo kančią meldėsi, 
kad visi, kurie įtikės „būtų viena, kaip tu, 
Tėve, esi manyje ir aš tavyje“. Artinantis 
Kristaus kančios metinėms šventėms ir mū 
sų karštos maldos tebūnie sustiprintos, kad 
grįžtų visi mūsų atsiskyrusieji Broliai.

P. Dauknys, MIC

Pamaldos ■
BRADFORD —St. Cuthbert bažn. (Wilmer 

Rd.) kovo 14 d., 11 vai., 4 v. p.p. — iš
pažintis; kovo 15 d. — 12.30 vai. — pa
maldos.

ROCHDALE — kovo 22 d., 11 vai.
ECCLES — išpažintis kovo 14 d., 4 vai. Mi

šios kovo 15 d., 12.15 vai.

Mes visi buvome apsėdę Monsieur Ber- 
mutier, taikos teisėją, pasakojusį mums sa
vo nuomonę apie St. Cloud bylą. Visą mė
nesį tas neišaiškinamas nusikaltimas jau
dino Paryžių, bet vis tiek nebuvo išspręsta 
nė trupinėlis tos mįslės.

Atsitiesęs, atgręžęs nugarą į židinį, Mon
sieur Bermutier tęsė toliau savo pasakoji
mą, dėstydamas įrodymus, ir aptarė narių 
nuomones, bet nepriėjo jokių išvadų.

Keletas ten dalyvavusių moterų pakilo 
iš vietų, kad galėtų arčiau jo būti; jos ir Ii 
ko taip stovėti, subedusios akis į švariai 
nuskustas lūpas, pro kurias veržėsi tokie 
didžios svarbos žodžiai. Jie jaudino ir kėlė 
šiurpulį, jie buvo ryjami iš smalsumo ir su 
tuo godumu ir nepasotinamu troškimu bai 
sybių, kurios paskui persekioja jų sielas ir 
kankina jas, lyg alkis.

Viena jų, tokia labiau negu kitos pablyš 
kusi, pertraukė tylą:

— Tai baisu! Beveik antgamtiška! O 
mes niekad nesužinosim, kaip ten buvo.

Taikos teisėjas pasigrįžo į ją:
— Teisingai, madam; labai galimas da

lykas, kad mes niekad nesužinosime, kaip 
ten buvo. Bet žodis „antgamtiškas“, kurį 
dabar pavartojote, šiuo atveju netinka. 
Mes turime prieš akis nusikaltimą, labai 
gerai apgalvotą ir labai sumaniai įvykdy
tą, bet taip mįslingai apipainiotą, kad mes 
niekaip nepajėgiame išjungti jo iš tų jį sur 
pančių neišaiškinamų aplinkybių. Bet pra
eityje man yra tekę susidurti su tokiu at
sitikimų, kuriame iš tiesų buvo įmaišyta 
fantastinių dalykų. Mes turėjome atsisaky

ti aiškinti jį, nes niekas nebuvo pajėgus pa 
daryti tai.

Neatgaudamos kvapo ir tartum visos vie 
nu balsu kelios ponios sušuko:

— O, papasakokite mums!
Monsieur Bermutier šyptelėjo rimtai, 

kaip ir dera taikos teisėjui, ir tęsė:
Nė akimirksniui neprivalote pradėti gal

voti, kad šioje byloje aš čia noriu pradėti 
vaizduoti ką nors antgamtiška. Būt žymiai 
geriau, jei mes, užuot vartoję žodį , antgam 
tiškas“ nusakyti tam, ko nesuprantame, pa 
sinaudotumėm žodžiu „neišaiškinamas“. 
Kiekvienu atveju šitam įvykyje, kurį čia 
ruošiuos pasakoti, mane paveikė daugiau
sia tą istoriją supančios aplinkybės, taip 
sakant, pradinės aplinkybės. Trumpai kal
bant, atsitiko šitaip:

Anomis dienomis aš buvau paskirtas tai 
kos teisėju į Ajaccio, į baltą miestelį, prisi
glaudusį gražios įlankos pakraštyje ir ap
suptą aukštų kalnų.

Svarbiausias ten mano darbas buvo 
spręsti vendetos — keršto bylas. Kai ku
rios jų iš tikro buvo puikios, kitos kraštuti 
niškai dramatiškos, žiaurios, arba vėl did
vyriškos. Puikiausios keršto rūšys, kokias 
tik žmogus pajėgus yra susvajoti, — atro
do, kad garbe remiamoji neapykanta laiki 
nai aprimsta, bet iš tiesų niekad visiškai 
neišgęsta, — šlykščiausią klastos gudrybė, 
į žudynes išvirstąs nužudymas ir beveik kil 
numą išreiškiąs veiksmas.

Dvejis metus nieko daugiau negirdėjau, 
kaip tik apie kraujo kainą apie baisų kor 
sikiečių dėsnį, kuris bloga padariusiam ver 

čia keršyti iki busimosios kartos ir artimų
jų giminių. Aš mačiau perpiautom gerklėm 
senių, vaikų ir pusbrolių. Tokie atsitikimai 
man draskė smegenis. -

Vieną dieną išgirdau, kad anglas kele- 
riems metams išnuomojo vilukę įlankos 
pakriaušyje. Jis atsigabeno prancūzą tar
ną, susirastą pakeliui Marselyje. Netrukus 
visi ėmė kalbėti apie tą keistąjį svetimšalį, 
kuris vienas sau gyveno visuose namuose, 
išeidamas tiktai pamedžioti ir pažuvauti. 
Jis niekada su niekuo nekalbėdavo, nieka
da neateidavo į miestą ir turėjo paprotį 
kas rytas dvi tris valandas pašaudyti iš pis 
toleto ir šautuvo.

Apie jį ėjo gandai. Kažkas išrado, kad 
jis yra didelė asmenybė, politiniais sume
timais pabėgusi iš savo krašto, kiti tvirti
no, kad jis slapstosi, nes yra įvykdęs baisų 
nusikaltimą. Jie kartodavo net ypatingas 
to baisumo smulkmenas.

Kaip taikos teisėjas, aš norėjau apie tą 
žmogų susigaudyti šiek tiek žinių, bet man 
visiškai nepasisekė. Jis vadino save seru 
John Rowell.

Tai man teko pasitenkinti tik iš arčiau 
stebint jį, bet, atvirai šnekant, nieko įtarti 
na nepastebėjau jame. Betgi kai gandai vis 
buvo kartojami, išpučiami ir išvirto į kas
dieninius pokalbius,' aš nusprendžiau pats 
pasimatyti su juo; pradėjau nuolat jo kai
mynystėje šaudyti.

Ilgokai laukiau progos. Pagaliau jos su
laukiau kurapkos pavidalu, kurią nusitai
kiau ir nušoviau po pat anglo nosim. Šuo 
atnešė ją man. Paėmęs paukštį, nuėjau ir 
atsiprašiau, norėdamas parodyti gerus įpro 
čius, ir pasiūliau serui John Rowell priimti 
tą nušautą paukštį.

Tai buvo didžiulis vyras, rudaplaukis ir 
rudabarzdis, labai aukštas, labai didelis, 
švelnus ir malonus Herkulis. Jame nė kiek 
nebuvo to vadinamojo britiško sustingi
mo; jis nuoširdžiai padėkojo man už tą ma 
žąjį mandagumo mostą prancūzų kalba su

krauju lyg purvu išterlioti kaulai, — dai
liai tartum kirvuku arti alkūnės nukirsta.

Ties riešu apkniedyta sunki geležinė 
grandinė, prilydyta prie to nešvaraus su
nėrimo, o visa dar pritvirtinta prie sienos 
storu žiedu, pakankamai stipriu drambliui 
pririštam išlaikyti.

