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AKTYVAUS PASIPRIEŠINIMO RIBOS
Kai dabar iš didesnio laiko nuotolio žvel 

giame atgaliop į Europos tautų rezistenci
jos sąjūdžius antrojo pasaulinio karo me
tu, juos galime aiškiai skirti į dvi rūšis. 
Vieni nelygią kovą apvainikavo atgauto
sios laisvės pergale, kiti buvo prigirdyti 
kraujuje. Vienus išgarsino laimėjimo džiū
gavimai, kitus apgaubė kapų tyla. Pirmų
jų simbolis — de Gaulle, kai jį sugrįžtantį 
triumfališkai sutinka Paryžius, antrųjų — 
Varšuvos sukilėliai, kai iš Stalino malonės 
juos skerdžia hitlerinė bestija, bejėgiškai 
stebint Vakarų sąjungininkams.

Lengva pabrėžti žemėlapyje geografinę 
ribą tarp šių dviejų europinės rezistencijos 
tipų: ji sutampa su Sov. Sąjungos įtakos 
sfera. Tai Europos Vakarai iš vienos pusės, 
Vidurys ir Rytai iš kitos.

Šiapus esantį lietuvį, jei ne asmeninis 
likimas, tai bent simpatijos sieja su pasta
raisiais. Tačiau galvoti apie vienus nereiš
kia niekinti kitų patirties. Priešingai, bend 
rų ir skirtingų bruožų sugretinimas gali at 
nešti šviesos, reikalingos nūdienėj padėty. 
Kaip tik dėl to dėmesio vertas 
Rezistencijos klausimas Belgijoje.

Pastaruoju metu jis belgų visuomenėje 
aštriai diskutuojamas. Ginčas praktiškai 
liečia galutinę amnestiją ir „išbaltinimą“ 
tų piliečių, kurie karo metu buvo susitepę 
kolaboracija. Suprantama, jog suinteresuo
tieji siekia sumenkinti pačios rezistencijos 
vertę. Tačiau polemika davė progos ir rim
toms pastangoms giliau apmąstyti šį klau
simą. Ypač įdomu, kaip dabar žiūri tie, ku
rie ne su priešu bendradarbiavo ar nuoša
liai laikėsi, bet maišėsi rezistencinio veiki
mo verpetuose.

Štai buvusio partizanų vado liudijimas. 
A.A.J Van Bilsen buvo karininkas, 1940 m. 
su belgų kariuomenės likučiais pasitraukęs 
į Prancūziją. Vichy atsidūrusi teisėta kraš
to vyriausybė laikė karą baigtu. Jos pasku 
tinis nurodymas buvo sudėti ginklus ir 
tvarkingai grįžti į okupuotąjį kraštą. Tada 
tik išimtys galvojo vykti į Londoną ar ki
tur, kur bus tęsiama kova, ir ryžosi negrįž
ti nacių valdomon Europon. Grįžo namo su 
savo vyrais ir Van Bilsen, tačiau 1942 m. 
perėjo į aktyvų pasipriešinimą ir vadovavo 
trims prancūzų būriams Belgijos - Prancū
zijos pasienio miškuose.

Kovos tikslai
Jo kovotojai buvo trijų kategorijų. Be

veik pusę sudarė ūkininkų sūnūs, eiguliai, 
smulkūs provincijos prekybininkai, žodžiu, 
eiliniai žmonės, kurie iš patriotiškumo no
rėjo ginklu tarnauti tėvynei. Kitą grupę su 
darė tie, kuriems grėsė tiesioginis pavojus: 
buvę policininkai, kariškiai, svetimtaučiai 
(tarp pastarųjų lenkas pabėgėlis ir žydas 
gydytojas). Šitie žmonės anksčiau buvo 
gaudomi, turėjo slasptytis ir partizanų ei
lėse jautėsi saugesni. Negausi, bet reikš
minga buvo intelektualų grupė: studentai 
ir jauni kunigai, užsidegę krikščionišku ar 
humanistiniu idealu.

Tokia visuomeninė sudėtis atsispindėjo 
ir jų kovos tiksluose: 1. išlaikyti gyventojų 
budrumą okupantų atžvilgiu ir viltį išsilais 
vinti, 2. padėti besislapstantiems nuo išve
žimų priverčiamiesiems darbams ir 3. pri
sidėti prie karo veiksmų.

Buvęs belgų partizanų vadas ir šiandien 
galvoja (žr. La Revue Nouvelle 1959 (1),' 
kad jų veiksmai turėjo tada moralinės ir 
karinės reikšmės ir tikros revoliucinės di
dybės. įdomi šitokia jo pastaba: „Ar gink
luotoji rezistencija yra ar ne nusižengimas 
tarptautinėms konvencijoms? To nežinau.

PASIAiUlLiYJiE
— Didž. Britanijon atvažiuoja Norvegi

jos karalius Olav.
— Rusija duoda Indijai 80 mil. rublių 

(7.140.000 svarų) paskolą statyti vaistų ir 
mediciniškų įrankių fabrikui.

— Paskraidinę dvi beždžiones, amerikie
čiai tvirtina, kad po metų bus galima jau 
žmogų siųsti į erdves.

— Tasmanijos gubernatorium paskirtas 
lordas Rowallan, britų karalijos vyriausia
sis skautas.

— Izraelio kovos lėktuvas privertė nusi
leisti Libano bombonešį, kaip pažeidusį te
ritoriją.

— Čekoslovakų lakūnas nusileido su 
sklandytuvu Austrijoje ir paprašė politine 
prieglobsčio.

— Buvęs Belgijos karalius Leopoldas, li
gi šiol gyvenęs karaliaus rūmuose, papra
šė duoti jam kur nors tinkamai apsigyven
ti, nes dabar vis ėjo kalbos, kad iš tikro 
valdąs jis, o ne jo sūnus karalius.

— Suimti 24 vadovaujantieji Sudano ko
munistai (partija yra nelegali).

— Nudvėsė gyvatė, kuri įkando miegan
tį afrikietį (afrikietis gyvas, nes jis buvo 
tėvo įskiepytas kažkokių šaknų skiediniu).

— Maskvos „Trud“ skelbia, kad 107 Iz- 
raelin emigravę žydai paprašę prez. Voro- 
šilovą leisti jiems grįžti nes Izraelyje per 
sunkus gyvenimas.

Rašo J. Vidzgiris (ELI)

Sutinku, jog karo teisė per paskutinį karą 
dėl to totalinio ir revoliucinio pobūdžio 
pakrypo atgaliop. Vokiečiai laikė mus 
„banditais“. Argi ne taip pat elgiasi pran
cūzai su Alžyro kovotojais, kurie siekia ne 
priklausomybės tėvų kraštui? Sukilėliams 
nėra karo teisės“...

Gaivalinė apraiška ......................... ................
Dar įdomesnės Van Bilsen pastabos apie 

belgų rezistencijos kilmę ir pobūdį. Ne vy
riausybė davė ženklą rezistencijai. Ji iš vi
so neparengė krašto okupacijai, net mobili 
zacijos metu nenurodė, kaip gyventojai tu
rėtų elgtis okupacijos atveju. 1940 m. Bel
gijos vyriausybė sudarė įspūdį, jog gėriau 
nesipriešinti, bet ieškoti „protingo ir nau
dingo“ sambūvio.

Rezistencija gimė gaivališkai tautoje, lė
tai surado savo pavidalą, iki galo taikėsi 
su koegzistencija ir respektavo ją. Auto
rius skiria gryną herojinę rezistenciją nuo 
tos, kuri buvo vedama okupanto krašto ad
ministracijos ir ūkio srityse. Tai buvo re
zistencijos pratęsimas kitomis priemonėmis 
ir kitame lauke. Net tiksliau ją vadinti ad
ministraciniu ir ūkiniu sambūviu.

Griežtumo pavojus
Kas atmetė totalinę rezistenciją „sude-

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybiaės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimą.

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

A. Vienažindys

PUSĖ PROCENTO

Pamatę prie valdybos durų tylutėliai pri 
riedėjusią „Volgą“, Grūrų produktų valdy
bos darbuotojai net rankomis suplojo: gi 
pats Vyšniauskas atvyko! Revizoriai pasku 
bomis kilstelėjo aukštyn nusmukusius ka
klaraiščius, mašininkės net į veidrodėlį 
žvilgterėjo ir visi, nutaisę kuo pagarbiau
sią veido išraišką, įbedė akis į duris, pro 
kurias lyg kamuolys įriedėjo Vyšniauskas 
ir šūktelėjęs: „Sveikutėliai“, — tuoj pat 
dingo valdybos viršininko kabinete.

Nepagalvokit, kad Vyšniauskas didžiulis 
viršininkas ar revizorius visiems revizo
riams. Nieko panašaus! Gyvena jis kukliuo 
se Vilkyčiuose, ir pareigos jo irgi kuklios 
— malūno direktorius. Tokią pagarbą jis 
nenusipelnė nei savo darbu, nei savo nuo
pelnais. P. Vyšniausko svorį Grūdų produk 
tų valdybos darbuotojų akyse nulėmė nese 
niai Kaune iškilęs nuosavas mūrinis na
mas ir nuosava ,,Volga“.

— Kvepia kažkuo tie Vyšniausko mūrai 
ir „Volga“, —- kažkas garsiai išdrįso suabe 
joti Grūdų produktų valdyboje. — Niekaip 
nesuprantu, kaip iš 650 rublių algelės tai 
galima padaryti.

— O dar penkerių asmenų šeimą išlaiko. 
Pats po užsienį važinėja, — pridūrė kitas.

Tačiau jų balsai labai liūdnai ir vienišai 
nuskambėjo.

O Vyšniauskas tai tikrai iš tokių, kurie 
„moka“ gyventi. Jei reikės, tai jis ir per 
ploniausią adatos skylutę pasistengs pralįs 
ti, kad tik jo naudai kas išpultų. Bet dėl 
Grūdų produktų valdybos darbuotojų gera 
širdiškumo Vyšniauskui neteko lįsti per 
adatos skylutę. Pasirodo, yra toks įstaty
mas, kai kuriais atvejais leidžiantis iki pu
sės procento pakelti į malūną atvežtų grū
dų drėgnumą.

— Jei įstatymas yra, kodėl juo nepasi
naudoti? — nutarė P. Vyšniauskas.

Ir ėmė naudotis. Jo nurodymais labo
rantas Vilkauskas pradėjo tokias analizes 
daryti, kad kiekvieną kartą grūdai būna 
lyg iš vandens ištraukti.

Pasižiūri j tas analizes Grūdų produktų 
valdyboje ir stebisi, net pečiais trūkčioja:

— Tik iš Mažeikių Vilkyčiuose grūdus 
gavo, o drėgnumas iš karto pakilo.

— O ką tu padarysi? Viskas įstatymiš
kai, — įsiterpia kitas.

Neiškentę darbuotojai dar kiek pafiloso
fuoja:

— Matyt, nuo to drėgnumo Vyšniauskui 
miltai prie pirštų limpa?

— O ką galvoji? Tik paskaičiuok: pusė 
procento — kasdien trys centneriai miltų 
ir yra.

Dar kiek pakalba, pasvarsto, kad ne vien 
Vyšniauskas toks gudrus, kad kiti irgi, ma
tyt, nesnaudžia, — ir visiškai nurimsta. O 
Vyšniauskas Vilkyčiuose kaip saulutė žėri 
ir nežino, kaip bedėkoti už tokį abejingu
mą nei Grūdų produktų valdybos darbuo
tojams, nei jos viršininkui drg. L. Karec- 
kui. 

gintos žemės“ taktiką, turėjo tuo pačiu leis 
tis į kai kurias nuolaidas okupantui. Pa
vyzdžiu gali būti vienas stambus pramo
nininkas, kurio bankas su Londono žinia 
rėmė rezistentų grupes. Jis pats palaikė 
santykius su vokiečiais, ir dėl to jo fabriko 
darbininkams negrėsė išvežimo pavojus, o 
jo rūsiuose buvo spausdinamas vienas svar 
blausių pogrindžio laikraščių.

Van Bilsen pripažįsta, jog rezistencijai 
dažnai stigo patyrusių ir politiškai galvo
jančių vadų. Nūdien jis kelia klausimą, ar 
nebuvo viena stambiausių organizuotosios 
rezistencijos klaidų polinkis laikyti „kola
borantais“ platų visuomenės sluoksnį, už
uot jį įpynus rezistencijon iki kraštutinės 
ribos.

Išvados
Svarstant pasipriešinimo ir bendradarbia 

vimo su okupantu klausimus, autoriaus 
nuomone, svarbiausi yra du: 1. kiek rezis
tencijos veiksmai politiniu atžvilgiu protin 
gi ar beprotiški, 2. kokiais tikslais vykdo
ma kolaboracija. Pagal Van Bilsen, kolabo 
racija prasideda ten, kur tarnaujama oku
panto interesams savojo krašto nenaudai, 
o rezistencija gali vykti net pačiame oku
panto administraciniame ir ūkiniame apa
rate, jeigu visų pirma siekiama gelbėti sa
vojo krašto medžiaginius ir dvasinius rei
kalus.

Tiesa, kai kada ir ant Vilkyčių debesėlis 
užslenka — iš valdybos revizorius atvyks
ta. Bet P. Vyšniauskas žino, kaip su jais 
apsieiti. Tai gerai moka ir malūno buhalte 
ris Labašauskas. O malūnininkas Ulbrich- 
tas tiek taisęs, tiek skutęs apskaitos doku
mentus, kad ne vienas, o šimtas revizorių 
betikrindami gali sprandą nusisukti. Tiesa, 
prie kažkokių taisymų vienas revizorius 
buvo prikibęs. Bet visus debesis savo ga
linga ranka nustūmė pats P. Vyšniauskas, 
mirktelėjęs kaire akimi ir padaręs atitinka 
mą ženklą dviem dešiniosios rankos pirš
tais. Šie magiški ženklai taip sužavėjo 
vargšą revizorių, kad jis viską pasaulyje 
užmiršo.

