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PO SOVIETINIU KEVALU
LAZDA DVIEM GALAIS

Moterų žurnalas, aišku, pirmoje eilėje
skirtas moterims, specialiems jų reikalam
svarstyti. Tuos moteriškus reikalus pa
svarsto ir Lietuvoje leidžiamoji „Tarybinė
moteris“. Dėl to, pavyzdžiui, ir jos šių me
tų Nr. 4 ne tik yra straipsnis apie Leniną,
bet ir paveiksliukų, kokios dabar pavasa
rinės mados, ir straipsnelių, kaip veidą iš
laikyti gražų, kaip kvėpintis, kaip palaiky
ti plaukų grožį.
Sakytume, kad tvarka. Kadangi „Tary
binės moters“ skaitytojos gyvena tokiame
režime, kur Leninas atstoja Dievą, mes ne
sistebime, kad apie ji tame žurnale spaus
dinamas straipsnis. Ką gi darysi, toks yra
gyvenimas, ir jam reikia nusilenkti net ir
moterų žurnalui.
Tačiau ar neužtektų
tokios duoklės?
Kur tau! Politikos turi būti prikišta visur
ir visada, net kiekviename moterų žurna
lo numeryje. Deja, net tokios politikos, ku
rios nuoširdumas labai įtartinas, visas gi
lumas — lengvai pramatomas, o visas te
mos dėstymas kvepia labai nesena, gerai
pažįstama' ir sava praeitim. Tik pasiskaitykime tą straipsnį apie Mao Cetungo
žmoną, kuri Kinijoje už savo vyrą vykdo
vadinamąją kultūrinę revoliuciją.
Mes nesame nei už Mao Cetungą, nei už
visą tą pilno draskymosi revoliuciją. Nė
ra už tai nė „Tarybinės moters" straips
nio autorius. Mes nesame už tai iš įsitiki
nimo, nes mums nepakenčiama mintis,
kad diktatoriai ar jų žmonos kur nors
draskytus! ar terorizuotų žmones. O „Ta
rybinės moters“ autoriaus noras pulti ir
šmeižti diktatorinius Kinijos vadus, pasa
kytume, šiuo metu yra labai šeimyninis
dalykas tarp dviejų komunistinių kraštų,
ir mums, tur būt, dar geriau, kad tie vai
dai vyksta.
Tačiau, atrodo, mums to
straipsnio proga nukrinta ir lašelis
džiaugsmo. Daugumas moterų, kurios skai
tys tą straipsnį, greičiausia, atsimins dar
tuos laikus, kai jų aplinkoje vyko Stalino
toks pat teroras. Jei Stalinui padėjo tero
rą vykdyti ne rusiškos ponios, o kokie
nors ponai, tai nesvarbu.
Svarbu, kad žmonės skaito, supranta,
pajėgia prisiminti, pasidaryti išvadas ir
galvoti: taip yra, taip buvo ir taip bus, kol
žmonės priklausys nuo jų gyvenimą tvar
kančių diktatorių.
ATPILDAS KAREIVIŲ

AUGINTOJOMS

Jeigu Lietuvoj šiuo ar tuo galėtum pasi
skųsti, tai tik jau ne ordinų, medalių ir vi
šokių garbės raštų gausumu. Šito tai jau,
atrodo, per akis. Sovietinių kunigaikščių,
grafų ir kitokių bajorų ir plikbajorių skai
čiai ten auga ir didėja kas mėnuo. Net gra
žu žiūrėti.
Patys didieji bajorai, aišku, neblogai gy
vena. Kas sugriebia Lenino ordiną, tai,
žiūrėk, jau renkamas į visokias aukštą
sias tarybas, turi progų valdžios rubliais
pasivažinėti,
nebereikia jau pririštam
prie darbo būti, žodžiu, prasideda geras
gyvenimas.
O ką gi tie mažieji gauna, kurie sušilau
kia apdovanojimų? Pavyzdžiui, kokia lai
mė ištinka daugiavaikes motinas, kurios
specialiais vyriausybės aktais gauna motinos-didvyrės vardą?
Pasakytume, kad tas vardas — skystas
joms laimėjimas.
Tokios motinos-didvyrės, kaip rašo „Ta
rybinė moteris“, sulaukusios 50 m. amž.,
gali gauti pensiją, jei turės 15 metų darbo
stažą. Žinoma, užauginus keliolika karei
vių, tur būt, nebloga anksčiau pradėti se
natvę (ji ir taip anksčiau tada ateina).
Klausimas tik kiltų, kada tą darbo stažą
reikia įsigyti, kai paskutinis jos užaugin
tas kareivis pradeda nešioti kelnes?
Kitos privilegijos nekaip atrodo. Jos
maždaug tokios, kaip ir kitoms, mažesnėm
šeimom. Deja, visos tos privilegijos —
skystos. Už vaikus jos gauna pašalpas, kol
jie sukanka 5 m. amžiaus (kokia nepaly
ginama padėtis su ūkiškai pažangių karš
tų vaikais!), gal būt, erdvesnį butą, gal
būt, kolchoze daugiau šieno karvei (tary
tum daugiavaikių šeimų karvė būtų reika
linga daugiau šieno negu mažavaikių),
valstybė gali padaryti joms malonę ir be
eilės nupirkti užaugintą bekoną.
Ir viskas?
Taip, viskas už kareivių užauginimą.
Viskas ir dar motinos-didvyrės vardas.
SEIMAS
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METAIS

Trečiasis Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimas šaukiamas 1968 m. rugsėjo
pirmąjį (Darbo dienos) savaitgalį New
Yorke. Pirmasis toks seimas irgi buvo
New Yorke, o antrasis Toronte.

SKERSVĖJO AUDROJ
Ražo

STASYS KUZMINSKAS

Kada tik pakeliama geležinė uždanga,
skersvėjis pučia per visą Europos konti
nentą. Tuomet taip pat pradeda dvokti
Stalino viešpatavimo lavonais, dvokti ka
lėjimų drėgme, dvokti priespauda ir dvok
tl šaltai kalkuliuojančia žiauria jėga.
Tiesa, tas skersvėjis ne visus vienodai
paliečia — kalnais apsuptam šveicariečiui
jis, palyginti, mažai jaučiamas, bet užtat
lygumų gyventojui vokiečiui jis ne tik su
kelia kaukus, bet ir ašaras išspaudžia. O
jūra, deja, turi savas orą švarinančias
stiprias ypatybes. Ar tad nuostabu, kad
Mr. Brown (D. Britanijos užs. reik, minist
ras) ir dar toliau už jūrų marių gyvenan
tis Mr. Humphrey (JAV viceprezidentas)
visai to skersvėjo nejaučia? Priešingai,
tas skersvėjis jiems malonus, gaivinantis
naujo pavasario kvapus vėjelis.
Štai ne taip seniai Mr. Humphrey savo
kalboje senate kalbėjo maždaug taip: aš
tikiu, kad šiandien Europa stovi ant nau
jos gadynės slenksčio, naujų galimybių ir
naujų vilčių. Geležinė uždanga galėtų bū
ti lengvai pakeista atviromis durimis. Aš
tikiu, kad Rusija norėtų ir yra pasirengusi
atsisakyti nuo iki šiol labai abejotinos ver
tės taikingos sugyvenimo tezės ir pasistū
mė! į faktinį nuoširdų bendradarbiavimą,
nes to reikalauja Europos vieningumas ir
galingumas...
(Klausykitės atidžiai —
nuo kada sovietai pradėjo domėtis Euro
pos vienybe ir galingumu?!.).
Sunku suprasti, kaip Amerikos vicepre
zidentas taip galėjo kalbėti tuo metu, ka
da rusų tankai, rusų raketos, rusų kulkos
valdžiai atima gyvybes tūkstančiams ge
riausių Amerikos sūnų Vietname. Tas tik
parodo, kaip nuostabiai tiksliai ir taikliai
veikia Kremliaus propagandos biuras.
Šių metų gegužės mėn. Mr. Brown va
žiuos į Maskvą draugiškų ryšių tarp D.
Britanijos ir Sovietų imperijos stiprinti.
Prisimenam, kai šių metų vasario mėn.
Kosyginas lankėsi Londone ir rodė Didž.
Britanijos vyriausybei
Kremliaus gata
vai surašytą draugiškumo sutartį. D. Bri
tanijos užsienių reikalų ministras tiek su
sižavėjo busimosios draugystės mintimi,
kad jos sąskaiton nesvyruodamas pažadė
jo įmokėti 5 milijonus auksinių svarų. Ži
noma, pažadėti buvo ypačiai lengva, ka
dangi tie svarai priklauso ne jam, bet ne
priklausomai Lietuvai.
Dabar gi artėja antrasis draugystės su
tvirtinimo veiksmas. Mr. Brown jam pa
siuntė savo specialų emisarą į Kremlių
nuodugniai draugystės pagrindų bei sąly
gų ištirti.

Čia irgi reikalinga speciali galvojimo
akrobatika to viso veiksmo prasmingumui
suprasti. Juk tuo pačiu metu, kai Mr.
Brown rodo tokį entuziazmą draugystės
paktui pasirašyti, Kosyginas tiek pat, o
gal ir dar daugiau entuziastingas D. Britą
nijai ir jos Commonwealthui susprogdin
ti. Rusai siunčia milžiniškus ginklų kie
kius į Afriką dar silpnom valstybėlėm su
kiršinti, rusai ginkluoja sukilėlius Azijos
pusiasaly (Arabijoj, Adene, Sirijoj) D.
Britanijos militarinei jėgai užšachuoti ir
jos milžiniškiems žibalo interesams Persi
jos įlankoj paveržti; rusai ginkluoja Egip
tą ir jo pakrantėse steigia savo karinio
laivyno bazes, norėdami Viduržemio jūroj
įsiviešpatauti ir tuo pačiu D. Britanijos ir
Amerikos galiai užslopinti.
Štai aplinka, kurioj Mr. Brown kratys
ranką Kosyginui,
džiaugsis nuoširdžiu
draugiškumu ir gal dar kartą žadės 5 mil.
svarų aukso, o Kosyginas, paspringdamas
apgaule, siūlys vodką ir kaviarą, atsisvei
kindamas aerodrome įteiks vainiką padė
ti ant Karlo Markso kapo ir prašys per
duoti linkėjimus lordui Bertrand Russell.
Tuo būdu „nuoširdi draugystė“ bus už
megzta.
Fantastiškas vaizdas, deja,
tuo pačiu
metu šiurpulingai, klaikus.
Bet jeigu tik Mr. Humphrey ar Mr.
Brown pasirūpintų pavartyti Rusijos re
voliucijos archyvus, tai savo gal didžiau
siam nustebimui tokius žodžius, kaip
draugystė, nuoširdus, bendradarbiavimas,
Europos vieningumas, pasaulio taika...,
užtiktų beveik kiekvienam puslapy dar
nuo Lenino ir Trockio laikų. O kas dar įdo
miau, kad jie irgi rastų, jog visa tai buvo
ir įvykdyta, tik, deja, ne Amerikos bei D.
Britanijos politikų, bet Kremliaus. Karo
metu Stalinas „nuoširdžiai bendradarbia
vo“, imdamas ginklus iš Amerikos; karui
pasibaigus
Stalinas „apjungė“ Europą
nuo Baltijos iki Dunojaus ir už jo krantų,
o „apjungęs“ nuleido geležinę uždangą.
Užsišarvavę Europos šiaurėje, Kremliaus
vadai sumaniai pradėjo veržtis į Vidurže
mio jūrą bei Afriką, tuo būdu planuodami
paimti Europos likučius į savo „draugiš
ką“ glėbį iš pietų. Deja, čia tenka Mr.
Brown apvilti — atrodo, kad 5 milijonų,
kad ir gražiai žibančio Lietuvos aukso ne
pakaks rusų šarvuotiems laivams iš Vidur
žemio jūros ir rusų ginklams iš Afrikos iš
pirkti. Daugiau galimybių kažkaip yra
tam, kad „nuoširdi draugystė“ pasibaigs
dar prieš paskutinę 5 milijonų ratą išmo
kant.