— Kas gi čia? — paklausiau.
— Jis buvo mano mirtinas priešas, — 

ramiai atsakė anglas. —Tai iš Amerikos. 
Kardu nukirsta, titnagu nulupta oda ir sa
vaitę džiovinta saulėje. Tai pasisekęs ma
no darbas.

Paliečiau tą žmogiškąją liekaną; ji bus 
priklausiusi milžinui. Ant be saiko ilgų 
pirštų pūpsojo didžiulės gyslos, šen ten te
beturėjusios -dar aplupinėtos odos liekanų. 
Šitaip aplupinėta, ranka buvo baisi pažiū; 
rėti; ji vertė mintis instinktyviai krypti į 
kažkokį laukinį ir žvėrišką kerštą.

— Tas žomgus turėjo būti labai stiprus, 
— tariau.

— Taip. — šaltai atsakė anglas, —bet aš 
įrodžiau, kad esu stipresnis. Uždėjau jam 
ir grandinę, kad geriau suvaldyčiau.

Pagalvojau, kad jis čia kalba juokais, ir 
pasakiau:

— Ta grandinė dabar tai jau nereikalin
ga: ranka nieko nedarys ir nepabėgs.

— Ji visad norėjo, ištrūkti; ta grandinė 
būtina, — rimtai atsakė seras John Rowell.

Mečiau į jį žvilgsnį. Ar aš čia turiu rei
kalo su pamišėliu, ar jis čia krečia nesko
ningus juokus?

Jo viedas vis toks pat neperprantamas, 
ramus ir geros išraiškos. Nusukau kalbą į 
kitus dalykus, gėrėjausi jo ginklais. Betgi 
pastebėjau, kad kambaryje yra trys užtai
syti revolveriai, tartum tas žmogus gyven
tų nuolatinėj baimėj būti užpultas.

Kelis kartus buvau nuėjęs aplankyti jo; 
paskui jau nebeidavau. Mes apsipratome 
su jo buvimu; visi pasidarė abejingi dėl jo.

Prabėgo metai. Tada vieną rytą, į lapkri 
čio mėn. galą, tarnas pabudino mane ir pra

anapus vandenų žinomu tarimu. Per mėne
sį mes penkis ar šešis kartus kalbėjomės.

Pagaliau vieną vakarą, eidamas pro šalį, 
pamačiau jį besėdintį sode, išsitiesusį kė
dėje, rūkantį pypkę. Linktelėjau jam, o jis 
pakvietė užeiti ir išgerti stiklą alaus. Aš 
nebelaukiau antro kvietimo.

Jis priėmė mane perdėtu anglo mandagu 
mu, nuoširdžiai kalbėjo apie Prancūziją ir 
Korsiką, pareikšdamas, kad jam abu kraš
tai patinka, o ypačiai pajūris.

Tada atsargiai iškėliau jam keletą reikš
mingų klausimų, prisidengdamas dėmesiu 
jo pomėgiams ir darbams. Jis atsakė be iš
sisukinėjimų, papasakojo man, kad yra 
daug keliavęs po Afriką, Indiją ir Ameri
ką, ir juokdamasis pridūrė:

— Ak, aš esu turėjęs daug nuotykių!
Tada aš pasukau į sportą, ir jis suteikė 

man ypač įdomių smulkmenų, kaip jis gau 
dė hipopotamą, tigrą, dramblį ir net gorilą.

— Ar tai tie patys baisieji žvėrys? — ta
riau aš.

Jis nusišypsojo ir tarė:
— O, ne; blogiausias yra žmogus!
Ir jis pratrūko juoktis patenkinto anglo 

nuoširdžiu juoku.
— Žmogų aš dažnai medžiodavau, — prl 

dėjo jis.
Tada jis nusuko kalbą į ginklus ir pa

kvietė mane užeiti apžiūrėti kelis skirtin
gos gamybos šautuvus. Jo gyvenamasis bu 
vo nukabinėtas juodu — juodas šilkas, iš
siuvinėtas auksu. Didžiulės geltonos gėlės, 
pasklaistytos juodoje medžiagoje, žiburia
vo lyg ugnis. Tai japoniška medžiaga, sakė 
jis man.

Ties didžiosios lentynos viduriu mano 
akį patraukė kažkas ypatinga. Ten stovėjo 
kažkoks juodas daiktas, atremtas į raudo
no aksomo keturkampį. Priėjau. Ranka — 
žmogaus ranka! Ne nubaltinta ir nudailin
ta skeleto ranka bet nudžiovinta juoda ran 
ka, geltonais nagais, nuogais raumenimis 
ir su apdžiūvusiomis kraujo liekanomis —
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS
REKOLEKCIJOS

Londono Lietuvių Šv. Kazimiero bažny
čioje Gavėnios Rekolekcijos, pradedamos 
sekančią savaitę — kovo 19 d., Šv. Juozapo 
šventėje, ketvirtadienį 8 vai. vak. Rekolek
cijų pamokslai bus sakomi kiekvieną va
karą tuo pačiu laiku — 8 vai. Verbų sekma 
dienį — 11 vai. suma ir pamokslas. Reko
lekcijų užbaigimas — Verbų sekm. 7 vai. 
vak. Rekolekcijas ves svečias iš Romos ku
nigas Dr. J. Vaišnora, MIC, kuris prieš po
rą metų pas mus buvo pravedęs misijas. 
Londoniečiai kviečiami gausiai dalyvauti.

REIKALINGAS VIRTUVĖS 
DARBININKAS

Lietuvių Sodybai reikalingas nuolatinis 
virtuvės darbininkas arba darbininkė. Pa
geidaujama be šeimos. Tinkamam ir virtu
vės darbą mėgstančiam kandidatui yra ga
limybė pasidaryti Sodybos virėju.

Kreiptis į Lietuvių B-vę, 1-2, Ladbroke 
Gardens, London, W.11, arba tiesiog į Sody 
bos Administraciją, Headley Park, near 
Bordon, Hants.

Pranešam artimiesiem ir pažįstamiem, 
kad kovo 7 d. StaĮforde staiga ir 
netikėtai mirė mūsų vyras ir tėvas

Dr. STASYS PUODŽIUKAS.
Nuliūdusios žmona ir duktė Nijolė.
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MIRĖ DR. ST. PUODŽIUKAS
Ilgesnį laiką ligos laikytas lovoje, kovo 

7 d. staiga mirė Dr. St. Puodžiukas, gyve
nęs Stafforde.

Palaidotas iš St. Austin's katalikų baž
nyčios ketvirtadienį, kovo 12 d.

KUR PRALEISTI VELYKAS?
Geriausia vieta Velykų atostogoms yra 

Lietuvių Sodyba. Užsakymai jau priimami. 
Kaina už dvi dienas (pirmą ir antrą Ve
lykų dieną) nuo 3 sv. 10 šil. iki 4 svarų. 
Kiekviena papildoma diena po 24 šil.

Dar yra laisvų kambarių nuo liepos 25 
d. iki rugpiūčio 8 d. . Kas tuo laiku nori 
atostogauti Sodyboje, prašomi skubiai už
sisakyti, nes greitai neliks vietų.

Užsakymai gausiai plaukia ir kitam va
sarojimo laikui. Kad nereikėtų nusivilti, vi 
si prašomi paskubėti užsisakyti atostogas 
kaip galima greičiau.

Visais reikalais rašyti: Lithuanian House 
Ltd., 1-2, Ladbroke Gardens, London, W. 
11. Tel. Park 2470.

