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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Krokodilo ašaros
„Literatūros ir meno“ Nr. 11 pakartoja

mos Amerikos lietuvių komunistų laik
raštyje „Laisvėje“ R. Mizaros surašytosios 
mintys dėl dabar jau mirusių Frusto Kir- 
šos ir Kazio Viktoro Banaičio likimo. Sa
ko, tie žmonės senatvėje desperatiškai lei
do gyvenimą. Banaitis dar dirbęs, bet jo 
kūriniai vis tiek tebesą neišleisti. Vadi
nas, pasigailėjimo verti žmonės.

Dė to Mizara ir apgaili juos. Skaudu, 
sako, kai nyksta talentai tik todėl, kad, 
suvilioti melagių, apleido savo gimtąją 
šalį, kur šiandien jie būtų įvertinti ir pa
gerbti.

Tiek Mizara, tiek juo labiau „Literatū
ros ir meno“ propagandininkai gerai žino, 
kad šita tiesa yra tik labai dalinė. Ar Mi
zaros tvirtinimais tiki „Laisvės“ skaity
tojai, tuo mes tikrai abejojame. Jeigu jie, 
žiūrėdami pro raudonus akinius, net ir ti
kėtų, tai ką gi su jais darysi! „Laisvės“ 
skaitytojai, visi tie seneliai ir nusenusios 
tetos, niekam nebedaro jokios įtakos. Bet 
mes galvojame, kad ir „Literatūros ir 
meno“ skaitytojai neturi pagrindo tikėti 
Mizaros tiesa. Taip, Lietuvoje pasilikęs 
Mykolaitis-Putinas nepamatė Sibiro, suge 
bėjo persilaužt ir išlikt sveikas, susilaukti 
pagarbos ir įvertinimo.

Bet kur gi po keliolika metų buvo ger
biami ir vertinami Miškinis, Inčiūra, Grai 
čiūnas, Keliuotis, Žlabys-Žengė? Kur labai 
pagerbtas padėjo savo galvelę Kazys Ja- 
kubėnas? Ar ne Sibire? Aišku, kad Sibire. 
O jei taip, tai kam dar rašinėti šitokius
piktus niekus apie pagarbą ir vertinimą?

Tur būt, Kirša ir Banaitis, nors ir skur
džiai gyvendami, vis dėlto numirė be gai
lesčio, kad nesusilaukė tokios bolševikinės 
„pagarbos“. Taip, savo krašto jie gailėjosi 
ir ilgėjosi, bet ne raudonųjų globėjų ir 
gerbėjų.

Agitacija ir sunkumai
Žemės ūkio technikumų uždavinys yra 

ruošti žemės ūkiui žemesnio laipsnio spe
cialistus. Aišku, kad tie specialistai ruo
šiami ne fabrikams. Bet dabar užėjo tok
sai metas, kai tuose žemės ūkio techniku
muose besimokantieji jaunuoliai specia
liai agituojami eiti dirbti į kolchozus ir 
sovchozus. Iš visų paimamos lyg ir prie
saikos būtinai eiti į žemės ūkį. Agituoja
mi jaunuoliai Joniškėlyje, Laučiūnavoje, 
Rietave, net ir Šiaulių medicinos mokyk
loje. Jie visi turi sakyti: mes nebijome jo
kių sunkumų ir‘neieškosime šiltų vietų... 
Dėl ko gi tuos jaunus žmones reikia taip 
įkyriai agituoti?

Matyt, kad kolchozuose ir sovchozuose 
iš tiesų yra didelių sunkumų dirbti ir gy
venti ir dažnas jaunuolis augdamas pra
deda galvoti, jog ta įsigytoji smulki spe
cialybė ne ką teverta. Tur būt, fabrike 
truputį geriau ir be specialybės...

Vergų visur reikia
Vergų bolševikams reikia visur. Reikia 

Žemės ūkyje, reikia ir Kazachstane. Kai 
paraginti iš viršaus visi žemės ūkio tech
nikumų jaunuoliai prisiekinėja eiti dirbti 
žemės, tai Lietuvos komsomolo vadovybė 
savo ruožtu vėl įtikinėja, kaip didvyriška 
yra dirbti Kazachstane. Tiek ten visko jau 
pristatyta ir tiek dar statoma! Važiuokite, 
nes ten reikia stiprių rankų!

Ar toksai raginimas neprieštarauja 
anam, kuris agituoja visus jaunuolius iš 
technikumų eiti į žemės ūkį? Tur būt, 
neprieštarauja. Lietuviukams visur užteks 
vietos, kur tik sunkus darbas. Maskva no
ri sviesto ir mėsos, tai reikia jaunimo že
mės ūkyje. Maskva nori Kazachstane ge
rų kelių, tai ir ten siunčia jaunimą. O 
Maskva šiandien ir yra tam, kad siunti
nėtų ir prižiūrėtų. Imperialistas visada iš 
kolonijų darbo pragyvena ir turtėja.

Išrinktas ar paskirtas?
Paleckis apdovanojo garbės raštu Anta

ną Raguotį ryšium su jo 50 m. amžiaus 
sukaktim. Iš laikraštyje išspausdintosios 
biografijos matyti, kad Raguočio esama 
ištikimo bolševiko su krūva nuopelnų ir 
su krūva ordinų. Tačiau tarp tų nuopelnų 
matyti ir tokių, kurie, tur būt, biografų 
ne taip aptariami, kaip reikėtų. Štai, sa
koma, kad jis savo metu buvęs išrinktas 
Lietuvos komsomolo pirmuoju sekreto
rium.

Mums atrodo, kad jis galėjo būti ne iš
rinktas, bet parinktas ir paskui pagal par
tijos nurodymus patvirtintas. Kitaip sa
kant, paskirtas sekretorium. Tai kam čia 
iškraipinėti dar demokratinių rinkimų 
prasmę.

KOVOS VADA*
Vasario pabaigoje mus pasiekė liūdna 

žinia: širdies smūgio pakirsta užgeso dak
taro Antano Trimako gyvybė. Skaudus 
įvykis velionies šeimai, draugams ir arti
miesiems. Tačiau didžiausias smūgis su 
šia mirtimi yra ištikęs Lietuvą. Mūsų pa
vergtasis kraštas a.a. dr. Trimako asme
nyje netenka mūsų išlaisvinimo kovos va
do, pastaraisiais metais stovėjusio Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
priešakyje, jam pirmininkavusio.

Vis tiek, ar mes matysime VLIKo Pir
mininką institucijoje kaip Lietuvos Res
publikos Prezidento substitutą (pakaita
lą), ar vertinsime VLIKą tik kaip kertinę 
mūsų išsilaisvinimui vadovaujančią orga
nizaciją, VLIKo Pirmininko mirtis palie
čia kiekvieną lietuvį, ar jis būtų tremty
je, ar krašte pasilikęs, ir sukelia jo širdy
je gedulą, liūdesį bei susirūpinimą.

Greit sukaks 24 metai, kai Sovietai, 
brutaliai sulaužydami taikos, nepuolimo 
ir savitarpės pagalbos sutartį, ginkluota 
jėga puolė Lietuvą ir okupavo mūsų kraš
tą. Nuo tos valandos iki šiai dienai visa 
lietuvių tauta grumiasi su pavergėju, siek 
dama atgauti sau laisvę.

Antrojo pasaulinio karo veiksmams ei
nant prie pabaigos, nebuvo lemta išsipil
dyti lietuvių tautos troškimams susilauk
ti laisvės ir turėti sąlygas šeimininkauti 
savame krašte. Laisvasis pasaulis, karą 
laimėjęs, pasirodė nepajėgus sukurti tai
ką ir atstatyti teisę. Lietuvai, kaip ir visai 
eilei kaimyninių kraštų, atsidūrusių so
vietų okupacijoje, teko karčiai nusivilti, 
kai laisvasis pasaulis nesiėmė jokių realių 
priemonių Maskvos imperializmui sutram 
dyti ir priversti raudonąją armiją pasi
traukti iš kraštų — sovietinės agresijos
aukų. Deja, nei Teherano, nei Jaltos ak
tuose, nei Potsdamo susitarimuose mes 
niekur nerandame aiškaus ir kategoriško 
žodžio, kurį būtų tarę Kremliui Vakarų 
sąjungininkai ir pareikalavę atitaisyti so
vietų padarytąsias skriaudas Lietuvoje ir 
kituose kraštuose.

Visa, kam laisvasis pasaulis mūsų atve
ju ryžosi, tai nepripažinimas sovietų smur 
to žygių, kurių pasėkoje Lietuva ir mūsų 
Pabaltijo kaimynai buvo įjungti į Sovietų 
Sąjungą.

1944 metų vasario 16 dieną, vieningai 
sutarus visoms politinėms partijoms ir ko 
vos organizacijoms, buvo paskelbta Vy-

r Septųa/os DIENOS -Į
AR OSWALDAS NUŽUDĖ 
PREZIDENTĄ?

Tiek JAV-se, tiek ir šiapus Atlanto dar 
vis yra daug abejojančių, kad Oswaldas iš 
tiesų nužudė prez. Kennedį.

Abejojantieji tvirtina, kad jis tik buvęs 
panaudotas kitų nusikaltimui pridengti.

GRASINAMA GYDYTOJAMS
Kai kuriose Belgijos srityse ruošiamos 

demonstracijos prieš streikuojančius gydy 
tojus. Du Briuselio gydytojai gavo grasini
mus, kad jie būsią nužudyti. Apie 4.000 gy 
dytojų yra su šeimomis išbėgę Prancūzi- 
jon ir Liuksemburgan, o išbėgdami nu
plėšė net užrašus nuo savo durų.

Ligonius priiminėja karinės ligoninės.

TURTINGIEJI IR SKURDŽIAI
Ženevoje vyksta J. Tautų sukviestasis 

ūkiškai pažangių ir atsilikusių kraštų pa
sitarimas.

Kai kurie net ir turtingųjų kraštų spe
cialistai tvirtina, kad gali ateiti laikas, kai 
neturtingieji kraštai apsijungs kovoti 
prieš turtinguosius. Neturtingieji kraštai 
vis labiau brenda į skurdą, o turtingieji 
turtėja. Dėl to ieškoma būdų, kaip tą pa
dėtį atitaisyti be revoliucijų.

NUVERSTAS BRAZILIJOS 
PREZIDENTAS

Sukilę kariuomenės vadai nuvertė Brazi 
lijos prezidento Goularto režimą.

Pirmoji armija iš pradžių dar palaikė 
prezidentą, bet ir ji vėliau prisidėjo prie 
sukilėlių.

Prezidentu prisaikdintas parlamento pir 
mininkas Mazzillis.

Pagrindo sukilimui davusi baimė, kad 
prez. Goulartas gali įvesti komunizmą. 
Goulartas išskrido į Urugvajų.

KAS UŽ SOVIETUS IR KAS UŽ 
KINIEČIUS?

Sovietus palaiko 73 kraštų komunistų 
partijos.

Kiniečius palaiko 13 kraštų komunistų 
partijos.

Likusios 26 kraštų komunistų partijos 
palaiko sovietus, bet turi prokinietiškas 
grupes. I

IR DRAUGA PALYDINT
RAŽO DR. P. KARVELIS

riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
deklaracija, kurioje atsispindi mūsų tau
tos troškimai ir kuri yra virtusi didžiąja 
mūsų Laisvės Charta kovoje už mūsų tei
ses ir ateitį.

Skaudžiai klostėsi mums 1945 metai, 
atnešę antrąją sovietų okupaciją ir trem
tį. Tragiškomis anų laikų valandomis a.a. 
dr. Trimakas padaro didelį savaimingą 
įnašą, apipavidalinant mūsų laisvinimo 
organizaciją ir nustatant jos politines 
gaires.

Likimo blaškomas, dr. Trimakas atsidu
ria Tuebingene, prancūzų okupacinėje zo
noje. Sveikos lietuviškos nuovokos veda
mas ir nuosekliai darydamas išvadas iš 
VLIKo deklaracijos, įsitikinęs, kad Lietu
vos valstybė tebėra gyva ir kaip tokia turi 
reikštis, velionis ima veikti valstybinėmis 
kategorijomis ir įkuria Lietuvos Konsula
tą Tuebingene.

Mes žinome, kad mūsų diplomatinė tar
nyba anais laikais visoje eilėje valstybių 
neišvystė veiklos ir nerado kelių bei prie
monių atitaisyti Hitlerio-Stalino sutarimu 
mūsų statusui suduotąjį smūgį, likviduo
jant mūsų atstovybes Trečiojo Reicho įta
kos sferoje ir atgaivinti buvusią mūsų 
atstovybių veiklą.