Ir vėl ramiai po Grūdų produktų valdy
bos sparneliu jautėsi Vyšniauskas, buhalte 
ris Labašauskas ant marių kranto pasisten 
gė įamžinti savo vardą. Praeidami pro nau 
putėlaitį namą, palangiškiai vienas kitam 
paaiškina:

— Čia Vilkyčių malūno buhalterio Laba 
šausko mūrai._

Miltu keitimo punkto vedėjas Atkočiū
nas pasirodė kiek kuklesnis, kaip ir jo 450 
rublių alga. Jis bevelijo nuosavus namus 
įsigyti kiek tolėliau nuo gintarinio jūros 
kranto — Panevėžyje.

Bet viskas pasaulyje baigiasi. Atvažia
vo Tarybinės kontrolės komisijos kontrolie 
riai, ir paaiškėjo pusės procento paslaptis.

O vyrai iš Grūdų produktų valdybos, lyg 
staiga pažadinti iš miego, tik mirksi akimis 
ir trūkčioja pečiais.

— Mes juk revizavom, mes juk tikri- 
nom.

Specialistai žino: jei įsiveisia miltų ken
kėjai — didieji milčiai, ilgasnapiai strau- 
bliukai ir kiti į juos panašūs, — reikalinga 
dezinfekcija. Ar kartais tokia dezinfekcija 
nereikalinga ir pačioj Grūdų produktų vai 
dyboj, kad iš visų malūnų būtų išnaikinti 
dvikojai parazitai, kur dar jie laikosi?

St. Valiūnas, St. Bistrickas
Iš Vilniaus „Tiesos“, 1959.IV.28.

KUR DINGO 17.000 LIETUVOS 
VOKIEČIŲ?

(E) „Heimatstimme“, Lietuvos kilmės 
vokiečių organas, 5-me numeryje kelia 
klausimą, kur dingo dalis Lietuvos repa
triantų. Iš 52.000 Lietuvos repatriantų 17. 
000 nežinia kur dingę. 4.000 iš jų esą paieš
komi artimųjų, šeimos narių, bet per 15 
metų nepavykę jų surasti. Laikraštis ragi
na Lietuvos kilmės vokiečius tęsti paieško
jimus.

Be kitų Lietuvą liečiančių dalykų, laik
raščio priede , Die Raute“ (Rūta) pateikia
mi kai kurie istoriniai svarstymai.

Tame pačiame numeryje duodamas verti 
mas Ruigio Andriušio nuotaikingo feljeto
no „Pavasario diena Kaune“.

PASIDŽIAUGS KARALIUM
Jaunasis Belgijos karalius Baudouin iki 

šiol dalyvaudavo įvairiose iškilmėse, į ku
rias būdavo vežamas dideliu greičiu ir grą
žinamas tokiu pat būdu.

Dabar, po aštuonerių valdymo metų, kai 
grįš iš kelionės į Ameriką, važiuos gatvė
mis lėtai ir leis liaudžiai pasidžiaugti juo.

RUSAI TIBETE
Rytiniame Tibete yra apie 2.000 rusų ir 

prie Gyantse apie 250. Indijoje aiškinama, 
kad jie yra atsiųsti pataisyti kelių ir tiltų, 
kurie buvo sugadinti sukilimo metu.

Norėdami duoti sukilėliams pamoką, ki
niečiai nužudė visus nepabėgusius Dalai 
Lamos sargybinius.

PABĖGO žmona
Sovietų atstovybės Londone karinio (jū

rų) pasiuntinio žmona Nina Dmitrieva, va
žiavusi į Kentą, staiga dingo kartu su 5 me 
tų dukra.

Paaiškėjo, kad ji nenori grįžti namo. So
vietų atstovybės pareigūnams buvo leista 
pasimatyti su ja.

Jos vyras buvo po to išsiųstas į Maskvą.

NESUTARIMAI DĖL KANDIDATO I 
KANCLERIUS

Dr. Adenaueris nenori, kad kancleriu bū 
tų prof. Erhard. Jis siūlo savo kandidatą— 
Dr. Fr,anz Etzel.

Prof. Erhard jam esąs nepriimtinas, nes 
jis ilgus metus yra rūpinęsis tik ekonomi
niais reikalais ir daugiau niekuo. Svarbiau 
šia. kad jis nėra domėjęsis užsienių reika
lais.Są-

SOVIETAI BIJOSI LIETUVIŲ
„NACIONALIZMO“

(E) „Blitzlicht, Tarpt. Laisv. Prof.
jungų centro organas, balandžio mėn. lai
doje rašo apie Lietuvos komunistų vadų ir NEPATENKINTI ALBANŲ GYRIMU 
sovietų susirūpinimą okup. Lietuvoje pasi
reiškiančiomis tautinėmis tendencijomis.
Keliolikos metų komunistinė propaganda 
likusi be pėdsakų. Jai nepavykę lietuvių 
tautos padaryti komunistine.

Jugoslavų vyriausybė pareiškė savo ne
pasitenkinimą, kad Chruščiovas savo kal
boje išgyrė albanus už jų kovą prieš revi- 
zionižmą. Kova prieš revizionizmą albanų 
•atveju reiškianti kovą prieš jugoslavus.

Lietuvos diplomatijos šefas ministeris S. suotą Amerikos Jungtinių Valstybių, Didž. 
Lozoraitis atvyko į Ženevą Vakarų didžių
jų valstybių ir Sov. Sąjungos užsienių rei
kalų ministerių konferencijos išvakarėse, 
gegužės 10 d., kur jį pasitiko pasiuntiny
bės patarėjas Dr. A. Gerutis, prieš tai jau 
keliais atvejais lankęsis Ženevoje, kur at
liko kai kuriuos paruošiamuosius darbus. 
Abu diplomatai iš pat pirmųjų dienų už
mezgė reikalingus kontaktus ir pakartoti
nai lankėsi mums draugingų valstybių de
legacijose, išdėstydami Lietuvos lūkesčius 
ryšium su Ženevos konferencija.

Ministeris Lozoraitis ir patarėjas Geru
tis palaikė glaudžius saitus taip pat su ne- 
oficialinėmis delegacijomis ir atskirais as
menimis, atvykusiais konferencijos proga į 
Ženevą. Ypač artimai buvo bendradarbiau
ta su kitų Sovietų Sąjungos okupuotų vals
tybių atstovais.

Kartu su Lenkijos buv. užsienių reikalų 
ministerių ir ambasadorium Londone Rac- 
zynskiu, buv. ambasadorium Paryžiuje Mo 
rawskiu ir Vengrijos buv. pasiuntiniu Pa
ryžiuje ir pavergtųjų Europos tautų delega 
cijos Paryžiuje pirmininku Aueriu ministe 
ris Lozoraitis, kaip buvęs Lietuvos užsie
nių reikalų ministeris, pasirašė raštą, adre

Britanijos ir Prancūzijos užsienių reikalų 
ministeriams. Raštas buvo įteiktas konfe
rencijos ryšių biuro viršininkui, be to visi 
keturi diplomatai ta proga dar kartą lan
kėsi trijų Vakarų valstybių delegacijose, 
papildydami memorandume išdėstytas min 
tis pareiškimais žodžiu.

Be to, Lietuvos, Lenkijos ir Vengrijos at
stovai paskelbė' atitinkamą pareiškimą, 
skirtą viešumai. Pareiškimą atspausdino 
daugelis Šveicarijos ir kitų valstybių žy
mių laikraščių.

Ministeris Lozoraitis pakartotinai ture 
jo pasikalbėjimą su keliais Amerikos ir ki
tų valstybių spaudos atstovais.

Lietuvos diplomatijos šefas S. Lozoraitis 
gegužės 24 d. iš Ženevos per Ciurichą išvy
ko atgal į Romą.

Konferencijos darbus toliau seka Šveica
rijoje nuolat gyvenąs pasiuntinybės pata
rėjas A. Gerutis.

(E) Lietuvoje septynmeti išakyta atlikti 
per 5 metas. Kompartijos centro komiteto 
iniciatyva Lietuvos darbininkai ir kolcho- 
zininkai įpareigoti septynmečio planą įvyk 
dyti per 5 metus. Tai ypač liečia žemės ūkį. 
Tuo reikalu įvyko specialus Lkp ck posė
dis. Pagrindinį pranešimą padarė ck sekre 
torius Šarkovas, kuris, žinoma, reikalą at- 

DIDELIS BIBLIOGRAFINIS 
UŽSIMOJIMAS

Vilniuje veikiančios bibliografinės įstai
gos — Knygų Rūmų (Rašytojų g. 6) — di- vaizduoja taip, lyg patys kolchozininkai to- 
rektorius A. Ulpis teigia, kad jo įstaiga Irius įsipareigojimus nutarė. Tačiau ir pats 
esanti užsimojusi sudaryti pilną 1547-1940 Šarkovas čia pat pastebėjo, kad dabarti- 
metų lietuviškos knygos bibliografiją ir niai pieno ir mėsos gamybos augimo tem- 
taip pat pilną 1832-1940 metų lietuviškos Pai dar neužtikrina tų įsipareigojimų įvyk 
periodikos bibliografiją. Kitaip sakant, už- dymo. Eilėje rajonų gyvulininkystė vykdo- 
simota suregistruoti visos lietuviškos kny- ma „nepatenkinamai“. Avių skaičius 1953 
gos pasirodžiusios beveik per 400 metų lai metais net dar sumažėjęs.
kotarpj ir visi lietuviški laikraščiai - žur- (E) Įsipareigojimus priima Ir — pamirš- 
nalai, pasirodę per 100 su viršum metų lai- Prof, sąjungos tarybos pirmininkas Do 
kotarpį. Trečias užsimojimas prie šių dvie brovolskis „Tiesoje“ skundžiasi, kad kai 
jų — suregistruoti 1918-1940 m. komunis- kurios įmonės priima ir paskelbia soclenk- 
tinės pogrindinės spaudos leidinius lietu- tynių įsipareigojimus bet juos greit vėl pa 
vių kalba.

Tie užsimojimai liečia laikotarpius iki 
1940 metų todėl, kad ši įstaiga jau yra su
registravusi, kas Lietuvoje buvo išleista nio reikalų komisija“ yra tokios sudėties: 
nuo tų metų, tai yra, nuo sovietinės okupa- pirmininkas — Ignas Gaškai nariai Juo 
cijos pradžios. Toji bibliografinė medžiaga zas Banaitis, Antanas Fedoravičius, Kons- 
jau ir išspausdinta arba spausdinama. tantinas Gabdankas, Marija Kaunaitė, Jo-

Dar vienas labai įdomus užsimojimas nas Kubilius, Eduardas Mieželaitis, Jani- 
yra, kad, minėtuosius tris užsimojimus už- na Narkevičiūtė, Leonidas Položencevas, 
baigus, norima suregistruoti taip pat ir vi- Teofilis Tilvytis, Vincas Vitkauskas, Hen- 
sus lietuviškus bei lituanistinius (Lietuvą rikas Zimanas, Antanas Zokas. 
liečiančius svetimomis kalbomis parašy- (E) Lietuvos žvejų žuvis — į Lenkiją, 
tus) išleistus už Lietuvos ribų leidinius ir Nors pati Lenkija turi ilgą pajūrį ir savą 
sudaryti tų leidinių ir straipsnių bibliogra- didžiulį žvejybos laivyną, ji įsiveža silkių 
fiją. Jei toks užsimojimas tikrai būtų kada ir kitos žuvies iš — Klaipėdos. Savo sugau 
vykdomas, Knygų Rūmams tektų ieškoti ir dytų žuvų Lenkijos gyventojams maža, 
neprobolševikinių leidyklų, bibliografų bei (E) Durpių kraiko fabrikas Šilutėje (ku- 
knygos mėgėjų bendradarbiavimo, ir reik- ris veikė jau prieš karą) dabar kasmet pa
tų gauti sovietinės cenzūros leidimą įsileis- gaminąs 25.000 tonų kraiko. Šiais metais 
ti bent po vieną egzempliorių visokio turi- įrengiama dujinė džiovykla, kuri per pa- 
nio leidinių... (LNA) mainą išdžiovinsianti iki 10 tonų kraiko.
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miršta.
(E) „Užsienio reikalų komisijos“ sudėtis.

Lietuvos Aukšč. tarybos sudarytoji „užsie-

SUSITIKIMAS ALBANIJOJE
Į Albaniją nuskrido Chruščiovas, ir spė

jama, kad ten bus didesnės reikšmės jo pa
sitarimas su satelitinių kraštų vyriausybė
mis, nes jugoslavai buvo prašyti leisti per 
jų teritoriją perskristi tų kraštų lėktu
vams, kurie, tikriausia, gabens delegacijas.

Ten jau yra R. Vokietijos min. pirminin
kas Grotewohl ir Kinijos gynybos ministe
ris Peng Teh-huai.

Jugoslavai 
kad pasienyje 
Tito.

oficialiai paneigia gandus, 
Chruščiovas susitiksiąs su

GRIŽO SVEIKOS IRBEŽDŽIONĖS 
GYVOS

Amerikiečiai Jupiterio raketos smaigaly 
je įtaisė dvi beždžionėles, Able ir Baker., ir 
paleido į erdves. Raketa nuskrido iš viso 
1.500 mylių, buvo pakilusi į aukštį 300 my 
lių, skrido 10.000 mylių greičiu į valandą, 
ir tas smaigalys su beždžionėmis po to nu
krito į Atlantą.

Beždžionės yra gyvos ir sveikos.

R. VOKIETIJOS KARINIS PAJĖGUMAS
V. Vokietijos gynybos ministeris Strauss 

yra paskelbęs, kad R. Voketija turi dau
giau kaip milijoną karinį apmokymą išėju
sių vyrų. Taip pat Vokietijoje būna 22 di
vizijos (400.000) sovietų kariuomenės, be
ne geriausiai ginkluotos.

Iš viso su sovietų kariuomene ir pačių 
vokiečių esama 1.156.000.