Sepjynįos DIENOS
PRANCŪZIJAI NESKUBU

Britanijos pasiryžimą vėl prašytis priim
ti į Europos Ekonominę Bendruomenę
svarstė Prancūzijos ministerių kabinetas.
Prancūzijos atsakingieji nepatenkinti
Britanija, kad britai vis tvirtina, jog nuo
prez. de Gaulle'io priklausys priėmimas.
Viskas priklausysią nuo to, ar Britanija
įvykdys visas sąlygas, kurios bus jai stato
mos. Dėl to priėmimo klausimas bus spren
džiamas lėtai.
KINIEČIAI IŠĖJO

Hochhutho kito veikalo, kuriame Churchilliui priskiriama kaltė dėl lenkų egzilinės
vyriausybės ministerio pirmininko gen. Si
korskio mirties. Jis žuvo lėktuvo katastro
foje sovietų ir britų medaus mėnesio lai
kais.
KAS BUS GRAIKIJOJE?

Kai kurie britų laikraščiai nurodo, kad
naujieji Graikijos vadai skirtingai žiūri į
krašto ateitį: vieni garbina karalių ir žada
netrukus grįžti į normalias sąlygas, o kiti
kalba vien apie revoliucinį vyriausybės po
būdį.
Laikraščiams įsakyta kas savaitė iš
spausdinti po 10 straipsnių, kuriuose giria
ma vyriausybė. Bet trijų didelių laikraščių
savininkė atsisakė savuosius toliau spaus
dinti, protestuodama prieš laisvių suvaržy
mą spaudai.

Gegužės pirmosios parado pagrindinę
kalbą Maskvoje pasakė naujasis krašto ap
saugos ministeris marš. Grečka.
Jis JAV pavadino pagrindiniu agreso
rium pasaulyje. Vokietija siekianti keršto,
o Kinija trukdanti Vietnamui kovoti prieš
amerikiečius.
Pasiklausę kaltinimų savo kraštui, Kini
jos atstovai išėjo iš parado.
ATEITIES MAISTO KAINOS
Pasisakydama už stojimą į Europos Eko
CASSIUS CLAY NEINA KARIAUTI
nominę Bendruomenę, Britanijos vyriau
Garsusis bokso čempionas negras Cassius sybė pasveria gerąsias ir blogąsias galimas
Clay - Muhammad Ali atsisakė stoti į JAV to žygio pasėkas.
armiją. Jis tvirtina, kad esąs naujos reli
Ji skaičiuoja, kad tada, kai jai bus pra
gijos kunigas, todėl jam religija draudžian dėti taikyti žemės ūkio potvarkiai, jos ba
ti kariauti. Vyriausybė jo religijos nepri lansams su užsieniu tai gali kainuoti tarp
pažįsta, dėl to jis bus atiduotas teismui.
175 ir 250 mil. svarų ir maisto kainos gali
Jam jau paskubėta atimti čempiono var pakilti tarp 10 ir 14 procentų.
dą.
Daržovės ir vaisiai atpigtų, bet pabrang
Ta proga JAV negrai vis stipriau kelia tų grūdai, mėsa, sviestas.
balsą, kad į kariuomenę imama nepropor
cingai daug negrų.
BRITAI TRAUKIA TEISMAN
Britanija nutarė traukti teisman savi
KAS KALTAS DĖL SIKORSKIO?
ninkus tanklaivio Torrey Canyon, kuris už
Prieš kurį laiką su triukšmu nuskambė teršė alyva krašto pakrantes. Išsiaiškinta,
jo per pasaulį vokiečių dramaturgo Rolfo kad tanklaivio kapitonas buvo nerūpestin
Hochhutho veikalas „Vietininkas“, kuria gas.
me metamas kaltinimas popiežiui Pijui
Be to, britai sušaukė jūrinių kraštų kon
XII dėl jo laikysenos nacių veiksmų atžvil ferenciją svarstyti naujoms taisyklėms vi
giu.
sokios atsakomybės ir laikysenos vandeny
Dabar Britanijoje kilo triukšmas dė se.

Ką tada Mr. Brown galės pasiūlyti
„draugystei“ atnaujinti?
Gal Berlyną?!
Bet Berlynas ne jo žinioje, o po Berlyno
beliktų tik Londonas. Taigi būtų labai pa
tartina su dovanomis Kremliui švaistytis
labai atsargiai. Kitais žodžiais tariant, už
sienio politika, pagrįsta Europos išpardavi
mu, išsieikvojo, nes viskas kas tik galima
buvo parduoti, tapo išparduota. Išdavoj —
milžiniškai daug pralaimėta ir absoliučiai
nieko nelaimėta.
Mr. Humphrey ir Mr. Brown galvoja,
kad dabar, kai jau nieko neliko toliau iš
parduoti, vienintelis galimas ir prasmin
gas posūkis būtų geležinės uždangos pake
limas. Čia būtų irgi pravartu jiems prisi
minti, kad uždanga ne jų, bet Kremliaus.
Atseit, jos bet kurio laipsnio pakėlimas ar
nuleidimas priklausys tik nuo Kosygino
ar Brežnevo.

Tačiau šiuo metu atrodo, kad, kaip tėn
bebūtų, geležinė uždanga bus pakelta ir
pro mažą plyšelį pradės pūsti skersvėjis—
įkyrus ir šiurpulingas... Ar Vakarų politi
niai išminčiai tik nebus šio vėjelio užliū
liuoti?
Mums toks skersvėjis visai kitokią bylą
neša. Mūsų diplomatinė tarnyba, politinės
ir visuomeninės organizacijos ir paskiri
lietuviai turėsime išsirikiuoti kaip vienas
ir, kur bebūtumėm, ar šaltame šiaurės aši
galy, ar karštame Afrikos ekvatoriuje, ir
ką bedirbtumėm, ar kastumėm griovius,
ar rašytumėm maldas , — turėsime budėti
laisvos nepriklausomos Lietuvos siekių
sargyboje. Mes ir tik mes ir niekas kitas
pasauly esam laisvi galvoti ir veikti pa
vergtiems ir supančiotiems išlaisvinti. Iš
čia kyla mūsų Didžioji Pareiga. Tam ir
esame mes čia ir visuose žemynuose.

PERVERSMAS GRAIKIJOJE
Daugiau prasilavinusiam žmogui Grai
kija yra kultūros lopšys, senosios europi
nės kultūros su garsiais filosofais, rašyto
jais, menininkais,, su savais politiniais reži
mais. Šiandien Graikija jau kita, ir ji mū
sų dėmesį patraukia daugiau savo visokio
mis nelaimėmis — pilietiniais karais, revo
liucijomis, politiniais perversmais ir kara
lių bėgimais ir grįžimais.
Balandžio 21 d. kariuomenė Graikijoje
nuvertė valdžią, įvedė karo stovį ir įteisin
ti naujai padėčiai gavo karaliaus parašą.
Naująją vyriausybę sudarė iš dalies kari
ninkai, iš dalies civiliai.
Tokios kariuomenės įsikišimo buvo lau
kiama jau 1965 m. Anuometinis ministras
pirmininkas Papandreou
įtarinėjo savo
krašto apsaugos ministrą, kad jis su reak
ciniais karininkų sluoksniais ruošiasi per
versmui. Jis pats norėjo perimti krašto ap
saugos ministeriją ir išvalyti kariuomenę
nuo tokių karininkų, bet karalius nesuti
ko jo skirti toms pareigoms. Tada krašte
Papandreou šalininkai pradėjo demons
tracijas, suskilo jo partija, ir jis turėjo pa
sitraukti, ir nuo to laiko kraštas jau nebe
sudarė vyriausybės, kuri turėtų parlamen
te daugumą. Vyriausybės buvo laikinos,
tik tam kartui, tik iki parlamento rinki
mų.
Tačiau jau anuomet, kai dar valdė Pap
andreou, dešinieji sluoksniai nešiojosi įta
rimą, kad kairieji gali įvykdyti pervers
mą, pasitelkę karininkų. Kairiųjų sluoks
niuose didelio populiarumo įsigijo Papand
reou sūnus, kuris pradėjo skelbti mintį,
kad reikia panaikinti monarchiją. O deši
niųjų sluoksnių baimė skelbiama kaip ko
munizmo pavojus, jei valdžią kuriuo nors
būdu perimtų kairieji. Graikijoje tokia
baimė pagrįsta bent tuo, kad po šio karo
komunistai ruošė perversmą, o iš to buvo
išsivystęs ilgas ir žiaurus pilietinis ka
ras, kuris kai kuriuose krašto rajonuose
baigėsi tik 1950 metais. Tą baimę gal didi
no dar ir tai, kad kai kurie karininkai vis
dėlto buvo sudarę slaptą kairiųjų organi
zaciją, jos nariai buvo suimti ir teisiami.
Paskutiniuose rinkimuose komunistai su
rinko 12 nuoš. balsų.
Vykstant politinei kovai, buvo siekiama
pastovumo ir sutarta gegužės mėn. numa
tytuose rinkimuose spręsti, kas valdys.
Papandreou, greičiausia, būtų laimėjęs.
Tos dienos ir nelaukta. Gali būti, kad po
rinkimų kairieji būtų ėmęsi didesnių re
formų ir net pašalinę karalių. Be to, sena
sis Papandreou reikalavo prieš rinkimus
sudaryti nešališką vyriausybę, o jaunasis
pradėjo grasinti
„liaudies revoliucija“,
jei rinkimai parodytų nepatenkinamus re
zultatus, kai vyriausybei rinkimų metu va
dovaus vieni dešinieji.
Kai karalius padėjo savo parašus visuo
se dokumentuose,
kurie įteisina karinį
perversmą, keliamas klausimas, kas už tą
naująją padėtį atsakingas: karalius ar ka
rininkai? Graikijos karalius mėgsta kištis
į politiką. Tai rodo jau ir tas atsitikimas,
kad jis neleido ministrui pirmininkui Pap
andreou perimti krašto apsaugos ministro
pareigų. Bet spėjama, kad šįkart ne kara
lius prikalbėjo kariuomenės vadus, bet va
dai pastatė karalių prieš įvykusį faktą ir
pareikalavo jo parašo.
Prieš ateinant į valdžią Papandreou vy
riausybei, devynetą metų Graikiją išvaldė
dešiniųjų atstovas Karamanlis. Tas laiko
tarpis buvo ramokas, ir tuomet kraštas
ūkiškai buvo atsigavęs. Tačiau krašte rei
kėjo šiokių tokių reformų. Pavyzdžiui,
tvirtinama, kad Graikijos administracija
yra ėdama korupcijos. Papandreou pasise
kė ją aptvarkyti. Bet jo užsimojimas su
sitvarkyti su kariuomene suklupdė jį.
Naujoji vyriausybė skelbia, kad dabar
nebeliko nei kairės, nei dešinės, nei vidu
rio — liko tik graikai, kurie tiki į Graiki
ją ir į kilnią ir idealią tikrą jos demokra

tiją. Tai naujojo ministro pirmininko Ke
lios žodžiai. Kai nemaža yra suimtų (spė
jama, kad gali būti iki 8.500) ir kai įstai
gose tvarkosi ginkluoti kariai, netaip rim
tai skamba Kodos tie žodžiai apie idealią
demokratiją. Bet jie gali reikšti, kad to
kia kilni demokratija nusitęs ir ilgiau. Ta
čiau kai kurie stebėtojai galvoja, kad da
bartinė padėtis yra laikina ir kad Graiki
ja grįš į kitokią demokratiją.
O tuo atveju ir karalius gali netekti sos
to.
MIN. S. LOZORAIČIO
UŽUOJAUTA