Tad juo labiau įvertintinas dr. Trimako 
žygis Tuebingene. Jo įkurtasis Konsula
tas, vienintelis visoje Vokietijoje, buvo 
tikra palaima dešimtims tūkstančių trem
tyje atsidūrusių mūsų tautiečių .Čia kiek
vienas galėjo gauti ir patarimų, ir globos, 
ir prireikus lengvai sutvarkyti tapatybės
dokumentus.

Kaip žinome, VLIKas po karo 1945 m. 
atsikūrė Wuerzburge, amerikiečių zonoje. 
Savo veiklai VLIKas ten ne tik nesurado 
reikiamos paramos, bet, priešingai, greit 
susilaukė trukdymų. Nuplėšus bolševi
kams pataikaujantiems amerikiečių ko
mendantūros pareigūnams Lietuvos vals
tybinę vėliavą nuo VLIKo būstinės Wuerz 
burge ir neturint minimalių sąlygų laisvai 
veikti, VLIKui teko skubiai ieškoti jo 
veiklai kitos vietos.

Pasinaudojant dr. Trimako sudarytomis 
ypatingomis sąlygomis, nutarta persikelti 
į Tuebingeną. Trimako turėtųjų santykių

BRAZILUOS REVOLIUCIJA 
NEBAIGTA

Brazilijoje po sukilimo vykdomi masi
niai areštai buvusios vyriausybės šalinin
kų. Per praeitą penktadienį ir šeštadienį 
areštuota apie 5.000.

Šiaurės rytų Brazilijoje vykstąs partiza
ninis karas. Dešimtys tūkstančių kaimie
čių priešinasi naujajai valdžiai.

Sao Paulo gubernatorius Barros pareiš
kė, kad naujoji vyriausybė iš jo gavo įga
liojimus, o jei nesitvarkys kaip reikiant, 
tai įgaliojimai galėsią būti atimti. Jis savo 
žinioje dar laikąs 40.000 karių.

BELGUOS GYDYTOJŲ STREIKAS
Nutrūkus pasitarimams tarp vyriausy

bės įstaigų ir gydytojų organizacijos, jau 
pirmąją streiko dieną nebedirbo apie 9.000 
gydytojų.

Įsigalėjus naujam sveikatos apsaugos 
įstatymui, ginčas iškilo dėl atlyginimų.

MALENKOVAS NEBEDIRBA
Maskvos radijas paskelbė, kad po Stali

no trumpą laiką min. pirmininko pareigas 
ėjęs, o paskui išstumtas ir iš tų pareigų ir 
iš partijos centro komiteto Malenkovas 
yra gyvas, dabar jau nebedirba ir gyvena 
niekuo neblogiau kaip buvę prezidentai 
Trumanas ir Eisenhoweris.

PAKALTINO NACIZMU
Sovietų ir kiniečių delegacijos taip smar 

kiai apsikapojo afrikiečių - azijatų konfe
rencijoje Alžyre, kad sovietų delegacijos 
vadovas Gafurovas net ir po konferencijos 
negali atleisti. Paryžiuje jis pareiškė, kad 
prancūzai nesupranta, jog jų dabartiniai 
draugai kiniečiai nori geltonąją ir juodąją 
rases apjungti prieš baltąją. Kiniečių na
cionalsocialistinė propaganda pavojinga 
ne tik Sov. Sąjungai, bet visiems Europos 
kraštams ir visam pasauliui.

REVOLIUCIJA IR GULIAŠAS
Netiesiogiai atsikirsdamas kiniečiams, 

kurie puolė jį už sovietinę politiką, Buda
pešte pasakytoje kalboje Chruščiovas iš
sireiškė prieš tuščio pilvo revoliuciją.

Svarbu esą turėti daugiau valgyti, turė
ti gerą guliašą, mokyklų, namų ir baletą. 

dėka VLIKui pavyko Pfullingene (ties 
Reutlingenu) gauti visai nedidelį kvarta
lą. Čia VLIKas su visais bendradarbiais 
prancūzų okupacinės valdžios buvo įkur
dintas, visu kuo aprūpintas ir galėjo per 
kelerius metus nekliudomai dirbti. Negin
čijamas dr. Trimako nuopelnas, jeigu 
VLIKas čia galėjo gauti ypatingą statusą 
ir naudotis visa eile privilegijų, kurių ki
tur nebebuvo įmanoma gauti. Neveltui šis 
tremties laikotarpis laikytinas istoriniu — 
atrodė, lyg tarytum sostinė būtų buvusi 
čia atkelta.

Greta politinio lietuvių centro Tuebin
gene, dr. Trimakas sudarė sąlygas labai 
gausiam lietuvių akademiniam jaunimui 
tęsti studijas Tuebingeno universitete ir 
čia gauti diplomus. Keli šimtai mūsų jau
nuolių, Tuebingene gavę diplominius laips 
nius, galėjo, leisdamiesi į užjūrių kraštusį 
visaip kitaip tvarkyti savo ateitį.

Būtų domi tema nuosekliai panagrinėti 
šį mūsų tremties laikotarpį Tuebingene. 
Būtų tikrai verta doktorantui apžvelgti, 
kaip anų dienų sąlygomis ir dokumentų 
šviesoje Lietuvos Konsulatas pajėgė įsi
kurti, dirbti ir tik po poros metų, laisva
jam pasauliui nepajėgiant atsispirti impe
rialistinėms sovietų užmačioms, buvo pri
verstas nusiimti iškabą.

Tremties blaškomas, dr. A. Trimakas, 
atsidūręs JAV-se, visa širdimi įsijungia ir 
čia į laisvinimo darbą. Priverstas naujose 
sąlygose pelnytis kasdieninę duoną, dr. 
Trimakas apsikrauna nepaprastai didele 
darbo našta, kuri ir bus pakirtusi jo svei
katą ir žymiai sutrumpinusi jo gyvenimo 
dienas.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Du komunistiniai frontai
Dar neseniai Kinija ir Sov. Sąjunga pa

sirašė susitarimą, pagal kurį abu kraštai 
pasikeičia karinių dainos ir šokio ansamb
lių koncertais. Ta proga amerikiečių „N. 
Y. Herald Tribūne“ rašė:

„Pasiryžimas pasikeisti karinėmis dai
nos ir šokio grupėmis naujajam susitari
mui greičiau teikia karinį pobūdį. Susita
rimas aiškiai rodo abiejų pusių nusistaty
mą ir toliau tęsti politinį ir ideologinį ka
rą visomis įmanomomis priemonėmis, 
'iškaitant dainą ir šokį“.

Toks spėjimas buvo paremtas dar kita 
žinia, kad Alžyre vykusioje afrikiečių ir 
azijatų konferencijoje kiniečių ir sovietų 
delegacijos pradėjo tikras ideologines 
pjautynes. Bet po to ginčas dar labiau pra 
dėjo aštrėti, kai kiniečių laikraščiai atvi
rai užsipuolė Chruščiovą, kaip revizionis- 
tą ir revoliucijos išdaviką. Dėl to „New 
Statesman" rašo:

„Vakaruose esama pagundos su nesle
piamu pasitenkinimu sutikti aštrėjantį ki- 
niečių-sovietų ginčą. Kai kuriais atvejais, 
aišku, jis sveikintinas. Ginčo pradžią juk 
bus sudaręs Rusijos nenoras aprūpinti Ki
niją atominiais ginklais — protingas so
vietų vadų požiūris, kad „liaudies bom
bos“ sąvoka yra paremta iliuzijomis“.

O britų „The Guardian“ ginčo aštrėji- 
mą laiko tikru komunistinio bloko bank
rotu ir jį aptaria šitaip:

„Neaišku, kaip komunistinis judėjimas 
galėtų dar nebepataisomiau suskilti, kaip 
kad šiandien jau yra. Chruščiovo viešas 
atsikirtimas nepasiekia platesnių sluoks
nių. Bet viena po kitos vykstančiose kon
ferencijose juk kiniečiai ir rusai neįprastu 
būdu pjaunasi tarp savęs prieš nustebu
sius žiūrovus, ne tik savo komunistinėje 
šeimoje, bet, praeitą savaitę Alžyre, prieš 
afrikiečius ir azijatus, kurie ten buvo su
sirinkę pareikšti antiimperialistinio soli
darumo“.

VAKARUOSE NĖRA YPAČ BLOGA

Dažnai Vakaruose girdėti balsų, kad 
tarp demokratinių kraštų nėra vienybės. 
O britų „The Sunday Times“ rašo:

„Metų metais buvo mada laikytis nuo
monės, kad NATO sąjunga dėl savo narių 
skirtingos politikos yra visiškai susiskal
džiusi. Iš tikro generolas de Gaulle‘is prie
šingas tokiai NATO sąjungai, kokia ji yra, 
ir tai, be abejo, yra ardomoji jėga. Tačiau 
ta sąjunga veikia iki šiol, nors ir netobula 
būdama, vyksta daugybė visokių ne vi
siems matomų pasitarimų ir bendradar
biavimas. O kai žiūrime, tai komunistinis 
pasaulis dar net labiau yra susiskaldęs. 
Tai yra toks dalykas, kurio šioje pusėje 
esantieji profesiniai pesimistai linkę pa
kankamai nevertinti. O jei nesutarimai 
tarp blokų atrodo neišsprendžiami, tai juk 
yra visa eilė tarptautinių ginčų, kaip Kaš- 
miro ar Izraelio ir arabų, kuriems išspręs
ti jau seniai visos pastangos eina niekais“.

Ilgi metai diplomatinėje tarnyboje, kal
bų mokėjimas, erudicija ir gyvenimo pa
tyrimas, malonus velionies būdas, gili iš
mintis bei aiški politinė orientacija, nuo
širdus patriotizmas ir besąlyginis pasi
šventimas Lietuvos laisvinimo reikalams
— visa tai užtarnautai prisidėjo prie to, 
kad, gyvendamas JAV-se, dr. Trimakas 
vis ryškiau iškilo mūsų visuomenėje.

Kritišku momentu 1957 m., kai svetimų
jų įtakos kėsinasi pasirausti po pačiais 
mūsų laisvinimo pagrindais, VLIKas iš
renka dr. Trimaką savo Pirmininku, jam 
patikėdamas mūsų laisvinimo vairą.

Po septynerių jo vadovavimo metų, pa
garbiai nulenkdami galvas ties neseniai 
supiltuoju a.a. Trimako kapu, mes tik da
bar tegalime pajusti, ko netekome.

Per visus šiuos metus velionis sveiką 
sėklą sėjo visų pirma mūsų pačių tarpe, 
kiekviena proga kartodamas, kad Lietu
vos išlaisvinimas pirmoje eilėje sąlygoja
mas mūsų pačių ryžtu be atvangos siekti 
pašalinti svetimųjų viešpatavimą Lietu
voje. Šioje kovoje negali būti jokių nukry
pimų ir jokių kompromisų. Kiekvienas, 
kad ir mažiausias, prisitaikymo mostas 
okupantui būtų lygus mūsų tautos reikalų 
išdavimui. Bet koks bendradarbiavimas 
su okupantu yra nusikaltimas Lietuvai ir 
smūgis sunkų pavergimo jungą velkančiai 
lietuvių tautai.

Meilė ir solidarumo dvasia turi perdėm 
reikštis ir mus lydėti kiekviename žings
nyje krašte pasilikusiųjų atžvilgiu, tie
siant visais prieinamais būdais jiems pa
galbos ranką.

, Vyriausioji mūsų laisvinimo institucija
— VLIKas privalo taip tvarkytis ir reikš
tis, kad jis nebūtų jokiu būdu suvaržytas

(Nukelta į 6 psl.)

KAI TURINTIEJI DAR TURTĖJA, O 

NETURINTIEJI LABIAU NUSKURSTA

Britų „The Guardian“ rašo:
„Britanijoje mes ruošiamės per dvide

šimt metų padvigubinti savo pragyvenimo 
lygį. Jungtinėse Valstybėse svarstomi su 
perteklium susiję pavojai. Net ir Maskvo
je jau žiūrima į ateitį, kad po keleto de
šimtmečių būtų susilaukta vakarietiškojo 
standarto viduriniųjų klasių gerovės. Tuo 
tarpu Kalkutoje ištisos šeimos nugyvena 
amžių gatvėse. Šalia nusiginklavimo, pa
saulio politikoje šiuo metu nėra svarbes
nio spręstino klausimo, kaip tasai skirtu
mas tarp Vakarų gerovės ir Azijos, Afri
kos ir Lotynų Amerikos kraštų skurdas. 
Tas vis didėjąs skirtumas ir sudaro foną 
dabar Ženevoje vykstančios J. Tautų kon
ferencijos. Esmėje reikalas yra paprastas. 
Nepaisant visų pastangų, kurias ūkiškai 
pažangūs kraštai sudėjo pagelbėti atsili- 
kusiems, tie atsilikusieji vis tiek dar tebe- 
siverčia beveik patys savo jėgomis. Iš da
lies šitaip yra dėl to, kad ūkiškai pažan
gūs kraštai neduoda pakankamai ekono
minės paramos. Antra lygiai svarbi tos 
tarp turinčiųjų ir neturinčiųjų vis didė
jančios prarajos priežastis yra ta, kad nuo 
1950 m. prekybos sąlygos dramatiškai pa
sikeitė turinčiųjų naudai“.