V. Vokietija turinti 228.000.

BRITŲ - SOVIETŲ PREKYBINĖ 
SUTARTIS

Britų delegacija Maskvoje pasirašė pre
kybinę sutartį, pagal kurią rusai pirks D. 
Britanijoje audeklų, vaistų, batų, mašinų, 
autobusų, o britai įsigabens net rusiškų au 
tomobilių, šalia žuvies., kaviaro, vodkos, 
degtukų, žaislų, rankdarbių, muzikos ins
trumentų, laikrodžių, vyno ir kt.
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BERLYNE KARAS?
Ar jis bus ar ne bus? Bet Londono Vaidi 

los vakaras birželio 7 d., sekmadieni, 6 vai. 
vakaro, Parapijos salėje tai tikrai bus.

i ; Programoje: Vytauto Alanto trijų veiks
mų komedija „ŠIAPUS UŽDANGOS“.

Prašome atsilankyti.

NAUJA BALTU TARYBA
Estų, latvių ir lietuvių išeivių bendros 

(organizacijos Londone — Baltų Tarybos
— pirmininku išrinktas estas Dr. E. Aruja. 
Vicepirmininkais: Andrups (latvis) ir Vil- 
iinskas.

BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS
Birželio 13 d., šeštadienį, 7.30 vai. vak., 

Estų Namuose Londone, 18, Chepstow Vil
las, W.11 (netoli Lietuvių Namų) ruošia
mas bendras visų trijų Pabaltijo tautų Bir
želio 14 dienos minėjimas.

Meninę programos dalį išpildys Londo
no lietuvių choras,-vadovaujamas V. Ma- 
maičio.

Mūsų tautiečiai kviečiami .gausiai daly
vauti.

BUV. POLITKALINIŲ SUVAŽIAVIMAS 
,Š. m. birželio 14 dieną Londone kviečia

mas suvažiavimas buvusių kacetininkų, ki
lusių iš Rytų ir Vid. Europos kraštų.

Buvę vokiečių koncentracijos stovyklose 
lietuviai, kurie yra suintersuoti šiuo suva
žiavimu, informacijų gali gauti DBLS Val
dyboje.

LIETUVIŲ SODYBOS KRONIKA
— Vasaros sezonas prasidėjo kiek anks

čiau, negu pernai. Ypač gausu lankytojų 
savaitgaliais. Be normalaus lankytojų skai 
Saus Sodyba šį pavasarį jau turėjo du ma 
sinius suvažiavimus po maždaug 500 žmo- 

1»ų. Tai lenkų skautų ir jų globėjų sąskry
dis balandžio 26 d. ir tradicinis lietuvių su
buvimas per Sekminės.

■j, — Artėjant sezono įkarščiui, Sodybai 
dar trūksta tarnautojų. Pirmoj eilėj reika
linga nusimananti virėja-as. (Pageidaujant 
galėtų dirbti ir ne ištisą laiką). Dar pilnai 
nesukomplektuotas ir kitas virtuvės ir na
mų ūkio personalas.

į: — Po didelių pastangų prieš pat Sekmi- 
’ nes jau įvesta seniai lauktoji elektra. Tai 
I ne tik didelis patogumas' pąčiai Sodybai, 
j bet nuo to ir jos vertė gerokai padidės. So- 
I dybos virtuvė jau įsitaisė gana didelį elek 

trinį šaldytuvą. v
Prie Sodybos pagražinimo, be pačių 

1® tarrrautujų, uniit, pi iuiiirprisideda 
dfl ligos joje apsigyvenęs K. Žeimys. Admi 
nistracija ir Sodybos lankytojai jam už tai 
yra labai dėkingi.
' — Taip pat reiškiama padėka Stirbiams 
iš Slough, kurie padovanojo Sodybai pa
puošti didelius briedžio ragus.

— Padidinus naudojamosios žemės plotą 
ir paukštyną, šiais metais Sodyba numato 
visiškai išsiversti nuosavomis daržovėmis, 
bulvėmis ir kiaušiniais.

g — Vienas artimiausi!} planų yra pertvar 
kyti ir pagreitinti vandens tiekimą maudy
mosi baseinui, kurio pripildymas iki šiol 
užtrunka 4-5 dienas.

— Sodybos ežere gyvenanti gulbių pora 
susilaukė prieauglio. Jų šeima padidėjo še
šiais gražiais jaunikliais.

LOTERIJOS REZULTATAI
Gegužės 30 d. parapijos salėje buvo trau 

' kiami bilietai Derby lenktynių loterijos, ku 
irios pelnas eina Londono Lietuvių bažn. re 

montui. Laiminguosius bilietus prašoma
■ tuojau siųsti komiteto pirmininkui S. Kas- 
. parui Lietuvių bažn. adresu, kad būtų gali- 
, ma tuojau išmokėti laimėtąsias premijas.
§ Laimingieji yra:

į Above Suspicion —3142—A. Petravičius,
■ Amourru — 1831 — L. Nemeika, 

Arvak — 1808 — Bakaitienė,
Barbary Pirate — 4369 — I. Grandulas, 
Beau Tudor — 2126 — A. Adomaitis, 
Carnoustie — 1600 — A. Žukauskas, i 

J Carrigenn Duff — 4936 — Seabright, 
Casque — 0856 — B. Vaškelis, 
Dan Cupid — 4385 — J. Sirutis,

® Fidalgo — 3677 — A. Ruginis, 
Firecracker — 1987 — D. Mikulėnas,

E Josephus — 0318 — M. Smith, 
Lindrick — 0827 — J. Jankauskas,

L New Brig — 3227 — A. Kasparavičius,
, Parthia — 1592 — R. Baublys, 

Bt Peterman — 1309 — S. Fenton, 
K Pineaple Prince — 4815 — Kulbokienė, 
I Piping Rock — 4954 — Seebright,
B Princillon — 1300 — A. Burton, 
L Pins Eugen — 3512 — J. Crofton, 
Bf, Reactor — 3343 — A. Kasiusis, 
g Regent II — 3674 — J. Cicėnienė,

Rousseuaus Dream—3615 —S, Barančiu- 
kienė, 

įU Salut II —* 3676 — A. Ruginis, 
Shantang — 1444 — Antanas,

į' St. Crespin III — 1884,
K Thymus — 2357 — W. Astoll. ' 

Loterijos traukimo liudininkai: J. Mako- 
ni's, J. Černis, A. Belunas.

g PAIEŠKOJIMAI
i GRUZDŽIO Juliaus ir kitų artimųjų ieš- 
E ko Ona Riaubienė - Gruzdytė. Rašyti: Ant. 

Šukys, 19, Springfield Pl., Bradford 1, Gr. 
K Britain.

Birželinių minėjimas
Birželio 14 d., 3 vai. p.p., Trades Hall, 

Thurland Str., Nottingham, bendrai visų 
pabaltiečių— estų, latvių ir lietuvių, ren
giamas Birželio įvykių minėjimas.

Programoje oficialioje dalyje atskirų tau 
tybių trumpas žodis ir tautiniai himnai.

Paskaitą anglų kalba skaitys M. Bajo- 
rinas.

Meninę dalį išpildys latvių vyrų dvigu
bas kvartetas. Bus taip pat visų Pabaltijo 
tautybių vaikų pasirodymas.

Kviečiame dalyvauti Nottinghamo ir apy 
linkės visus lietuvius.' ...Sk. Valdyba

MANCHESTER^
Filatelijos paroda

Gegužės 30 d. Manchesterio lietuviai tu
rėjo didelį malonumą,- sulaukę pas save 
Lietuvos pašto ženklų parodos. V. Tama
šauskas įdėjo daug pastangų ir pinigo, su
rinkdamas tą ženklų komplektą. Tai bene 
bus Europoj vienintelis lietuvis, kuris gali 
pasididžiuoti savo rinkiniu. Pats pašto 
ženklų rinkinys tvarkingai ir meniškai su
klasifikuotas ir sudėtas gražiuose rėmuose. 
Iš viso apie 600 ženklų.

Mūsų daugelis nebuvo nei matę, nei re
gėję, kad tiek daug ir tiek puikaus meniš
ko darbo pašto ženklų buvo išleidusi mūsų 
valstybė. Ta pati paroda Skautų Jambore 
suteikė lietuviams daug papuliarumo, o fi
latelistams didelės informacijos.

Vietos anglų laikraščio korespondentas 
taip pat nuofotografavo, žadėdamas išpopu 
liarinti anglų vietos visuomenėje.

Gerdžiūno Ramonio ir Steponavičiaus pi 
nigų (litų) rinkiniai, medžio drožiniai, juos 
tos, gintaras, audiniai ir kt, kuriais buvo 
užpildytas kambarys, suteikė pačiai paro
dos dienai kultūrinės šventės vaizdą.

Dabartinės Klubo Valdybos pastangos 
ruošti ko daugiausia kultūrinių pasirody
mų labai pageidaujamos ir girtinos.

D. Dainutis

ITALIJA
LIETUVOS ATSTOVAI JAUNIMO 

KONGRESE ROMOJE
Gegužės 1-2 d.d. Romoje įvyko Saleziečių 

Jaunimo organizacijų 1-jo šimtmečio su
kakties minėjimas, susijęs su Romoj pirmo 
sios Šv. Jono Bosco bažnyčios konsekravi
mu.

Kongrese dalyvavo visi Italijos Salezie
čių jaunimo organizacijų pirmininkai ir at 
stovai iš Prancūzijos, Ispanijos, Portugali
jos, Belgijos, Vokietijos ir kitų Europos 
kraštų. Jaunimo organizacijų Centro buvo 
pakviesti ir Saleziečių gimnazijos Castel- 
nuove lietuviai, kuriuos atstovavo draugi
jos Immaculata pirmininkas Verneris Sa- 
mojauskas ir Moksleivių Ateitininkų kuo
pos pirmininkas Evaristas Lukšaitis, paly
dėti kun. K. Budavičiaus ir kl. B. Rudolfo.

Visuose pasireiškimuose lietuviai dalyva 
vo su savo vėliava, kurios vienoj pusėj bu
vo įrašas Saleziečių Jaunimas, o antroj — 
Lietuvos Trispalvė.

Gegužės 3 d. visus kongresininkus pri
ėmė audiencijoj Šv. Tėvas Jonas XXIII,

Šios didingos bažnyčios konsekravimo 
iškilmėse (kurios tęsėsi 9 dienas) iš lietu
vių dar dalyvavo kl. P. Rukšys iš Foglizzo, 
subd. Ant. Galčius iš Tarpt. Don Bosco Ins 
tituto Torine ir prof. kun. J, Zeliauskas.

ATOSTOGOS BOURNEMOUTH
Patogus privatus namas, šiltas ir šaltas 

vanduo kambariuose, spyruoklinės lovos. 
Nakvynė, pusryčiai ir vakarienė 6 svarai. 
Labai geras maistas, puikiai pagamintas, 
puikus patarnavimas.

Penketas minučių kelio iki autobuso, ve
žančio J pajūrį ir jūros tiltą.

Laisvų vietų yra tą savaitę iki liepos 11 
d. ir dvi savaitės rugpiūčio mėn. tarp 
8 - 22 d.d.

Rašyti: F. P. Česnauskas, Exonia. 100 Al
ma Road, Bournemouth, Hants.

VOKIETIJA
KELI ĮSPŪDŽIAI IŠ LIET. GIMNAZIJOS 

VOKIETIJOJE
Po dvylikos metų ir vėl teko atsidurti 

Vokietijoje.
Vasario 16 Gimnazijos Direkcija pakvies 

tė mane praleisti atostogas Rennhofo pily
je ir bent kiek palengvinti pamokų skai
čiaus naštą. Mat, pamokų valandų daug, o 
mokytojų skaičius labai mažas. Mokykla 
per nelyg perkrauta darbu. Yra didelis trū 
kūmas mokytojų, šiuo metu Gimnazijoje 
yra 121 mokinys, į rudenį jų skaičius didė
ja. Mergaičių yra 59 (katalikių 35 ir evan 
gelikių 24), berniukų 62 (katalikų 34 ir 
evangelikų 28). Mokinių tarpe yra 11 ne
perseniai atvykusių iš Lietuvos. Mokytojai 
yra etatiniai ir neetatiniai — su nepilnu 
pamokų skaičiumi arba tik laikinai dirban 
tieji. Be to, du kartu į mėnesį atvyksta iš 
Paryžiaus Dr. J. Deveikė, kuri nesigaili nei 
kelionės, nei sugaišto laiko. 4 mokytojai 
yra vokiečiai, kiti visi lietuviai. Jei būtų 
galimybė pritraukti daugiau mokytojų, ga
lima būtų išsiversti ir visai be kitataučių. 
Ypač nukenčia anglų kalba aukštesniosio
se klasėse.

Gimnazijai vadovauja direktorius Dr. J. 
Grinius. Jis, nesigailėdamas nei laiko, nei 
triūso, tvirtai ,ir sumaniai vairuoja visą 
gimnazijos gyvenimą. Tikybos reikaluose 
katalikams vadovauja kun. Dr, J. Navic
kas, o evangelikams atvyksta kun. Keleris 
ar kun. Urdzė. Gimnazijos raštinė su pri
puolamais savanoriais padėjėjais yra A. 
Makarskio rankose.

Be mokomojo personalo, yra dar du ben 
drabučių vedėjai. Jie abudu eina ir mokyto 
jų pareigas. Ūkvedys, šeimininkė, 4 darbi
ninkės ir viena bendrųjų patalpų valytoja, 
kartu ir kiaulių šėrėją. Gimnazija laiko 4 
geros veislės kiaules. Yra užvestas didelis 
daržas. Visus darbus darže mokytojų per
sonalui ir ūkvedžiui A. Šukiui padedant, at 
lieka patys mokiniai. Jie taipgi patys tvar
ko ir valo savo gyvenamąsias patalpas. 
Kambariai dideli, erdvūs. Maistas labai ge
ras. Valgoma dažnai. Be pusryčių, pietų ir 
vakarienės, 11 valandą duodama dar pieno 
ir po bandelę, o pavakariais dar galima 
gauti ir sumuštinių. Sunykusių vaikų visai 
nematyti. Grynas oras, saulė ir gero spor
tininko T. Gailiaus vadovaujamas sportas 
palaiko vaikus sveikus ir stiprius. Yra 
įrengti dušai. Laisvalaikiui salėje yra ge
ras televizijos aparatas.