Lietuvos diplomatijos šefas yra pasiun
tęs Vokietijos federaliniam užsienio reika
lų ministrui W. Brandtui šį užuojautos
laišką dėl K. Adenauerio mirties:
Mirus buv. federaliniam kancleriui dr.
Konradui Adenaueriui, turiu garbę pa
reikšti Tamstai nuoširdžią užuojautą.
Tvirtai tikėdamas laisvės bei demokra
tijos dėsniais ir griežtai atmesdamas tarp
tautiniuose santykiuose smurtą, šis įžy
mus Vokietijos atstovas stiprino visų Eu
ropos tautų pasitikėjimą geresne ateitimi.
Tokių velionies įsitikinimų kilni išraiška
buvo taip pat jo draugingas nusistatymas
Baltijos valstybių atžvilgiu. Todėl aš esu
tikras, kad lietuvių tauta atjaučia vokie
čių tautos gedulą dėl šio didžiojo valsty
bės vyro mirties.
v
_________
PALECKIO IR ŠUMAUSKO
ISTORIJOS

Neue Zuercher Zeitung, žymiausias švei
carų dienraštis, balandžio 24 d. sekmadie
nio numeryje išspausdino ilgoką straipsnį
apie Justo Paleckio pakeitimą Motiejum
Šumausku sovietinės Lietuvos „prez-dento“ pareigose. Laikraštis pastebi, kad Pa
leckio neišrinkimas nereiškiąs, jog jis pa
tekęs į Kremliaus nemalonę. Priešingai, Pa
leckis išrinktas Sov. Sąjungos tautybių so
vieto pirmininku. Tokiu būdu Maskva at
žymėjo Paleckį už jo besąlyginį paklusnu
mą. Laikraštis nurodo, jog Lietuvoje ta
pati ekipa pasiliko valdžioje be pertrau
kos jau visą ketvirtadalį amžiaus, nes ji
sugebėjo prisitaikyti prie visų vėjų, pūtu
sių iš Kremliaus. Šalia Antano Sniečkaus,
Lietuvos komunistų partijos generalinio
sekretoriaus, Paleckis ilgiausiai išliko
valdžioje. To jiedu pasiekė mokėjimu pri
sitaikyti ir
ištikimybės Maskvai dėka.
Laikraštis apibūdina sovietinės Lietuvos
valdžią kaip Maskvos politikos organus
Lietuvoje.
Toliau laikraštis pateikia Justo Palec
kio ir .jo įpėdinio, Motiejaus Šumausko,
biografijas ir primena, kad komunistinis
režimas buvo įvestas Lietuvoje, kai raudo
noji armija užėmė kraštą. Lietuva pateko
Sov. Sąjungos „įtakos sferon“, Maskvai su
sitarus su Hitleriu. Nuo to laiko Paleckis
ir atsidūrė valdžioje.
Straipsnio gale Neue Zuercher Zeitung
pastebi, kad Maskva baltų komunistus de
monstratyviai iškelia į pirmąsias vietas.
Sovietų Sąjungos politbiuro nariu prieš
kurį laiką paskirtas latvis Pelšė, o šio vie
ton Paleckis paaukštintas Sovietų Sąjun
gos tautybių sovieto pirmininku. Maskva
taip elgiasi, norėdama užšachuoti Baltijos
valstybių gausios emigracijos veiklą. Emi
grantai prikiša Maskvai priverstinę rusi
fikaciją.
— Clerkenwellyje, Britanijoje, gauja
plėšikų užpuolė auksą vežusį sunkvežimį
ir pasiėmė 144 plytas to metalo (apie 750
tūkstančių svarų vertės).
— Šiaurės vakarų Graikijoje smarkiai
drebėjo žemė, nukentėjo kalnuose 28 kai
mai.
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EUROPOS LIETUVIS
S. BŪDAVO PALIKIMAS

Naujas talentas
VIDA GASPERIENĖ-VAINORIUTĖ

Po antrojo pasaulinio karo, pergyvenę
jo baisenybes ir nepriteklius, iš Vokieti
jos, Italijos ir kitur suplaukėme keli tūks
tančiai į šią tartum ramybės salą — Ang
liją. Be didelio rūpesčio kiek apsitvarkę
savo asmeninį gyvenimą, metėmės į lietu
višką kultūrinį barą tiek pagyvenę, tiek
jauni, nepalikdami nuošalyje net vaikų.
Kūrėme naujas organizacijas, spaudą, pir
kome bendriniams reikalams namus, sody
bas, steigėme klubus ir kt. Skambėjo lietu
viškos dainos, sukosi margaspalvės tauti
nių šokių grupės, lūžo salės tautinių minė
jimų metu nuo suplūdusių žmonių.
Bet štai prasidėjo antroji era. Žmonės,
pasijutę ekonomiškai
stipresni, panoro
greičiau praturtėti,
ieškoti laimės kur
nors kitur. Prasidėjo didelė emigracijos
banga į Ameriką, Kanadą ir į kitus kraš
tus. Likusieji čia pirkosi sau namus, au
tomobilius, susirado geresnius darbus, tai
gi visas laikas pasidarė daugiau reikalin
gas tik saviems reikalams. Sumažėjusiose
mūsų kolonijose ir vėstančiose lietuviš
kiems reikalams širdyse aptilo lietuviška
daina, rečiau rodosi nykstančios, tai vėl
atsikuriančios šokių grupės, pasidarė apy
tuštės minėjimų, susirinkimų ir pobūvių
salės, o jaunimo didelė dalis ieškoti kitų
kelių.
Betgi nėra taip blogai, kaip pirmu
žvilgsniu atrodo. Įsikūrusios organizacijos
ir likusieji veikėjai, įsikibę į lietuvišką
darbą, susilaukia nemaža ir naujai išky
lančių pajėgų. Viena tokių pajėgų yra Vi
da Gasperienė iš Nottinghamo kolonijos.
Vida yra gimusi paskutiniais Nepriklauso
mos Lietuvos laikais Kaune dainą ir mu
ziką mėgstančioje šeimoje. Karui užėjus,
ji kartu su tėveliais pasitraukia į Vokieti
ją, kur pergyveno tuos pačius vargus ir ka
ro baimę, kaip ir visi kiti. Vokietijoje lan
ko lietuvišką pradžios mokyklą, o 1948 m.,
atvykusi į šį kraštą, lanko anglišką mo
kyklą, kurią baigusi įstoja į college ir įsi
gyja stenografistės kvalifikacijas.
Būdama dar pradžios mokykloje, pa
milsta dainą bei muziką ir dalyvauja tau
tiniuose pasirodymuose. Nenutrūkstamai
tai tęsiama ir Anglijoje. Prieš penkeris
metus ji rimtai pradeda mokytis dainavi
mo, imdama privačiai pamokas pas gerai
žinomą Midlender baritoną. Dabar studi
juoja muziką ir dainavimą Albert Hall,

NIDOS KNYGŲ KLUBO
SAVIN INKYSTĖ

Nidos Knygų Klubo savininkas yra Lie
tuvių Namų Akc. Bendrovė nuo pat jo įsi
kūrimo. Niekas jo nebuvo ir nėra nupir
kęs ar išsinuomojęs ar kitokiu kokiu nors
būdu įsigijęs į jį savininkystės teisių.
Tačiau JAV leidžiamoji „Dirva“ savo
Nr. 39 vedamąjį pradeda tokiu sakiniu:
„Nidos Knygų Klubo savininkams Dau
norams po ilgesnės kelionės grįžus į Lon
doną, gavome pranešimą, kad išsiųsta dar
viena siunta Br. Railos knygos „Laumių
juosta“, kurios nekantraudama laukia vi
RAŠYTOJŲ SKYRIUS ARCHYVE
Lietuvių Rašytojų Draugijos skyrių Lie sa eilė tą knygą užsisakiusių Dirvos skai
tuvių archyve Chicagoje sutiko tvarkyti tytojų".
Taigi šitame sakinyje p.p. Daunorų pa
rašyt. Česlovas Grincevičius.

darymas Nidos Knygų Klubo savininkais
nieko bendra neturi su tiesa.
Iškeliame tą netiesą, turėdami galvoje,
kad ji gali labai klaidinti „Dirvą“ skaitan
čius Lietuvių Namų Akc. Bendrovės akci
ninkus — tikruosius Nidos Knygų Klubo
savininkus.

ARTIMO MEILĖ

SU JAUNIMU

Nottingham, stengdamasi įsigyti muzikos
kvalifikacijas. Jos dainavimo mokytojas
yra Fred Garnett (Member of Incorporat
ed Society of Musicians).
Šalia savo tiesioginio darbo ir mokymo
si, V. Gasperienė neapleidžia ir lietuviško
kultūrinio veikimo. Jį organizuoja jauni
mą ir kartu su juo dalyvauja meninėse
programose. Beveik nėra Anglijoje lietu
viškos kolonijos, kurioje ji nebūtų buvusi
su Nottinghamo jaunimo būreliu tauti
niuose minėjimuose ar kituose parengi
muose net po kelis kartus. Ypač daug kar
tų yra pasirodžiusi Londone.
Balandžio 29 d. Londone pirmasis išti
sas V. Gasperienės solo koncertas, įpinant
ir J. Černio vadovaujamą oktetą, parodė
jos įdėtąjį didelį darbą ir meilę dainavi
mo menui.
Nepaprastai džiugu, kai kyla naujos
jaunos jėgos apsnūstančioje mūsų trem
ties padangėje. Linkėtina V. Gasperienei
pasiekti pamiltosios dainos aukštybių, o
mums gražaus gražaus indėlio į kultūrinę
lietuvišką veiklą.
P. Mašalaitis

BALTASIS

STUMBRAS
GINTARĖ BANAITYTĖ-IVAŠK1ENĖ (Ištraukos iš to vardo apysakos)
būčiau žinojęs, kad Avaras mus iki čia at
seks, būčiau geriau girioje miręs. Dabar
Berniukai paleidžia keletą strėlių prie visai ramovei užtraukėme nelaimę... —
šo švieselių link. Kalavijuočiai, matyt, vėl atsako Audrys.
savo dideliais skydais atsitvėrę, nes tik
— Aš galvojau, išėjęs už vartų, jiems
dunktelia, ir nieko.
pasiduoti,
— sako Gendrutis. — Bet da
— Tai nori žinoti, kodėl Avaras mus iš
bar jau per vėlu. Iki pat vartų atsibastę,
kepti žada?
— Aš vis maniau, kad mūsų ieško, ar piktadariai be nieko negrįš atgal.
— Ogi, jei taip yra, kaip tu sakai, kad
gal maisto prisigrobti atėjo...
— Ėė, tai niekis! Jei tik dėl maisto — jis ir Ramintos pagrobti atėjo, tai vis tiek
nepadeginėtų. Tada susidorotume su visa be kruvinos kovos neapsieis.
— Audry, dabar nieko nebegalime pa
gauja. Avaras nori Ramintą pagrobti!
keisti.
Todėl prisiekime kovoti iki pasku
— Kas tau sakė?
— Niekas. Tu pats juokeisi, kad aš dide tinio kraujo lašo!
— Prisiekiame visomis jėgomis ginti
les ausis turiu. Kai nubėgau kriviui pra
nešti apie degančias strėles, jo • kambary mus priglaudusius vaivoriškius nuo už
je neradau. Jis ir Raminta buvo pas Rin- puolikų! — iškilmingu balsu ištaria abu
tą. Įeidamas nugirdau Ramintos žodžius: berniukai.
— O vis dėlto, Gendruti... Atsimeni bal
„Jis manęs gyvos nepaims!“ Tada krivis
tąjį
stumbrą?.. Gal Praamžius neleis mum
ramino, kad greitai ateis pagalba, o iki tol
paskirs Draugužį ją saugoti... Bet aš vis visiem žūti...
Kalavijuočių strėlės vis taiklesnės.
tiek negaliu suprasti. Jei Avaras nori Ra
Smigtelia
viena į karių namų prieangį,
mintą pagrobti, kodėl anksčiau nebandė?
bet kietas medis nespėja įsiliepsnoti. Sušo
Ko laukė iki šios dienos?
kusios moterys apipila vandeniu.
— O man jau pradeda aiškėti, — lyg
Audrio akys klaidžioja dangaus pakraš
pats sau kalba Audrys. — Jis ligšiol netu čiu ir netikėtai pastebi kažin kur toli, už
rėjo progos čia atsitrenkti. Kalavijuočiai girios krašto, raudoną pašvaistę. Kitoje
plėšikai tiek nevargtų dėl vienos moteriš pusėje vėl gaisras.
kės, jei ne būtinas reikalas išžudyti visus
— Gendruti, žiūrėk — ugnys! Kaimy
ramovės gylventojus. Išžudžius nebebus, nai pamatė mūsų pavojaus ženklą!
kas praneša Mindaugui apie jų darbus.
— Lekiu pranešti vyrams. Tai nu
— Būčiau pamiršęs, Audry! Klausyk, džiugs! — Ir Gendrutis jau kelintą kartą,
ką girdėjau apie pačią Ramintą. Sakoma, paskutiniu laiku, nudarda žemyn su nau
kad ji labai žymaus rikio duktė, slapstyda jiena.
masi nuo kažin ko prieš keletą metų atėjo
Po kiek laiko jis jau ir vėl kuore. Įlekia
Vaivoron. Krivis Gedainis priėmė.
uždusęs ir aiškina:
— Lokys sakė, kad toji šviesa, kur už
— Įdomu, kodėl pas savo gimines ku
rioje nors pilyje neužsidarė? Juk pilyse girios, tai Striūbo, o ana kitoje pusėje pel
saugiausia.
z
kės — Pruto. Jis galvoja, jei tavo tėtis iš
siuntė vyrus, mums tik uždegus ugnis, tai
— Nežinau. Gal jos priešai pilyse slan vakare jie jau čia turėtų būti. Iš Pruto pa
kioja, kad ji prieglaudos atbėgo ramovėn. galba gali ir greičiau atvykti.
— Pagalvojęs Gendrutis prideda; — Ar
— Striūbas! — koks stebuklingas var
tu, Audry, nesijauti kaltas, kaip ir aš?
Per mus dabar gal turės žūti visi Vaivoros das. Šiuo metu jis Audriui reiškia išsigel
gyventojai — ir Lokys, ir Liūne, ir Ramin bėjimą, gyvenimą. Ugnys taip toli — už
žemės krašto. Bet mintyse taip arti... Se
ta, net krivis Gedainis.
— Aš jau seniai dėl to kremtuosi. Jei nukas Jotva dabar į kuorą glėbį naujų pa
(3)