PASAULYJ
— Sulaukęs 84 metų amžiaus, Ameri

koje mirė žymusis penkių žvaigždžių ge
nerolas MacArthuras.

— Garsiajam Eifelio bokštui Paryžiuje 
sukako 75 metai (inž. Eifelis pabaigė jį 
statyti 1889 m. kovo 31 d.).

— Vokietiją per Velykas pasiekė pir
mieji gandrai iš P. Afrikos.

— Švedijoje toks sausas kovo mėnuo 
kaip šiais metais yra buvęs tik prieš 100 
metų (Stockholme per ištisą mėnesį iškri
to tik pusė milimetro kritulių).

— Prie N. Zelandijos pagautas ryklys, 
kuris esąs rekordinis iš iki šiol pagautųjų: 
jis sveriąs 820 svarų ir esąs 10 pėdų ir 5 
inčų ilgumo.

— Casijus Clay, sunkiasvoris kokso 
čempionas, nepriimtas į amerikiečių ka
riuomenę, nes, tikrinant jo psichinį pajėgu 
mą, iš 100 galimų taškų pirmą kartą jis 
gavo tik 12, o antrą kartą 19, bet kariuo
menėn neimamas, kas nesurenka bent 31.

— „Judaizmas be kaukės“ knygą, kurią 
išleido Ukrainos mokslų akademija ir puo
lė užsienių komunistų partijos, dabar par
tijos centro komiteto komisija nutarė už
drausti.

— Toks šaltas balandžio mėnuo, kaip 
dabar, Britanijoje buvęs tik prieš 93 
metus.
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LEONARDO ANDRIEKAUS POEZIJA
LAŠELIS ASTRONAUTO ŽVILGSNIU

Per pastarąją pusę šimto metų labai pa
sikeitė lietuvių lyrikos pobūdis — iš vi
suomeninio bendravimo formos chorine 
daina ji tapo tokiu individualiniu pasi
skaitymu, kad retas poetas šiandien bepa- 
galvoja apie galimybę savo eilėraštį iš
girsti dainuojant choru, kaip tai buvo dar 
Maironio poezijos žydėjimo metais. Atro
do, kad nevienas mūsų poetas dabar net 
nebenori, jog jo lyrinius kūrinėlius kas 
dainuotų. Paėmus į rankas A.N. Niliūno,
K. Bradūno, VI. Šlaito ir net K. Grigaity- 
tės lyrikos rinkinius, tuoj matyti, kad jų 
eilėraščiai ne dainai skiriami. Beveik ši
taip būtų galima pasakyti ir apie Leonar
do Andriekaus lyriką, kuri yra sutelkta jo 
rinkiniuose — „Atvirose mariose“, „Sau
lėj kryžiuose“ ir „Naktigonėj“.

Tiesa, L. Andriekaus pirmame rinkiny 
— „Atvirose mariose“ — dar buvo dau
giau muzikinių prielaidų, nes nemažai ei
lėraščių dar buvo poeto rimuojami, aso- 
nansuojami, skristomi į taisyklingas stro
fas, tartum būtų laukta muzikinio drabu
žio, nors kūrinėlių turinys labiau tiko su
simąstymo tylai. Trečiame rinkiny, kuris 
„Naktigonės“ vardu buvo išspausdintas 
New Yorke 1963 m. pabaigoj, L. Andrie- 
kus pasirodė dar labiau nutolęs nuo tradi
cinių muzikinių prielaidų. Tiesa, jis dar 
neneigia eilėraščiuose taisyklingo ritmo, 
pagrindinio elemento muzikai, bet juose 
jau nebėra nei rimų, nei taisyklingų stro
fų, nes šios sudaromos ne tiek pagal even
tualią melodiją, bet pagal mintį ir pras
mę. Ir teisingai poetas elgiasi: paspaudi
mai ir pabrėžimai, kuriuos eilėrašty duo
da rimai, L. Andriekaus lyrikoj nekartą 
galėtų kenkti, nes poeto dėmesys yra nu
kreiptas ne į išviršinius įspūdžius, bet į 
eilėraščio prasmę, kuriai suvokti reikia 
ritmingo srovenimo, susitelkimo ir tylos.

L. Andriekus yra ne prabėgančių įspū
džiu, bet prasmės poetas. Tai nereiškia, 
kad jis būtų visai nejautrus regimai tik
rovei ir jos sužadinamiems įspūdžiams. 
Kartais eilėraščiuose net matyti, kaip kai 
kurie įspūdžiai yra giliai įsmigę į poeto 
sąmonę, nes jis juos pakartoja neviename
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Begrodami šnekėjomės. Atnešė kelias pri
žadėtas knygas. Girdėdama jį taip įdomiai ir 
karštai kalbant apie Lietuvos istoriją, išdrįsau 
paklausti, ar neturi jis kokių lietuviškų raštų; 
pasisakiau trokštanti išmokti tos kalbos, nes 
ir meili ji man ir reikalinga.

Kad ir nieko nebūtų atsakęs, būčiau žino
jus, kad jis — vienas tų „atbudusiųjų“: veidas 
Jam nušvito, akys ėmė žibėti beklausant tų 
mano troškimų.

— Ne tik knygų pristatysiu, bet ir padėsiu 
Išmokti, — tarė. — Kaip gerai, kad tamsta pa
reiškė! savo norus, ir kaip gerai, kad jų turi!

Pasakiau jam paskui savo mintis ir nuo
mones apie lietuvystę, kurias jau, rodos, esu 
užrašius pirmiau šiame dienoraštyje. Prisipa
žinau juokdamasi, kad, vos tik išgirdus apie jo 
atvažiavimą, pradėjau mąstyti, be nebus tas 
daktaras „litvomanas“, bene duos Dievas... 
Mūsų užkampis giliai dar saldžiame miege pa
skendęs — labai jam reikalingas žadintojas; o 
antra nauda — aš pati galėčiau išmokti lietu
viškai ir susiartinti su tėvynės mylėtojų kuo
pele.

Daktaras nusijuokė.
— Matai tamsta, Dievas ir davė: esu „lit

vomanas“! O aš nė sapne nesapnavau atra
siąs čia bendradarbę ir mokinę. Padėsiu tams
tai, kuo tik galėsiu.

Prižadėjo atnešti gramatiką ir kitų kny
gų. Kokia laimė! Mano troškimas pradeda 
vykti: išmoksiu lietuviškai, susipažinsiu ar
čiau su mūsų patriotų veikalais — o paskui — 
paskui gal ir pati veikti pradėsiu!..

Rodos man, kad naujas akiratis atsidarė 
prieš mane: taip lengva širdžiai, gyvenimas 
pilnesnis, turiningesnis.

Visą vakarą išsėdėjome prie fortepijono, 
net kojos nutirpo. Patiko visiems mūsų kon
certas, prašė dažniau jį rengti. Ir aš pridūriau 
nuo savęs prašymą, kad dar kada nors ateitų 
su smuiku, bet labai nedrąsų prašymą. Aš,

apskritai sakant, nieko neprašau labai, ypač 
nesikišu su savo draugija, vis bijodama būti 
įkyri. Nori — eik, nenori — ne. Jau vėlu... 
Alenutė miega, o aš sėdžiu viena ir atsimenu 
girdėtas dainas.

Gruodžio 4 d., penktadienis.
Buvo daktaras ir atnešė man lietuviškų 

knygų. Neapsakomai esu laiminga: turėsiu ką 
paskaityti mergaitėms ir pati pradėsiu moky
tis, kaip reikiant. Jis sako, kad iš pradžių ge
riausiai skaityti kartu, užrašinėjant nesu
prantamus žodžius, be to, jis aiškins man kai 
kuriuos sakinius ir gramatikos lytis. Paskui 
mokysiuos gramatikos, rašinėsiu... šįvakar 
pradėjome skaityti vieną apysakėlę, ir sekas 
neblogiausiai. Mano mokytojas sako, kad, žie
mai atėjus, ligonių sumažėję, tikįsis turėsiąs 
laisvų valandų pamokoms. Sutemus, sako, tar
si kas traukte traukiąs pasikalbėti ir pagroti. 
— Galiu tikrai pakyrėti tamstoms, — pridūrė.

Nusijuokė visi ir pakvietė ateiti ko daž
niausiai.

Atėjo šiandien viena moteriškė, prašyda
ma parašyti laišką jos broliui, esančiam Sa
chaline... Jis gabeno knygas iš Prūsų ir tapo 
išsiųstas į katorgą. Man su ja besikalbant, įėjo 
į valgomąjį kambarį daktaras. Paprašiau, kad 
parašytų už mane, geriau mokėdamas lietu
viškai. Jis rašė, o aš padėjau, kiek beišmany
dama. Išėjo ilgas laiškas ir taip graudžiai ir 
poetiškai parašytas, kad moteris beklausyda
ma verkti pradėjo. Davė tris rublius įdėti į vi
dų ir prašė, kad aš tą laišką išsiųsčiau. Jai iš
ėjus, daktaras išėmė iš kišenės antrus tris rub
lius ir pridėjo prie anųjų.

— Neverta siųsti tiek maža — tokia kelio
nė! — Tebūnie jau ir šitie kartu.

Gerą jis turi širdį... Ak, Dieve! Kad aš tu
rėčiau daugiau pinigų, kiek gero galėčiau pa
daryti! Tiek yra skurdo pas mus! O taip ma
lonu padėti kitiems, palengvinti vargus... nė
ra man didesnės laimės...

Gruodžio 5 d., šeštadienis.
Po pamokų su Kaziuku ir po pietų nubė

gome su ledžingomis ant prūdo. Netrukus at
lėkė iš antros pusės ir daktaras. Gerai jis čiu
žinėja: greitai, kaip vėjas, mitriai. Negalėjau 
atsižiūrėti, toks gražus atrodė su trumpais kai
liniukais, apsiūtais žilais avies kaileliais, ir su 
juoda baronine kepure. Važinėjome kartu, su
siėmę rankas. Pati viena nemoku čiužinėti la
bai greitai, bet drauge su daktaru lekiu ir aš 
paukščiu; jis toks tvirtas, kad, laikydamasi už 
jo rankų, stoviu, kaip už kokio mūro. Išėjo 
kalba apie sportus. Pasakiau, kad jis, tur būt,

labai mėgstąs šokti. Bet kaip nustebau atsa
kius jam, kad nešokąs visiškai, net nemokąs. 
Nustebau, nes jis toks guvus, miklus, kad sun
ku tikėti, jog šokti nemoka ir nemėgsta. Pa
sakiau tą savo mintį ir paklausiau, ar nieka
dos nė sykio nėra šokęs?

— Gal ir esu šokęs, būdamas kūdikiu, bet 
kai atsimenu, niekados. Gimnazijoj nešokome 
iš principo: viešpatavo tada mūsų tarpe tokia 
pažiūra, kad tuos mokinius, kurie vaikščiojo 
po pokylius, mokės šokti, mėgo gražiai apsi
rengti, laikėme niekšais, daug žemesniais už 
save žmonėmis. Ir tikrai, buvo tai vis vaikinai, 
kuriems daugiausia rūpėjo flirtuoti ir kurie 
knygų, išskyrus savo rankvedžius, bijojo, lyg 
baltos pirštinaitės deguto. Antras būrys, kurio 
ir aš turėjau garbės priklausyti, buvo tai vis 
žmonės rimti ir mąstūs. Atmenu, aš retai savo 
pamokų tesimokiau — nebuvo laiko: vis skai
čiau ir skaičiau. Susirinkę ginčydavomės, kur- 
davome aukštų sumanymų; vertėme pasaulį 
aukštyn kojomis, griovėme karalystes, statė
me naujas... Laimingas laikas! Tuo būdu per 
visą gimnaziją apie šokius nemąsčiau. O uni
versitete, nors jau tiek buvau subrendęs, kad 
nesprendžiau apie žmogų iš to, ar jis šoka, ar 
ne, tačiau neturėjau noro išmokti jau dėl kitų 
priežasčių, kurios ir dabar mane nuo šokių 
sulaiko.

— Įdomu žinoti, kokios tai?
— Matai tamsta: mano nuomone, pasigė

rėjimas, kurio duoda šokiai, išeina ne iš jų pa
čių, ne iš paties to šokimo proceso, bet iš to, 
kad jie atliekami su įvairios lyties asmenimis. 
Tai pasigėrėjimas visiškai neidealus...