VASAROS STOVYKLA
Lietuviškajam Europos jaunimui šiemet 

organizuojama Vasaros stovykla Italijos 
Alpėse nuo rugpiūčio 1 iki 30 dienos. Pri
imami 11-15 metų berniukai. Pragyveni
mas rengėjų sąskaiton. kelionės išlaidas 
turi padengti vasarotojų tėvai ar globėjai. 
Prie prašymo pridėtinas gydytojo liudiji
mas. Atliekamų vietų nedaug, todėl norin
tieji pasinaudoti prašomi kiek galima sku
biau kreiptis į rengėjus šiuo adresu: Rev. 
Stasys Petraitis, Instituto Salesiano Litua- 
no, CASTELNUOVO DON BOSCO (Asti), 
Italy.

PAMINKLAS
Londone prieš tris metus, 1956 m. gegu

žės mėn. mirė Vincas Eidukevičius. Jo 
draugai dabar imasi iniciatyvos sutvarkyti 
jo kapą ir pastatyti bent kuklų paminklė
lį — kryžių. Iniciatoriai kreipiasi į geruo
sius tautiečius, prašydami šiam reikalui 
aukų, kurias atsiust ar įteikt Londono Lie 
tuvių bažnyčios klebonijoje: 21, The Ovai, 
Hackney Rd., London, E.2. Tuo būdu su
tvarkytume a.a. Vinco kapą, kuris tremty
je nepaliko jokių giminių;

GRAŽI PARAMA LIETUVIŲ 
VASARIO 16 GIMNAZIJAI

TAZAB Bendrovės Lietuvių Skyriaus ve 
dejas yra gavęs minimos bendrovės vado
vybės sutikimą, kad nuo kiekvieno per tą 
skyrių pasiųsto siuntinio Lietuvių Vasario 
16 Gimnazija gaus pastovią kuklią sumą, 
nepaisant siuntinio vertės ir nepaisant, iš 
kurio krašto jis būtų užsakytas. Minimos 
bendrovės vadovybė sutiko Gimnazijai iš
mokėti ir už tuos siuntinius, kuriuos lietu
viai pasiuntė nuo š.m. vasario 1 d. ir kurie 
bus pasiųsti per visus 1959 metus.

Tuo reikalu parašius Lietuvių Vasario 
16 Gimnazijos Direktoriui, gautas toks jo 
atsakymas:

„Labai nuoširdžiai dėkojame už Tamstos 
laišką su Vasario 16 Gimnazijai labai nau
dingu projektu skirti tam tikrą tvirtą su
mą nuo kiekvieno Tazab bendrovės lietu
vių skyriaus tarpininkavimu pasiųsto siun
tinuko. Kadangi mūsų pajamos iš tautie
čių aukų vis mažėja, tai kiekvienas naujas 
pajamų šaltinis mums yra labai brangus. 
Šiuo atveju jis gi ypatingai prasmingas, 
nes daugelis mūsų talkininkų ir būrelių va 
dovų nusiskundžia, kad kaip tik dėl gimi
nėms siuntinėjamų siuntinukų išlaidų būre 
lių nariai atsisako mokėti įnašus. Tai toks 
Tamstų kilnus sumanymas kaip tik išlygin 
tų nors iš dalies dėl siuntinukų siuntimo 
iškritusias pajamas“.

Patikrinti, kiek per šį skyrių pasiunčia
ma siuntinių, pakviesta speciali komisija, 
kurioje sutiko dalyvauti šie lietuviai: kun. 
P. Dauknys iš Londono, inž. A. Adamonis 
iš Coventry ir p. P. Bulaitis iš Londono.

Pirmasis išmokėjimas Lietuvių Vasario 
16 Gimnazijai bus pervestas Velykoms.

COVENTRY
COVENTRY — šį sekmadienį, kovo 15 d., 

11.45 vai., St. Elizabeth bažn., St. Eliza
beth Road. Mūsų lietuviškom pamaldom 
skirtas ribotas laikas, todėl išpažintys 
pradedamos klausyti zakristijoje pusva
landį prieš Mišias. Apylinkės tikintieji, 
kviečiami atlikti Velykinę pareigą.

MANCHESTERIS
Strazdelio minėjimas

Vietos ir apylinkės lietuviai, rinkimės 
kovo 22 d. (sekmadienį), 5 vai:, į Lietuvių 
Klubą pasiklausyti kun. J. Kuzmickio pa
skaitos apie „Pulkim ant kelių“ giesmės

VOKIETIJA
(E) Likviduojama didžiausia lietuvių 

stovykla. Wehnen stovykla pastaraisiais 
metais buvo viena iš didžiausių lietuvių 
stovyklų Vokietijoje. Šios stovyklos lietu
vių komiteto pastangomis savo metu buvo 
išrūpinta teisė naudoti antspaudą su Vyčio 
ženklu. Vokietijoje einant prie stovyklų li
kvidacijos ir stovyklose gyvenusius pabė
gėlius kurdinant naujai įrengiamuose gy
venamuose namuose, nuo praėjusių metų 
pabaigos buvo pradėta ir Wehneno stovjdf- 
los likvidacija. 1958 m. rudenį kai kurios 
šeimos iš stovyklos buvo perkeltos į Osna- 
bruecką, kitos į Bremeną. Šių metų pava
sarį vėl dalis šeimų iš Wehneno stovyklos 
bus perkeltos į Bremeną, kita dalis į už 10 
km esantį Bad Zwischenahn. Tuo tarpu šei 
mos, kurių narių yra sirgusių Tbc ar dar 
tebesigydančių, numatytos perkeldinti į 
Vehrte, kur vykdomas naujai pastatytų na 
mų įrengimas.

KOLUMBIJA
Mirė dailininkas Eugenijus Kulvietis
Šių metų vasario 12 d. po trumpos ligos 

ir sunkios operacijos Kolumbijos Šv. Vin
cento ligoninėje, Medelline, mirė dailinin
kas Eugenijus Kulvietis. Velionis buvo gi
męs 1883.IV.10 Alunčių dvare, Vadoklių v., 
Panevėžio apskr. Gimnaziją baigė Rygoje. 
Tapybą studijavo Petrapilio karališkoje 
meno mokykloje. Dalyvavo rusė - japonų 
kare. 1910-1914 gyveno JAV, Čikagoje, dau 
giausia versdamasis fotografo amatu. Be 
to, gyvendamas JAV, Kulvietis surengė ke
lias savo kūrinių parodas.

1914 m. grįžo į Lietuvą ir vėl buvo mo
bilizuotas rusų kariuomenėn. 1919 m. sava
noriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Nuo 
1922 m. Ukmergės gimnazijoje dėstė pai
šybą. Atsidėjo ir kūrybai, dalyvavo dailės 
parodose. Sovietams užimant Lietuvą, ve
lionis pasitraukė Vokietijon, vėliau persi
kėlė į Kolumbiją, kur buvo suruošęs eilę 
savo kūrybos parodų. Be to, Medellino me
no kolegijoje dėstė tapybą. Per savo gyve
nimą nutapė daugiau kaip 2.000 paveikslų, 
juose realistiškai vaizduodamas gamtą. Ve 
lionis taip pat yra nutapęs nemaža port
retų. U

PAIEŠKOJIMAI
KRIŽAUSKO Domininko žmona ar sū

nūs ar dukterys svarbiu reikalu prašomi 
rašyti: Rev. V. Martinkus, 350, Smith St., 
Providence B.R.I, USA.

KUNST Richard, gimęs 1900 m. Kirki- 
liuose, Šakių apskr., pats ar žinantieji apie 
jį prašom rašyti „Eur. Lietuvio" Adminis
tracijai. '

autorių kun. A. Strazdelį.
Bažnytinis Komitetas

SAGINAW MICH.