Mirusio rašytojo St. Būdavo romaną
bibline tema po jo mirties Lietuvių Rašy
tojų Draugijos valdyba leido išspausdinti
Draugo dienraščiui. Kiek iš to susidarys
pajamų, jos bus paskirtos arba velionies
raštams išleisti, arba kitiems su velioniu
susijusiems reikalams.
Dar yra S. Būdavo vieno romano rank
raštis lietuvių kalba ir vieno anglų kalba.
Angliškasis neparuoštas ir neįmanomas iš
leisti, o lietuviškajam Rašytojų Draugija
ieško leidėjo.
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Jau 15 metų lietuviai saleziečiai sėkmin
gai dirba lietuvybei šv. Jono Bosko gimti
niame miestelyje Italijoje. Tai yra Lievių Saleziečių Įstaiga, kuri globoja naš
laičius, auklėja būrelį lietuvių jaunimo.
Jie turi spaudos studiją, leidžia lietuviš
kas knygas, išlaiko Alpėse vasarvietę, ku
rioje jaunimas ilsisi ir lietuviškai lavina
si.
Tarptautinė
Saleziečių Kongregacija
šiam lietuviškam židiniui dykai duoda
daugiau kaip 10 lietuvių pedagogų ir pa
talpas su bendrabučiu 60 - čiai berniukų.
Tai yra labai brangi dovana. Bet nustaty
ta griežta sąlyga, kad patalpas užpildytų
moksleiviai ir kad lietuviška tautinė veik
la būtų finansiškai palaikoma pačių lietu
vių. Jei saleziečiai neturės jaunimo ir lė
šų įstaigai išlaikyti, taį Saleziečių Kongre
gacijos Vyriausioji Taryba uždarys tą lie
tuviams svarbią mokyklą.
Sal. misionierius kun. P. Urbaitis štai
kaip rašo: „Bet saleziečiai nesulaukia iš
niekur kažin kokių padėkos laiškų. Jiems
svarbu konkretus bendradarbiavimas ir
tolimesnis savo jaunimo tautinis auklėji
mas. Lietuviai saleziečiai be jokių asme
ninių interesų per tiek metų tautinei veik
lai aukojosi ir yra verti nuoširdesnio mū
sų visuomenės prielankumo ir paramos“.
Teisinga pastaba. Visi lietuviai supran
ta, kokią svarbią lietuvybės užduotį vyk
do lietuviai saleziečiai. Čia tik būtų gali
ma klausti, ar užtenkamai lietuviai remia
lietuvių saleziečių tautinius darbus.
Laisvojo pasaulio, ypač JAV, lietuviai
remia lietuvių saleziečių žygius; aukoja

pavieniai asmenys, veikia rėmėjų būre
liai, remia lietuviai kunigai, parapijos, or
ganizacijos. Ta pačia linkme lietuviai sa
leziečiai laukia paramos.
Pavienių lietuvių auka į mėnesį bent 1
dol., išrenkama rėmėjų būrelių vadovų,
yra konkreti ir nuolatinė parama. Lig šiol
šiuo būdu remiami visi saleziečių planai.
Lietuviai galėtų tokių rėmėjų būrelių tu
rėti daugiau.
Saleziečių Rėmėjų komitetas lietuvių
apylinkėse būtų labai svarbus būdas in
formuoti lietuviams apie saleziečių dar
bus. Komitetas gal pajėgtų surengti po
būvį, kurs supažindintų su saleziečių veik
la ir padidintų aukas, ypač surastų mece
natų jaunimo bibliotekai. Bet reikia, kad
susirastų uolių, pasiaukojusių rėmėjų.
Lietuviams saleziečiams ypačiai rūpi
jaunimo pašaukimų ir didžiulio jaunimo
pasaulinio žurnalo reikalai. Jie rašo: „Rei
kia, kad kas kalbėtų, rašytų, veiktų, susi
pažintų su šeimomis ir sukeltų didesnį
jaunimo reikalais susirūpinimą. Moderniš
kai leidžiamas jaunimo žurnalas apjungtų
visą jaunimą, bet tame žurnale galėtų bū
ti keliami ir organizaciniai atskirų drau
gijų reikalai“.

galių tempia. Sunku jam: dešine koja rai
šas... Skubėk, tėveli, ant savo pilko žirgo!
Tu net nežinai, kad tai tavo Audrys pagal
bos šaukiasi... Gal rasi be kvapo viduryje
kiemo kritusį, — samprotauja berniukas.
Staiga švyst plykstelia deguolė ir nutu
pia tiesiai ant šiaudinio stogo. Liepsnos šo
ka aukštyn, ir sausi šiaudai net šlamėda
mi dega.
Tai tvartai! Bematant susidaro eilė žmo
nių ir iš rankų į rankas leidžia vandens
kibirus. Švitra, užsilipęs ant stogo, šau
kia:
— Daugiau! Greičiau!
Trys vyrai paskubomis varo galvijus
laukan. Mukia karvės, bliauna ėriukai, me
kena ožiukai. Draugužis pašoka iš miego
ir pastato ausis.
— Ramiai, Drauguži, negalima! — tram
do jį Audrys.
— Ar tik neužsimanė tavo vilkas me
džioti? — erzina Gendrutis.
Apačioje didelis subruzdimas. Vieni iš
šulinio vandenį semia, kiti siunčia jį to
lyn, o Švitra su Buivydu bando gesinti.
Jau, rodos, sustabdo ugnį, o kol naujas ki
biras vandens ateina, ji ir vėl pradeda
pleškėti.
Keliose vietose smilksta medinė ramo
vę supanti tvora, taip pat ir vartų medi
nės dalys. Strėlės vis švilpia per pilkėjan
tį dangaus skliautą. Jų šviesos takas nu
stoja savo grožio bąlančiame ryto dangu
je. Lieka tiktai karšta, visa deginanti ug
nis.

rai sunku su nuovargiu kovoti. Juodu su
Audrium leidžiasi žemyn. Vargais nega
lais nusitempia ir vilkiuką, nutvėrę už pa
žastų.
Dar vakar tvarkingai ir gražiai atrodžiusio kiemo šiandieną nebegalima pa
žinti. Kiek šaltokas, saulės spindulių mau
domas rytas visai nesiderina su šiukšlinu
kiemu ir pavargusiais, jame slankiojan
čiais žmonėmis. Tik septynios didžiosios
liepos, aukurą dieną naktį saugojančios,
šnara savo džiūstančiais lapais. Tik jų ša
kose, lyg nieko nebūtų atsitikę, šokinėja
paukščiukai. Ties aukuru, rankas dangun
iškėlęs, krivis Gedainis meldžia Vaivą sėk
mės šioje kovoje.

Berniukai nepastebi, nei kada paukš
čiai pradeda traliuoti, nei kada auksinė
saulės kakta pakyla virš nendrių. Strėlės
tankėja. Priešas laido ir nedegančias. Mo
terys be šarvų dirba atvirame kieme. Vie
ną kitą čia sukniubusią nuneša pas Ramin
tą. Visi įtempto darbo ir nuovargio iška
muoti.
Kuoran pas vaikinus užbėga Švitra. Jo
plaukai ir barzda apsvilę. Kairioji milinės
rankovė aukščiau praplėšta, ir iš jos sun
kiasi kraujas. Rankos ir veidas suodini,
pats išvargęs.
— Audry, krivis liepė tau su Draugu
žiu nueiti į Rinto kambarį.
— Ar aš nesakiau, kad Draugužis Ra
mintą saugos? — pasididžiuodamas su
šnabžda Gendrutis.
Švitra vėl dingsta, o į kuorą atlipa mer
gaitė.
— Gendruti, eik žemyn pamiegoti: tu
nuo vakar beveik nemigęs. Tokiomis mie
guistomis akimis net jaučio ateinant ne
pastebėtum. Aš vietoje tavęs čia pabudėsiu.
Berniukas bando dar priešintis, bet tik

Lietuvių Jaunimo Centras, iš kurio spin
duliuotų bendra ir ypatingoji lietuvių jau
nimo veikla, turėtų būti pats rimčiausias
Lietuvių bendruomenės ir visų organiza
cijų susimąstymo ir svarstymų taškas.
Tik turėdami jaunimą, galime laukti, kad
bus vykdomi lietuvių gyvybiniai uždavi
niai.

Mūsų meilė Dievui yra tuščia ir veid
maininga, jeigu mes nemylime savo arti
mo. Tikra artimo meilė konkrečiai ir ap
čiuopiamai išreiškia mūsų meilę nemato
majam Dievui, visų mūsų Tėvui. Bet kas
yra mūsų artimas? Brolis, draugas, kaimy
nas, geradaris? Taip, bet to dar neužten
ka. Mūsų artimas yra kiekvienas žmogus.
Kristus aiškiai mums įsakė mylėti visus:
svetimus, ateivius, draugus ir priešus. Jis
tai gyvai pavaizdavo savo apsakyme apie
Gerąjį Samarietį. Žydai neapkentė sama
riečių ir laikė juos priešais, bet šis plačios
širdies samarietis užmiršo tarptautinius
nesusipratimus ir pagiežą ir su brolišku
uolumu rūpinosi sužeistuoju. Lengva pa
rodyti meilę tiems, kurie mums patinka.
Lengva pamilti grožį, gėrį, draugiškumą.
Bet priglausti prie širdies raupsuotąjį, ka
da kūnas dreba pasibiautėjimu, ar atleisti
priešui, kada pati prigimtis kunkuliuoja
keršto jausmais, yra daug sunkiau. Tai
yra herojiška, antgamtinė meilė. Todėl ne
vienas prieina išvados, kad mylėti
žmones, kurių mes nemėgstame, yra psi
chologiškai neįmanoma. Bet atsiminkime,
kad meilė nepasireiškia vien tik jausmais,
o taip pat valia ir veiksmais. Mūsų jaus
mai gali būti šalti ir be jokio polinkio į
kokį žmogų, bet jeigu mes savo protu pri
pažįstame meilės, užuojautos ir pasigailė
jimo reikalingumą, savo valia tai patvirti
name ir veiksmais įrodome, tai mes vyk
dome meilės įstatymą. Didesnė yra meilė,
kurią mes parodome savo priešui, negu
šilti jausmai, kuriais mes dalijamės su sa
vo prietelius. Mes mylime, kada nuošir
džiai linkime visiems gero ir esame pasi
ryžę, progai pasitaikius, įrodyti tai savo
darbais.
(A. G.)