— Argi tai tiesa?
— Tik pamąstyk tamsta gerai ir gal su

tiksi su manim. Jeigu būtų kitaip, tai dėl ko 
nešoka moters su moterimis, o vyrai su vyrais? 
Dėl ko tokių šokių nemėgsta? Juk dažnai gir
dėti sakant įvairius asmens: „koks čia pasi
gėrėjimas šokti tarp savęs!“ Iš to išeina, kad 
malonūs ne tie šokiai, bet tas susiartinimas su 
antrąja lytimi, kurs tiktai šokant tėra galimas.

— Argi ir aš dėl tos priežasties mėgčiau 
šokti? Ką tamsta kalbi!

— Tamsta niekuomet nesiklausei savęs, 
kas tai yra šokiai, nemąstei apie tai. Aš nesa
kau, kad nėra išimčių — žinoma, yra. Estetikos 
atžvilgiu malonu yra pažiūrėti į gražius šokius, 
pasistebėti grakščiais judėjimais. Bet, tiesą 
sakant, retai tetenka šokiuose surasti esteti
kos. Tikrai estetiško pasigėrėjimo teduoda šo
kiai teatruose. Bet pačiam įsimaišyti į būrį, 
pradėti apkabinėti tai vieną, tai antrą panelę 
— dėkui.

(Bus daugiau)
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eilėrašty (sakysim, gintaro trupinėlį); ta
čiau jis tai daro todėl, kad tie įspūdžiai 
jam vienaip ar kitaip atrodo labai pras
mingi. Kad L. Andriekus nėra impresio
nistas, atsidavęs gyvenimo įspūdžių sro
vei, jau buvo matyti iš pirmojo jo eilėraš
čių rinkinio — „Atvirų marių“. Nors jis 
ten regimu pasauliu džiaugėsi labiau ne
gu „Naktigonės“ rinkiny, bet jau ir ten 
optiniai ir akustiniai įspūdžiai buvo pa
lenkti jo nuotaikai ir minčiai. Ne įspū
džiai nešė su savim poetą, bet jis įspū
džius rikiavo ir buvo juos pavertęs savo 
minčių nešėjais — simboliais. Bet tie tik
rovės įspūdžių pažadinti simboliai buvo 
originalūs, atitinką poeto santykius su bū
timi, kurios prasmę jis norėjo atskleisti 
sau, savo tautiečiams ir amžininkams.

Nors didžiulėj ir paslaptingoj būty poe
tas jautėsi mažas ir tartum nereikšmin
gas, lyg laukų svėrė, jis pro dangaus pra
sivėrusi kraštelį drauge su lauko svėre 
mėgino suimti į save viso pasaulio grožį, 
,',tą patį džiaugsmą gėrė“, dėl kurio

„Pavirto žemė į altorių,
Pavirto žvakėm lauko svėrės“.

Dėl šitokios gamtos poetas jautėsi, „kaip 
kūdikis po krikšto, malonės vandeniu nu
plautas“, ir nebenorėjo „grįžti į jūrų srai
gės tamsų kiautą“. Jis norėjo žiūrėti, lyg 
į neaprėpiamas marias, į visą būtį, kur 
meilė, džiaugsmas ir kančia susilieja į 
vieną įvairiabalsę fugą.

„Naktigonės“ eilėraščių rinkiny gamtos 
įspūdžių atrodo mažiau (o gal jie silpniau 
pabrėžiami) negu „Atvirose mariose“. Gal 
dėl to čia labiau jaučiamas susimąstymas 
apie prasmę įvairių regimojo pasaulio 
reiškinių, kurie praslenka pro poeto akis 
ir paliečia jo sielą. Naktigonėj, budint per 
naktį prie laužo, daug tikrovės nesimato, 
daugelis daiktų ir reiškinių yra panardin
ti mįslingoj tamsoj ir tik nedaugelis tėra 
nušviesti iš vienos pusės. Bet šitokios ap
linkybės skatina mąstymą su pastango

mis atspėti, kas dedasi nematomybėj ir 
kokios prasmės turi tie reiškiniai, kurie 
yra apšviesti laužo plote. Nors poetas kar
tą teigia, kad savo gyvenime — savo nak
tigonėj — esąs viską praradęs, nes jam:

„Beliko pilnatis
Su vientulystės šiurpuliu
Ir lygumos
Pasiilgusios aušrų“, 

tačiau iš tikrųjų prieš jį tebėra visa bū
ties mįslė. Pro įvairias vaizdžiai pasiro
dančias apraiškas L. Andriekus mėgina ją 
sugauti savo mintimi, intuicija ir tikėji
mu. šitokiomis progomis jo tariami žo
džiai dažniausiai nėra garsūs. Jie — tar
tum šnibždesiai su savim kalbančio jaut
raus filosofo, kuris vienas prie laužo mąs
to, kenčia, džiaugiasi, myli, ilgisi ir tiki 
Dievu. Jam būtis nėra absurdas, kurį 
mums stengiasi įpiršti šių laikų kai kurie 
triukšmingi meno ir literatūros žmonės, 
nes poetas žino, „kieno yra

Šis didis kosmas —
Lapelis,
Dulkė, rudenys,
žvaigždynai, vėjas“,

nors jis pats seniai būtų tapęs:
„Kosminės nakties
Klajokle dulke“ („Astronautas“).
L. Andriekaus patiriama būtis iš esmės 

yra gera, nors dėl nevieno reiškinio poetui 
kyla liūdesys, nors žemės inercingas svo
ris kartais jį prislegia taip, kad:

„Ėjo nuovargis iš mano kaulų,
Tartum pašalas iš žemės“ („Poilsis“).

Jei poetas būty kai ko negali suprasti, tai 
tik dėl to, kad jo degančio laužo šviesa 
neturi tokios jėgos, jog įstengtų įsiskverb
ti į visas būties gelmes ir nušviestų jos 
begalines platumas. Tačiau tos jos apraiš
kos, kurias poetas pajėgia šiek tiek už
čiuopti, sukelia jame didelę nuostabą.

Antai, iš visatos erdvių žvelgdamas į 
Žemės planetą, ją jis įsivaizduoja mažu 
lašeliu, kuriame telpa „tiek skausmo, 
džiaugsmo ir malonės“. Bet šis planetos- 
lašelio įvaizdis jam primena kitą lašelį, 
būtent, ašarą, kuri taip pat talpina skaus
mą, džiaugsmą ir malonę. Analogija tarp 

begalinių dydžių ir mažybių prasmės spon 
taniškai nuveda poeto mintį į Dievą, ir jis 
sušunka maldingame nustebime: „Viešpa
tie!“. Poetas nepajėgia suprasti visų sąsi- 
jų tarp žmogiškos ašaros, planetos-lašelio, 
begalinės visatos ir Dievo malonės, bet jis 
tas sąsijas mato, jaučia ir jas įtaigoja 
skaitytojui, kuris nustemba dėl šitokių 
analogijų ir išvysta jose mįslę.

Arba kitame eilėrašty — „Be nieko“ — 
L. Andriekus pagalvoja apie turtus, dėl 
kurių stokos žmonės skundžiasi, ir apie 
savąją poeto-kunigo tarnybą tiems žmo
nėms. Tada jis pasijunta gintaro trupinė
liu, kuris įmetamas į bažnyčios degantį 
smilkintuvą, o jame degant gintarėliui, 
dega amžiai:

„Visi galės
Po vieną kibirkštėlę
Pasiimt iš ten.
Visuos languos bus žiburiai, 
Tik mano vieno langas bus tamsus — 
Aš savo ugnį 
Atiduosiu tau“.

Netikinčioms akims sudegimas gintaro 
grūdelio, kuris simbolizuoja patį poetą, 
gali atrodyti visišku žmogiškos būties su
nykimu. Tačiau tikinčiajam jis yra meilės 
aktas, atidavimas savo dvasinių jėgų 
tiems, kurie skundžiasi viską praradę, 
kad jų sielose, lyg languose, užsidegtų ži
buriai. Nors jo gintaras bus sudegęs ir jo 
paties nebebus (jo langas bus tamsus), 
bet skaitytojas netiki, kad bus sunykęs 
tas, kuris nieko neturėjo, bet paaukojo 
save, kad kiti turėtų, per jį įsigytų šviesos 
ir taptų didžiosios Būties dalyviais, kaip 
smilkintuvui skirtas gintaro grūdelis nuo 
Baltijos.

„Naktigonėj“ tokių eilėraščių, kaip „La
šelis“, „Be nieko“ ar „Brangenybės“, būtų 
galima pririnkti dešimtimis. Juose L. 
Andriekui vis pavyksta surasti nuostabių 
teigiamų ir neigiamų analogijų, originalių 
simbolių, nurodančių į būties paslaptis. 
Jas poetas teigia be triukšmo, kukliai, už
uominomis, sugestijomis, lyg laukdamas, 
kad skaitytojas jas atbaigtų savo minti
mi. Šitų vaisių jis geriau pasiekia trum
pais negu ilgesniais eilėraščiais. Tai jo 
prasmingiausi, gražiausi kūrinėliai.

Būties teigimas, kokį sutinkame „Nak
tigonėj“, ne visada poetui apseina be abe
jonių ir skausmo. Kartais poetas pajunta 
žemės trauką, kuri lyg kėsinasi paklaidin

ti tarp savo ribotų, smulkių, nors ir žavių, 
apraiškų. Kitą kartą jis patiria ir nebūties 
vilionę, tą kurčią nebylybę, kuri nesugrą
žina nė vieno aido šaukiančiam („Gel
mė“). Arba dar kitą kartą poetas pastebi 
labai skurdų, tiesiog nuogą, buvimą žmo
gaus,

„Kuriam šią naktį siūlyti nakvynės
Nedrįso nuogas medis“ („Nakvynė“).

Pažįstama L. Andriekui ir naikinanti šird 
gėla, kuri gali „Išgriaužti akmenis“ („Ar 
jis žinos“), ir didelis vienišojo liūdesys 
tarp pasaulio triukšmo, kai tremtinys gali 
save palyginti su išmestu į krantą iš jūrų 
gintarėliu:

„Tavęs nemyli jūra,
Manęs nemyli žemė —
Apverk, apverk, mažyti gintarėli,
Dalužę mūsų abiejų“ („Gintarėlis“).

Tačiau poetui taip pat pažįstamas ir 
džiaugsmas, kai giedantieji paukščiai ne
besutelpa medžiuose, o „sieloj paukščių 
giesmės nebetilpo“ („Paukščiai“), kai ne
begalima skirti „žiedų nuo snaigių“ 
(„Snaigė“), arba kai pajūry vasarą prade
da „vaikai statyti iš smėlio nuostabias pi
lis“ („Vaikai“).

(Bus daugiau)

Lietuvoje mirė prof. T. Petkevičius

(E) Kovo 10 d. mirė Kaune 70 m. amž. 
sulaukęs prof. Tadas Petkevičius. Jis bu
vo gimęs 1893 m. kovo 27 d. Šiauliuose. 
Gimnaziją baigė Šiauliuose, Maskvoje 
studijavo teisę, nuo 1927 m. dėstė Lietu
vos (vėliau Vytauto D.) Universitete tarp
tautinę privatinę teisę. Šalia akademinio 
darbo ėjo atsakingas pareigas valstybės 
taryboje, dalyvavo beveik visose svar
besnėse bylose, spręstose tarpt, instituci
jose. Dr. Krivicko teigimu, velionis nusi
pelnė, kad Lietuva visada išeidavo laimė
toja tarptautinėse institucijose, pvz., Ha- 
agos teisme. Patarėjo vaidmeny velionis 
buvo ir rezistencijoje prieš vokiečių oku
paciją. Antrosios sovietų okupacijos metu 
Petkevičius buvo išvežtas ir 8 metus išbu
vo Vorkutos koncentracijos stovyklose.

Minėtas akt. J. Sipario 70-tis

(E) Vasario 26 d. 70 m. amž. sukakus 
dramos teatro aktoriui Juozui Sipariu! 
(jis gimęs 1894 m.), apie jo darbą teatro 
srity rašė Lietuvoje išeiną laikraščiai. 
Daugiausia paliesta jo veikla sovietiniame 
laikotarpy, tuo tarpu Siparis subrendo ir 
dirbo nepr. Lietuvos teatro dvasioje. Teat
re jis reiškėsi 45 metus, darbą pradėjęs 
Kaune „Vilkolakio“ ir „Tautos teatro“ 
scenoje. Daugiausia jis vaidino Kauno 
dramos teatre, sukūręs, pagal L. Enciklo
pedijos duomenis, apie 130 vaidmenų (pa
gal A. Radzevičių, „Tiesoje“, 48 nr., jis su
kūręs daugiau kaip 100 vaidmenų, be to, 
dar dirbo filme, radijo ir televizijos vaidi
nimuose). J. Siparis atžymėtinas ir kaip 
pedagogas, dėstęs teatro dramos studijoje 
ir Valst. konservatorijoje.