Gimnazija išlaikoma tik lietuvių aukom. 
Mokinių įnašai už išlaikymą yra labai men 
ki, nes daugiausia jų tėvai yra labai var
gingi, arba menkai uždirba, arba yra ligo
niai arba turi dideles šeimas.

Nuo pat gimnazijos gyvavimo pradžios 
buvo gauta iš Centrinės Vokiečių Pabėgėlių 
Ministerijos 10.000 markių mokslo priemo
nėms įsigyti, o iš vietinės krašto pabėgėlių 
įstaigos gauta bent kiek pinigų būtinam 
namų remontui.

Gegužės 24 d. Gimnazijoje įvyko dvejos 
iškilmės. Katalikų bažnyčioje buvo iškil
mingai pakrikštyta atvykusi iš Lietuvos 13 
metų mokinė. Kitas iškilmes atliko evan
gelikų kunigas, pravesdamas dviejų moki
nių evangelikų įšventinimą. Tą pačią die
ną, gimnazijos direktoriui leidus, mokytojo 
F. Skėrio vadovaujama įvyko keletos moky 
tojų ir vyresniųjų klasių mokinių iškyla. 
Iškylos dalyvių tarpe buvo visi 11 moki
nių kurie neseniai atvyko iš Lietuvos. Di
deliu autobusu vykta į Rudesheimą. Tai la 
bai žymus vyno miestas. Jis yra apie 120 
kilometrų nuo gimnazijos, Reino upės 
krante. Diena pasitaikė ypač graži (gimna
zijos apylinkėje iš viso seniai bebuvo lie
taus).

Vakare visi iškylos dalyviai buvo pa
kviesti Hesseno bažnyčių evangelikų suva
žiavimo vadovybės į jų suruoštąjį pobūvį. 
Mūsų gimnazistų šokėjų grupė pašoko 6 
tautinius šokius. 8 poros šokėjų pašoko net 
ir sunkųjį „Malūną“ su man dar nematy
tomis figūromis ir iš viso grakščiai, be jo
kių suklydimų atliko visus šokius ir sukėlė 
žiūrovuose didžiausias ovacijas. Didelė sa
lė, apie 400 žmonių talpos, buvo sausakim
šai užpildyta. Už tokią puikiai sutartinai 
šokančių tautinius šokius grupę reikia pa
dėkoti A. Griniuvienei — už jos sugebėji
mus ir pastangas.

Suvažiavimo dalyviai atsilygino tuo, kad 
apmokėjo visas iškylos ir autobuso samdy
mo išlaidas. Tad iškylos dalyvių ūpas buvo 
pakilus dėl ypač gražiai nusisekusios die
nos, o gimnazijos vadovybės — kad neturė 
jo jokių išlaidų. O. Kairiūkštienė

8 MEDŽIAGOS SIUNTINIAMS g 

g KRAUTUVIŲ KAINOMIS! X

b Rašykite, ir mes pasiųsime medžiagų^ 
g ir kitokių gėrybių kainoraščius irg 
g pageidaujamų spalvų ir kainų medžia-g 
g gų pavyzdžius. g
§ Pigus ir greitas patarnavimas taip pat g 
g tiems, kurie siunčia savo supirktasg 
B prekes (tik £1.). B

B TAURAS i 
g (Sav. Ant. Briedis) g

g 88, GOLDSMITH AVE., LONDON, W.3g 
H Tel. ACO 9471 3

VIS DĖLTO LIETUVIŠKA KNYGA* 
GERIAUSIA DOVANA!

Albumas „Lietuva“, geriausia dovana įvai
riom progom — 43 šil.
Bielinis — Dienoj ant — 43 šil.
Kun. Yla — Žmonės ir žvėrys — 36.8.
B. Sruoga — Dievų miškas — 36.8.
Gliaudą — Ora pro nobis — 29.4.
Gaučys — Pietų kryžiaus padangėje— 33. 
Dr. Biežis — Būkite sveiki — 14.8.
Balys — Lietuviškos pasakos — 18.4.
Vysk. Brizgys —- Marija danguje ir žemė
je — 11 šil. 6 d.
Tyruolis — Marijos žemė — 7.4.
Prel. Krupavičius — Lietuviškoji išeivija 
— 14 šil. 8 d.
Gustaitis— Anapus teisybės — jumoristi- 
ka — 15šil. 6 d.
Žukas — Žvilgsnis į praeitį ( kario atsimi
nimai) — 36 šil. 8 d.
Katiliškis <— Išėjusiems negrįžti — 36.8.
Džiugas — Neklaužados (vaikams), spalv. 
iliustr. — 14 šil. 8 d.
Vaičiulaitis — Pasakų rinktinė, su Jonyno 
iliustr. — 30 šil.
Maldaknygės: Viešpaties Angelas, Sveika 
Marija, Marija gelbėk mus.

Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave,
London, W.4,

MOTERŲ
kampelis

Veda V. Grinkevičiūtė -

LANGAS
Beveik kiekviename bute ar namuose 

yra vienas mylimiausias langas. Gal pro 
jį galima ypač gražų reginį matyti, gal jis 
išeina į sodą, o gal už jo auga tik pora me
džių, bet ten paukščiukai savo lizdukus su 
ka, ir malonu juos, stebėti. Didmiesčiuose 
yra į gatvę išeinančių langų, bet šeiminin
kė, pakabinusi gražias užuolaidas ir pasta
čiusi vazoninių gėlių, gali ir čia sukurti gra 
žų kampelį.

Žiemos metu, kai lauke šalta ir vėjas pu 
čia, žmonės traukia prie šilumos, prie kros
nelės ■— toliau nuo lango, pro kurį gal kar
tais kiek ir pučia. Ir ne visuomet smagu 
tada žiūrėti įjamsius debesis ar klausyti 
monotoniško lietaus kritimo. Tada norisi 
užsidaryti savo bute, užmiršti „oro nemalo 
nuraus“. Bet su ateinančiu pavasariu, o 
ypač vasarą jau ne namuosę o už lango 
yra daugiau šilumos ir giedrios nuotaikos. 
Viskas atbunda, keičiasi, žydi, atsinaujina. 
Žmogus irgi nori kažko, nori dalyvauti šia 
me atbudime. Gerai būtų ir namuose šį tą 
atnaujinti, pakeisti. Dabar dažniau jau ne 
nuo lango, bet prie lango reikia eiti. Jeigu 
tik galima, pastatykite stalą su kėdėmįs 
prie lango kur galite jau iš ryto su savo 
šeima pusryčiauti, žiūrėdami į mėlyną dan 
gų, į žalumynus. Atkreipkite savo vaikų dė 
mesį į augmenijos vystymąsi, į paukščiukų 
gyvenimą, į visą gamtos grožį. Atidarykite 
langą, tegul švelnus vėjelis ir saulės spin
duliai ras sau nevaržomą kelią į jūsų kam
barį. Jums bus maloniau, ir gyvenimas at
rodys jau ne toks sunkus, kaip gal žiemos 
metų.

Jeigu langas išeina tik į gatvę — tai pa
kvieskite pačią vasarą pas save į namus. 
Pakabinkite linksmą gėlėtą užuolaidą, pa 
kabinkite ant ilgų retežėlių gėlių krepšiu
kus su margom gėlėm. Tuos krepšiukus ga
lite net pritvirtinti prie. lubų. Jeigu neišei
na šeimyninį stalą pastatyti dabar prie to 
„vasarinio“ lango, tai pastatykite nors fo
telį su mažiuku staliuku. Ten patogiai suse 
dę galite pro savo kabančias gėles stebėti 
amžinąjį dangaus mėlynumą.

Senesnio amžiaus žmonės ypač mėgsta 
žiūrėti pro langą. Gatvėje jie mato kitą gy
venimą, mato, kaip skuba, kruta žmonės, 
jie gali maloniai ir ramiai žiūrėti į visa tai 
stebėti ir prisiminti savo laikus.

Langas — tai mūsų akys iš uždaryto sa
vo namų pasaulio į svetimą gyvenimą. Pro 
langą mes galime stebėti, bet patys neda
lyvauti; mes galime nueiti nuo lango ir ne
žiūrėti, jei kas ten nepatinka mums. Bet, 
svarbiausia, kad mes galim su įdomumu, 
su džiaugsmu stebėti, kas už jo vyksta.

Jei lauke gražu, šilta, saulėta — atverki 
te kuo plačiau savo langą. Atverkite ne tik 
tą iš medžio ir stiklo padarytą langą, bet ir 
kitą: savo širdyje. Jeigu tas mažas langu
tis širdyje liks uždarytas — tai joks gro
žis, jokie saulės spinduliai neprasiskverbs 
net ir pro gražiausią ir didžiausią stiklo 
langą. Atverkite tą savo širdies langą ir 
įleiskite į savo širdį tiek šilumos, kiek tik 
galite. Užmirškite visus žiemos vargus, pri 
pildykit savo širdį naujom jėgom. Kaip 
sunku bebūtų, pakelkite galvą į dangų —į 
mėlyną dangų, pažiūrėkite į žemę, kur vis
kas auga, žydi, nes ji dabar tiesiog svaidosi 
savo grožiu. Ieškokite visur, net mažiausio 
je gėlelėje grožio, ir tai nuramins jus, pa
lengvins jūsų širdį. Jei galite — eikite kuo 
dažniausiai į mišką, į pievas, bet negalvo
kite ten apie savo kasdieninius reikalus ir 
vargus. Galvokite tik apie gamtą ir jos gro 
žį, žavėkitės gėlėmis, tik neskinkite jų, nes, 
kaip J. Baltrušaitis sako savo „Giesmėj“:

Ne tam, kad pintumei vainiką 
ant žemės marguoja žiedai, 
Tad radęs rožę ar gvazdiką 
Leisk jiems žydėti, kaip radai...

Jais žemė žeria savo lobį
Ant amžių aukuro, ir tu 
Nurėškęs rožę, būtį grobi 
Ir puošiesi grožiu vogtu...

Antai žibutė mėlynakė...
Antai skaistuolė lelija...
Jos žiedas — ftaip altoriaus žvakė, 
Žydėk, liepsnok kartu su ja.

Buities mįslė per rožę blyksi — 
Žydėk kaip ji, širdy kas syk, 
Kai žemės tyruos ją užtiksi, 
Ir jos stebuklų negesyk. •

V. F.

SUPLONĖJIMAS PAGAL KALORIJAS
Dabar, vasaros metu, moterys nori ypač 

gražiai atrodyti. Lengvos suknelės, maudy
mosi kostiumai be pasigailėjimo rodo, kur 
yra per daug , lašiniukų“, todėl daug kas 
nori suplonėti.

Yra visokių labai reklamuojamų vaistų, 
kurie esą numeta svorį. Su jais reikia būti 
labai atsargiai, nes daugeliu atvejų jie yra 
net žalingi. Badauti — sunku ir nesveika, 
o, be to, pabadavusi moteris' vėl pradeda 
stipriau valgyti, tai svoris ypač greitai pri
augą ir vėl niekais nueina visos „kančios“.

Bet galima suplonėti negadinant nei svei 
katos, nei savo nervų. Ne iš karto, bet pa-

laipsniui, užtat pastoviai. Dėl to reikia tu
rėti tik du dalykus: šiek tiek charakterio 
ir kalorijų lentelę. Mat, kiekvienas mais
tas, kiekvienas patiekalas turi daugiau ar 
mažiau kalorijų. Kiekvienam žmogui pa
gal jo amžių, ūgį ir darbą reikia per dieną 
nuo 2000 iki 4000 kalorijų. Jeigu moteris 
valgys daugiau kalorijų, tai visos tos per 
normą suvartotosios kalorijos pereina į „la 
šiniukus“. Bet jeigu bus valgoma mažiau, 
negu reikia kalorijų, tai organizmas pradės 
vartoti tuos lašiniukus, ir tuo būdu jie su
nyks. Badauti visai nereikia. Taip pat ne
reikia visada valgyti tokį pat maistą. Rei
kia tik prisilaikyti tų kalorijų, kad jokiu 
būdu nebūtų jų padauginta ar pamažinta. 
Vieną dieną galima mažiau kitą daugiau 
valgyti, bet svarbu, kad per savaitę išeitų 
12.600 kalorijų. Dėl to, žinoma, reikia žino
ti, kur kiek kalorijų yra.* Pavyzdžiui, 108 
gr. svieste yra 790 kai., o normalios kiau
lienos mėsos porcijoje be lašinių — .250 k. 
Viename banane — 120 kai., o citrinoje — 
20 kai., viename saldainyje — 35. kai., o 50 
g kartus šokoladas jau turi 360 kai. Viena 'i 
riekutė duonos — 100 kai., o vienas „Knae 
ckerbrot“ — 20 kai. Stikliukas konjako —* 
70 kai. o stiklas alaus — 120 kai., ir 1.1. 
Čia negaliu paduoti visos lentelės, bet kam 
įdomu — galėsiu ją atsiųsti, tik kaip visuo 
met, prašau atsakymui pridėti 2 tarpt, paš 
to kuponus. Gražina

PAVASARINIS TORTAS
Tešla: 150 g sviesto, 250g cukraus ir 6 

kiaušiniai gerai sumaišyti,, kad būtų kaip 
puta. 125 g šokolado ištirpinti 3-4 valg. 
šaukštuose karšto vandeny ir įmaišyti į teš 
lą. Paskiau pridėti dar 50 g trupinių ir 250 
g tarkuotų migdolų. Tešla pilama į torto 
formą maždaug 24 cm pločio, ištepant for
mą sviestu. Kepti apie 50 minučių. Kitą die 
ną tas tortas perplaunamas dusyk skersai 
ir aptepamas plakta grietinėle, taip pat ap- 
tepamas ir iš viršaus. Puošiama šviežiais 
ar konservuotais vaisiais. Šeimininkė

PRAKTIŠKI PATARIMAI
Vilnoniai daiktai beplaunant susitraukia. 