— Jei žūsiu, paguosk mano Daivą. Su
ramink vargšelę. Ji tokia jaunutė. Prižiū
rėk ją, Raminta. Padėk.
Raminta įtikinamai palinguoja galva ir
vos pajėgia akyse ašaras sulaikyti. Karys
išskuba nė neatsisveikinęs.
— Sakyk, kas naujo, Audry! Ar dar ne
matyti pagalbos? — teiraujasi Rintas.
— Net ir Lokys jos prieš vakarą nesiti
ki. Mums ilgu laukti, o Avarui per trum
pas laikas.
— Kad tik nesumanytų dabar jėga vi
dun veržtis! Vyrai per naktį nuvargę, pa
kaitų nėra. Kardų kovą kažin ar laimėtu
me.
— Manau, kad kaip tik todėl ir liepė
krivis čia Draugužį atvesti. Uoslę gerą tu
Tvartų niekas nebegalėjo išgelbėti. Jie
ri — pajaustų pasalūnišką žingsnį. O ir
nudegę iki pat pamatų. Matyti tik smilks
dantis moka giliai suleisti, — giria savo
tančių nuodėgulių krūva. Gerai dar, kad
vilkiuką Audrys.
tvorą ties jais išsaugojo, nors aprūkusią,
vietomis ir apsmilkusią. Dabar berniukai
Tarpduryje pasirodo krivis Gedainis, ir
supranta, kad ne taip svarbu Išgelbėti pa visi nutyla. Jis vienintelis atrodo tvirtas,
status nuo ugnies, kiek pačią stulpų tvo nenuvargęs, žvaliomis akimis. Iš jo dar
rą. Jai kur nors pradegus, Avaras su gau vis sklinda visus stiprinanti paslaptinga
ja bematant sulįstų vidun.
jėga. O vargo krivis naktį nemažiau už ki
Viename kiemo kampe dvi moterys mel tus. Padėjo tvartus gesinti, pačius jauniau
žia karves. Netoli šulinio ant stalo Liūne sius ožiukus ant rankų iš degančio tvarto
dėlioja mėsas, raiko didelius duonos ke išnešiojo, nuo antro kuoro priešui atsi
palus. Mat, priešas šiek tiek aprimo. Gal šaudė. Ir vis, kur buvęs, kur nebuvęs, prie
ilsisi, gal planuoja staigesnį puolimo bū aukuro, po plačiąja liepa, meldė Praam
dą. Bet kieman vis atšvilpia čia viena, žių.
čia kita strėlė. Tačiau, atrodo, jos leidžia
— Gražų rytą mums siunčia dangus. O
mos ne pakenkti, tik priminti, kad jie dar jei jis truputį šaltokas, tai netrukus mus
nepasitraukė.
sušildys Avaras su užpuolikais, — sako
krivis.
Berniukai ir vilkiukas,
saugodamiesi
— Neminėkite to niekingo vardo, krivi!
strėlių, bėga prie pastatų. Ties jų nakvy
— sudrebėdama ištaria Raminta.
nės namais Gendrutis atsiskiria ir įbėga į
— Nebijok, sese. Kovosime iki paskuti
vidų. Audrys vaikščiodamas mato, kad va
nio vyro, kol ateis pagalba. O kad Avaras
kar taip margai žydėję rudeniniai žolynai
iš pasalų Daivos nepagrobtų, paliksiu čia
šiandieną strėlių nuskinti ir žmonių išmin
Audrį su Draugužiu.
džioti. Vienas raudonas žiedas prie pa
— Jei jūs, vyrai, žūsite, ir mes visos,
stato medinės sienos strėle prismeigtas.
nelaukdamos kalavijuočių, kartu eisime
pas Praamžių!
NUOSTABUSIS DURKLAS

Audrys įeina į kambarį, kuriame Rintas
paguldytas.
— Sese Raminta, leiskite man vietoje
Vėsulio eiti pagalbon. Aš jau ir ilgai, nie
ko nepadėdamas, guolyje tįsau! — išgirsta
jis Rinto žodžius.
Raišiodama Vėsulio kaktą ir petį, Ra
minta nusiskundžia įeinančiam Audriui:
— Tavo draugas, štai šis, man nuo va
kar vakaro ramybės neduoda. Leisk jį lau
kan, ir gana! Galiu leisti. Ar man gaila?
Bet nualps, vos tik išėjęs į orą, tiek krau
jo praradęs. Ir kam bus iš to naudos? Tik
man daugiau rūpesčio.
Tuo metu Vėsulis pakyla nuo suolo ir
taria Ramintai:

— Raminta, kodėl Avaro taip bijai? —
ramiu balsu klausia krivis.
— Jei jis mane sučiuptų, tur būt, tol
kankintų, kol sužinotų, kur jo senelio tur
tai paslėpti. Tokiu būdu jis jau nukanki
no Tylį, senelio ištikimą tarną. Bijau, kad
nebūsiu tokia ištverminga ir kankinama
galiu paslaptį išduoti.
— Ar žinai, kur turtai yra? Nesakyk
kur, tik atsakyk: taip ar ne, — klausia kri
vis.
— Žinau. Papasakosiu jums iš pra
džios. Avaras — mano pusbrolis.

(Bus daugiau)
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EUROPOS LIETUVIS

Veda V. GRINKEVIČICTĖ-ČEKAUSKIENĖ

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJA VOKIETIJOJE

G. F. W. C.
GENERAL FEDERATION OF

WOMEN CLUBS

Tai yra didžiausia laisvajame pasaulyje
moterų organizacija. Ta organizacija pra
eitais metais atšventė savo 75 metų sukak
tį. Dabar GFVVC turi daugiau kaip vienuo
lika milijonų narių įvairiuose pasaulio
kraštuose. Jos šūkis yra: „Unity in Diver
sity“ (vienybė įvairume), o jos centras —
JAV, Vašingtone.
Lietuvos moterys, po karo audros išblaš
kytos po viso pasaulio kraštus, kur buvo
galima ir įmanoma, susijungė, susibūrė į
lietuvių moterų draugijas, klubus ir pana
šius junginius. Dabar įvairiuose kraštuose,
ypač JAV, bet taip pat ir Anglijoje, Vokie
tijoje, Italijoje, Prancūzijoje bei kitur jau
yra nemaža lietuvių moterų klubų tų kraš
tų didmiesčiuose, kur daugiau gyvena lie
tuvių. Kiekvienas klubas turi savo valdy
bą ir pirmininkę. Be to, daugelyje kraštų,
turinčių kelis LMK-us, yra dar ir vadina
mosios regionalinės valdybos, kurios rūpi
nasi visais to krašto LMK-bais, juos apjun
gia ir tarpininkauja kur reikia per mūsų
vyriausiąją valdybą.
Vyriausioji lietuvių moterų valdyba yra
JAV, ir ji nuo 1947 metų įeina kaip pilna
teisė narė į GFWC ir nuo tų pat metų at
stovauja viso laisvojo pasaulio lietuvėms
moterims ir jų organizacijoms, nenuilsta
mai dirbdama lietuviams, šiuo metu mūsų
vyriausiąją valdybą sudaro: prezidentėpirmininkė Vincė Jonuškaitė-Leskaitienė,
vicepirmininkės G. Žilionienė ir V. Cečetienė, kitos narės — M. Kregždienė, M.
Ulėnienė, M. Noreikienė, J. Banaitienė, V.
Šileikienė, V. Rūtenienė, A. Kazickienė ir
J. Vytuvienė.
GFWC prezidentė dabar yra amerikietė
Mrs. E.D. Pearce, kuri neseniai visą va
landą JAV televizijoje kalbėjo apie Lietu
vą.
Šie metai yra mūsų lietuvių moterų klu
bų gyvavimo dvidešimties metų jubilieji
niai. Atžymėti ir tinkamai atšvęsti šią su
kaktį ruošiasi viso pasaulio LMK-bai. Tu
rime ypač ir mes, lietuvės, tai neužmiršti
ir tinkamai atžymėti, todėl maloniai pra
šome visus LMK pasiruošti ir atlikti šį už
davinį pagal savo galimybes bei sugebėji
mus. Galima ruošti atitinkamus minėji
mus, suvažiavimus, paskaitas, pobūvius,
kultūrinius vakarus, rinkti lėšas kokiam
nors kilniam tikslui, įsteigti fondą paremti
mokinėms ir studentėms ir pan.

ROMA, ITALIJA
Vincenta Lozoraitienė siunčia visoms ponioms-narėms geriausius sveikinimus ir
linki pasisekimo darbe.

V. Lozoraitienė, mūsų Diplomatijos Šefo
žmona, jau dusyk turėjo progos suruošti
priėmimus GFWC pirmininkėms su 30-35
narėmis, kurios buvo užsukusios Romon. Į
šiuos subuvimus V. Lozoraitienė prikviesdavo garbingos publikos, kuri kalba ang
liškai, nes iš GFWC narių nė viena nekal
bėjo kitaip kaip tik angliškai. Priėmimai
buvo gražiai paruošti ir nuoširdūs, dėl to
visi svečiai buvo labai patenkinti, užsi
megzdavo naujos pažintys, ryšiai ir kores
pondencija.
Apskritai imant, gyvenimo sąlygos Ita
lijoje irgi labai pasikeitė. Pavyzdžiui, labai
sunku gauti tinkamą namų patarnautoją,
lygiai kaip JAV ir kitur. Čia darbininkės
nebenori dirbti privačiuose namuose, bet
mieliau pasirenka fabriko darbą. Tai na
mų ruoša krinta ant šeimininkės pečių.

Hamburgas
Buvusios LMD valdybos kadencijai pa
sibaigus, šį pavasarį buvo sukviestas vi
suotinis susirinkimas. Pradėdama susirin
kimą, pirmininkė d-rė L. Pašaitienė ap
žvelgė praeitų metų veiklą. Ji pažymėjo,
kad vis dėlto nemaža nuveikta ir pasiekta,
nors ir buvo nuolatinių sunkumų. Moterys
pradėjo „iš nieko“, o dabar veikia „Var
go mokykla“, susikūrė tautinių šokių gru
pė, kuri jau turėjo visą eilę viešų pasiro
dymų, sėkmingai audžiama tautiniams rū
bams medžiaga. Tiesa, su tuo audimu yra
nuolat sunkumų, nes tai audėjos suserga ir
palieka nebaigtą darbą, tai kainos vis kyla.
Bet vis dėlto išausta visa eilė tautinių rū
bų, jais aprengtos dvi tautinių šokių gru
pės (Duesseldorfo ir Hamburgo-Pinnebergo) ir dar kiek išsiųsta į JAV, kur tie rū
bai patiko. L. Pašaitienė padėkojo už sėk
mingą bendradarbiavimą Th. Lipšienei,
kaip iždininkei, Vargo mokyklos vedėjaimokytojai, kuri, be to, dar su dideliu pasi

aukojimu rūpinasi audimu, E. Baliulienei
už rūpestingą vadovavimą šokių grupei,
Brokšienei už gražų vaišių paruošimą su
buvimams, Navickienei ir kitoms už bend
radarbiavimą. Ji reiškė viltį, kad naujai
valdybai bus jau kiek lengviau tęsti bend
rą darbą. Susirinkusios padėkojo L. Pašaitienei gausiais plojimais.
Po to prasidėjo naujos LMD valdybos
rinkimai. Norėta vienbalsiai palikti senąją
LMD valdybą, bet kai kurios jos narės at
sisakė kandidatuoti, tai teko iš naujo rink
ti visą valdybą. Buvo išrinktos: pirmininke
d-rė L. Pašaitienė, vicepirmininke M. Berentienė, sekretore N. Liutikaitė, iždininke
Th. Lipšienė ir revizore E. Banevičienė.
Išrinkus naują Hamburgo LMD valdybą,