Lietuvių Šv. Jurgio parapija auga
Saginaw yra provincijos miestelis su 

apie 100.000 gyventojų. Amerikoje jis nežy 
mus. Lietuvių skaičius taip pat, rodos, ne 
kažin koks, bet lietuvių Šv. Jurgio parapi-

MOTERŲ
kampelis

Veda V. Grinkevičiūtė -

MOTERYS UŽKARIAUJA PASAULI
Olandai yra rimti, šaunūs žmonės, o jų 

gyvenime dviračiai vaidina didelį vaidme
nį. Ten beveik visi, ypač jaunuomenė, turi 
tą susisiekimo priemonę. Kada dabartinė 
Olandijos karalienė buvo dar princesė, vie 
nąsyk ji irgi važiavo dviračiu. Pro šalį va
žiavusieji du studentai nepažino jos ir kaž 
ką prasitarė dėl jos stambių kojų. O prin
cesė ramiai atsakė jiems: „Vieną dieną šios 
stambios kojos išvirs į stulpus, ant kurių 
remsis visa Olandija“. Taip ir atsitiko. 
Olandijos karalienė valdė savo kraštą stip
riai ir išmintingai.

Dabar vien tik Europoje yra trys kara
lienės: Anglijoje, Olandijoje ir Luksembur- 
ge. Tai jau visi žino ir nesistebi tuo, bet 
kad Anglijoje pirmąsyk istorijoje dvi po
nios buvo įleistos į „Lordų rūmus“, konser 
vatyvūs anglų sluoksniai iki šiol dar vis ne 
gali suprasti tai. Bet moteris padėjo mote
rims: karalienė Elžbieta pati suteikė joms 
bajorystę. Lady Swanborough ir barone 
Wooton Aibinger dabar iš karalienės gavo 
tuos titulus ir teisę įeiti į lordų rūmus 
(parlamente, kur atstovai renkami, britai 
seniai jau turi moterų).

Politikoje ir diplomatinėje tarnyboje da
bar jau yra daug moterų. JAV Irene Dun
ne yra JTO visumos posėdžių dalyvė, o 
Myrna Loy — burmistre — per keleris me
tus yra įsigijusi labai gerą vardą UNESCO. 
Amerikiečiai vyrai nesistebi tuo ir nesiprie 
šina. Kaip jie sako, biologai išaiškino, kad 
moterys iš prigimties turi daugiau už vy
rus gyvenimo jėgos ir ilgiau gyvena, jos 
yra stipresnės ir gabesnės ir turi labai gerą 
instinktą, kuris padeda joms išspręsti įvai
rius iškylančius klausimus kartais net ge
riau negu protu.

Vien tik vakarų Europoje yra apie 25.000 
didelių įmonių, kur vyriausiosios direkto
rės yra moterys. Vakarų Vokietijoje tai ma 
tyti iš statistikos: iš 600.000 registruotų 
įmonių kiekvienos penktosios vadovybė pri 
klauso moteriaj. Įdomiausia, kad tarp to
kių moterų valdomų įmonių yra laivinin
kystės, metalo liejyklų ir visokių mašinų 
įmonių. Moterys ne žaibo greitumu pasie
kė šių aukštumų, bet tiesiog užsidirbo sau 
tas vietas.

Daugiausia šios moterys yra jau sulau
kusios per 60 metų, ir jų tos pareigos nieko 
bendra neturi su jų vyrų darbu.

Sakoma,, kad moterys dirba labiau atsidė 
jusios ir susikaupusios, gerai sugeba pasi
rinkti sau tinkamiausius bendradarbius ir

dirbdamos neužmiršta ir motinos instinktų. 
Jos nemėgsta be pagrindo rizikuoti ar spe 
kuliuoti ir dėl to turi vis didėjantį pasise
kimą ir vis daugiau užkariauja tokias dar
bo sritis, kurios anksčiau priklausė tiktai 
vyrams. V.F.

DAR DĖL „GĖLIŲ IR MEILĖS“
Gavau gana daug atsakymų į klausimą, 

kokią gėlę davė Birutė Kaziui. Daugumas 
atspėjo teisingai: Birutė davė Kaziui neuž
mirštuolių.

Teisingai įspėjusiems dovanėlės jau yra 
išsiųstos, ir manau, kad jos, nors ir kuk
lios, patiks. Be ponių ir panelių, buvo dar 
ir keli vyrai, kurie .nepabijojo“ taip pat 
atsakyti į šį klausimą. Kaip tik pats pir
mas atsakymas buvo iš pono, kuris, deja, 
neteisingai atsakė. Jis parašė, kad ji duos 
jam baltą rožę, o tai reiškia: „Aš myliu jus 
tylinčiom lūpom“. Ne, mano Birutė taip to 
Ii dar nenuėjo, kad pirma prisipažintų mei 
Įėję... V.F.

BALFO KOLDŪNAI
Kartais gauname iš Balfo sūrį skardinė

se dėžutėse ar kartoniniame pakete. Jį gali 
ma sunaudoti sumuštiniams, bet gali pasi
gaminti ir labai skanių koldūnų. Reikia iš
virti bulvių ir padaryti iš jų košę. Į tą ko
šę, kol ji karšta, įdėti gerą gabalą to sūrio, 
kuris turi ištirpti. Tada sumaišyti ir pasta
tyti. kad atauštų. Tada imam miltų, pi
lam vandens, beriam druskos, ir turime teš 
lą. Ją iškočiojame ir darome koldūnus, dė
dami bulvių su sūriu košę. Virti koldūnus 
reikia sūriam vandeny. Iš smulkiai pjaus
tytų keptų svogūnų ir sviesto pasidarome 
padažą. Tuo padažu reikia apipilti koldū
nus. šeimininkė

PIRŠLYBOS
— Tai ką, Antanai, ar jau pasipiršai Ma 

rytei?
— Taip, vakar kalbėjausi su ja. .
'— Na, ar galima pasveikinti?
— Dar reikia šiek tiek palaukti.
— Palaukti? Kaip tai? Kodėl?
— Ji pasakė, kad aš būsiu,paskutinis, už 

ko ji tekės.
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ja vis dėlto auga ir tai dėl energingo žmo
gaus.

Dar neseniai, atsimenu, tą parapiją suda 
rė vos per 60 šeimų. Nors iš viso Saginaw 
maža lietuvių, bet ir tie dar ne visi priklau 
sė. Bažnytėlė maža, vos du šimtu žmonių 
telpa. Ir turtingumu, tur būt, vargingiau
sia visoje Amerikoje.

Bet per penkeris ir pusę metų, kai čia 
I darbuojasi klebonu kunigas Jurgis Klimas, 

! energingas administratorius ir didelio pa
sišventimo vyras, parapija išaugo iki dau- 

0 giau kaip du šimtus šeimų. Netelpa žmonės 
ranka pasiekiamame nuotolyje. Naktimis j au maįoje bažnytėlėje, pamaldos laikomos 
dažnai buvo girdima, kaip jis pakeltu bal- net tris kartus. Toks augimas privertė kle- 
su kalba, tartum su kažkuo ginčytųsi. boną Klimą susimąstyti apie didelę bažny- 

Tą naktį, tartum tyčia, nebuvo girdėti čią Jau paraplja turi nusipirkusi mieste 
L“: gražioj vietoj penkių akrų sklypą, sumokė

jusi už jį grynais 43.000 dolerių, be to, ka
soje yra dar 25 tūkstančiai.

Klebonas pasiryžęs statyti naują bažny
čią. Prie jos veiks rhokykla, kur, atrodo, 
bus dėstoma ir. lietuvių, kalba.