Prof. Z. Ivinskio įžanginė paskaita Bonnos 
universitete

Jau nuo praeitų metų balandžio 1 d. 
prof. dr. Zenonas Ivinskis skaito paskaitas 
Bonnos universitete, Vokietijoje. Pradžio
je skaitė svečio - profesoriaus teisėmis, 
bet nuo šių metų vasario mėn. profeso
riauja jau kaip etatinis docentas Bonnos 
Universiteto Filosofiniame Fakultete.

Naujas savo pareigas prof. Z. Ivinskis 
pradėjo vasario 22 d., 10 vai., iškilminga 
įžangine paskaita, skirta profesūrai, stu
dentams ir svečiams, tema „Entwicklung 
der Reformation in Litauen bis zum Auf- 
treten der Jesuiten“ (Reformacijos išsi
vystymas Lietuvoje iki Jėzuitų ordino įsi
kūrimo). Klausytojų buvo pilna didžiulė 
univesiteto salė. Paskaita pavyko puikiai. 
Ypačiai didelio dėmesio susilaukė nauja 
medžiaga iš Vatikano ir kitų archyvų. 
Universiteto vadovybė ir daug kitų profe
sorių savo pasitenkinimą paskaita išreiškė 
žodžiu ir laiškais.

Šia prof. Z. Ivinskio įžangine paskaita 
susidomėjo ir paprašė duoti ją išspausdin
ti Berlyne leidžiami „Forschungen zur 
osteuropaeischen Geschichte“. Autorius 
spausdinti leido. Paskaita bus spausdina
ma žymiai praplėsta, su gausiom citatom.

ELI

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

J. Gliaudos — House upon the sand — 
28.6 šil.

J. Narūne — Gintaro takai — 14 šil.
M. Katiliškis — Šventadienis už miesto 

— 36.8 šil.
S. Salminen — Katryna — 36.8 šil.
J. Ignatonis — Lūžiai — 22 šil.
A. Tyruolis — Metų vingiai — 22 šil.
A. Nevardauskas — Pajūriais, pama

riais — 36.8 šil.
Vytauto Mačernio Poezija — 33 šil.
Taip pat priimama prenumerata lietu

viškos periodikos — žurnalų ir laikraščių.
Rašyti: DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, 

Surrey.
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A. Smetonai tuo metu pats svarbiausias 
ir taip pat painiausias klausimas: ar likti 
Vokietijoje, ar keliauti į Jungtines Ameri
kos Valstybes. Valušiai veržėsi į Ameriką 
ir A. Smetoną nuolat ragino rūpintis ke
lionei reikalingomis vizomis. Ton pusėn 
buvo linkusi ir jo žmona bei sūnus, o jis 
pats vis dar laukė sugrįžtant K. Škirpos, 
su kuriuo norėjo pasitarti. Pagaliau rug
pjūčio 19 d. sugrįžo K. Škirpa ir nudžiu
gęs, kai sužinojęs, kad respublikos prezi
dentas A. Smetona paleistas iš internavi
mo ir su visa šeima atvyko i Berlyną.

— Man buvo be galo sunku ant sąžinės, 
kad nepavyko išsaugoti pasiuntinybės rū
mų iki prezidento atvykimo į Berlyną ir 
kad todėl negalėjau suteikti jam ir jo arti
miesiems geresnės pastogės, — rašo K. 
Škirpa savo atsiminimuose. — Jos nebetu
rėjau ir buvau pats priverstas prisiglausti 
pas svetimuosius, kol suradau ir įsiren
giau nuosavą privatinį butą.

Atvykęs pas A. Smetoną, K. Škirpa pa
pasakojo savo žygius, ginant Lietuvos pa
siuntinybės rūmus nuo okupantų bolševi
kų smurto, kas jam pavykę ir nepavykę 
išgelbėti. Iš jo pasakojimų A. Smetona 
sužinojo ir daugiau įdomių dalykų apie 
Lietuvos būklę, apie Lietuvos pasiuntinių 
protestus dėl Lietuvos inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą.

K. Škirpa A. Smetoną įtikinėjo, kad lie
tuviams veikėjams nereikią trauktis iš 
Vokietijos ar bent Europos, bet čia pali
kus vargti, šiaip taip verčiantis gyventi, 
nes netrukus galįs kilti tarp Sovietų Są
jungos ir Vokietijos konfliktas. Tad jau 
dabar pravartu susirūpinti busimąja Lie
tuvos vyriausybe. Jei jau kiti taip veržiąsi 
į Ameriką, tegul sau ir važiuoją, bet res
publikos prezidentas būtinai turįs likti 
'Europoje, nes jo parašas galįs būti reika
lingas, sudarant naują vyriausybę.

Kalbėdamasis su A. Smetona, K. Škirpa 
buvusią vyriausybę smerkė, kodėl ji gink
lu nesipriešinusi bolševikų smurtui. Jeigu 
taip būtų buvę padaryta, tai ir Vokietija 
ir kitos valstybės Lietuvą labiau vertintų 
ir daugiau šviesuomenės būtų buvę išgel
bėta. A. Smetona šiai K. Škirpos pažiūrai 
pritarė ir paaiškino, kodėl buvo nesiprie
šinta. Tačiau tuo K. Škirpos neįtikino. Iš

tolimesnio pasikalbėjimo A. Smetonai pa
aiškėjo, jog K. Škirpa ir prezidentą kalti
na, kad jis laiku neparuošęs vyriausybės 
priešintis smurtui. Tai išgirdęs, A. Smeto
na priminė K. Škirpai juodviejų pokalbį 
telefonu Eitkūnuose. Šiandien jis peikiąs 
ji už tai, ko tada negalėjęs įveikti, o tada 
raginęs, jog prezidentui pravartu grįžti į 
Kauną. K. Škirpa teisinosi, kad taip kal
bėjęs vyriausybės žmonių, berods, K. Bi
zausko, įtaigotas paveikti prezidentą, kad 
jis grįžtų.

Svarstydamas su K. Škirpa klausimą, 
kas jam toliau darytina, A. Smetona K. 
Škirpai pasakė, jog, sprendžiant iš pokal
bių su dr. Greefe ir vokiečių valdininkų 
elgesio, jo buvimas Vokietijoje esąs nepa
geidaujamas. K. Škirpa abejojo, ar taip 
tikrai galėtų būti. Jeigu jau Vokietijoje 
A. Smetona negalėtų palikti, tai gal Švei
carijoje ar kur kitur gautų leidimą gy
venti. Svarbiausias dalykas, kad tik jis 
neišvažiuotų iš Europos. K. Škirpa pažy
mėjo, kad A. Smetona gal dėl to ir esąs 
varžomas, jog prasitaręs apie savo ketini
mą plaukti Amerikon.

— Sunku buvo ryžtis, katraip pasiel
gus, — rašo A. Smetona. — Juk pareiga 
yra rūpintis ne tik savo tėvyne, bet ir sa
vo šeima. Iš ko mes gyventume, palikę 
Vokietijoje. Juk ir darbo čia negalėtume 
rasti, kaip sakė dr. Greefe. Turėtume mis
ti iš pinigų. Jų užtektų metams, ne dau
giau. Laukti šį rudenį ar ateinančių metų 
pavasarį kokio įvykio, kuris duotų progos 
grįžti Lietuvon, visai nėra tikras dalykas. 
Vadinasi, reikia gauti vizas. Jas turėda
mi, galime likti Europoje, jei ateities per
spektyvos pasisuktų geran, arba vykti už- 
jūrin. Taigi, paprašiau p. Škirpą daryti 
atitinkamų žygių vizoms gauti JAV ir 
Šveicarijos konsulatuose.

Kadangi A. Smetonai Berlyne tebuvo 
leista gyventi tik kelios dienos, tai būtinai 
reikėjo susirasti kita gyvenvietė. Jis su 
žmona ir žentu A. Valušiu ketino išva
žiuoti į Drezdeną, kur po kelių savaičių 
atvyktų ir visi kiti jo šeimos nariai. Kai 
apie tai pranešė palydovui, šis pasakė, 
kad A. Smetonai esą nepatogu sustoti ten, 
kur gyveną Sovietų Sąjungos konsulai ar 
jos atstovai. Tad gal jis pasirinktų kitą 
vietą. Ji netrukus buvo susirasta Alten- 
burgo kurorte, apie 50 kilometrų nuo 
Drezdeno, kur gyvenimo sąlygos buvo 
įmanomos. A. Smetona su A. Valušiu at-

sakė pensione savo kambarį ir pradėjo 
ruoštis kelionei į naują vietą.

— Aš grįžtu namo, o mano vietoje bus, 
štai, Herr Garthaus, — parodė ligi šiol 
buvęs palydovas į drauge su juo įėjusį 
Gestapo valdininką.

— Visi Jūsų šeimos nariai yra laisvi: 
kur nori, ten gali būti; o Jūs pats turite 
išvažiuoti Šveicarijon. Galite matytis su 
K. Škirpa, o su kitais — tik man leidus. 
Į šiokią ar tokią įstaigą galite kreiptis tik 
per mane. Jei kur eisite, tai tik su mano 
žinia ir mano lydimas. Aš esu skirtas Jū
sų apsaugai, kad ko pikto neatsitiktų. 
Šveicarijos vizą Jums parūpins Vokietijos 
įstaigos. Būtų gerai, kad spėtumėte išva
žiuoti per tris dienas, — pranešė A. Sme
tonai naujasis palydovas.

Kad tai esama rimto reikalo, rodė jau 
tai, jog visiems A. Smetonos šeimos na
riams pasai buvo grąžinti, tik vieno sulai
kytas. Tada A. Smetona paprašė, kad ir 
A. Valušiui būtų parūpinta viza, nes jam 
vienam, jau vyresnio amžiaus žmogui, bū
tų nejauku keliauti. Naujasis pažadėjo 
tuo reikalu pasirūpinti. A. Smetona su A. 
Valušiu, J. Tūbelienei padedant, skubiai 
susirado Kurfuerstendamm Nr. 180, pas 
Frau Mamsch, du menkus kambarėlius, 
kurių viename gyveno juodu, o antrajame 
— jų palydovas, tikriau sakant, seklys.

Jis dažnai kažkur dingdavo, gal būt, jų 
vizos reikalais. Vieną dieną jis apgailes
taudamas pranešė, kad kelioms dienoms 
turįs išskristi į Kopenhagą, ir jį tuo metu 
pavaduosiąs kitas, kurį netrukus pristatė. 
Tai buvo aukštokas, petingas, šviesiaplau
kis, apie 30 metų vyras, savo išvaizda pa
našus į lietuvį, tačiau nesimpatingas: rūs
tus, storžievis, murmlys ir priekabus. Jis 
taip pat pareiškė, kad esąs paskirtas A. 
Smetonos apsaugai, nes jam vienam vaikš 
čioti pavojinga: jis ir jo pirmatakas paste 
bėję įkandin A. Smetonos kažkokią žmo
gystą slankiojančią. Tai vieną kartą matė 
ir pats A. Smetona, ir jam dingtelėjo gal
von, kad tai Sovietų Sąjungos pasiuntiny
bės seklys. Tačiau pagrindinė A. Smeto
nai priskirto palydovo pareiga buvo sekti, 
su kuo jis susitinka ir ką veikia.

(Bus daugiau)
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Mieli tautiečiai,
Nepraleiskite progos pasiųsti tiesiai iš mūsų sandėlių 

Londone šį puikiai įpokuotą aukščiausios rūšies maisto 
siuntinį, kuris pradžiugins kiekvieną jo gavėją Lietuvoj:

M-13
2 sv. sviesto, 2 sv. kiaul. taukų, 2 sv. lašinių, 2 sv. ryžių, 
y2 sv. arbatos, y2 sv. kakavos, *4 sv. pipirų ir lauro lapų, 
1 sv. cukraus, 1 sv. razinkiį, 1 dėž. Nescafe, 1 sv. saldai

nių ir 6 sv. kvietinių miltų, tik už 
£10.0.0 su pasiuntimo išlaidomis ir sov. muitu.

Taip pat turime sudarę ribotą kiekį siuntinių labai 
vertingų angliškų medžiagų.