Norint tai išvengti, reikia į vandenį maž
daug 3 litrams vandens įpilti Vieną arbati
nį šaukščiuką glicerino ar truputį amonis 
ko, arba net ir borakso.

Šviesūs vilnoniai daiktai plaunami mui
lo skiedinyje, į kurį įpilama truputis amo
niako.

Kad siūlė (kantas) jūsų vyro kelnėse ge
rai ir ilgai išsilaikytų, reikia lengvai iš kai 
rėš pusės patepti branduoliniu muilu ir 
drėgnas lyginti. Šeimininkė

JUOKAI
Mažasis Jonukas pirmąsyk nuėjo su savo 

tėveliu pas dantų gydytoją. Grįžusį namo, 
motina paklausė jį:

— Kaip, Jonuk, dantukas jau nebeskau
da?

Jonukas atsako:
— Tai aš negaliu pasakyti, nes mano 

dantuką daktaras pasiliko.

LIETUVĖ , MOTINA - MOTULĖ“
(Atkelta iš 2 psl.) 

tarptautinę raidą, jie pabrėžė, kad.kovos 
kelias dar ilgas. Dabartinės kartos veikė
jams todėl rūpi, kad svetur dar plevėsuo
jančią Lietuvos vėliavą ir iš to sekančias 
priedermes ir organizuotai visuomenei va
dovavimą tolydžio perimtų priaugančio 
jaunimo karta. Tema, kad .visų akys ir vii 
tys nukreiptos į jaunimą“, sako, dažnai kar 
tojama, bet todėl ir kartojama, kad ji be 
galo aktuali. Jei visur jaunime tvaksės šir 
dys, kaip čia esą tekę stebėti, tos viltys ne 
būsiančios bergždžios. 'Ateis diena, kada 
tauta iš svetimo okupanto išsilaisvins. Emi 
gracinio senimo ir jaunimo šventa pareiga 
visomis išgalėmis ir prieinamomis priemo
nėmis tam išsilaisvinimui talkinti, kaip tau 
tai visada talkininkavo senesnių kartų emi 
gracija, saugodama paveldėtą tautinį kultu 
ros lobį, keldama savo balsą svetimuose 
prieš Lietuvai daromas skriaudas, skelbda
ma jos. aspiracijas ir kraudama jai svetur 
įgytą patirties kraitį.

Per tą jaukų senimo - jaunimo pobūvį 
taip jau buvo keliama mintis ir pabrėžia
ma, kad šiais laikais mūsų „balsas“ turi 
reikštis nevien ir gal netiek per politinę 
akciją, kiek visokeriopu betarpišku kontak 
tu. Toks, pvz., lietuviško ansamblio sausai 
prikimštoj tarptautinio jaunimo didžiulėj 
Sorbonos salėj pasirodymas mūsų bylai 
kartais gali būti reikšmingesnis, kaip įvai
rios politinės „intervencijos“ ir memoran- •_ 
durnai, kuriuos paskaito tik vieni politikai.

■ Taip ir jaunimo - senimo betarpiškas 
bendravimas ir savitarpio nuomonių paži
nimas daugiau sveria, kaip spaudos propa 
ganda ar jos aimanavimai.

2



Nr. 23. (563) 1959. VI. 4 ____________________________ ____________________ EUROPOS LIETUVIS

J. Lanskoronskls

LIETUVĖ „MOTINA - MOTULĖ”
(PRANCŪZIJOS LIET. B-ĖS MOTINOS DIENOS MINĖJIMO PARAŠTĖJE)

Pavasarį, per gražųjį gegužės mėnesį, 
per Marijos mėnesį, ko ne visas vakarų 
krikščioniškasis pasaulis, kad ir nevisada 
tomis pačiomis datomis, minėjo Motinos 
dieną. Būdavo minima ir Lietuvoje, ir la
bai iškilmingai minima. Šiandien, emigraci 
joje, tas jau tradicija virtęs minėjimas yra 
ne vien jausminantis mažųjų savo moti
noms meilės, pagarbos ir dėkingumo pa
reiškimas, bet vis labiau įgyja simbolinės 
ir kartu didžios auklėjamosios reikšmės: 
jis pavirsta didžiosios Motinos — Tėvynės 
ilgesio išreiškimu ir jaunosioms motinoms 
ir augančiajai kartai skaidriu ir šviesiu tė
vynės meilės ir gimtosios kalbos puoselėji
mo šaltiniu.

Prancūzijos Liet. Bendruomenės Valdy
ba, sekdama Lietuvės tradiciją, Motinos 
dieną mini per pirmąjį gegužės mėn. sek
madienį, šįmet gegužės 3 d.

Valdybos pirmininkas kun. Petrošius, 
trumpai aptaręs Motinos dienos minėjimo 
reikšmę, pakvietė ponią O. Bačkienę skai
tyti dienai pritaikytą paskaitą tema „Lie
tuvės Motinos būdingesnieji bruožai“.

„Naujosios kartos yra tokios, kokios jų 
motinos buvo.“ Tokiu didžios prasmės mū 
sų Vydūno posakiu prelegentė pradeda sa
vo turiningą paskaitą. Ji cituoja visą eilę 
svetimų ir mūsų žymių tautos vyrų pa
reikštas mintis, išryškinančias paveldėją- 
mas iš motinos pusės galias ir dorybes, su
sijusias su žmogaus charakteriu. Prelegen
tės išvadą galima sutapatinti su jos cituo
jamojo žymaus prancūzų istoriko D. Ropso 
pasakymu: .Visapusiškai užbaigtas bei to
bulas žmogus yra motinos šedevras“. Tam 
teigimui pavaizduoti paskaitininke pana
grinėja kai kuriuos lietuvės motinos būdin 
gesnius bruožus, kurie išplaukia iš jos vaid 
mens šeimyniniam, visuomeniniam, valsty 
biniam gyvenime.

Viena pagrindinių lietuvės motinos dory
bių yra savęs atsižadėjimas ir jos besąlygi 
nis pasiaukojimas šeimai. Per ilgus tam
sios baudžiavos vargo ir skurdo metus šei
mos buvo lietuvio dvasinio atsparumo 
ramstis, ir tos tautinės sąmonės saugojimo 
tvirtovės, kuriose ir išliko gyva mūsų gim
toji kalba, per kurią, vadovaujantiems 
sluoksniams nutaustant atpažinom save 
lietuviais esant, kurių gelmėse niekuomet 
neužgeso įgimtas tautybės savisaugos ins
tinktas, kurios išsaugojo pagrindines tau
tos savybes ir dorybes ir visus mūsų dvasi
nės kultūros pradmenis, sukaupdamas juos 
raudose ir dainose, papročiuose ir padavi
muose, pasakose ir patarlėse, audinių riti
niuose ir smūtkelių kūriniuose... Žvelgda
mi į mūsų praeitį, neprivalome pamiršti, 
kad lietuvės motinos įtaka šeimoje buvo 
sprendžiama, kaip negalima daugiau veiks 
mingesnė. Ji buvo tas šeimos dvasinis ir 
moralinis centras, tas atsparos stulpas, ku
rio nepalaužė siautusios nutautimo bangos, 
lietuviškai sielai gresiančios svetimos įta
kos. Sunkiuose laukų darbuose dažna sa
vo vyro talkininkė, ji ko ne viena pati so
dino ir ravėjo daržus, prižiūrėjo gyvulius, 
viena turėjo gakelti sunkią šeimos židinio 
darbų naštą ir auklėti vaikus. Sunkiais 
priespaudos laikais savo „Vargo mokyklo
je“ prie ratelio ji atstojo lietuviškos mo
kyklos nebuvimą. Giliai tikinti, ji talkinin 

kavo ir bažnyčiai, saugodama tikėjimą nuo 
katalikybės supravoslavinimo kėslų.

Giliais organiškais ryšiais susijusi su sa 
vo kraštu, su visa mūsų kaimo socialine 
santvarka, savojo krašto visų kovų dalyvė, 
kaip ūkininkas šeimos tėvas, visomis gys
lomis su gimtąja žeme suaugusi, lietuvė 
motina toje karta iš kartos lėtai kintančio
je tradicinėje aplinkoje buvo ne tik apsuk 
ri darbšti skruzdė - darbininkė šeimos ži
diny, ne tik mokytoja ir auklėtoja, bet ir 
verpėja ir šeimai rūbų audėja. Savo au
dinius gražindama lietuviškoji kaimo audė-1 
ja iškyla į menininkės - kūrėjos aukštį. 
...„Pasaka ir daina ji liūliavo vaikus“, sa
ko p. Bačkienė, palaikė tradicijas, o savo 
meniškais audiniais puošė aplinkumą ir 
ruošė mums tautinį kraitį. Audinyje ir dai 
noje išsiliejo lietuvės estetinis ir vidinis 
pasaulis. Audinių spalvingume, spalvų dar 
noje iškyla mūsų lietuvės motinos, kaip 
menininkės paveikslas“...

Kaip daina, kaip pasaka, kaip apskritai 
visa tautosaka nėra atskirų asmenų ar šei
mų kūrinys, bet kolektyvinė tautos kūry
ba, taip ir audėjos menas yra kolektyvinis 
menas. Kaip kaimų ar parapijos jaunimas 
tarpusavy lenktyniavo gražesnę ar skam
besnę melodiją ar naują dainą kurdamas, 
kaip pasakas sekdamos bobutės jas įvairin 
davo naujais variantais, naujais palygini
mais, naujais tsimboliais ar metaforomis, 
taip ir audėjos viena iš kitos mezgimo ar 
drobės motyvus skolindamosj, tarpusavy 
dėl naujo „rašto“ ar spalvų derinio varžy
tinių eidamos kūrė tą „kolektyvinį meną“. 
Galimas dalykas, kad senovėje, ilgus am
žius patriarchalinėj būklėj gyvendama, lie 
tuvių tauta buvo pasiekusi labai aukštos 
dvasinės kultūros laipsnio. Galimas daly
kas, kad mūsų dainiai - kanklininkai lygin 
tini su graikų aedais, kad mūsų tariamai 
„pagoniška“ religija prilygsta Olimpo die
viškosios. sistemos tobulybei... Iš tos gady
nės tačiau neturime nei savo epo, nei aps 
kritai jokių apčiuopiamų medžiaginių lie
kanų. Ką turime, ką žinome arba spėlioja- 
me žiną, susekame ir semiamės iš naujes
niais laikais tautos sukurto kultūros loby
no. Tas lobynas trupiniais išbarstytas po vi 
sus tautinės išraiškos laukus, jis tačiau su
daro tam tikrą visumą, kuri atspindi lietu
višką savaimingumą, išskiriantį mus iš ki
tų tautų...

Mūsų tautosakoje semiasi medžiagos ne 
vien istorikas, sociologas, politikas, poetas, 
muzikas ir apskritai kultūrininkas, bet ir 
praktikas technikas inžinierius ar architek 
tas, kurs tos tautosakos įkvėptas kuria 
, lietuvišką stilių“ iš lietuviškų kryžių spe
cifinės ornamentikos, iš savamokslių skulp 
torių smūtkelių, iš kaimo meistrų skrynių, 
lovų ir kitų baldų motyvų, iš medinių kop
lytėlių, arba iš paprastos trobos, langi
nių raižinio ar tvorų ir „kvietkų darželio“ 
rezginio, pagaliau iš rankšluosčių rašto ar 
audinių motyvų...

Stodami į nepriklausomų tautų eiles, 
mes kito kultūrinio paveldo neturėjom, 
kaip tą kolektyvinę mūsų liaudies sukurtą 
kultūrą. Mes esame davę daug gabių ir ta
lentingų vyrų kitoms tautoms — poetų, is
torikų, filosofų, mokslininkų, valstybinin
kų, statytojų. Nutautę ar nuo savojo kamie 
no nutolę, jie rašė ar filosofines sistemas 

kūrė svetimomis kalbomis, katedras state 
kitoms tautoms. Dažnai, ne be pagrindo, 
mes tais vyrais didžiuojamės, bet jų įnašu 
į tautinę kultūrą pasigirti negalime. Viską, 
ką turime, kuo didžiuojamės, iš ko dygo, 
augo ir brendo mūsų tautinės kultūros viso 
keriopa išraiška, — yra mūsų liaudies kū
rėjų darbas ir nuopelnas.

Tas savosios kultūros, liaudies kultūros, 
kūrimosi procesas yra ilgas, jo šaknys sly
pi nesuvokiamose tautos sielos gelmėse, 
bet jos brendimo periodas, jos realybės ma
tomų ir apčiuopiamų formų apipavidalini
mas didele dalimi sutampa su ilguoju tau
tos pavergimo ir priespaudos periodu.

Lietuviškos tradicijos, tokios, kokias pa
žįstame, didžioji mūsų tautosakos dalis, 
kryžių ir sihutkelių skulptavimas yra tos 
gadynės kolektyvinės kūrybos padarinys.

Toje liaudies kūryboje nėra beveik dai
nos ar pasakos, kur vienaip ar kitaip ne
būtų minima motinėlė, močiutė sengalvė
lė. Motinos su vaikais santykiai atspindi 
begalinę motinos meilę ir rūpestį vaikais. 
Ji ne tik davė vaikams gyvybę, bet vargo 
ir sunkios dalios prislėgta geidė, kad vaikų 
gyvenimas, naujos kartos gyvenimas, bū
tų geresnis, laimingesnis, šviesesnis. Savęs 
atsižadėdama tam ji kaupė visas jėgas. 
Dukrelę augindama ją lepino ir globojo 
kraitelį jai krovė, nuo slidaus takelio sau
gojo, už numylėto bernelio ją leisdama, ge 
resnės lemties jai tikėjosi. Tokiu pat rūpės 
čiu ir sielvartu ji gyveno dėl savo sūnelio. 
Ar nuostabu, kad motinos kultas lietuviuo
se išbujojo gal stipriau kaip bet kur kitur, 
kad lietuvio širdis visuomet pasiliko mo
tiną idealizuojanti?