Kunigas J. Klimas atvyko į Ameriką 
1948 metais iš Vilniaus krašto. 1952 m. bu
vo paskirtas Šv. Jurgio bažnyčios klebonu. 
Per tą laiką jis padarė didžiulę pažangą vi 
sose srityse. Įsigijo savo parapijiečių sim
patiją- ir meilę, kaip geras dvasios vadas. 
Atsisako jis didesnės dalies savo uždarbio 
ir visokių priedų, skirdamas vis naujai ba 
žnyčiai. Vienas parapijietis, gimęs Ameri
koje, sakė apie kun. Klimą: „Aš jį pami
lau, ir žinote už ką? Vieną dieną užėjau 
pas jį asmeniškais reikalais. Jis buvo labai 
malonus, o man išeinant mėgino patarnau
ti — paltą užvilkti. Aš sakiau: „Klebone, 
aš toks mažas žmogelis — nedaryk taip“. 
O jis man atsakė: „Tu didelis man, nes esi 
mano parapijietis“. Atrado, toks mažas da
lykėlis, bet kažkaip aš jį už tai pamilau, 
ir jis didelis man liko visados“.

Juozas Vaičiulis

Mielam KAZIMIERUI ČYVUI, 
jo brangiems Motinėlei ir Tėveliui 
Lietuvoje mirus, reiškiu nuoširdžią 
užuojautą.

A. Gerdžiūnas

dėjo sakyti, kad naktį buvo nužudytas se- užsirakinėdavo. Ginklus visada laikydavo 
ras John Rowell.

Po pusvalandžio kartu su komisionie- 
rium ir policijos vyr. inspektorium įžen
gėm į anglo namus. Tarpduryje stovėjo su- 
sigraužęs ir pusiau papaikęs tarnas ir ver
kė. Iš pradžių aš įtariau jį, bet jis buvo ne 
kaltas. Mes 
žmogžudžio.

Pirma, ką 
majame, tai 
ką išsitiesusį lavoną. Perplėšta, liemenė vie 
na rankovė į skudurus sudraskyta; visi 
ženklai rodė, kad būta smarkios kovos.

Anglas mirė pasmaugtas. Pajuodęs ir bai 
šiai patinęs veidas turėjo išgąstingą išraiš
ką. Jis kažką laikė sukandęs; o jo kaklas, 
penkiose vietose persmeigtas lyg kokiomis

• geležinėmis iltimis, buvo apsiliejęs krauju.
Prie mūsų prisijungė daktaras. Jis ati

džiai ištyrė pirštų ženklus kūne ir tada 
keistokai pastebėjo:

— Galima pagalvoti, kad jį pasmaugė 
skeletas.

Man per nugarą nubėgo drebulys, ir aš 
žvilgterėjau į sieną, kur buvau matęs tą 
baisiąją nuluptą ranką. Ten jau nebebuvo 
jos. Kabojo tik sulaužyta grandinė.

Tada aš pasilenkiau ties mirusiuoju ir 
tarp sukąstų jo dantų suradau anos dingu-

■ sios rankos pirštą, nukirstą ar greičiau lyg 
piaute nupiautą dantimis tiesiai ties ant
ruoju sąnariu.

Pradėta aiškinti.
. Nei durys, nei langai, nei baldai nebuvo 

paliesti. Nė tų dviejų šunų niekas neprabu
dino.
Štai koks trumpai buvo tarno parodymas. 
Paskutinįjį mėnesį jo ponas buvo neramus.
Jis.> gaudavo daug laiškų, kuriuos tuojau

jokio garso; tiktai eidamas atidarinėti lan
gų tarnas pastebėjo, kad seras John guli 
nužudytas. Jis nieko neįtarė.

Įstatymus prižiūrintiems valdininkams 
pasakiau viską, ką žinojau apie mirusįjį, ir 
visoj saloj buvo imtasi aiškintis. Nieko ne
buvo išaiškinta. -

Prabėgus trims mėnesiams po to nusikal 
■ timo vieną naktį aš turėjau baisiausią sap
ną - slogutį. Man pasirodė, kad matau tą 
ranką, tą piktąją ranką, kuri lyg skorpijo- ' 
nas ar voras pralekia užuolaidomis ir sie
nomis. Tris kartus pabudau, tris kartus vėl 
užmigau; tris kartus mačiau tą paslaptin
gąjį daiktą šokinėjant mano kambaryje, ' 
žerglojantį pirštais lyg kojomis.

Sekančią dieną mari atnešė ją, ' surastą i 
kapinėse ant sero John Rowell kapo, nes ’ 
jis, kai nepasisekė surasti jo saviškių, bu- ' 
vo vietoje palaidotas. Trūko smalyžio. . 
Štai, ponios, kokia yra mano ta istorija. . 
Daugiau nieko nežinau. '

Moterys drebėjo išsigandusios ir išbąlu- ] 
sios.

— Bet, — šūktelėjo viena, — taip nega- i 
Įėjo baigtis; tai nėra joks išaiškinimas! 
Mes šiąnakt nė viena neužmigsime, jei ne
pasakysite, kaip, jūsų manymu, ten atsi- 

Niekas nepaaiškėjo, tiko. . ■
Priekaištingai atsakydamas taikos teisė

jas šyptelėjo:
— Iš savo pusės, madam, aš tikrai galiu ’ 

sugadinti jums baisius sapnus, nes man at- i 
rodo, kad teisėtasis rankos žuvininkas bu- i 
vo nemiręs ir atėjo su ta likusiąja atsiimti macijomiš kalbamajame rinkinyje spausdi-

niekada nepajėgėm surasti

pamačiau sero John gyvena- 
vidury kambario aukštielnin-

pat sudegindavo.
Įsiutęs, jau beveik bepročiu pavirtęs jis 

dažnai griebdavo botagą ir visu įniršimu 
tvatindavo tą susisukusią ir prie sienos pri 
rakintą ranką, kuri —ir niekas nežino 
kaip — nusikaltimo valandą buvo nuimta.

Gulti jis eidavo labai vėlai ir rūpestingai

savo. Tik man nepasisekė išaiškinti, kaip 
jis įėjo. Tai buvo tam tikra vendeta.

Viena moterų sumurmėjo:
— Ne; taip negalėjo būti!
— Aš sakiau, kad mano aiškinimas ne

patenkins, — tarė tebesišypsodamas taikos
teisėjas. Vertė K, Barėnas

ik M

PAUNZDINCA KOLONIJA
(Ne feljetonas)

Nukryptume nuo teisybės, jeigu čia nėpa 
minėtumėm kelių nežymių nepasitenkini
mo reiškinių. Pvz., nusiskundžiama klubo 
„šeimininkais“ (tokiais jie pasijunta pate
kę į klubą kokių nors pareigų eiti).

Ir dėl 'smulkmenų. Vieniems nepatinka, 
kad „šeimininkai“ seka atsilankiusius, jog 
nusivalytų batus į klubą įeidami, arba įspė 
ja, jog nosies rankove nesišluostytų.

Kiti vėl norėtų žinoti, kodėl klubo val-

Dažnai tenka išgirsti, kad vienoje ar ki- 
. toje vietovėje gyveną lietuviai nusiskun- 
t džia, jog ten vyksta trynimasis, nesugyve- 

nimas, trūksta vienybės, kovojama dėl va- 
’ dovavimo, pirmininkų kėdžių ir panašiai.