IMK veikla
KELETAS IŠTRAUKŲ Iš LMKF
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Mūsų naujoji pirmininkė V. JonuškaitėLeskaitienė 1966 m. lapkričio 15 d. buvo
pakviesta GFWC pirmininkės Mrs. E. Pear
ce atsilankyti GFWC būstinėje Vašingto
ne, DC. Su pirmininke buvo nuvykusi Gra
žina Krivickienė, Draugo korespondentė
Vašingtone.
Pirm. V. Leskaitienė nuvežė lietuviškų
knygų su lietuviškais įrašais. Jos ten buvo
labai šiltai priimtos. Po to greitai iš Mrs.
E. Pearce buvo gautas laiškas ir padėka už
knygas, kurios bus įtrauktos į GFWC būs
tinės biblioteką.
Lėšos ypač reikalingos šiais sukaktuvi
niais 1967 metais. Prieš akis Informacinis
Leidinys, kuris ilgesnį laiką tiktų skleisti
tarptautinėse konvencijose ir būtų panau
dojamas kitomis progomis.
Šiais metais mūsų atstovių dalyvavimas
GFWC konvencijoje San Francisco birželio
4-6 dienomis ypač reikalingas paruošti dir
vai 1968 m. Lietuvos Nepriklausomybės 50
metų sukakčiai.
VLIKo pirmininkas Dr. K.J. Valiūnas su
ponia lankė jaunimo kongresą Pietų Ame
rikoje. Ta proga buvo paprašyta aplankyti
ten esančius mūsų klubus ir įgaliotines ir

buvo tuojau sprendžiami einamieji reika
lai. E. Baliulienė sutiko perimti „Vargo
mokyklą“ iš Th. Lipšienės, kuri dėl tam
tikrų šeimos reikalų turėjo atsisakyti iš
vadovavimo mokyklai. E. Baliulienė, be to,
ir toliau vadovaus tautinių šokių grupei.

Šitame susirinkime LMD Hamburge tu
rėjo garbę pasveikinti mūsų žinomą ir visų
gerbiamą pianistą Antaną Smetoną ir pa
dėkoti jam už sutikimą LMD Hamburge
Vargo mokykloje dėstyti vaikams muziką,
o vėliau gal sukurti ir vaikų chorą. Visos
buvo tuo patenkintos ir apsidžiaugė.
Susirinkimo oficialiai daliai pasibaigus,
buvo dar pabendrauta ir su viltimis išsi
skirstyta.
perduoti linkėjimus. Jis matėsi su mūsų
įgaliotine E. Graužiniene, buvusio Lietu
vos atstovo Urugvajuje žmona.
Kolumbijoje susitiko su klubo pirminin
ke N. Stasiukyniene. Nors su kitų vietų
mūsų reprezentantėm tiesiogiai nesusitiko,
bet vis tiek perdavė mūsų linkėjimus ir
sveikinimus.
New Yorko Klubas susirinkimus turi kas
mėnesį. Be kasdieninių reikalų, susirinki
muose visuomet būna kultūrinės valandė
lės, trumpos paskaitėlės iš lietuvių litera
tūros, Lietuvos istorijos, meno ir kitais ak
tualiais klausimais. Didesnieji N.Y. klubo
parengimai tai J. Rajauskaitės-šušienės,
pianistės, ir B. Povilavičiaus, boso, kon
certas, akomponuojant V. Vasiliūnui.
New-IIaven Klubas suruošė koncertą,
kuriame dalyvavo pianistė Aldona Kepalaitė, dainininkė Aušra Vedeckaitė ir dai
liojo meno žinovė O. Juknevičiūtė-Mackuvienė. Perrinkta ir valdyba. Dabar klubo
pirmininkė yra Lijolė Židonytė.
Waterbury Klubas pasiruošęs iškilmin
gai paminėti savo 20 metų sukaktį.
Philadelphia Klubas suruošė iškilmingą
Naujųjų 1967 metų sutikimą.
Bostono Klubas gegužės mėn. ruošia kar
tunų balių.

Ligijos Bieliukienės paskutinis pasirody
mas buvo GFWC 75 metų sukaktuvinėje
konvencijoje Čikagoje ir ypač gražiame ir
toli nuskambėjusiame priėmime. Ir staiga
Ligijos nėra...
Tam paryškinti Čikagos

„Maloni Ponia Pirmininke,
Ačiū labai už sutikimą perimti pirmi
ninkės pareigas. Džiaugiamės kiekvienu
entuziastingu pasižadėjimu bendradar
biauti. Mūsų užduotis įtikinti pasaulį,
kad mes turime teisę apsispręsti, kad
mes turime savo kultūrą, kurios ne tik
nesigėdiname, bet ir turime kuo didžiuo
tis, — nėra lengva. Todėl ypatingai įver
tiname Jūsų gražius užsimojimus. Mes
jums, brangios sesės, jūs mums padėsi
te. Tik draugišku ir nuoširdžiu bendra
darbiavimu galime laimėti.
„Linkėdamos Jums, mieloji Pirminin
ke, ir visai Valdybai gražios sėkmės,
su nuoširdžiais linkėjimais
Vincė Jonuškaitė-Leskaitienė“.

JAV, WASHINGTON
Į Lietuvos atstovo ir O. Kajeckienės su
ruoštąjį priėmimą mūsų Pasiuntinybėje
Vasario 16 proga atsilankė ir asmeniškai
sveikino ponia E. Pearce, Gen. Fed. Moterų
Klubų prezidentė.

Kas nori, kad sekančiame LMKFV
puslapyje būtų išspausdintas atitinka
mo turinio skelbimas, prašom siųsti

šiuo adresu: V. čekauskas, 208 Pinne
berg. Leuschnerstr. 12. Deutschland.
Už skelbimus nereikia mokėti.
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Muenchenas

Stuttgartas
Lietuvių Moterų Klubo Stuttgarte val
dybą dabar sudaro: pirmininkė E. Baub
lienė, vicepirmininkė E. Lucienė, sekreto
rė S. Jauniškytė ir kasininkė J. Suokienė.
Klubo narės bendradarbiauja tarp savęs ir
veikia visos kartu, bet gyvenviečių atstu
mas labai sunkina tą bendrąją veiklą.
Visi parengimai ruošiami kartu su Lie
tuvių Bendruomenės valdyba. Tiktai kai
kuriuose parengimuose Klubo narės yra
daugiau įpareigotos, ypač Kalėdų eglutę
ruošiant vaikams ar Motinos Dieną.
Šiais metais kovo 6 d. buvo surengta vai
kams kalėdinė eglutė su programėle. Vai.kai padainavo, pašoko, pagrojo, eilėraščių
pasakė. Už tai Kalėdų senis visus apdova
nojo.
Po eglutės buvo metinis susirinkimas,
pranešimas iš praėjusių metų veiklos ir
naujos valdybos rinkimai. Po susirinkimo
sekė linksmoji dalis. L. Stepaitienė padai
navo keletą lietuviškų dainelių, A. Repšys
paskambino pianinu, V. Brazaitis parodė
savo pagamintąjį filmą iš Jaunimo Kong
reso Čikagoje.
Kartu buvo atšvęstas ir Vasario 16 d. mi
nėjimas. kuris prasidėjo pamaldomis, o po
pamaldų J. Glemža skaitė paskaitą, L.
Stepaitienė padainavo, A. Lucas pagrojo
akordeonu, A. Repšys paskambino pianinu,
dvi mokinukės iš Vasario 16 d. gimnazijos
gražiai padeklamavo eilėraščių. Užbaigai
kunigas Dėdinas rodė filmą iš gimnazijos
gyvenimo. Po to, susirinkę vienoje kavinė
je, visi bendrai ir seni bičiuliai tarpusavy
je pabendravo, ir buvo užmegzta naujų pa
žinčių. Nuotaika buvo visu, gera, ir viskas
labai gražiai ir maloniai praėjo.
Apie gegužės 6 d. buvo numatyta su
ruošti Motinos Dienos minėjimą. Galvoja
ma suruošti kaip galint didesnę ir plates
nę programą, įjungiant vaikus ir jaunimą.
Nutarta apskritai kiek galima daugiau
remti jaunimą, nes tai mūsų ateitis.

Klubas nusiuntė GFWC piniginę dovaną.
Pirmininkė Mrs. E. Pearce mums atsiųsta
me laiške pranešė, kad jos nupirko kande
liabrą ir pakabino GFWC būstinėje su užrašu-lentele „Ligia's Light" (Ligijos švie
sa).
Anglijos Klubo pirmininkė B. Daunorienė, grįždama iš viešnagės Venezueloje, su
stojo New Yorke ypatingą dieną, kai newyorkiečiai šventė Vasario 16 d. Minėjime
ji susitiko su Federacijos valdybos narė
mis, o pirmininkę V. Leskaitienę aplankė
jos bute. Pasidalyta mintimis iš mūsų veik
los. Londono Klubas yra labai veiklus.
Sao-Paulo, Brazilijoje, įgaliotinė H. Didžiulytė-Mošinskienė Kalėdų švenčių pro
ga parašė labai nuoširdų laišką.
Vokietijos regionalinėje valdyboje įvyko
pasikeitimų. Ilgametė, visuomet šviesios
nuotaikos, pilna energijos ir sumanymų A.
Grinienė perdavė pirmininkės pareigas V.
Čekauskienei, buvusiai regionalinės valdy
bos sekretorei. Pirmininkei V. Čekauskie
nei linkime sėkmės.
Ryšium su tais pasikeitimais, Vokietijos
Regionalinės Valdybos pirmininkė gavo iš
mūsų LMKF prezidentės Vincės Jonuškaitės-Leskaitienės šitokį laišką:

Muencheno Lietuvių Moterų Klubo val
dybą sudaro pirmininkė V. Hermanienė,
sekretorė O. Barasienė ir iždininkė J. Jurkonienė.
Nors aktyvių moterų ratelis nėra dide
lis, bet, galima sakyti, gan gyvas. Klubo
narės su svečiais renkasi kartą per mėnesį
— trečią mėnesio šeštadienį, ir tame susi
tikime prie kavutės aptariami visi eina
mieji reikalai, planuojami nauji ir t.t.
Moterų Klubas aktyviai prisideda ir prie