Išvadoje O. Bačkienė pasako: ...„Užtat 
šiandien mūsų paprasta kaimietė —motulė 
yra gaubiama tam tikra jau romantizmo 
skraiste... Ji tapo lyg simbolis tautinio gė
rio ir grožio. Laikas jau nuvalė kasdienio 
pilko gyvenimo dulkes, ji gi pasiliko prieš 
mūsų akis kaip gražus simbolinis paveiks
las. Savo grožiu tas paveikslas priartėja 
prie senųjų laikų vaidilutės paveikslo, ku
ris šeimos gyvenime buvo įkūnytas kuni
gaikštienės Birutės asmenyje. Birutė išauk 
Įėjo mums Vytautą, kaip paprasta motulė 
išauklėjo mums už tautos laisvę žuvusius 
ir žūstančius didvyrius ir valstybės vyrus“.

Vis dėlto pasakyčiau, kad tas motulės 
paveikslas yra kur kas .didingesnis ir da
bartinio lietuvio širdžiai patrauklesnis. Vai 
dilutes, be abejo, buvo istorinė tikrovė, Bi 
rutės pagrobimas gal buvo istorinis faktas, 
bet padavimų pagražintas, istorijos roman 
tikos atkurtas,’ jis pavirto gražia praeities 
lyg abstraktine legenda, o lietuvės motinos 
paveikslas neatsiejamas nuo vakar dienos 
ir dar ir šios dienos visos lietuviškos rea
lios buities. Ta buitis po anų baudžiavos 
ir vergovės laikų kitėjo, laisvėjo ir gerėjo, 
bet ir tada motinos gyvenimas nebuvo leng 
vas, o jos uždavinys pasiliko tas pats: švies 
ti šeimoje meilės šiluma, suprasminti vai
kų gyvenimą, įkvėpiant jiems kilnių sieki
mų, dorovės principų ir ryžto geresnio gy
venimo siekiant...

Sielvartas ir skausmai dėl vaikų laimės 
ir pagimdė liaudies lyrikoje tą gražųjį mo
tinos kultą. Tas meilės motinai ir bendrai 
tėvams pagarbos kultas lietuviams pavirto 
kad ir nerašytu, bet tvirtu moraliniu įstaty 

mu. Kieno jautri širdis tam įstatymui ne
paklustų? Reti buvo tėvų negerbimo atsiti 
kimai. Panašūs atsitikimai nuaidėdavo per 
visus aplinkinius kaimus, per visą parapi
ją ir visuomenės buvo griežtai ir neatlai- 
džiai smerkiami, panašiai kaip tradicinei 
moralei nusidęjusios mergaitės nuodėmė 
nebuvo atleidžiama.
' Iš liaudies lyrikos motinos kultą perėmė 
ir mūsų poetai, prieš Maironį, Maironis ir 
po jo visa plejada naujųjų poetų. Jie tą 
kultą dar labiau iškildino, sutapatindami 
jį su didžiąja Motina — Tėvyne.

Dabartinė Lietuvos okupacija, pamynusi 
visas lietuvio širdžiai brangias tradicijas, 
jau pagimdė ir dar pagimdys naują liau
dies lyriką, kuri nušvies sunkiąją gimto
sios žemės buitį. Toje lyrikoje jau dabar 
pirmąją vietą užima dabartinės motinos 
skausmas, motinos gimdytojos ir motinos 
Tėvynės...

—o—
Kaip paprastai po paskaitos sekė meniš

koji dalis. Būrelis mažųjų kas padeklama
vo motinos garbei, kas padainavo, kas pa
skambino, kas armonika pagrojo. Motinų 
džiaugsmui „artistai“ kirstai buvo plojami 
ir skanėstais apdovanojami. Dar didesnio 
entuziazmo ir triukšmingų „bravo ir bis“ 
nusipelnė scenoje pasirodęs mažųjų choras.

Didžioji staigmena tačiau buvo tautinių 
šokių grupės pasirodymas. Paryžiuje dar 
yra gana veiklaus jaunimo būrelis. Tą bū
relį kasmet papildo iš svetur Paryžiun at
vykę mokslų tęsti studentai bei studentės, 
dažniausiai iš JAV ir Kanados. Neretas 
svečias yra vienas kitas menininkas. Tas 
jaunimas ir sudarė šokėjų grupę. Viešai 
sėkmingai ji pasirodo nebe pirmą kartą ir 
ne vien lietuvių tarpe, bet įvairiomis progo 
mis ir svetimųjų tarpe, kaip, pvz., per poe
to Milašiaus 20 m. mirties sukakties minė
jimo iškilmes, arba Sorbonoje, kur daly
vavo apie 20 tautybių grupių daugiau kaip 
3000 prancūzų ir kitataučių žiūrovų aki
vaizdoje.

Grupės vedėja yra jauna Paryžiaus Uni 
versiteto doktorantė p-lė Marijošiūtė, mū
sų talentingojo dirigento ir muziko duktė. 
Paryžiečių lietuvių tarpe busimoji moksli
ninkė visus žavi nevien kaip „trupės“ ve
dėja. Ji kartu yra ir šokėja, aktorė, daini
ninkė, organizatorė, visada greita bet ku
riam lietuviškam darbui. Daili ir sociali, 
gyva ir temperamentinga ta šauni lietuvai 
tė visais požiūriais yra garbinga emigraci
nio jaunimo reprezentante, palaikant lietu 
vybę ir saugojant tautines tradicijas. Liau 
dies dainelių jos repertuaras tiesiog neiš
semiamas. Jai prilygsta gal tik kita, taip 
pat šauni ir pavyzdinga mergaitė, panelė 
Kapočiūtė, enciklopedijos leidėjo duktė.

Iškilmėms užbaigti p. Marijošiūtė su ga
biu choristu ir dainininku - mėgėju, pary
žiečiu p. Vrublevičium, duetu padainavo 
kelias nuotaikingas daineles. Gausi audito
rija išsiskirstė pakelta nuotaika, moraliai 
sustiprėjusi ir su ryžtu nepaskęsti sveti
muose vandenyse.

Po gražiai praleisto popiečio, kitą dieną 
vienas senesniųjų Paryžiaus lietuvių, dai
nos mėgėjas ir jaunimo bičiulis, visą šau
nųjį jaunimo būrį ir B-nės Valdybą pasi
kvietė stiklui vyno. Svečių tarpe buvo Pa
ryžiun atsilankęs tolimas svečias, mūsų 
emigracinės politikos žymus vadovas L.L. 
K. pirmininkas p. V. Sidzikauskas ir Lietu 
vos Prancūzijoje atstovas p. Dr. S. Bačkis 
su Ponia. Abu diplomatai tarė jaunimo lie 
tuviškajai veiklai pagyrimo žodį. Apibūdi
nę dabartinę Apolitinę padėtį ir mūsų bylos 

(Nukelta į 3 psl.)

Viltis į Tautos Laisvės atgavimą

Birželio mėnuo savo įvykiais mūsų bran
giajai Tėvynei Lietuvai lėmė skaudžią ir 
nelauktą buitį, daug kraujo, aukos ir kan
čios. Jau 19 m. kaip baisus, viską naikinan 
tis uraganas, kaip sodybas plėšiantis vie
sulas, Lietuvą užgulė bolševikų okupacija, 
sugriaudama laisvą, nepriklausomą, kūry
bingą Tautos gyvenimą. Jau 18 m. nuo ma 
sinio Tautos trėmimo į Sibiro plotus, nuo 
Pravieniškėse, Rainių miškelyje ir kitose 
vietose padarytų sadistinių žudymų, kurie 
iš pagrindų sukrėtė visą lietuvių tautą. Bol 
ševikų smurto pirmųjų metų patirtis paro
dė kad jų santvarkos pagrinde glūdi kaž
kas baisaus, nežmoniško, demoniško. Nie
kas nebeturėjo daugiau ko prarasti, kaip 
tik savo galvą. Tad neveltui vos pirmajai 
progai pasitaikius — kilus vokiečių rusų 
karui, prasidėjo didysis lietuvių tautos su
kilimas prieš okupantus, kurie pakrikdyti 
skubėjo nešdintis, iš kur atėję. Nors Lietu
va pasipuošė savo geriausių sūnų partiza
nų kapais, bet pasauliui parodė savo dva
sines ir moralines vertybes., savo pralietu 
krauju parodė žūtbūtinį pasiryžimą atgau
ti Laisvę ir Nepriklausomybę.

Birželio įvykiai dar nėra pasibaigę. Su- 
teriotoje Tėvynėje dar plevėsuoja Maskvos 
bedieviškoji vėliava, simbolizuojanti sun
kią lietuvių vergiją. Tačiau turime galingą 
viltį, kad daug kančios patyrusi brangioji 
Tėvynė Lietuva vėl bus Laisva ir Nepri
klausoma! Viltis turi kuo remtis, kad būtų 
galima protingai laukti to didžiojo gėrio; 
jei nieku nesiremtų, tuomet būtų tuščia, 
apgaulinga iliuzija. Mes tikime į Dievo Ap
vaizdą galingą, į Dievo teisingumą, kuris 
numeta nuo sosto galiūnus ir išaukština 
žemuosius, šviesaus atminimo popiežius Pi 
jus XII kartų kartais, kalbėdamas į paverg 
tuosius ir į pasaulį, iš naujo kėlė pagrindi
nes teises, kad „Tautos būtų valdomos ne 
ginklų jėga, bet teisės didingumu, kad kiek 
viena tauta džiaugtųsi religine ir civiline 
laisve ir būtų vedama į santarvę, taiką, 
darbštų gyvenimą. Nepajudinamu dvasios 
stiprumu, kalbėjo Pijus XII, perneškite ne 
laimes, puolimus, perneškite trėmimus, ka
lėjimus ir visus dalykus, bet neišsižadėkite 
tikėjimo, neatleiskite tampriausių ryšių su 
Apaštalų Kunigaikščio Sostu. Būkite tikri, 
kad jums niekados nestokos Dievo pagal
bos!“ Birželio įvykiai teskatina mus visada 
būti ištikimais Dievui ir Tėvynei!

Kun. P. D.

Pamaldos

COVENTRY — šį sekmadienį, birželio 7 
d. 12 vai., St. Elizabeth bažn., St. Eliza
beth's Road.

NOTTINGHAM — birželio 14 d., 12.15 v. 
Pamaldų metu solo giedos J. Kasperavi
čius.

BRADFORD — birželio 7 ir 21 d., 12.30 v. 
LEEDS — birželio 7 d., 3 vai. p.p.

J. PAUKŠTELIS

Pabudimas
VIEŠNIA

Įėjęs į kiemą, Valentas pajuto dešros ir 
kiaušinienės kvapą. Negi svečių yra? Žvilg 
terėjo seklyčios pusėn — prie atdaro lan
go sėdi Rožytė ir toji... kuri tada su dvira
čiu... Greitai nusuko žvilgsnį — į darželį 
pasižiūrėjo, į karvelius pastogėje, paskui į 
save... atsiminė guzą kaktoje, kurį rytą bu 
vo Įsimušęs... Kelnės vėl susiraukšlėjusios! 
Gūžtelėjo ir įsmuko į vidų.

Pirkioje buvo tuščia, tik ūžė musės. Bet 
iš gryčiukės tuoj atėjo Marijona. Ji buvo 
pasipuošusi — kaip ir kiekvieną sekmadie 
nį — su žaliu sijonu, raudonmarge palaidi
ne, balta mėlynomis gėlėmis skarele.

— Kur ir buvai taip ilgai? Gal tat ir iš
alkai? — kaip ir barėsi Marijona, geromis, 
mėlynomis akimis į jį žiūrėdama. Ji nuo 
pat pirmos dienos nutarė, kad Valentas vis 
tiek dar viščiukas tebėra — tokio dar nei 
kaulai, nei raumenys kaip reikiant nesu- 
tvirtėję — ir kad toks reikalingas priežiū
ros. Jei neprižiūrėsi, tai bematant ir ap
augs gyvaplaukiais ir pradės nykti. Ji jau 
žino. Todėl ir dabar tuoj sujudo duoti val
gyt — nešė duoną, viralą, mėsą ir vis kal
bėjo:

— Visai nusilpsi, taip ilgai nevalgyda
mas! O kai reiks šieną ar rugius plauti, tai 
ir negalėsi. Šeimininkė kažin ar samdys ki
tą plovėją — gali tekti vienam išprakai
tuoti.

Valentas lyg negirdėjo — kando dide- 
liasi kąsniais duoną, srėbė viralą — galvo
je stovėjo viešnia. Atvažiavo! Kažin ar da
bar jinai jį pamatė? Bet... vis tiek jis čia 
nebebus!

— O gal rūgusio pieno dar atnešti? — 
klausė Marijona. — Toks sušilęs — širdis 
atsigautų.

Ne, rūgusio pieno jis nenorįs! .
Seklyčioje, pamačiusi einantį per kiemą 

Valentą, viešnia labai nustebo.
— Žiūrėk, Rožyte — tas pats vaikinas, 

kuris anądien dviratį man sutaisė!
Rožytė nusijuokė: tas vaikinas dabar pas 

juos — mama pasamdžiusi.
— Pas jus?! Tai kada jį pasamdė?
— Gi neseniai.
— Ir dabar jis visą laiką bus pas jus?
— Na, taip — jei pasamdė.
„Jis gan įdomus“, — pagalvojo viešnia. 

Ir jai norėjosi greičiau eiti į pirkią. Tada 
tik suėmė abiem rankom už rato, spustelė
jo, ratas ir atitiestas.

— Ką jis dabar darys parėjęs? — klausė 
pusseserę.

— Ką jis darys. Pavalgys, paskui gal 
kur eis...

— Einam pas jį. Man įdomu, ar jis mane 
pažins, ar ne?..

Rožytei taip pat norėjosi greičiau pasiro 
dyti su savo prašmatnia viešnia. Tai jos 
tikra pusseserė!

Ir mergaitės, patenkintos abi nučiaužė į 
pirkią. Valentas tebevalgė, Irena žvilgterė
jo nežymiai: tikrai jis nieko sau!

— Labas! — tarė garsiai, skambiai. — 
Mes, rodos, jau pažįstami?.. Juk jūs man 
anądien dviratį sutaisėte.