Mūsų parapijoje tik šypsomasi tokių da- 
, lykų klausantis, ar skaitant spaudoje. Ko- 
’ dėl? Todėl, kad mūsų parapijoje tokių daly 
’ kų nėra. Nepasitaiko nei ginčų, nei nesuta

rimų, kas ką pirmiau nuo ko vaduos.
O kaip mes tvarkomės, kaip savo proble dybos nariai, atvykę į posėdį, gauna nemo- 

mas sprendžiame, kad kiti pasimokytų ir 
pasektų mūsų pavyzdžiu, čia trumpai ir pa 
pasakosime.

Organizacijos, partijos
Mūsų kolonijoje jų apsčiai, beveik tiek 

pat, kiek ir lietuvių. Jų tiek prisisteigė dėl 
. to, kad, sakysime, jei Nikodemas nebuvo 

išrinktas pirmininku vienoje organizacijo
je, jis steigia kitą. O kadangi tie patys as- 

. menys priklauso kelioms ar net keliolikai 
organizacijų, tukime tokį Koordinacinį Ko 

, mitetą. (Dėl to komiteto pavadinimo mūsų 
nekaltinkite; mes patys nežinome, ką tas 

, žodis reiškia, o į lietuvių kalbą išversti jo 
nėra kam, nes visa šviesuomenė iš čia 
„kompaktine mase“ išvyko į Londoną siun
tinių į Lietuvą bendrovių steigti). Žinia 
tik, kad tas komitetas tvarko viską.

Susirinkimai
Kad du ar daugiau susirinkimų nesutap

tų tą pačią dieną ir kad būtų pakankamai 
dalyvių bent valdybai išrinkti, komitetas 
nustato eilę, pagal kurią organizacijos šau
kia juos.

(Ė) Išleistas leidinys „marksizmui ginti“. 
Valstybinė politinės ir mokslinės literatū
ros leidykla Vilniuje pastaruoju metu išlei
do rinkinį straipsnių. Vilniaus radijo infor

narni .svarbiausieji Lenino rašiniai, nu
kreipti prieš revizionizmą, oportunizmą ir 
dogmatizmą tarptautiniame ir Rusijos dar
bininkų judėjime, giną mokslinį socializ
mą“. Tasai rinkinys esąs skirtas kovai 
prieš revizionizmą ir padės ginti marksiz
mą...

Pobūviai
Taip pat. Jeigu, sakysime, per Visus 

Šventus „išpuola“ X organizacijos pirmi
ninko gimtadienis, tą dieną jo organizacija 
ruošia „pramonėlį“. Na, o kad gražiau 
skambėtų, tokiems pobūviams prisegame 
kokią nors „minėjimo“ etiketę. Ir visi pa
tenkinti.

Nenusiskundžiame mes ir visuomenės 
veikėjų ar patriotų trūkumu. O netrūksta 
mums jų todėl, kad mes, valdybon patekę 
ar pažadėję vaikeliukus pamokyti lietuviš
kos abėcėlės, pareikalaujame ir pasiskirs- 
tome atlyginimais, kuriuos pridengiame 
batpinigių, kelionpinigių ir kt. šydais.

karnai išgerti. Praktiškesniems užkliūva ir 
tai, kad valdyboje yra 12 narių. Kodėl 12? 
Kodėl tiek daug? Mes taip pat nežinome. 
Daugiau nusimanantieji aiškina, kad, gir
di, todėl, jog tiek ir apaštalų buvo. Tie 
praktiškesnieji aiškina, kad iš to, ką tie. 12 
išgeria, per metus susidarytų apvali suma, 
už kurią būtų galima nupirkti naujų čerpių 
stogui. Bet tai mažmožiai, ir niekas į to
kias pastabas.nekreipia dėmesio.

Tie patys, kurie tai svarsto, suėję į 
„Dramblį ir ožką“, niekad nedrįs tų pasta
bų iškelti susirinkimuose, nes žino, kad čia 
visi patenkinti.

Tai vis mažmožiai, kaip ir su ta grupe 
asmenų, kurie buvo nusprendę mūsų pa
rapijoje steigti dar vieną klubą. Buvo jau 
ir patalpos numatytos ir (iš tolo) apžiūrė
tos. Ir valdyba pareigomis pasiskirsčiusi. 
Tik vieno dalyvavusio (matyt, valdybon 
nepatekusio) klausimas sužlugdė visą pla
ną. Paklausė jis: „O kur tam imsime pini
gų? Jeigu „akcijos“, tai šį kartą, sako jis, 
vyručiai, neišdegs.

Taigi, kaip matote, gyvename santaikoje 
ir vienybėje. Keliantiems pretenzijas pa
reiškiame, kad jokių reformų mūsų san
tvarkoje nevykdysime.

Neskelbiame vietovės, kurioje mūsų pa
rapija yra, nes nenorime, kad į ją pradėtų 
grūstis įvairūs nedrausmingi elementai. Ne 
turime ir nenorime savo parapijoje „tru- 
belio“. B. Neklimas

(E) šiaurės pašvaistė vasario 16 Lietu
voje. „Tiesa“ informuoja, kad vasario 16 
dieną vakare šiaurinėje Lietuvoje pasirodė 
šiaurės pašvaistė. Naujosios Akmenės apy
linkėse šviesiai žalios ir raudonos spalvų 
juostų šiaurės pašvaistė pasirodė 20 vai. 15 
minučių ir buvo matoma iki 22 vai. 30 m.
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Santykiai kuni-

Sdaitytajii tailed
VERTYBIŲ PERVERTINIMAS

Dar kartą atsakydamas V. Andruškevi- 
čiui įkarštėjusiame politinių vertybių per
svarstymo ginče A.P. rašo:

Lyginti Vytauto laikų karus su šių dienų 
negalima. Tada kunigaikščio, ponų ir bajo
rų darbas buvo valdyti ir karus vesti, pre
kyba ar kuris kitas darbas buvo pažemini
mas. Hitlerio laikais veikė tarptautinė tei
sė, draudusi karus ir žiūrėjusi į juos, kaip 
į nusikaltimą. Vytauto laikais nugalėtąjį 
valdovą būtų kaip svečią laikę pilyje be 
teisės valdyti. Tokia padėtis valdovui nema 
loni, nes įžeidžiama garbė ir tegaunama el
getos dalis iš jam anksčiau priklausiusių 
plotų. Dar blogiau būdavo, kai jis turėda
vo iš kurių nors kitų pajamų pragyventi. 
Tai priklausė nuo to, kaip baigdavosi ka
ras: ar valdovas patekdavo savo priešų ne 
laisvėn, ar laisvu noru prašydavo taikos. 
Ano laiko pažiūra karas buvo garbingas 
mėlyno kraujo žmonių amatas. Ne kitaip 
buvo dar ir netolimoje praeityje. Napoleo
ną buvo nuteisę ištremti į Elbos, o vėliau 
į šv. Elenos salas. Jam buvo paliktas kara
liaus titulas, nors popiežius buvo privers
tas jį karūnuoti (iš tikrųjų jis net pats ka
rūnavosi). Hitleriui būtų galvą nukirtę 
kaip paprastam nusikaltėliui. Vytauto lai
kais valstybės plotai buvo jo nuosavybė. 
Jis buvo suverenas. Jo valdžia buvo tokia 
stipri, kad bent valdovų vaizduotėje ji bu
vo absoliuti. Prancūzijos Liudvikas XIV 
sakė: „Valstybė tai aš“.
gaikščių su jų vasalais rėmėsi sutartimis. 
Ir Vytauto santykis su jo ponais rėmėsi su 
tartimis. Vytautas, skelbdamas karą, ne vi 
sų bajorų klausėsi. Jei bajoras nenorėjo 
eiti į karą, tai jį arba palikdavo ramybėje 
ir jo likimas galėjo būti išspręstas grįžus 
valdovui iš karo, arba jis būdavo kardo jė 
ga verčiamas eiti. Krašto gynimas buvo ba 
jorų reikalas, jie turėjo arba samdytis al- 
gauninkus, kurių amatas buvo ginklą val
dyti, arba vesti į kovą savo nelaisvuosius 
tarnus, kurių noro niekas nesiklausė. Dar 
Kosciuškos laikais baudžiauninkas nesupra 
to, ko iš jo nori ponai, kai kalba apie tė
vynę, apie krašto gerovę. Sukilimas buvo 
pralaimėtas, nes baudžiauninkai mesdavo 
ginklus, vos kazokams pasirodžius (Jie 
ginklanešio rolę pamiršo, o tėvynės gynėjo 
sąvokos nesuprato). Muravjovas labai vy
kusiai sugebėjo išnaudoti baudžiauninkus 
savo politiniams tikslams, ir dėl to baudžia 
vos panaikinimas Lietuvoje buvo bajorams 
daug skaudesnis, nei kitose Rusijos dalyse.