V-3
Trys atkarpos po 3'/2 jardo kostiuminių, grynos vilnos, 
sunkių, labai stiprių, mėlynų, pilkų ir rudų medžiagų su 
įrašais AU Wool Made in England. Viso 10 jardų, tik už 

£17.0.0 su pasiuntimu ir muitu.
Specialiai merginoms ir moterims turime ribotą kiekį 
išimtinai puikaus, labai sunkaus nepermatomo satino 

nylono labai gražių raštų.
N-4

Keturios atkarpos keturioms suknelėms šios išimtinai 
puikios medžiagos tik už

£15.0.0 su pasiuntimu ir muitu.
Kombinuotą siuntinį, sudarytą iš aukščiau nurodytų 

siuntinių V-3 ir N-4 (3 kostiumai ir 4 suknelės), 
pasiunčiame už £29.0.0, 

tokiu būdu jūs sutaupote £3.0.0.
Reikalaukite mūsų pavyzdžių. Patarnaujame tiksliai, 
skubiai ir garantuotai. Maisto siuntinius siunčiame ir 

40 svarų. Duodame geras išsimokėjimo lengvatas.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2.
(Tel. SHO 8734)

SKYRIAI: 121, Middleton Rd., Manchester,8.
7042 So. Talman Ave. Chicago, Ill, 60629, USA.
124 Park St. Sudbury, Ontario, Canada.
61 N. Windemerele Ave., Port Arthur, Ontario, 

Canada.
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Gruzijoje praeitą vasarą keturios moky-
tojos sukėlė tikrą audrą, kuri nuskambėjo 
ir per Gruziją ir net per visą Sov. Sąjun
gą. Triukšmą dėl to kėlė ir vietinė spauda 
ir rusiškos „Izvestijos“.

Pasirodo, tos mokytojos pradėjo visiškai 
nekaltą žaidimą. Jos nutarė pasikalbėji
muose nemaišyti negruziniškų žodžių, o 
kas iš to būrelio nusižengs tam nutarimui, 
tai turės mokėt nustatytą baudą. Žaidimas 
patiko ir kitiems, ir netrukus į jį įsijungė 
apie 30 asmenų. Susidarė lyg ir draugija 
ir pasivadino „Draugija kovoti už gruzinų 
kalbos grynumą“. Susidarė taip pat pa
grindo ir draugijiniam gyvenimui palai
kyti. Mat, beimant už negruziniškų žodžių 
vartojimą pokalbiuose baudas, susidarė 
pinigų, kuriuos nutarta panaudoti tos gru
pelės pobūviams ruošti. Visiems į tą drau
gijėlę susibūrusiems taip patiko tas žaidi
mas ir tie pobūviai, kad visi tik ir reiškė 
pageidavimą juo dažniau susirinkti. Dėl 
to pradėta pobūviais švęsti to susibūrimė- 
lio narių gimtadieniai-vardadieniai.

Deja, į visą reikalą įsikišo partija, ir 
draugijėlės nariams teko nukentėti. Kaip 
sovietuose mėgstama, buvo pradėti šaukti 
susirinkimai, kuriuose pasisakyta ypač 
prieš tas mokytojas, nes jos visą tą reika
lą pradėjo. Be to, atsakingas partijos pa
reigūnas išspausdino vietiniame laikrašty
je puolamąjį straipsnį. Padėtis susidarė 
tokia sunki ir nebepakeliama, kad moky
tojos jau nebeiškentė ir parašė „Izvesti- 
joms“ laišką ir pasiskundė, jog su jomis 
neteisingai buvo pasielgta. Tame laiške 
įrodinėjo, kad jos, kaip specialistės, paste
bėjusios, kokia negryna kalba vedami pa
sikalbėjimai. Tai dėl to ir nutarusios, kad 
turi būti vartojami tik gruziniški žodžiai, 
o už maišomus negruziniškus mokėtina po 
kapeiką baudos. Bauda už pakartotinį 
svetimų žodžių vartojimą buvo padidinta 
iki 20 kapeikų.

Susidoroti su mokytojų laišku buvo pa
vesta specialiam „Izvestijų" bendradar
biui Zviaginui. Jis ir susidorojo. Tikriau 
sakant, baigė susidoroti, nes draugijėlės 
dalyviai jau visi buvo vienaip ar kitaip 
nukentėję. Bet ir Zviaginas visus dar pa
kaltino girtavimu, nes tam buvę ir pobū
viai ruošiami. Draugijėlėj, be kita ko, da-

lyvavęs komsomolo vietinio komiteto dar-
buotojas dėl to neteko darbo. „Izvestijų“ 
bendradarbis tvirtina, kad tas darbuotojas 
jau anksčiau buvęs nuteistas už banditavi- 
mą 15 m. kalėti. Vadinas, šįkart tik vėl 
buvo nukreiptos į jį teisingumo akys, kaip 
į asmenį, kuris pakartotinai nusikalsta. 
Nukentėjo apskritai visi, tik tie, kurie ligi 
tol turėjo aukštas vietas, dabar viešai dar 
buvo apjuodinti kokia nors kriminaline 
dėme, žodžiu, jei tikėti Zviaginu, apie tas 
gal ir netokias jau nacionalizmu kaltas 
moteris greit susispietė visas būrys nusi
kaltėlių. Bet ir tos moterys ne tokios jau 
buvusios nekaltos, nes pobūviai su išgėri
mais apjuodina ir jas, kaip sako Zviagi
nas. Antra, Gruzijos komunistų partijos 
centro komitetas buvo pakaltinęs tas mo
teris, kad jos sukūrusios slaptą nacionalis
tinę organizaciją. Zviaginas tuo reikalu 
norėtų būti šiek tiek nuolaidesnis. Bet ir 
jis abejoja, ar tas žaidimas kalbos gryni
nimu yra toks jau nekaltas. Zviaginui pa
čiam tekę girdėti Batumo gatvėje, kai vai
kai stengėsi išlupti iš savo draugo 10 ka
peikų, nes šis pavartojo rusišką žodį! Va
dinas, žaidimas jau yra paplitęs ir apėmęs 
jaunimą. Todėl ir buvo šoktasi pamokyti 
„kaltininkus“.

Visas reikalas, aišku, yra rusiškojo im
perializmo prasiveržimas. Net ir naujojoje 
partijos programoje pasakyta, kad Sov. 
Sąjungos visos tautos ir kalbos turi artėti. 
Tautinės kalbos net visai turėsiančios iš
nykti. Jų vietą turėsianti užimti rusų kal
ba. Pasyvus ar aktyvus pasipriešinimas to 
kiam rusinimo vyksmui negali praeiti ty
lomis. Stengtis sąmoningai išlaikyti ir dar 
tobulinti pasmerktąją sunaikinti savo gim
tąją kalbą yra „nacionalizmas“ ar „buržu
azinis nacionalizmas“. Taigi toks dalykas 
yra nusižengimas prieš rusiškojo komuniz
mo planus, dėl to baustinas dalykas. «

ii:
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Palangos
Prieš kelerius metus seni Palangos žve

jų palikuonys — Teresė Sarmontaitė- 
šauklienė, Juozas Raudys, Barbora Gri
ciūtė ir kiti — man pasakojo, kad antro
joje XIX a. pusėje iš Maskvos į Palangą 
persikėlė pirklys Julius Reinusas. Jis 
apie 1880 m. savo sūnui ir trims ištekėju
sioms dukterims Palangoje pastatė ginta
ro fabriką. Iki 1938 m. gaisro fabrikas sto
vėjo ten, kur dabar susikerta Vytauto ir 
Jūratės gatvės. Šiame fabrike apie 80 žmo 
nių rankiniu būdu gamino įvairius ginta
ro papuošalus. Palanga tada buvo mažas 
miestelis. Visi jo gyventojai vienaip ar ki
taip pelnėsi iš šio fabriko: vieni jame dir
bo, kiti pristatinėjo Baltijoje sužvejotą 
arba pajūryje surinktą gintarą.

Carinėje Rusijoje Palanga gintaro pra 
monėje užėmė pirmąją vietą. Palangos 
gintaro dirbiniai kasmet būdavo vežami į 
Odesos mugę, kuri trukdavo tris mėne
sius. I mugę suvažiuodavo pirkliai iš viso 
pasaulio. Jie mielai pirkdavo Palangos 
gintaro dirbinius ir juos išplatindavo po 
visus kraštus.

Specialistai rašo, kad XX a. pradžioje 
Palangoje kasmet buvo apdirbama apie 
20.000 kg gintaro žaliavos. Jos pareikala
vimas buvo didelis. Todėl Palangos vals
čiaus savininkas grafas F. Tiškevičius su 
viena Karaliaučiaus gręžimo kompanija 
1900 m. sudarė sutartį, kad ši atliktų gin
taro ieškojimo darbus Palangoje ir jos 
apylinkėse. Firma per porą metų išgręžė

gintaras
14 negilių ir vieną 226 metrų gylio gręži
nį, bet gintaro telkinių nerado.

Tuo pačiu metu grafas F. Tiškevičius 
mėgino ieškoti gintaro kasant durpynus. 
Mat, XIX a. pabaigoje Paliepgirių kaime, 
į šiaurę nuo Palangos, latvis Flaksis, kas
damas griovį netoli Uosupio (latvių vadi
namo Ošupiu), rado daug gintaro ir labai 
pralobo. Ir grafas panoro dar daugiau pra 
lobti. Jis pasamdė 10-15 vyrų ir liepė 
jiems prie Uosupio kasti durpyną ir ieš
koti gintaro. Vyrai už 80 kapeikų kasdavo 
nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro. Ko
kie 3-4 vyrai poros metrų ilgio geležiniais 
iešmais badydavo žemę. Jie atskirdavo, 
kada iešmas atsitrenkia į akmenį, o kada 
į gintarą. Kasdavo kastuvais. Kartais ras
davo gana didelių gintaro gabalų, tokių, 
kaip šuns galva arba karvės liežuvis, bet 
dažniausiai gintaro gabalai būdavo maži. 
Po poros metų grafas liovėsi Palangos 
apylinkėse gintaro ieškojęs ir jį kasęs.

Toje vietoje, kur Tiškevičiaus samdyti 
vyrai kasė durpynus, ieškodami gintaro, 
liko telkšantys tvenkiniai, kurie ilgainiui 
apaugo beržais, žilvičiais ir žolėmis. Vie
tos gyventojai tuos tvenkinius ėmė vadin
ti „pylių (ančių) prūdais“. Pastaraisiais 
metais, pradėjus tvarkyti upokšnius, įte
kančius į Baltijos jūrą, Uosupis buvo pa
verstas tiesiu kanalu. Dingo ir vadinamie
ji „pylių prūdai“.

(„M. ir G.“)

TRUPUTIS DRUSKOS
Kas būtų žmogus be druskos? Druskos 

naudojimas yra toks senas, kaip ir žmoni
jos istorija. Senajame Babilone druska 
buvo vadinama „dievo prieskoniu“. Drus
ka buvo lygiavertė su sidabru. Druska ne 
tik nepamainomas maisto prieskonis ir 
būtinas žmogaus organizmui, bet padeda 
ir namų apyvokoje.

Pieną galima apsaugoti nuo rūgymo pri
dedant kiek druskos.

Gėlės vazose laikosi ilgiau, jeigu pridėti 
į vandenį kiek druskos.

Nešvarūs maudyklės kraštai, kriauklės, 
greitai ir gerai išvalomos, jeigu pavalysite 
juos su skuduru ir druska.

Riebalai taip lengvai netrykšta iŠ kep
tuvės, jeigu kepant kiek įdedam keptuvėn 
druskos.

Riebalų dėmes ant medinio stalo ar grin 
dų reikia tuoj apibarstyti druska. Tada 
riebalai neįsitraukia į medį.

Raudonojo vyno dėmes staltiesėje irgi 
tuoj apibarstyti druska, kuri ne tik įtrau
kia į save drėgnumą, bet ir vyno dažus.

Oda langams valyti pasidaro minkšta, 
jeigu ją išplauni druskuotame vandenyje.

Aliejinių dažų kvapą galima panaikinti 
kambaryje, jeigu pastatyti tenai plokš
čią indą su druska.

Patiesalas pasidaro skaidrus ir šviežių 
spalvų, jeigu jį apibarstyti druska ir išva
lyti šepečiu. V. č.

KADA KRINTA LAPAI
Ne visi medžiai rudenį keičia savo ža

liąjį rūbą. Pavyzdžiui, eglė spyglius kei
čia kiaurus metus, todėl ir „žaliuoja žie
mą — vasarėlę“1. Kai kurios kaktusų rū
šys meta spyglius po keliolikos dienų. Il
giausiai žaliuoja palmės lapai — jie krin
ta tiktai kas šešeri metai. Kas šešeri me
tai keičia savo rūbą laurai, kamštiniai 
ąžuolai ir pistacija. Kai kurios kalnuose 
augančios veislės visą savo amžių nekei
čia lapų.

NEBAISUS JOMS NEI ŠALTIS,NEI

KARŠTIS

Viena iš nuostabių kai kurių žuvų ypa
tybių yra sugebėjimas prisitaikyti prie la
bai žemų ir aukštų temperatūrų. Anady- 
rės upėje Čiuksiu pusiasalyje ir Jukono 
upėje Aliaskoje gyvena nedidelė žuvelė — 
dalija. Ji turi nuostabią ypatybę — gali 
gyventi baseinuose, kur vanduo užšąla iki 
dugno. Kad neįšaltų į ledą, ji įsikasa į 
dumblą.