Lietuvių Bendruomenės veiklos, padedamas paruošti švenčių programas bei jas iš
pildyti.
Vasario mėn. buvo net suruoštas ir pui
kiai pavyko kaukių balius. Čia spausdina
mosios nuotraukos rodo, kaip moterys ir
jaunimas išpildo linksmą programą.
Klubo narės lanko senelius, ligonius ir
paramos reikalaujančius, palaikydamos
juos materialiai ir moraliai. Kiek Klubo
lėšos leidžia, seneliai, ligonys ir invalidai
sušelpiami. Deja, ne visi lietuviai yra dar
bingi, sveiki bei patenkinamai įsikūrę, dėl
to nemažas skaičius reikalingi pašalpos. Te
dėl vienas Klubo tikslų yra surasti lėšų.
Kiekvienais metais ruošiama lietuvių vai
kams Kalėdų eglutė su programa ir dova
nėlėmis. Šių Velykų metu Klubas pradžiu
gino savo senelius ir ligonis, sušelpdamas
juos.
Paramos reikalingų yra daugiau, bet dėl
lėšų stokos neįmanoma visų sušelpti. Klu
bas stengiasi tuoj po Velykų suruošti kul
tūrinį vakarą.
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Susitikimas su Kiesingeriu
Ryšium su rinkimais Šleswig-Holšteine,
kancleris dr. Kurt Georg Kiesingeris, šio
krašto min. pirmininkas Dr. H. Lemke ir
tremtinių ministeris von Hassel neseniai
vykdė rinkiminę kelionę. Balandžio 8 d. jie
lankėsi Pinneberge.
Didelėje aikštėje laukti susirinko nema
ža žmonių, šalia tribūnos buvo stalas ir
suolai spaudai. Mes su vyru irgi gavom ten
vietą. Pinnebergo CDU kandidatas į par
lamentą Dr. G. Wolff priiminėja svečius —
burmistrą Kath, magistrato narius ir spau
dos atstovus. Muzika iš garsiakalbių tokia
garsi, kad beveik neįmanoma susikalbėti.
Vaikams dalijamos CDU vėliavėlės, o mes
gauname atsišaukimą ir po atvirutę su Kie
singerio nuotrauka. Jis, be abejo, populia
rus rinkiminėmis dienomis. Jo ir išvaizda
vaidina nemažą vaidmenį: aukštas, pa
trauklus, simpatingas, puikiausiai išauklė
tas, malonia šypsena, švelnių gestų, bet kie
to žvilgsnio. Jis moka pasakyti klausyto
jams karčią teisybę, pareikalauti iš jų pa
siryžimo ir aukojimosi. Tai ir pamatyti ir
pasiklausyti to žmogaus susirinko keletas
tūkstančių. Savo kandidatą Dr. G. Wolff,
kuris atidarė tą susirinkimą, mes gerai pa
žįstame, nes jis kas sekmadienis sėdi su sa

vo žmona ir 3 vaikučiais St. Pius bažnyčio
je antrame suole prieš mus.
Kalbą dar pasako ministeris von Hassel,
kuris į susirinkusiųjų pastabas su humoru
atsakinėja. Bet tuo metu pasirodo kancle
rio automobilis. Žmonės sutinka Kiesingerį gausiais plojimais. Tribūnoje maža mer
gaitė įteikė jam 63 raudonas rožes.
Tai
kiek pavėluotas sveikinimas jo 63 metų am
žiaus sukakčiai. Vėliau magistrato narys
ir vienas žymiausių Pinnebergo rožių ir
įvairių medelių augintojas G. Strobel įtei
kia 12 gražiai įpokuotų rožių daigų. Pinnebergas — pasaulyje pirmaujantis rožių au
gintojas.
Kol Kiesingeris kalba, aš sau galvoju, o
netrukus pradedu veikti. Atsistojusi nuei
nu už tribūnos, kur stovi burmistras su
apskrities atstovu Mungard ir keletas stip
rių vyrų, matyt, apsaugai. Ten klausiu
Mungardą, ar bus man galimybė vėliau pri
eiti prie kanclerio. Jis tik numikčioja. Dėl
to ryžtuos veikti. Rankinukyje turėjau ma
žą dovanėlę: nedidelę lietuvišką juostą, tin
kančią skaitomąją knygą atžymėti, su ke
liais sveikinimo žodžiais. Viskas buvo įdė
ta į voką. Kai jau buvau tik per porą met
rų nuo kanclerio, išsiėmiau tą voką, atviru

GYVENIMO MENAS
AR MOKAME DŽIAUGTIS GYVENIMU?
Tai menas, kurį mes beveik praradome.
Yra žmonių, kurie nuolat skundžiasi blogu
oru, o kada geras oras — jie nežino, kaip
tada tvarkytis ir tuo pasidžiaugti.
Yra žmonių, turinčių daug visokių pla
nų, kuriuos jie norėtų įvykdyti, kai turės
pakankamai pinigų. O kada būna pinigų,
tai jie panaudoja juos visai kitiems tiks
lams.
Nuostabu, bet iš tiesų ne taip lengva
smaguriauti ir džiaugtis gyvenimu ir tin
kamai naudotis visomis galimybėmis. Tai
prasideda jau su paprasčiausiais dalykais,
kaip valgyti ir gerti. Nors ir dabar daugu
mas žmonių mėgsta visokius skanumynus,
delikatesus ir gerus gėrimus, bet ar tie
skanumynai teisingai valgomi ir geriami?
Viskas suvartojama paskubomis, prabėgo
mis, darbą dirbant, kalbantis ar skaitant.
Žmona pagamina skanius pietus, gražiai
paruošia stalą, rūpestingai parenka tinka
mus gėrimus, bet... vyras vos tik pastebi
visa tai, praryja pietus ir jau skuba vėl į
darbą. Kai taip atsitinka, tai ir jam ne
daug malonumo iš tų skanių pietų, o žmo
na ilgainiui gali atprasti stengtis gražiai
paruošti ką nors ypač gero, nes jos vyras
to nesistengė pamatyti ir neįvertina. Jis ir
ji skuba į darbą. Žinoma, dirbti ir uždirbti
pinigų reikia. Reikia ir įdomu ką nors su
kurti ir ko nors daugiau pasiekti, bet ar
reikia galvotrūkčiais skubėti, kad tik būtų
ko daugiau pinigų? Kam? Prabangiam ar
geresniam gyvenimui? Bet ar lieka tada
nors kiek laiko tuo „geresniu gyvenimu“
pasmaguriauti? Abejotina. Džiaugtis gy
venimu ir gamta ar pasmaguriauti reikia
turėti nors kiek laiko, ramybės, meilės ir

sugebėti rasti ir sustoti prie tų dalykų, ku
rie žmogui teikia daug malonumo ir
džiaugsmo.

Aplankyt kokį nors žinomą muziejų pra
bėgomis, kad vėliau galima būtų pasakyti
„aš ten buvau“, ar tai malonumas? Geriau
pažiūrėti atidžiai 2-3 paveikslus tame mu
ziejuj, įsigilinti į juos, sugebėti vėliau apie
juos ir padiskutuoti, negu prabėgti visas
to muziejaus sales ir išeiti iš ten pavargu
siai.
O kitai tas muziejus visai neįdomus. Ji
verčiau norėtų apžiūrėti puošnias krautu
ves, kur galėtų susigundyti ir nusipirkti
kokių nors retų kvepalų. Bet ji galvoja,
kad jai irgi reikėtų į tą muziejų užeiti, nes
jį daug kas lanko. Taip be plano pasku
bomis viską darant, vėliau jai nelieka pa
kankamai laiko pirkimams, ir ji perka pas
kubomis kvepalus, kuriais paskui būna ne
patenkinta.
Dabar mus dažnai tiesiog vargina viso
kie pasiūlymai — televizija, įvairios pre
kės, pasiūlymas vietos atostogoms, skristi
lėktuvu, revue, kabaretai, teatrai, kinas,
įvairūs pasismaguriavimai ir pramogos,
geras poilsis ir grožis, įvairūs malonumai
bei linksmybės. Iš tos gausybės pasiūlymų
pasirinkti tinkamą yra menas. Tikrai pa
smaguriauti ne tiek daug reikia pinigų,
kaip sveiko sprendimo ir išmintingo apsi
ribojimo. Smagumas nesusijęs su turtu. Ta
čiau sugebėjimas savo gyvenimui duoti
tam tikrą turinį, naudotis momentu, kad
išgautume, kas geriausia ir maloniausia,
tai yra vienintelė paslaptis gyvenimo me
no, tikro smagumo.

Virtuvės istorija
Kai mūsų protėviai išrado ugnį, tuomet
ir „virtuvės“ gimė.
Pirmiau, žinoma, ta
„virtuvė" buvo tiktai ugniavietė lauke ar
ba urve. Vietoje katilo, kuris buvo išrastas
tiktai tūkstančiu metų vėliau, buvo kieto
žalio medžio iešmas, ant kurio mūsų protėvės kepdavo savo vyro pagauto žvėries
mėsą. Bet ilgainiui net pirminiam žmogui
atsibodo valgyti tiktai ant iešmo keptą mė
są, tai jis pirmiausia sugalvojo duobę jai
šutinti ir išmoko jau virti įdubusiuose ak
menyse.
O tuščiaviduriai medžiai jiems
tarnavo kaip keptuvė.
Dabar vėl atėjo į madą kepti skirti ieš
mai, sukami elektra, bet pirmieji žmonės,
dar nežinodami šių laikų technikos, tą me
ną puikiausiai mokėjo.
Bet kada pirmasis katilas buvo pastaty
tas ar pakabintas ant ugnies, tai jau nebe
žinoma. Spėjama, kad tai atsitiko tada, kai
žmogus pradėjo iš molio gaminti indus. Pa
sidaręs pirmąjį indą, žmogus jau sugebėjo
juos tuoj patobulinti ir gaminti įvairių for
mų.
Su pirmuoju katilu gimė ir pirmieji ži
diniai, pirmosios krosnys, kur jau galima
buvo kepti duoną. Tiktai dabar galima bū
tų visus tuos įrengimus pavadinti „virtu
ve“.
Senovės Egipte ir Graikijoje namuose
buvo virtuvei atskira patalpa. Bet ta pa
talpa buvo daugiausia pati blogiausia vi
suose namuose — drėgna, tvanki, tamsi.

Europoje viduramžiais jau buvo didelės
virtuvės, bet apie kokią nors higieną ten
nebuvo nė kalbos. Tokiose virtuvėse būda
vo iš lygiai sudėtų akmenų kelios ugnia
vietės, kurių dūmai eidavo tiesiog pro sky
lę stoge. Katilai buvo pakabinami virš ug
niaviečių ant pančių arba pastatyti ant
specialiai pagamintų trikojų. Apie 1400
metus pasirodė sukamieji iešmai; juos suk-

davo virtuvėj berniukai arba net dresiruo
ti šunys! Kai kurie iešmai būdavo sukami
ratsparniu, kurį sukdavo pro stogą trau
kiamieji dūmai.

Apie 1600 metus buvo jau daug visokių
virtuvės prietaisų —• katilų, puodų, keptu
vių, sietų, šaukštų ir kt.
Bet tiktai apie
1900 metus pasirodė plytų virykla su sky
lėmis ir geležiniu dangčiu, ir tokią mes ir
dabar dar žinome, žinoma, ta plyta pasku
tiniaisiais metais dėl didelės technikos pa
žangos labai pasikeitė ir dar vis tobulina
ma.
Vienoje parodoje buvo išstatyta labai
moderni virtuvė su paskutiniais technikos
išradimais. Kas pirko tą virtuvę, galėjo pa
sisamdyti ir tam tikrą moterį. Ta moteris,
dar jauna, gerai atrodanti, baltai aprengta,
buvo -paklausta, ar ji yra virėja. Ar ji virs
ir gamins įvairius patiekalus toje virtuvė
je? Ji atsakė, kad ne, ji ne virėja. Virti ir
kepti turi pati šeimininkė, o ji yra tos vir
tuvės inžinierė, jai tinkamai prižiūrėti, pa
tepti kur reikia, prireikus pataisyti, o pir
miausia, žinoma, išmokyti šeimininkę nau
dotis visokiais tos virtuvės prietaisais, vai
rais, mygtukais ir t.t.

Nežinau tos moderniosios virtuvės toli
mesnio likimo, bet girdėjau, kad vienos to
li ne tokios pažangios virtuvės savininkė
išvyko atostogų, palikus savo vyrą vieną
namuse. To jos vyro atėjo aplankyti vie
nas jo bičiulių ir rado jį virtuvėje. Šeimi
ninkas buvo alkanas, bet nesugebėjo tin
kamai paspausti mygtukų ir priversti vir
tuvę išvirti jam nors kiek arbatos ar iškep
ti kiaušinienę. Jis turėjo atsinešti malkų,
susidėti jas virtuvėje ant grindų, kurios,
žinoma, buvo nedegamos medžiagos, susi
kurti ten ugnį ir ten virti taip, kaip mūsų
protėviai darydavo!

tęs su jo nuotraukomis ir laukiu. Jis baigė
kalbėti ir pasitraukė kiek iš tribūnos vidu
rio. Tada aš padaviau jam voką, o atviru
tes paprašiau pasirašyti. Jis norėjo jau ra
šytis ir ant voko, bet tada pasakiau jam,
kad čia maža dovanėlė. Jis nusišypsojo, pa
lenkė galvą, įsidėjo voką į kišenių, o pasi
rašytąsias nuotraukas grąžino man, padė
kodamas ir paspausdamas man ranką. Dar
pasikeitėm keliais žodžiais.
Po to jį jau apsupa kiti, o aš skubu atgal
pas savo vyrą.