Tautoą tad dabartinės sąvokos prasme ne
buvo. Tauta buvo bajorai, kurių santykiai 
su savo valdovu rėmėsi visai kitokiais pa
grindais nei šiandien. Šiandien atsakomybė 
krinta tautai materialiai ir kriminaliai at
skiriems asmenims. Karas pagal šių laikų 
tarptautinės teisės nuostatus yra nusikal
timas. Hitleris buvo pats pakėlęs save į va 
kiečių tautos vadus. Tauta ėmėsi nusikals
tamojo darbo, mažiausia nesipriešino šio 
vado sumanymui griauti tarptautinius nuo 
status. Tik ir čia ne visiems buvo pritai
kyti bausmės nuostatai. Net ir partijai pri 
klausę žmonės galėjo įrodyti, kad jie te
buvę „Mitlaeufer“, t.y. tokie, kurie buvo 
priversti į partiją stoti, nes iš jų tatai buvo 
reikalaujama. Galima buvo „išsiprusinti“.

Andruškevičius klysta, jei iš mano žo
džių nori padaryti išvadą, kad rusų tauta 
turėtų būti baudžiama už pasyvų laikymą
si Stalino režimo atžvilgiu. Juk negalima 
jos bausti, jei su Stalinu būta sąjunginin
kų. Aš kaip tik norėjau nurodyti į klaidin
gą klausimo kėlimą, kad negalima pravesti 
paralelės tarp abiejų padėčių. Kita vertus, 
patarčiau paskaityti Niurnbergo sprendi
mą. Iš jo visai aiškiai matyti, kad partiza
ninė kova rusams pripažįstama, nes jie ją 
vedę ir Napoleono karo laikais, bet vokie
čiams ji neleistina ir baustinas nusikalti
mas. Andruškevičius nesuprantąs, kaip ga
lima atleisti vokiečių tautai, bet ne Vokie
tijai. Dabar man suprantama, kad jis neda 
ro skirtumo tarp tautos ir krašto. Kraštui 
atleisti negalima, galima atleisti tik asme
nims: valdovams arba, kaip dabartinės kon 
stitucijos sako, „suvereninė valdžia priklau 
so tautai“, — naujam valdovui — tautai. 
Vokietija turi dvi sąvokas: Vokietija —vals 
tybė, ir Vokietija — etnografinis vokiečių 
tautos gyvenamasis kraštas. Vokietijos 
valstybės šiandien nėra, o kraštas suskaldy 
tas i dvi dalis su skirtingais valdymo bū
dais.

Kas yra tautos gėris, o kas ne, ne taip 
jau lengva spręsti net ir labai gerai išpru
sintam politikui ar valdovui.

Atrodo, per mažai pagalvojame apie tai, 
kad mūsų orumui kenkia tokie neskanūs 
išsireiškimai, kaip „hitlerinė Vokietija“ ar 
„stalininė Rusija“. Turėtume stengtis išsi
žadėti neestetinių išsireiškimų polemikoje 
su savo didžiausiais priešais, jei norime, 
kad kitų tautų akyse nebūtume laikomi pa 
našiais į zulusų ar kitas kolonialines tau
tas. A. P.

TIK PER BALTIC STORES YRA 
GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ 

KELIAS Į LIETUVĄ!

BALTIC STORES LTD.
(savininkas Z. Juras)

Vienintelė lietuviška siuntinių bendrovė
Anglijoje

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2. 
TEL. SHO 8734.

Skyriai Amerikoje, Australijoje, Kanadoje, 
Vokietijoje ir Venezueloje.

SKYRIAI ANGLIJOJE:
16, Thamley Rd., Coventry.
87, Cromwell Rd., Eccles, Manchester.
187, Lewisham High Str., SJE.13.
146, Holland Park Ave., W.ll.
150, Ridley Rd., E.8.
152, Ridley Rd., E.2.
20, Ridley Rd., E.2. •
421, Hackney Rd., London, E.2.

—u

TĖVŲ ATSAKOMYBĖ
Moderniais laikais vaikui reikalingi ki

šenpinigiai. Pasitaiko atvejų, kur tėvai ne
gali už juos visur apmokėti (susirinkimuo
se, iškylose, kine ir pan.). Tačiau dažnai 
tų iš tėvų gaunamųjų pinigų neužtenka. 
Viešai ar slaptai apvogti tėvus ne visi no
rėtų. Todėl jie prieina kitokių išvadų. Ilgai 
niui tas „gudrumas“ taip išauga, jog vaikai 
svetimus daiktus pradeda savintis. Gal 
būt, jiems nekyla mintis, jog metalų lieka
nos sugriautų namų aikštėse yra tam tikrų 
žmonių nuosavybė. Jie eina tenai ir susi
renka geležis, šviną ar varį ir neša pas pre 
kiautojus. Išeina iš prekiautojų su keliomis 
markėmis kišenėse.

Rodos, nieko neatsitiko, o štai vieną die
ną ateina teismo sprendimas: 100 ar 200 
markių baudos! Tėvas daužo stalo kampą, 
barasi, o motina verkdama pritaria. „Did
vyrių“ užpakaliai stipriais „puspadžiais“ 
pakaustomi.

Šimtas markių ar daugiau yra didelis pi
nigas. Spiaudosi tėvai, nes jie nekalti. Ta
čiau palauki: ar mokei vaiką sąžiningu
mo? Ne. Vis galvojo, jog jų vaikai tik ge-z 
rais žmonėmis išaugs. Vadinasi, per daug 
pasitikėjo jais.

Todėl atidarykime akių duris plačiau, 
tai ir kišenei bus sveikiau!

Ign. šmigelskis

TEBESĖDI IŠ KAIRĖS
Prieš trejus metus partijos suvažiavimo 

metu Maskvoj Chruščiovas fotografavosi 
su deputatais iš Pabaltijo. Chruščiovas sė
dėjo centre, jo dešinėje buvo Bulganinas, 
Kaganovičius, Molotovas, Mikojanas, o kai 
rėj — Sniečkus, Kalberzinis ir Kebinas 
(latvių ir estų „sniečkai“). Šįmet į fotogra 
fiją buvo pakviesti ne tik pabaltiečiai, o ir 
gudai. Tvarka kiek pasikeitė. Nebėra deši
nėj Bulganino, Kaganovičiaus, Molotovo, 
bet kairėj — lygiai, kaip ir prieš trejus me 
tus, alkūne prie Chruščiovo prisiglaudęs 
tebesėdi Sniečkus. (LNA)

(E) „Daktaras Živago“ lietuviškai. „Lie
tuvių Dienos“ (Los Angeles) daro žygių iš
leisti Nobelio premijos laureato Pasternako 
romaną .Daktaras Živago“ lietuvių kalba.