Yra žinomi atvejai, kai ilgam sustoja 
žuvų širdies veikla, veikiant šalčiui. Žu
vys pereina į tariamosios mirties — ana- 
biozės — būklę, tačiau, ištirpus ledui ba
seinuose, jos vėl grįžta į normalų gyveni
mą. Ir vis dėlto šios žuvys atgyja tik tais 
atvejais, jeigu jos neperšąla visiškai.

Yra taip pat žuvų, kurios gali gyventi 
dideliame karštyje. Paprastasis karosas 
gali gyventi nuo +30°C iki artimos nuliui 
temperatūros. Ne taip seniai karosai buvo 
aptikti karštoje versmėje rytinėje Baika
lo ežero pakrantėje. Jo temperatūra siekė 
+47 ° C. šiaurinėje Amerikoje, karštose 
versmėse Kalifornijoje gyvena žuvelė lu- 
kanija. Vanduo šiose versmėse yra net 
+52’C.

KRABAS - SMUIKININKAS
Didžiojo Barjerinio rifo salelėse ties ry

tiniais Australijos krantais gyvena įdo
mus krabas-smuikininkas. Jo buveinė — 
mangrovinių miškų tankynės. Šiose vieto
se atoslūgių metu iš vandens išnyra dumb 
lingas purvas arba smėlio ir dumblo mi
šinys. Iš tiesų keistai atrodo, kai pilkame 
dumble staiga blyksteli ryškiomis raudo
nos arba oranžinės spalvos žnyplėmis kra 
bas. šios žnyplės ir yra būdingas atskiria
masis krabo-smuikininko požymis. Ryškių 
spalvų žnyples turi tik patinėliai. Viena 
iš jų yra žymiai ilgesnė už antrąją ir už 
visą kūną. Šios milžiniškos žnyplės jude
siai sukelia dvejopą įspūdį: vieni juose 
įžvelgia panašumą į smuikininko trauko
mą smičių, kitiems atrodo, lyg tai moda
mas krabas kviestų prie savęs patelę. To
dėl kai kas jį dar vadina krabu-viliotoju. 
Ilgoji žnyplė atrodo kaip pavojingas ir 
baisus ginklas, ir tikriausiai žavi pateles, 
kurios teturi dvi nedideles kukliai nuda
žytas žnypliukes. Ilgoji patinėlio žnyplė 
perspėja kiekvieną priešą tuo metu, kada 
krabas saugo įėjimą į savo urvą, kartu tai 
galingas ginklas, kuomet du krabai susi
remia dėl ganyklos ploto ar dėl patelės.

Ryžtingai, bet atsargiai priartėję vienas 
prie kito, jie staiga sukabina ilgąsias žnyp 
les, susirėmę stumiasi tol, kol vienas iš jų 
atsisako kovos ir gėdingai pradeda bėgti.

Krabai-smuikininkai maitinasi mažųjų 
žnyplių pagalba, sugriebdami į burną 
dumblą su smėliu, kuriame gausu mažy
čių gyvūnėlių ir augaliukų. Ir čia kaip tik 
išryškėja patelių pranašumas: jos gali 
rinkti maistą abiejomis žnyplėmis, tuo 
tarpu patinėlių didžioji žnyplė tam visiš
kai nepritaikyta.

Pavojaus atveju krabas-smuikininkas 
bematant pasislepia savo urve — vertika
liai iškastoje duobutėje.

VORAI NAUDINGI

Mažai kam malonu žiūrėti į vorą. O ta
čiau tai labai naudingas vabzdys. Nese
niai anglų etnomologai apskaičiavo, kad 
vorai sunaikina daugiau vabzdžių, negu 
visi kiti „naikintojai“, priskaitant paukš
čius ir gyvulius. Bendras vabzdžių, ku
riuos Anglijoje sunaikino vorai per metus 
svoris sudaro tūkstančius tonų.
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LONDONAS
TAUTOS FONDO PADĖKA

Neprikl. paskelbimo sukakties proga 
Tautos Fondui aukojo: Bradfordo lietuviai 
per A. Šukį — 9 sv. 1 šil., Wolverhampto- 
no lietuviai per D. Narbutą— 19 svarų ir 
Škotijos lietuviai per prel. J. Gutauską — 
24 svarus.

Visiems išvardintiems, o taip pat tiems, 
kurie prisiuntė savo aukas tiesiog T. Fon
do Atstovybei, nuoširdžiai dėkoja
Tautos Fondo Atstovybė D. Britanijoje

JAUNIMO RENGIAMIEJI ŠOKIAI
Londono jaunimas įsteigė jaunimo klu

bą, kuris „Gintaro“ vardu jau veikia 345A 
Victoria Park Road, E.9.

Tas Jaunimo Klubas rengia šokius ba
landžio II d. Pradžia 7.30 vai. vak. Grieš 
speciali jaunimo kapela, vardu „Challen
gers“.

Klubas kviečia visą Londono jaunimą 
gausiai atsilankyti.

Jaunimo Klubo Valdyba

NAUJAS „BUDĖKIME“ REDAKTORIUS
L.S.S. Anglijos rajono.leidžiamąjį „Bu

dėkime“ iki šiol redagavo D. Sadūnaitė- 
Sealey.

Jai išvykus | J.A.V., kaip dabar išėjęs 
velykinis numeris rodo,-„Budėkime“ reda
gavimą perėmė Bradforde gyvenąs mok. 
Viktoras Ignaitis.

NOTTINGHAMAS
ABN MINĖJIMAS NOTTINGHAME

Balandžio 19 d., sekmadienį, 5 vai. vak., 
Ukraniečių Klubo salėje įvyks Antibolše- 
vikinio Tautų Bloko (ABN) 20 metų gy
vavimo sukaktis.

Visi kviečiami dalyvauti viešame posė
dyje ir po to — tarptautiniame koncerte.

Programą atliks: baltgudžiai, estai, lat
viai, lietuviai ir ukrainiečiai.

ABN organizacija jungia visas komunis
tų pavergtąsias tautas, ir lietuviai joje ak 
tyviai dalyvauja.

Ši politinė organizacija kovoja už visų 
pavergtųjų tautų laisvę, todėl prašome vi
sus, kurie dar neužmiršo, kad yra tremti
niai, ir kuriems dar rūpi savo tėvynės 
laisvė, atsilankyti į šį minėjimą.

Lietuvių atstovai ABN Nott. Komitete

RAJONO ŠVENTĖ
Balandžio 25 d. Nottinghamo skaučių 

„Šiluvos“ D-vė ruošia iškilmingą šv. Jur
gio šventę Nottinghame, Ukrainiečių salė
je, 30 Bentick Rd. Pradžia 6 vai. vak.

Programoje:
Iškilmingoji sueiga, 
meninė dalis, 
bendri šokiai, kuriems gros 
garsi ukrainiečių kapela.

Kviečiame visus nottinghamiečius ir ki
tų kolonijų tautiečius ir jaunimą gausiai 
dalyvauti.

Rengėjai

LIET. SODYBA
REIKALINGI TARNAUTOJAI

Lietuvių Sodybai tuojau reikalingi virė
jo padėjėjas(a) ir virtuvės darbininkas.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ECCLES — balandžio 12 d., 12.15 vai.
DERBY — rekolekcijos: balandžio 11 d..

6.30 vai. konferencija ir išpažintys, o ba
landžio 12 d., 10.30 vai. išpažintys ir šv.
Mišios-su pamokslu.

Bollengo Saleziečių seminarijoj, Itali
joj, kovo 18 d. buvo įšventintas kunigu 
diakonas Mečys Burba ir sekančią dieną, 
vyresniųjų ir Castelnuovo jaunimo apsup
tas, laikė pirmąsias Mišias Saleziečių 
Centre, Marijos Krikščionių Pagalbos ba
zilikoj, Torine.

Primiciantas gimė prieš 41 metus Pajū
ryje, Tauragės apskrity. Tėveliai, Edvar
das ir Marija Stragauskaitė, išaugino šei
mą gilioj Dievo ir Tėvynės meilėj. Pradi
nę mokyklą Mečys lankė Tauragėje, o 
gimnaziją pas TT. Pranciškonus Kretingo
je, Pagėgiuos ir Tauragėj. Ateitininkas 
nuo I gimnazijos klasės, jau tuomet pasi
reiškė veiklumu ir sporto gabumais.

Karo audros buvo nublokštas į Rytprū
sius, kur turėjo patirti nemaža sunkumų. 
Rusams užėmus Dancigą, buvo paimtas į 
kariuomenę, o vėliau pateko į vokiečių 
nelaisvę.

1947 m. emigravo į Angliją. Gyvenda
mas Nottinghame, gyvai veikė „Rūtos“ 
chore, tautinių šokių grupėje ir kitose lie
tuviškose organizacijose, užimdamas atsa
kingas vietas.

Nei karo audros, nei tremtis jame neuž
gesino kilnesnių siekimų liepsnos, todėl, 
lietuviams saleziečiams atidarius gimna
ziją Italijoj, paliko pelningą darbą ir čia 
atvyko siekti savo idealo. Pamilęs Don 
Bosco dvasią, įstojo į Saleziečių Kongre
gaciją. Baigęs filosofijos studijas, grįžo į 
Castelnuovą atlikti trimetinės pedagogi
nės praktikos. Čia jo veikla plačiai išsi
vystė: šalia pamokų, vedė chorą, tautinius 
šokius, sportą bei įvairius parengimus. Jo 
paruošti mokiniai dalyvavo Liurde Mari
jos kongrese 1958 m., Miunchene 1960 m. 
ir Romoj „Exul Familia“ kongrese 1962 
m. Daug darbo įdėjo taip pat ir į Castel
nuovo Moksleivių Ateitininkų kuopos 
veiklą, ypač dvasiškai bei ideologiškai 
narius formuojant. Teologiją studijuoda
mas neužmiršo savo gimnazijos ir atosto
gų metu mielai talkininkaudavo lietuviš
koj vasaros stovykloj Alpėse.

tarti savo žodį taip, kaip įpareigoja Lietu
vos reikalų gynimas. VLIKas turi turėti 
galimybę prireikus pasisakyti prieš bet 
kurios valstybės kiekvieną žygį, jei pažei
džiami Lietuvos reikalai. Todėl VLIKas 
turi būti finansiškai nepriklausomas bei 
integraliai lietuviška institucija. Tremty
je atsidūrusios mūsų visuomenės šventa 
pareiga sudaryti VLIKui materialines są
lygas, kad jis galėtų reikštis ir ginti Lie
tuvos interesus nuo nieko nepriklausyda
mas.

Lietuvių visuomenės susiskaldymas lais 
vinimo darbe yra nepaprastai didelė poli
tinė neigiamybė. Istorijai paliekama spręs 
ti, kiek mūsų suskilime yra pasėję nesan
taikos ir mus vienus prieš kitus yra su
kurstę svetimieji, mums nedraugingi gai
valai. Nesiskiriant laisvinimo koncepci
jomis iš esmės, neišmintinga ir nepateisi
nama toliau mūsų tarpe toleruoti susi
skaldymą.

Vieningai visų sutartas ir sukurtas Lie
tuvoje VLIKas per 20 su viršum metų va
dovauja Lietuvos išlaisvinimui. VLIKo 
vardu per visą tą laikotarpį yra padaryta 
Lietuvos vardu daugybė žygių ir tarptau
tinių aktų. VLIKas plačiai žinomas ir Lie
tuvoje ir visame plačiame pasaulyje. Ne
siskiriant nuomonėms dėl pačių VLIKo 
tikslų bei uždavinių mūsų visuomenėje, 
būtų neišmintinga ir netikslu VLIKą nu
marinti ir jo vietoje kurti naują instituci
ją, kurios tikslai ir uždaviniai būtų tie pa
tys, kaip ir VLIKo.

VLIKe yra vietos visoms Lietuvai lais
vės siekiančioms gyvoms pajėgoms. Visų 
lietuvių talka laisvinimo bare gali ir turi 
sutilpti VLIKe, Kaip lig šiol, taip ir toliau 
VLIKas turi turėti autoriteto kalbėti Lie
tuvos ir visos lietuvių tautos vardu. Tokiu 
autoritetu VLIKas yra daugeliu atvejų pri 
pažintas tarptautiškai. Būtų nusižengi
mas griauti VLIKą ir palaidoti jo autori
tetą, aiškiai nuvokiant, kad naujo autori
teto Vliko vietoje nesukursi.

— tai skaudi ir nemaloni praeitis. Tenka 
giliai apgailestauti, kad 1946 m. Berne pa
darytasis susitarimas po „viena kepure“ 
apjungti VLIKo ir mūsų diplomatų pas
tangas Lietuvai vaduoti liko bevaisiais. 
Viskas, kas sekė vėliau, mums garbės ne
sudaro. Akivaizdoje Deksnio ir jam toly
gių „išpažinčių“ šiandien aišku, kad gud
rios kilpos, spąstai ir varžos buvo užspęsti 
Stockholme ir kitur nesantaikai sėti ir 
kurstyti vieniems prieš kitus.