Valentas pasilenkė labiau ant dubenio ir 
skubino valgyti, lyg pasiryžęs tuoj kur 
nors eiti.

— Bet jūs taip puikiai tada jį sutaisė
te, kad jokio ženklo, jog buvo perlenkiąs,

— tęsė viešnia.
Tyli. „Jūs“! Žvilgterėjo vienu akies kam

pu į ją.
Ji tuo metu žvilgterėjo pro langą.
— Kokios puikios gėlės! Aš baisiai mėgs 

tu bijūnus... O jūs ar mėgstate gėles? —vėl 
kreipėsi į jį. Jis’šyptelėjo.

— Žinoma, nemėgstate. Visi vaikinai ne
mėgsta gėlių... Įdomu, šokti ar. jūs mėgs
tate, ar ne?

Ji jautėsi laisvai, bet iš karto kaip ir ne
surado apie ką kalbėti.

— Pasakyk, Rožyte, ar jis mėgsta šokti?
— Ką jis mėgs. Nei mėgsta, nei ką, — 

iščirškė Rožytė. Ji laikėsi įsikibusi vieš
nios parankės, ir iš primerktų jos akių pro 
retas blakstienas sklido šviesios, jautrios 
kibirkštėlės. Dažnai jos taip sklisdavo, tik 
niekas to vienintelio Rožytės grožio nema
tė — jį nustelbė bendras jos negražumas

— Taip, jis labai rimtas, — patvirtino 
viešnia. — O visi rimtieji nemėgsta šokių. 
Todėl, kad jie nemoka.

Valentas paraudo: rimtas. Jam kažkodėl 
dabar rodėsi, kad /rimtas“ — tai tas pat, 
kas „davatka“.

— O kas jums sakė, kad aš rimtas? —nu 
rijęs kąsnį, kuris net gurkštelėjo, pastorė
jusiu balsu paklausė.

— Na... todėl, kad jūs toks atrodote... 
bažnyčioje ilgai būnate... tur būt, labai 
daug meldžiatės...

Šie žodžiai Valentą net įžeidė. Kas vyrui 
gali būti labiau žeminančio, kaip žodžiai: 
„Davatka, šokti nemoka ir bažnyčioje il
gai meldžiasi“.

Stovėdama prie krosnies, Marijona pykti 
pradėjo dėl tokios kalbos: ir ko čia dabar 
kabinėjasi prie to bernioko? Kabinėjasi, ir 
tiek.

— Žinoma., kad jis rimtas, — tarė nebe- 
iškentusi. — Argi jūs dar nežinojote?

Valentas atsisuko į ją: mat, dar ir toji — 
„rimtas“.

— O kas tau, Mariut, sakė, kad aš rim
tas? — tarė priekaištingai.

— Tat — su pintikliučkomis nepraside- 
di, tai ir rimtas. Jei prasidėtum...

— O gal aš prasidedu?
— Argi prasidedi? Sekmadieniais sėdi 

sau prie arklių, ir tiek.
— Ką čia jau sėdžiu?
— Argi nesėdi? Sėdi...
Irenai nelabai patiko, kad Marijona — 

prasta tarnaitė, — įsikišo į jos kalbą. Ji vis 
dėlto viešnia, atvažiavusi iš miesto! Jų 
Liudvė niekad taip nepasielgtų.

Rožytei taip pat norėjosi dalyvauti bend 
roję kalboje, bet, pamačius, kad Valentas 
kiek sumišęs, jaudinasi, — ir jos mintys 
visai susiraizgė.

Staiga Valentas padėjo šaukštą, atsisto
jo, skvernus pasitampė ir — į duris.

— Kur jis dabar išeina?
Rožytė truktelėjo pečiais.
.— Nežinau... gal tikrai kur į šokius.
Jos veidas buvo kiek graudus.
— Ką jūs čia kalbate? — atsiliepė Mari

jona. — Nueis kur pas arklius ir sėdės iki 
vakaro. Juk visada taip. Baisiai myli ark
lius. Ne tik arklius, bet ir aveles — viso
kius gyvulius myli. Niekada nepraeis pro 
šalį nepaglostęs. O jei kokį plutgalį kišenė
je turi, tai tuoj ir supeni... Toks jau minkš 
taširdis. ‘

Jodvi taip pat išslinko į kiemą. Apsidai
rė, abi nelinksmai prasišiepusios, — pastai 
giojusios suėjo į darželį.

— Jūsų darželiai labai gražūs! —kalbė
jo viešnia.

— Ką čia jau gražūs. Nei gražūs, nei ką.
Abi pauostė bijūnus, nosis prikišusios, 

— skaniai kvepia! Vaikščiojo, dairinėjosi: 
oras šiandien labai gražus!

— Gegutė kukuoja, — pasiklausiusi pa
aiškino Irena.

— Tai jau kukuoja.
— Tur būt, čia kur lizdą turi susisukusi.
— Gal ir turi...

Susėdo pašaly ant suoliuko, kalbėjosi 
apie orą, apie paukščius paskui apie šo
kius, gegužines ir vėl apie orą, o abiejų 
mintyse buvo Valentas. Irena gailėjosi, 
kad nesurado su juo tinkamesnės kalbos. 
Taip jau išėjo!.. Būna, kad išeina ne taip, 
kaip nori, ir gana. Rožytei atrodė, kad jis 
nelinksmas. Ko jis galėtų būti nelinksmas? 
Ar bent ant manęs dėl ko nors nepyksta?

Vis tiek aš čia nebūsiu! — vaikščioda
mas po klėtelę, abi rankas į kišenes susiki
šęs, kalbėjo sau Valentas. — Visi jie į tave 
žiūri, kaip... Dabar ir ta panelė. „Rimtas"! 
Mano, kad jei tu samdinys, prastas, tai ir... 
O Morkuvienė velnias! Tikras velnias... 
Voras!

Atsisėdo ant lovos krašto, paėmė veidro
duką, pasižiūrėjo: gal tikrai jis panašus į 
davatką?..

Šiandien pat išeitų, bet... Gal neverta 
pasirodyti prie tos panelės... kelti triukš
mą... Nors ji jam nei šilta, nei šalta!..

Atsistojo ir pats nepamatė, kaip atsirado 
pas Juzį, kuris gulėjo kluono paunksnyje, 
po medžiu.

— Einam.
— Kur?
— Kur nors... Nuobodu namie sėdėti.
Juzis visada paklusnus bundžiaus suma

nymams. Ir po kelių minučių jiedu jau 
drožė paruge.

Ėjo daugiau tylėdami.
Tik štai pagal rugius ežia beeinąs Pimpė 

su Pimpiene. Senis nosį nukabinęs, švar
kas dukslus, kabaldžiuOja kaip ant pagalio. 
Priešinga senė — nosį pakėlusi, riesta, su 
akiniais, šviesi plona suknelė prie blauzdų 
prilipusi. Pimpienė visada prašmatniai ren 
giasi..

Berniokai pasigūžė, kad nepamatytų.
Miške Juzis tuoj puolė rinkti žemuogių. 

Susilenkęs, šnirpšdamas, net stenėdamas, 
griebė žiupsniu ir kišo į burną, — jis bu
vo labai smalsus prie saldžių dalykų,

(Bus daugiau)

3
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BALTRAUS UŽRAŠAI
PIRMADIENIS

Uh... galva... uch... och... Ką? Jau de
vynios? Tai pramigau? Ir į darbą vėl 
neisiu. Ką bosas sakys rytoj? Uch... Tai 
prisilakta. Och... kad aš daugiau gerčiau... 
A... bet kiekvieną pirmadienį tą patį sa
kau. O penktadienį ir vėl. Tai vardadienis, 
tai sukaktuvės, tai minėjimas. Progą vis 
surandu. O praeitą savaitgalį nusistačiau 
negerti. Ir negėriau. Na, ir kas iš to. Vis 
tiek velnias gavosi. Pristojo Zablockis, ei
nam, einam... Po peną , 21“ palošti. Ką gi, 
girdi, smulkiai. Laiką praleisti... Pralei
dau! Laiką ir penkis svarus. Och... Eisiu 
sveikatos pataisyti.

Bet reikia patikrinti kišenes — kiek man 
dar nuo vakar liko. Vai, vai... bloody 
health... tik variokai. Ką dabar daryti? Ir 
iš ko visą savaitę gyventi? Reiktų iš ko 
nors paskolinti kokį svarą. Eiti pas Kviklį? 
Ne, pas jį negausiu. Su juo nesusikalbėsi 
nuo to laiko, kai nusipirko- namus. Lordą 
vaizduoja. Prisileido visas palėpes ir ka
maras gyventojų, kurie jau prie įeinamų
jų durų turi batus nusiauti, kad linoleumo 
nesubraižytų! Atsilankę draugai įsileidžia
mi tik po nuodugnaus šeimininko skrynin
go. Ir po 7 vai. vakaro kapų tyla, kuri pri
valoma visiems, o tą tylą sudrumsti kosu- 

,liu gali tik pristatę gydytojo pažymėjimą, 
kad serga flu.

Tiek jau susirgęs tas Kviklys didybės 
manija, kad, norėdamas kaimynams ang
lams užimponuoti, vakarais nedega švie
sos. Sėdi su šeima tamsoje, kad kaimynai 
manytų, jog ir jis turi televizijos aparatą.

Kaip greit užmiršo, kad dar neseniai 
pats gyveno nuomojamame kambaryje, ir 
reikėjo tik pasiklausyti tuomet jo, kai pil
nomis ašarų akimis nusiskųsdavo: kaip 
žiauriai jį šeimininkai išnaudoja, brangiai 
lupdami už mažą, nepatogų kambarį, kaip 
sukūrena jo anglis, kaip reikia arbatą, cuk 
rų ir margariną tarbelėje su savim nešio
tis į darbą, nes palikęs kambaryje — grį
žęs nerasdavo.

Prisipažinsiu, kad aš nesu perdaug jau į 
labdarybę linkęs. Ir sunku iš manęs 6 pe
nus iškaulyti aukom ar rinkliavom, bet net 
ir aš jo, aimanų besiklausydamas ir jusda- 
mas, kad man iš gailesčio pradeda gerklę 
spausti ir neužilgo pravirksiu, jį apkabinęs 
iš. paskutiniųjų nupirkdavau jam paintą, 
kad nusiramintų.

Ne, pas jį neisiu.'Bet kur gauti? Pas ką 
eiti? Pas Trumpakojį? Vargu pas jį gausi: 
„šuniukais“ gyvena. Kiekvieną savaitgalį 
šunų lenktynėse praleidžia. O iš lenktynių 
grįžęs, šaukia, kumščiu stalą daužydamas: 
„Perkūnai... Taip širdį traukė statyti ant 
2 -. 4. Pastačiau ant 4-2.0 išbėgo 2-4. 
Perkūnai... Na, bet kitą savaitę atsiimsiu“. 
Atsiima. Yra ir daugiau tokių, greitai ir 
lengvai pralobti pasiryžusių. Zenonas, pa
vyzdžiui. Jį visuomet rasi laikraščiu apsi
klojusį. Bet arčiau priėjęs pastebi, kad tik 
paskutinį puslapį studijuoja. Arkliukai!.. 

. Jais serga. Žinovas. Arklių, žokėjų, maha
radžų vardais švaistosi, kaip žirniais, Suvi
liojo jis ir mane kartą. Niekad nepamiršiu. 
Šnibžda jis man į ausį: „Niekam nesakau, 
bet tau, girdi, pasakysiu“. Tu man kartais 

t bankrutkę susukti duodi ir pusę kronos pa
skolinęs neprašai grąžinti... Turiu arklį!.. 
Garantuotas. Kalbėti neapsimoka. 10 už 1 
moka. Na, ir užsidegiau. Ką gi, taip lengva 
įsigyti pinigo, kurio man visuomet trūksta. 
Išvertęs kišenes, radau tik 10 šil., kuriuos 
man šeimininkė davė sumokėti už radiją. 
, Sorry“, sakau Zenonui, „neturiu pinigų“. 
Dėk, sako, tuos 10 šil. Po valandos gausi 
atgal, ir dar priedo 5 svarus. „Meteoras“, 
sako Zenonas, ne arklys, o viesulas. Pusiau 
kely paliks kitus kuinus. Garantuotai.

Padėjom. Ant „Meteoro“. Po valandos pa
matęs įeinanti Zenoną, žinojau, kad „Mete
oras“ nepateisino savo vardo. Neprisime
nu, kokiu vardu aš pavadinau jį ir Zenoną.
Ėjome namo nosis pakabinę. Zenonas be 
galvos. Be kiaulės galvos, tai yra. Žmona 
jam buvo davusi pinigų kiaulės galvai nu
pirkti — košelienai.

Mano šeimininkė stebėjosi ir pečiais 
traukiojo, negalėdama suprasti, kaip čia aš 
šį kartą jos pinigus „pametęs“ parėjau ne
girtas.

Hm... Pas ką čia eiti? Pas vedusius? Ne. 
Angles vedusiems žmonos užsiuvo kišenes. 
Nereikalinga, sako. O mūsiškiai? Irgi ne ka 
pitalistai. Žiūrėk, jeigu vieną savaitę suren 
gė party, tai kitą naujus indus perka. Ge
rai žmona. Bet geriau be jos. Buvau ir aš 
tokią parsivedęs. Pradžioje nieko. Ir arba
tos išvirdavo ir „I love you“ dukart į dieną 
sakydavo. Bet kai po honeymoon pradėjau 
teirautis, kada ji eis dirbti, grįžęs namo vie 
ną vakarą neradau nei žmonos, nei , Comi- 
kų“. z

Och... Nežinau, nei kur eiti, nei ką dary
ti. Paskaityti ką? Neverta. Anglų laikraš
čiuose vis tas pats: ar sūnus tėvus nužudė, 
ar tėvas vaiką. Tas tėvas, kuris vaiką už
mušė, girdi, teisinasi, kad vaikas trukdęs 
jam žiūrėti televizijoje „Wagon train“.