BAIGIA ORGANIZUOTI ŽURNALISTUS
Jau pora metų, kaip Lietuvoj veikia va

dinamasis „Tarybų Lietuvos žurnalistų są 
jungos organizacinis biuras“, kuris faktiš 
kai atlieka tokios organizacijos vadovybės 
funkcijas. Netrukus šaukiamas žurnalistų 
suvažiavimas, po kurio tarybinių žurnalis
tų sąjunga pradės veikti normaliai, kaip ir 
tarybinių rašytojų, dailininkų, muzikų są
jungos. Nariai jau suregistruoti. Nariais 
įregistruoti visi dirbantieji centrinių bei ra 
joninių laikraščių redakcijose, nuolatiniai 
laikraščių korespondentai, taip pat radijo 
ir televizijos programų redakcijų bendra
darbiai, iš viso arti 450. Suvažiaviman kiek 
vienos redakcijos bendradarbiai rinks at
stovus po vieną nuo pilno ar nepilno treje
tuko. (LNA)

NAUJI ATLYGINIMAI KOLCHOZUOSE
Vis daugiau kolchozų Lietuvoje naikina 

darbadienių sistemą ir pereina prie akordi 
nio piniginio atlyginimo. Vabalninko rajo
ne jau daugumas kolchozų perėję į naują 
sistemą. Darbai esą suskirstyti į septynias 
kategorijas <kaikur tik į tris), ir žmonės 
uždirbsią per dieną, pagal kategoriją, nuo 
6 iki 15 rublių. (Palyginus su litais, būtų 
nuo apie 60 centų iki pusantro lito. Pirma 
Lietuvoj padienių darbininkų žemės ūkyje 
atlyginimas svyravo nuo pusantro iki pus
penkto lito už dieną ir maistas. LNA)._

Kazlų Rūdos rajone viena geriausia kiau 
lių šėrėją per sausio mėnesį uždirbusi po 
40 rublių (4 litus) per dieną, o melžėjos iki 
25-30 rublių (geriausios). (LNA)

Jei saviems padėti nori 
(padarysi tai tikrai) — 
Kreipkis tučtuojau į „Taurą“, 
Ir neliks kišenė kiaura.

TAURAS
(sbt. Ant. Briedis)

88, GOLDSMITH AVE., London, W.3.
Tel. Acorn 9471

MES PASIUNCIAME GERIAUSIOS RŪŠIES 
GARANTUOTAS PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ!

Mes neimame jokio papildomo mokesčio 
VAISTŲ siuntiniams.

Vaistų kainos pas mus yra žemesnės kaip 
vaistinėse.

Pavyzdžiui: 250 tablečių Aspirino, 30 g Strep- 
tomycino, 500 tab. P.S.A. ir 500 tab. Rymifon, 

įskaitant muitą ir visus persiuntimo 
mokesčius tik £7.15.0.

SIUNČIAME TAIP PAT IR JŪSŲ PARUOŠTUS 
SIUNTINIUS.

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMĄ MES

GARANTUOJAME.

KIEVIENAS SIUNTĖJAS GALI PRISITAIKINTI PRIE

JAM GERIAUSIŲ APMOKĖJIMO SĄLYGŲ!

:h:>:

P <V IJ SUPPLY (EMKK LTD
prašo Gerbiamus Klijentus reikalauti 

informacijų prieš sudarant savo siuntinius 
Lietuvon ar Sibiran. Nauji potvarkiai nėra 
Jūsų nenaudai (pvz., muitas vaistams ir gata
viems drabužiams yra sumažintas), bet reikia 
žinoti, ką pasirinkti, kad siuntinys pigiausiai 
kainuotų, o geriausiai paremtų Jūsų artimus.

Pasinaudokite mūsų patirtimi, mes esame 
visad pasiruošę Jums patarnauti.

LIETUVIŠKAS SKYRIUS 
8a, Thurloe Place, 

London, S.W.7

Tamstų sudarytus dovanų siuntinius 
persiunčiame į Lietuvą.

Talka Prekybos Bendrovė
1, Ladbroke Gardens, London, W.ll

PIRMOJE EILĖJE TURI BOTI ŽIŪRIMA 
SVEIKATOS,

o jei ji netvarkoj, tai padėkite saviesiems, 
pasiųsdami

VAISTŲ SIUNTINIUS,
pavyzdžiui (tuberkuliozei gydyti):

500 tablečių RIMIFON, 500 tablečių P.S.A., 0.5, 
30 g STREPTOMYCIN — kaina su visais per
siuntimo mokesčiais ir muitu £7.19.0 *
arba bet kurių kitų vaistų pagal receptus ar be 
jų, o mums malonu priminti, kad

muitas dabar sumažintas iki 25%
Leiskite šį paruošimo ir pasiuntimo darbą at
likti profesijos žmonėms:

ACTON PHARMACY (export). LTD
24, CHURCH ROAD, ACTON, LONDON, W.3. 

Telefonas: ACOrn 0712.
Visas informacijas galite gauti savo gimtąja 
kalba. Galite taip pat per mus siųsti savo su
pirktąsias prekes arba pirkti iš mūsų:

AUDINIŲ,
MEZGINIŲ,

AVALYNĖS,
BALTINIŲ,

MAISTO.

LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS
NAUDOKITĖS PROGA, NES NAUJI POTVARKIAI SIUNTINIŲ PASIUNTIMO Į

PABALTIJO KRAŠTUS AR SIBIRĄ REIKALAIS

SUMAŽINTI ŠVEICARŲ GAMYBOS RAN KINIŲ

MES GAUNAME JUOS TIESIOG IŠ LAIK RODŽIŲ

KAINOMIS IR RANDAME PROGĄ JUMS NEPRISKAITYTI JŲ ĮVEŽIMO Į ŠĮ

KRAŠTĄ MUITO BEI KITŲ JŲ MOKESC IŲ, JŪS MOKAT UŽ JUOS ŽEMĄ KAINĄ

KARTU SU SOVIETINIU MUITU SEKAN CIAI:

MES GARANTUOJAME UŽ KIEKY IENĄ LAIKRODĖLĮ IR KLIENTUI 
PAREIKALAVUS, PRIEŠ JAM UŽSAKANT, SIUNČIAME NORIMĄ 

LAIKRODĖLĮ PASIŽIŪRĖTI.

LEIDŽIA MUMS YPATINGAI

LAIKRODĖLIŲ KAINAS, NES

FIRMŲ SPECIALIAI ŽEMOMIS

BROWNEJONES
LIETUVIU SKYRIUS $

1, Norfolk Place, London. W.2
Tel. PADdington 2797

RAŠYKITE LIETUVIAMS JAU GERAI 
PAŽĮSTAMAI FIRMAI-

1

1

1

vyriškas Swiss rankinis laikrodis, 15 - 17 akmenų, antimagnetinis, 
nebijąs vandens nei sutrenkimų............................................... £5. 7.6
moteriškas Swiss rankinis laikrodėlis, 15 - 17 akmenų, antimagne
tinis, gražios išvaizdos ............................................................... £5.12.6
jaunimui tinkamas Swiss laikrodėlis, antimagnetinis, nebijąs su
trenkimų ...............     £3.17.6

Birminghame ir jo apylinkėse gyvenantieji lietuviai, kreipkitės siun
tinių pasiuntimo reikalais į mūsų firmos atstovą:

VANDA DIMITROVAITĖ - POLDMAA,
3, Elm Avenue, Runcorn Road, 

BIRMINGHAM 12.
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