Iš tikro ginčams tarp VLIKo ir diplo
matų nėra jokio pagrindo. Nėra nieko, kuo 
neturėtume nepasidalyti, tiek daug, kai 
padėčiai gelbėti reikia išvien veikti. Todėl 
giliai užkastini visi tarpusaviai kovos kir
viai, užbaigtini ir pamirštini visi turėtieji 
ginčai. Tegul visi vieningai susirikiuoja 
kovai su Lietuvos pavergėju. Kas dar turi 
valstybinį statusą, tas šioje likiminėje ko
voje už mūsų švenčiausias teises jaus juo 
daugiau atsakomybės ir pareigos. Kas 
reiškia pretenzijas į titulus, privalo dar
bais įrodyti esąs jų vertas ir juos užsitar
naująs.

Daug yra likę a.a. dr. Trimako oficialių 
ir privačių laiškų, kuriuose atsispindi ve- 
lionies pažiūros visais aktualiaisiais mūsų 
laisvinimo reikalais. Jie visi kalba apie 
gražią velionies sielą, apie jo nuoširdų su
sirūpinimą lyginti nesutarimus, stiprinti 
vienybę, nė vienos progos nepraleisti Lie
tuvos reikalams ginti.

Gražiausias paminklas, kurį mes galime 
pastatyti velioniui, tai likti tvirtiems ir iš
tikimiems vyriausiam jo gyvenimo siekiui
— Lietuvai grąžinti laisvę. Tai dera mums 
visiems. Tačiau ypatingu būdu visų mūsų 
akys nukreiptos į priaugančią kartą — į 
mūsų jaunimą, kad jis liktų ištikimas ve
lionies idealams — tarnauti Lietuvai — ir 
su lygiu pasiaukojimu stotų į tų vietas, 
kurie giltinės pakirsti iškrenta iš kovos 
fronto.

Visos lietuvių tautos pagarba per am
žius telydi šviesų velionies prisiminimą.

Galėtų būti ir vyras su žmona. Dėl sąly
gų rašyti vedėjui — Headley Park, Bor- 
don, Hants.

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ IR DANTŲ 
GYDYTOJŲ DĖMESIUI!

Liet, gydytojų suvažiavime 1963 m. rug
sėjo 1 d. Chicagoj buvo įkurta Pasaulio 
Lietuvių Gydytojų Sąjunga, su tikslu ap
jungti viso laisvojo pasaulio lietuvius gy
dytojus bei dantų gydytojus, siekiant sėk
mingesnės profesinės pažangos ir našios 
visuomeninės bei kultūrinės veiklos.

Suvažiavime Amer. Liet. Gyd. Sąjungos 
valdybai buvo pavesta eiti ir Pasaulio 
Liet. Gyd. Sąjungos valdybos pareigas.

Taigi visi lietuviai gydytojai bei dantų 
gydytojai, norintieji įsijungti į Pasaulio 
Liet. Gyd. Sąjungą, privalo sumokėti me
tinį nario mokestį, kaip Liet. Gydytojų 
Biuletenio prenumeratą, prisiunčiant savo 
adresą ir 4 dol. pašto perlaidą L.G. Biule
tenio administratoriui šiuo adresu: Dr. A. 
Garūnas, 2737 West 71 st. Street, Chicago, 
Illinois 606229.

Be to, visi kolegos yra prašomi tapti L. 
G. Biuletenio bendradarbiais, siunčiant 
mokslinius straipsnius bei kronikines ži
nias dr. V. Taurui, 2652 West 59 th Street, 
Chicago, Illinois 606229.

Dr. V. Tauras
Einąs Pasaulio Liet. Gyd. Sąjungos 

Pirmininko pareigas

REKOLEKCIJOS
Kviesdamas visus tikinčiuosius gausiai 

dalyvauti mūsų metinėse rekolekcijose, 
kurias ves Mons. Kl. Razminas iš Romos, 
skelbiu šią tvarką:

NOTTINGHAM — balandžio 11 d., 11 v. 
Mišios ir 5 v. p.p. išpažintis su konferenci
ja. Balandžio 12 d. — 12.15 vai.

KEIGHLEY — balandžio 14 d., antradie 
nį, 7 v.v., St. Anne‘s bažn.

BRADFORD — balandžio 18 d-, H vai. 
Mišios; 4.30 p.p. išpažintis ir konferenci
ja; balandžio 19 d. — 12.30 v.

LEEDS — balandžio 19 d., sekmadienį 
(ne ketvirtadienį) 3.30 v. p.p., Holy Rosa
ry bažn.

HALIFAX — balandžio 21 d., antradie
nį, 7 v.v., St. Columba bažn.

HUDDERSFIELD — balandžio 23 d., 
ketvirtadienį, 7 v.v., St. Joseph's bažn.

ROCHDALE — balandžio 25 d., šešta
dienį, 12 v.

MANCHESTER — balandžio 25 d-, 5 v. 
p.p., St. Chad's bažn. — konferencija ir iš
pažintis; balandžio 26 d., 10.30 v. pamal
dos Notre Dame Seselių vienuolyne.

Kun. J. Kuzmickis

BRADFORDAS
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas lietuviams evangelikams lai
kysiu balandžio 12 d., 14 vai., Bradforde, 
Vokiečių bažnyčioje, 29 Grt. Horton Road.

Kun. Aldonis Putcė

MAISTO SIUNTINIAI
i:I

KVIETINIŲ MILTŲ £8. 4.2

40 sv CUKRAUS £9.18.4

RYŽIŲ £9.18.4

20 svarų įvairių rūšių grikių ir daug kitokių

maisto siuntinių į Lietuvą pasiunčia :::

Šią vasarą kun. Mečys Burba laikys pri 
micijas Anglijoj, JAV-se ir Kanadoj, kur 
nemaža jo giminių bei tremties draugų.

P. R.

VOKIETIJA
VELYKINIS „ATEITIN“

Vokietijos S AS neperiodinio leidinio 
„Ateitin!“ Nr. 3 (25) išspausdinta „Trys 
nauji kunigai mūsų tarpe“, „Lietuviškos 
įstaigos V. Vokietijoje“, „VLIKui 20 me
tų“, „Kodėl, kodėl, kodėl negerti?“ ir eilė 
kitų straipsnių.

MUENCHENO APYLINKĖS ŽINIOS
PLB Muencheno Apylinkė Velykoms 

jau yra išleidusi savo „žinių“ laikraštė
lio Nr. 3.

BAD ZWISCHENAHN
REKOLEKCIJOS

Kovo 23 d. kun. Girčius ir kun. Dr. Jo
nas Petraitis lietuviams surengė trumpas 
rekolekcijas. Kun. P. Girčius atlaikė šv. 
Mišias, o kun. Dr. Petraitis tuo metu iš
klausė išpažinčių. Abu kunigai pasakė po 
pamokslą. Mišių metu gražiai pagiedojo 
keletą giesmių.

Tenka pasidžiaugti ir pasididžiuoti, kad 
Bad Zwischenahn lietuviai yra gražiabal
siai ir per pamaldas įspūdingai pagieda. 
Manytina, kad retai kur kitur taip sutarti
nai ir žavėtinai sugiedama.

Rekolekcijose dalyvavo ir atliko išpažin 
tį, be vieno kito, visi gyventojai. Nestebė
tina, kad kunigai ir patys lietuviai buvo 
labai patenkinti. J.

TAURAS
(A. BRIEDIS)

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 
LONDON, W.3 
Tel. ACO 4374

TAZ AB& Co.Lt d
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7

Tel. FRI 3175

SIUNTINYS NR. 10
10 jardų vienos arba 3 spalvų po 3į jar

do, lygių spalvų, tamsiai mėlynos, juodos, 
rudos, pilkos ar žalsvos, su įaudimais 
kraštuose ALL WOOL MADE IN ENG
LAND, 100 proc, grynos vilnos, — su vi
sais mokesčiais tik 19 sv. 19 šil.

SIUNTINYS NR. 10 A
Toks pat kiekis 100 proc. grynos vilnos 

medžiagų, bet be jaudimų kraštuose ir 
juostelėmis, panašių spalvų, tik 16 sv. 16 š.

Prie tų siuntinių jūs dar galite pridėti 
10 sv. svorio ir kitokių mūsų prekių, temo
kėdami tik už prekes. Į azijinę Rusiją — 
15 šil. priedo.

Įvairūs maisto siuntiniai iki 44 sv. svo
rio galimai žemesnėmis kainomis. Pvz., 20 
sv. grynų kiaulinių taukų, 10 sv. smulkaus 
cukraus, 10 sv. ryžių tik 12 sv. 9 šil. 3 p.

Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Ga
rantuotas pristatymas.

PRANCŪZIJA
PRANCŪZIJOS LIET. B-NĖS KRAŠTO

mieji reikalai. Pranešimus apie veiklą pa 
darė Kultūrinės Komisijos pirmininkė B. 
Venskuvienė ir Jaunimo Komisijos pirmi
ninkas P. Liutkus.

TARYBOS POSĖDIS FOLKLORO FESTIVALIS
Paryžiuje kovo 13 d. posėdžiavo Pr. Lie

tuvių B-nės Krašto Taryba. Atidarydamas 
posėdį, Krašto Tarybos pirmininkas A. 
Venskus priminė susirinkusiems didžiojo 
lietuvių veikėjo ir patrioto Vliko pirminin 
ko Dr. A. Trimako mirtį, pakviesdamas Ta 
rybos narius tylos minute pagerbti velio
nies atminimą.

Kovo 13 d. Krašto Tarybos posėdyje 
svarstyti VLlKo konsolidacijos klausimai, 
Pr. Liet. B-nės vidaus statuto klausimai, 
aptarti paskutinių mėnesių visuot. susirin 
kimai, šventės - minėjimai, taip pat eina-

Kovo 15 d. Paryžiaus lietuvių tautinių 
šokių grupė sėkmingai pasirodė tarptauti
niam folkloro festivalyje, kuris įvyko Sor- 
bonos universitete. Festivalyje dalyvavo 
prancūzų, brazilų, afrikiečių, lietuvių, len 
kų, izraelitų, rumunų, armėnų, graikų, uk 
rainiečių ir vengrų tautinių šokių grupės. 
Lietuviai pasirodė pašokdavai Kalvelį, Ke
purinę, Lenciūgėlį ir Kubilą, vadovaujant 
A. Mončiui ir akordeonu palydint B. Vens 
kuvienei. Festivalį sekė 4000 žiūrovų — 
sausakimša Sorbonos universiteto didžiojo 
amfiteatro salė.

VASARIO 16 GIMNAZIJA
Nauji abiturientai Vasario 16 Gimnazijoje

(E) Kovo 16-17 dd. sėkmingai išlaikė 
sakomuosius egzaminus visi penki Vasa
rio 16 Gimnazijos 9 kl. moksleiviai, kiek 
anksčiau atlikę rašomuosius darbus. Tuo 
būdu pirmą kartą per penkeris metus 
Gimnazijos brandos atestatus gauna visi 
egzaminus laikę jaunuoliai. Naujosios 
abiturientų laidos laimingieji yra šie: 
Anelizė Alisaitė, Birutė Forsterytė, Hel
mutas Liorenčas, Žibutė Povilavičiūtė ir

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Pragyvenimas nuolat brangsta, 

todėl pilnai išnaudok savo sutau
pąs, investuodamas jas į

BALTIC STORES
and

INVESTMENTS Co., 
(Z. Juras)

421, Hackney Rd., London, E.2, 
England, Tel. SHO 8734.

11, London Lane, Bromley, Kent, 
England, Tel. RAV 2592.

Tik čia Tavo kapitalas greičiau
siai augs, nešdamas aukščiausią 
dividendą!

Investuojant 1-2 metams, mo
kamas 5 proc. dividendas, o inves
tuojant 2-3 metams mokamas 54.

Už investavimus 5 metams ir il
giau mokame

7 PROC.
Taupyti galima per kiekvieną 

Anglijos, Škotijos ir Valijos banką.
Tarpininkaujame palikimus su

tvarkyti.
Visi investavimai yra pilnai ap

drausti ir garantuoti nejudomuoju 
turtu.

Petras Vatiekūnas.
Vokiečių spauda dažnai informuoja apie 

naujojo Gimnazijos pastato statybą. 
„Mannheimer Morgen" dienraštis kovo 16 
d. paskelbė informacinį straipsnį „Auga 
nauja lietuvių gimnazija“, pažymėdamas, 
kad sėkmingai vykdant statybos darbus į 
naująjį pastatą jau bus galima keltis šių 
metų rudenį.

"JGGGGGGOGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 

— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

MAISTO SIUNTINIAI PERSIUNČIAMI 
TIESIOG IŠ DANIJOS.

GGGGGOGGGGGGGGG
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