Mūsų laikraščiai? O, jų nesuprasi. Kar
tais rašo: „Nerašykite saviškiams. Rašyda
mi laišką, rašote jiems mirties sprendimą“. 
Kitą kartą per įvairių firmų siuntiniams į 
Lietuvą skelbimus laikraščio antraštę var
giai gali įžiūrėti. Neužilgo tur būt, skelbs 
laivų bendroves, kurios parūpins kelionę į 
namus.

Ne, bet kelsiuos. Išsivirsiu ryžių. Išeina, 
kad šią savaitę tik ryžiais teks pasitenkin
ti. Daugiau nieko neturiu. Na, bet kitą sa
vaitę atsigausiu. Kad aš daugiau gerčiau!

Baltrus K.

KASDIENINĖS MŪSŲ DUONOS...
Norint palaikyti savo sveikatą, būtina 

vartoti įvairų maistą. O kaip dėl duonos? 
Kai kas linkęs tvirtinti, kad tunkantiems 
reikia vengti duonos. Bet tai netiesa. Jeigu 
kas tunka, tai ne vien nuo duonos. O kam 
iš viso nėra pavojaus tukti, šalia kitokio 
maisto duonos reikia valgyti dėl to, kad

duona yra pirmaeilis energijos šaltinis, 
duona yra geras proteino šaltinis, 
duona yra labai svarbus ir labai pigus

B vitaminų šaltinis,
duona yra geras šaltinis būtinų mums 

mineralų — geležies ir kalci j aus.
Kiek tad reikia valgyti duonos? Tiek, 

kiek yra noro ir kada yra to noro.

UŽSIDIRBO BAUDAI SUMOKĖTI
Kalifornijoje tūlas Poston laimėjo Kiwa- 

nis klubo 5 dolerių premiją už „pavyzdin
gą vairavimą“ ir tiek pat tuoj sumokėjo 
baudos už nesilaikymą vairuotojams nusta 
tytų taisyklių.

MEILĖS ISTORIJA
Vokietijoje, Eiseldorfe, ūkininko Schwim 

beck duktė Agnė padegė savo tėvo daržinę 
ir gyvenamuosius namus. Policijos apklau
sinėjama, ji prisipažino, kad tai padariusi, 
norėdama pasimatyti su savo mylimuoju, 
kuris tarnauja vietinėje savanorių gaisri
ninkų grupėje.

PRIVERSTINIS DAINAVIMAS
Michigano valstijoje Amerikoje, Centre

ville mieste, prie Cabby Walter Holm durų 
pasibeldė vyras. Šeimininkas įsileido. Ta
da svečias išsitraukė peilį ir grasindamas 
vertė jį dvi valandas dainuoti.

LENKTYNĖS DĖL ENCIKLOPEDIJOS

(E) Akivaizdoje to fakto, kad laisvojo 
pasaulio lietuviai net svetur gyvendami su 
gebėjo išleisti jau 17-jį „Liet. Enciklopedi
jos“ tomą, Vilniuje paskutiniu laiku sparti 
narni enciklopedijos paruošimo darbai. 
Kaip jau pranešta, „Lietuviškąją Tarybinę 
Enciklopediją“ leis Lietuvos Mokslų akade
mija. Enciklopedijos vyr. redakcijos narys 
J. Žiugžda „Tėv. Balse“ aštriai pasisako 
prieš Vakaruose paskelbtąją prielaidą, kad 
„turėjusi pasirodyti enciklopedija jau nu
marinta“. Girdi, tai šmeižtas. „Liet. Tar. 
Enciklopedijai“ leisti iniciatyva išplaukusi 
grynai iš Liet. Mokslų akademijos, o žinios 
apie „numarinimą“ esančios visiškai netei 
singos. Jau esąs sutvarkytas visos enciklo
pedijos vardynas, pirmojo ir antrojo tomo 
straipsniai paskirstyti autoriams ir žymi jų 
dalis, o kai kurių sričių esą ir visi jau pa
rašyti. Pirmasis stambusis tomas būsiąs 
dar šiais metais atiduotas spaudai, o „per 
šį septynmetį tikrai pasirodys visi užpla
nuotieji 19-20 Enciklopedijos tomų“.

„LIETUVIŠKOS. APYSAKOS“ DAR 
KARTA FILMUOJAMOS

(E) „Film-Revue“ (Karlsruhe) š.m. 9- 
me numeryje daugiau negu puslapį pasky
rė naujai kuriamam filmui, kurio siužetas 
imtas iš šilutiškio tašytojo Hermano Su- 
dermano novelių knygos „Litauische Ge- 
schichten“, būtent, iš „Jons ir Erdmė“. Vy
riausiąjį vaidmenį (Erdmės) vaidina pa
saulinio garso artistė, jaunoji italė Giulet- 
ta Masiną, žinoma iš filmų „La Strada“, 
„11 Bidone“ ir kt. Jos partneris Carl Rad- 
datz. Žurnalas juos skaitytojams pristato 
kaip „lietuvišką meilės porą“ (filme). 1 
teksto aiškėja, kad filmui siužetą parinku
si pati Masina, kuri tai motyvuoja žo
džiais: „,čia vaizduojami panašūs charakte 
riai ir klausimai, kokie aptinkami ir pas 
mus, Po slėnyje (Italijoje)“. O režisorius 
Viktoras Vicas (jis savo pavardę taip ir ra
šo) pareiškė: „Tai yra istorija, kuri liečia 
mus visus“. Dalis filmo buvo statoma Ber 
lyne, dalis prie Varšuvos. Matyt, filmo ga
mintojai negalėjo (ar nenorėjo) vykti į Ši
lutės apylinkę, kur vyksta istorija. Anot 
filmo statytojų, lenkai jiems ne tik nekliu- 
dę, bet dar padėję, net scenarijaus netik
rinę.

BE RANKŲ IR BE KOJŲ GYVENA

Žinoma, taip būna Amerikoje. Iš tiesų 
ne taip būna, bet taip yra. Dr. Anne Carl
sen, dabar 43 metų amžiaus, gimė su tanko 
mis tik aukščiau alkūnių, su dešine koja 
viršum kelio ir su kaire nenormalia, kuri 
vėliau buvo nuplauta,

Šiandien ji yra pedagogikos daktarė.
Ketverių metų sulaukusi ji neteko moti

nos. Tėvas, vyresnioji sesuo ir keturi bro
liai turėjo pakankamai kantrybės ir pašiau 
kojimo, kol mergaitė pasiekė mokyklinio 
amžiaus. Mokyklon ją leido tik tada, kai 
psichiatras pripažino, kad galima. O mo
kykloje ji per metus išeidavo dviejų metų 
kursą. Kai jai nupjovė sukreivotą koją, tai 
tada pritaisė dirbtines, bet tuo metu jau iš 
kilo klausimas, kaip bus su universitetiniu 
mokslu. Čia jai sunkiau buvo susigyventi 
ir susilaukti pagalbos. Bet po ilgesnės per
traukos ji vis dėlto pasiekė savo: gavo tei
sę mokyti fiziškai sužalotus vaikus.

Vasaros metu ji mokėsi, išėjo universite
to kursą ir įsigijo doktoratą. Po to ji buvo 
paskirta specialių sąlygų reikalingų nesvei 
kų vaikų mokyklų inspektore.

Ji pajėgia net šiek tiek rašyti specialiu 
įrankiu. Net ir vairuoja specialų automo
bilį. Tik valgyti verda jai kiti.

Susitikimas su Marsiečiu
Savo metu Olandijos spaudą buvo pakė

lusi triukšmą, kai karalienė pavedė savo 
aklą dukterį gydyti šundaktariui Hofmans.

Dabar buvo vėl sukeltas naujas triukš
mas, kai karalienė nutarė priimti George 
Adamski, 68 metų lenkiškos kilmės ameri
kietį, kuris prieš keletą metų Palomar kal
nų papėdėje Kalifornijoje turėjo būdelę ir 
pardavinėjo dešreles, o dabar yrą pasida
ręs .skrajojančių lėkščių“ specialistu. Jis 
tvirtina, kad jo draugai yra marsiečiai, Ve
neros gyventojai ir iš kitų nuošalesnių pla
netų.

Karalienės dvariškiai ir ministerių kabi
nėtas buvo priešingi karalienės pasimaty
mui su tokiu asmeniu, bet karalienė laikėsi 
užsispyrusi. Karalienė, girdi, kaip šeiminin 
kė, negalinti svečiui prieš nosį užtrenkti 
durų. Dėl to Adamski buvo priimtas, bet į 
tą priėmimą buvo pakviesti generalinio šta 
bo viršininkas Olandų oreivystės draugi
jos pirmininkas ir kt. Tuo būdu šitų rimtų 
asmenų akivaizdoje buvo patenkintas ka
ralienės noras pasimatyti su žmogum, ku
ris turi ryšio su antgamtiniais dalykais.

O Adamski buvo toks laimingas, kad 
viešbučio prieangyje susitiko vieną dieną 
inteligentišką žmogų, kurio būta iš Vene
ros planetos. Kiek vėliau likimas suvedė 
jį su marsiečiu ir saturniečiu. Šitie abu ir 
kalbino jį keliauti į erdvę. Palikęs dešrelių 
pardavimo būdą, Adamski priėmė pasiūly
mą, gavo išgerti stiklą bespalvio skysčio, 
susitiko dar su nepaprasto grožio šviesia
plauke Kaina ir juodbruve Ilmuth ir apke 
liavo erdves, įsigydamas pažinčių ir 
draugų. Kažkurioje tų planetų vienas ne 
šios žemės filosofų atlaikė jam paskaitą, 
kurioje pažymėjo, kad žemė nėra pati ma
loniausioji vieta gyventi.

Toje kelionėje jis fotografavęs viską, 
bet jam nepasisekė dėl atmosferinių kliū
čių. Parašė knygą „Skraidančios lėkštės nu 
sileido“, kurios išparduota 100.000 egzem-

AMERIKOJE ŽYMIAI GERIAU
Išgirdęs, kad- vieną amerikiečių laiška

nešį buvo apipuolę ir apkandžioję dešimt 
šunų, Rio de Janeiro pašto viršininkas pa
reiškė: „Mūsų užmiesčio laiškanešiai daž
nai apkandžiojami, o kartais net suėdami 
jaguarų“. 

!

P & B SUl’PIl CENTRE ETB
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.

pliorių. Dabar jis važinėja po pasaulį ir 
skaito paskaitas. Jis buvo D. Britanijoje, 
kai Olandijos karalienė parašė ir pakvietė 
apsilankyti.

Olandijoje Adamskio paimti atvažiavo Ii 
muzinas ir nugabeno jį į karalienės rūmus. 
Ten jis papasakojo kai kuriuos savo nuoty 
kius, o taip pat ir apie Kalifornijos mergi
ną, kuri išskrido su Veneros gyventoju.

TRIUŠIŲ VEDYBOS
Alabamos (Amerikoje) viešosiose biblio

tekose uždrausta vaikams skirta knygelė 
„Triušio vestuvės“. Tai padaryta dėl skun
dų, kad ši knygelė skatinanti negrų ir bal
tųjų sambūvį, nes knygelėje rašoma, kad 
juodas triušis vedė baltą.

Autorius Garth Williams pareiškė, kad 
knygelė neturi jokios politinės minties. 
„Niekad nepagalvojau, kad baltieji gyvu
liai, tokie kaip baltoji šiaurės meška ar bal 
ti šunes ar baltieji triušiai turėtų kokią 
nors kraujo giminystę su žmonėmis“, pa
reiškė jis. Tą knygelę jis parašęs ne suau
gusiems, kurie vis tiek nesuprastų jos, nes 
joje kalba tik apie švelnią, jautrią meilę ir 
nėra jokios neapykantą skelbiančios min
ties.

Floridoje knygelė taip pat sukėlė šiek 
tiek nepasitenkinimo, kai vietinio laikraš
čio kolumnistas pasmerkė ją.

Knygelė skirta 3-7 metų amžiaus vai
kams.

SUVALGĖ POLICININKĄ
Papua kalniečiai įsiveržė į kaimą, užmu

ši ir suvalgė kaimo policininką.
' Papua provincijoje žmogėdriškas atsiti

kimas yra buvęs tik prieš 3 metus. 
NEMUNAS BANGUOJA

„DU SVARAI IR ŠEŠI VAIKAI“
Anglijoje, Titchfielde, šešių vaikų moti

na Ann Rudd, rašydama čekį, vietoj „dvie
jų svarų šešių šilingų“ įrašė „du svarai še
ši vaikai“.

NEPASIGEDO VYRO
Izraelyje moteris tik po 5 mėnesių prane 

šė, kad dingęs jos vyras. Policija apklau- 
sinėjo ją, kodėl ji taip ilgai laukusi. „Iki 
šiol aš visiškai nepasigedau jo“, atsakė 
moteris.

S
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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., S.E.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.

MES PASIUNČIAME 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 GALT PRISITAIKINTI PRIE

JAM GERIAUSIŲ APMOKĖJIMO SĄLYGŲ! 

vis dar reikalingi Lietuvai ir kitiems Rytų 
Europos kraštams.
Mes esame tikri, kad jūs sutiksite su mumis, 
jog tikriausia vieta vaistams pardavinėti yra 

VAISTINĖ.
Taigi jei jums rūpi, kad jūsiškis vaistų siunti
nys būtų pasiųstas kvalifikuotų vaistininkų 
priežiūroje, tai mes patariame siųsti per:
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ACTON PHARMACY (export) LTD.

24, CHURCH ROAD, LONDON, W.3.
Telefonas: ACOrn 0712 

Telegramos: ACOFARM LONDON
Rašyti galite lietuviškai ir savo kalba gausite 
informacijų. Jei neturėsite receptų — mes pa
tarsime, kokių reikia vaistų, pasitarę su savo 
daktarais (patarimai nemokami). Visi vaistai 
siunčiami su lietuviškais užrašais (kaip ir kiek 
jų naudoti ir kt.).
Mes turime visas britų gamybos vaistų rūšis ir 
žemyno( prancūzų, vokiečių, šveicarų).
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