V. Cckauskienė

MOTERYS —
ĮRANKIS ŠNIPAMS MEDŽIOTI
Vokiečių spauda rašo, kad čekoslovakų
slaptoji tarnyba plečia savo veiklą, pa
naudodama merginas verbuoti žinioms
rinkti tarp užsieniečių turistų ir prekybi
ninkų. Tam reikalui paruošti Pragoję vieš
bučiai JALTA, ALCRON, INTERNATIO
NAL ir ESPLANADA, naktiniai lokalai-barai LUZERNA BAR, BARBARA ir BARBARINA, kuriuos stipriai kontroliuoja ir
stebi čekų slaptoji tarnyba. Viešbučiuose
ir baruose yra tam tikras skaičius čekų
slaptosios tarnybos žmonių. Tokių viešbu
čių dar yra ir kitur, pavyzdžiui, RENE tarp
Pragos ir Zbraslavo, ir jis paruoštas vadi
namiesiems pasikalbėjimams su moteri
mis. Svečiai nesiregistruodami gauna kam
barių raktus. Visas šio viešbučio aptarna
vimas yra slaptosios tarnybos priežiūroje.
Kai kuriuose kambariuose yra įtaisyti
klausomieji aparatai. Puikiai paslėpti foto
aparatai gali svečią nufotografuoti, kai jis
kompromituojasi. Tokia nuotrauka prirei
kus panaudojama prievarta užverbuoti
svečiui.
Č.

Atsisakiusi grįžti Maskvon Stalino duk
tė Svetlana nėra politinis žmogus, dėl to
ir tas visas jos pabėgimas pasauliui yra
daugiau sensacija, kuri, aišku, nemaloni
sovietams. Vis dėlto tai yra ano didžiojo ir
kruvinojo diktatoriaus duktė, nemaža ma
čiusi, girdėjusi, nujautusi. Jį ir pati dabar
sako, kad ji ten buvusi laikoma valstybės
nuosavybė.
Žmonių nuotaikos Sov. Sąjungoje rodan
čios, kad niekas nesidžiaugia jos pabėgi
mu. Kai Stalinas jai suruošė vestuves su
antruoju vyru, tokių iškilmingų puotų net
karaliai neberuošia, o žmonės tuo metu
mirė badu ar pusbadžiu gyveno. Dabar ji,
aišku, ir vėl gerai gyvens. Su savimi ji pa
siėmė išvažiuodama jau 1963 m. pradėtąją
rašyti knygą, kuri paskubom verčiama,
eis per laikraščius ir žurnalus ir paskui
knygos pavidalu, ir dabar skaičiuojama,
kad už tai ji gaus nemažiau kaip milijoną
dolerių, apie tiek jai liks atskaičius mo
kesčius. Ji, tiesa, reiškusi pradžioje tik la
bai kuklius pageidavimus: už tą knygą
gauti bent tiek, kad galėtų nusipirkti auto
mobilį ir šunį. Dabar, turėdama prieš akis
dideles sumas, ji žada pinigų įrengti gydy
mo centrui Kalakankaro kaime Indijoje,
iš kur buvo kilęs jos trečiasis vyras ir kur
ji pagyveno atvežusi Gange išbarstyti jo
pelenų.

abejoti, pradėjusi galvoti apie Dievą ir jį
suradusi pati viena, be kieno nors įtakos.
Prieš penketą metų net apsikrikštijusi or
todoksų bažnyčioje. Jos svarstymai tiek to
Ii nuėjo, kad dabar ji nebepripažįstanti
nei komunizmo, nei kapitalizmo — jai likę
tik geri ar blogi žmonės.
Galutinai nutarusi nebegrįžti, ji reišku
si noro pasiiikti ir gyventi Indijoje. Jai pa
tiko kraštas, jo žmonės, net pradėjusi
įprasti į vegetarinį maistą. Bet Indija ne
drįso jos pasilikti, nes sovietai padeda In
dijai ekonomiškai. Tokia pat baimė apėmė
ir amerikiečius. Tiesa, amerikiečiai nepri
klauso nuo sovietinių rublių, bet jie vis
stengiasi gerinti santykius su Sov. Sąjun
ga. Jie galėtų pasiimti ir globoti Svetlaną,
jeigu visam pasauliui jau būtų aišku, kad
jos niekas neprikalbino, kad ji pati savo
valia nusistatė. Galutinai apsispręsti ji bu
vo nugabenta į Šveicariją,
ten saugoma
nuo pašaliečių (be kita ko, skelbiama, kad
ji vienu tarpu buvo laikoma ten vienuoly
ne, pačioje tinkamiausioje meditacijai vie
toje). Jeigu iš ten dar būtų ryžusis grįžti,
tai niekas nebūtų jos sulaikęs, o kaip iš
garsiojo diktatoriaus dukters, tai niekas,
tur būt. nebūtų pareikalavęs apsimokėti
už vežiojimus lėktuvais ir maitinimą.
Ši 42 m. amžiaus moteris yra išėjusi
aukštuosius mokslus. Po to jai šiek tiek te
ko dėstyti institute, bet daug ilgiau dirbo
leidykloje, kuri leidžia knygas ir žurnalus
svetimomis kalbomis, žodžiu, jai labai ar
timas dalykas yra literatūra. Buvęs ameri
kiečių atstovas Kennanas pats pirmasis
gavo paskaityti jos tą atsiminimų rankraš
tį, kurį ji išsigabeno iš Maskvos. Atsimini
mai esą parašyti labai literatūriškai, rašte
patyrusio žmogaus ranka. Jau ji turi ir
naujų užsakymų: parašyti naują knygą,
kurioje būtų paryškinti kai kurie atsimini
muose pasakojamieji dalykai.
Beje, iš Indijos sovietiniai pareigūnai
norėjo ją išvaryti namo. Ji vis delsė. Tada
atstovas pradėjo grobiai su ja elgtis, ir tai
paskatino ją neatšaukiamai apsispręsti. Ji
susidėjo maišelin keletą būtiniausių daik
tų ir išėjo. Tarp tų būtiniausiųjų buvo ir
rankraštis.

Dar, sako, Stalino lepūnėlės vardu net
ir sovietiniai kvepalai buvo pavadinti
„Svetlanos kvapu“. Kur ir kas ten džiaug
sis, kad ji dabar ir vėl bus milijonierė!
Tiesa, po Stalino mirties jos padėtis pa
sikeitė. Ji jau nebebuvo lepūnėlė. Jai gal
nelengva buvo skaityti Chruščiovo ir kitų
vadų prakalbas, kuriose puolamas Stalilinas. O ir žmonės aplinkui pradėjo krei
vai į ją žiūrėti, kai nebebuvo dabar smer
kiamojo jos tėvo. Kaip pasakoja su ja kar
tu universitete studijavęs žmogus, jis
pats buvęs liudininkas vieno ašaringo at
sitikimo. Studentai išbėgo iš paskaitos, rū
binėje skubėjo atsiimti savo apsiaustus, ir
PO MAISTO — ILSĖTIS!
niekas nekreipė dėmesio, kad pečiais stum
Po pietų nereikia versti vaikų ruošti pa
doma Svetlana. Jis paėmęs jos apsiaustą
mokas. Geriau tegu jie tą laiką panaudos
ir apvilkęs ją, ir tada Svetlana nebenulaiilsėtis — miegoti ar žaisti.
kiusi ašarų .
Daktarai yra ištyrę daug tūkstančių vai
Maskvoje liko sūnus Josefas ir duktė
Ką ji parašė atsiminimų knygoje, dar
kų ir priėję išvados, kad daugumas vaikų
Ekaterina.
paskaitysime.
O
dabar
ji
pati
pasisakė,
apie 10 vai. ryto ir tarp 17-18 valandų yra
labiausiai pajėgūs. O žemiausias pajėgu kad į partiją įstojusi, kaip ir daugumas.
mas kaip tik supuola su vidurdieniu — pie Kol tėvas dar buvo gyvas, jai partija ir
tų laiku. Protiniam darbui vaikams reika jos skelbiamieji mokslai nekėlę jokių abe
A. Lucas nori susirašinėti ir pasikeis
lingas ilgesnis laikas ilsėtis, negu fiziniam. jonių. Tik vėliau pradėjusi svarstyti ir

NEATVIROS MOTERYS
Šimtai tūkstančių, jeigu ne milijonai,
šiame pasaulyje yra vienišų moterų. Sako
ma, kad iš 1000 moterų vienišų yra 80. Jos
sunkiai tepajėgia ar visai negali rasti bū
dų sueiti į ryšius su vadinamąja „vyriška
aplinka“. Jos dažniausiai iš baimės nepa
daryti ko nors netinkamo elgiasi nenatūra
liai. Jos taip valdo save, kad netyčia tie
siog užmuša savo natūralų moteriškumą,
švelnumą, draugiškumą, kas, žinoma, nei
giamai atsiliepia į jų asmenybes.

slepia ir neduoda jam pasireikšti. Tai visai
nenuostabu, kad vyrai, nors ir gerbia jas,
nesiteikia ar neturi noro sueiti į pažintis su
jomis. Tokių moterų laikysena ir visas el
gesys dažnai rodo, tarytum joms niekas ne
būtų įdomu ir jos ko mažiausiai „ieško“
vyrų. Bet, likusios vienos, tarp savo ketu
rių sienų, skausmingai pergyvena tą savo
vienumą.

Padėti joms nelengva, nes jos jokiu bū
du nesileidžia, kad kas nors padėtų ar už
jaustų, nes tuomet pradėtų aiškėti, kad
joms tarytum ko nors trūksta ir jos nepa
tenkintos gyvenimu. Jos kaip tik vengia,
kad aplinkiniai nepastebėtų tai. Užuot bu
vusios natūraliai atviros, jos dar aukščiau
kelia galvą, dar daugiau valdos!, dar labiau
užsidaro ir toliau būna vienišos.

ti pašto ženklais. Galima rašyti lietu
viškai, vokiškai ir angliškai šiuo adre
su: A. Lutz, 744 Nurtingen. Ensenhartplatz 3. Deutschland.

Ieškau pirkti lietuviško kryžiaus.
Pasiūlymus su nurodyta kaina prašau
siųsti: „L. K." c/o V. Čekauskas, 208
Pinneberg. Leuschnerstr. 12. Deutsch
land.
Galima gauti medžiagos tautiniams
rūbams. Kreiptis į „L.P.“ do V. Če
kauskas. 208 Pinneberg. Leuschnerstr.
12. Deutschland.

Kartais jos jaučia, kad jose kažkas ne
tvarkoje. Kartais ir jos norėtų laisviau ju
dėti, garsiau pajuokauti, bet „geležiniai“
visuomenės prietarai jas vėl atbaido, vėl
stumia atgal į tam tikrus stingdančius rė
mus. Jos nori būti tokios, kokios iš tikrųjų
Parduodami labai mažai nešioti tau
yra, bet... staiga jas kažkas suspaudžia, jų
judesiai sustingsta, jų eisena išstudijuota,
Jų veidai išduoda dirbtinį kilnumą, di tiniai rūbai: sijonas, prijuostė, kiklikas,
jos bijo netekti savo „savigarbos“.
dingumą ir pasitenkinimą, bet jų širdis ir palaidinukė liesai ir mažo ūgio mote
Tokioms moterims labai sunku užmegzti siela pilnos liūdesio.
riai. Kaina DM. 300. Rašyti: „V. M.“
ryšį su vyrais, ir jos dažniausiai lieka vie
Tik jos pačios gali sau padėti nugalėti
nišos.
do
V. čekauskas. Leuschnerstr. 12.
tą nenatūralų susivaldymą. Reikia griebtis
Savo tikrą, malonų, natūralų būdą jos
208
Pinneberg, Deutschland.
pagalbos savo sveiko proto ir pradėti
žingsnis po žingsnio kratytis visokių prieta
rų, bandyti būti natūraliomis, nebijoti kar
tais ir padejuoti ar prasitarti su kitais dėl
savo sunkumų. Nebūti užsidariusiomis ne
Nuostabi moteris yra ta vienuolė sesuo reiškia, kad reikėtų staiga pradėti būti per Kiekvienam lietuviui rūpi, kaip gyvena ir
Klara. Ji yra ispanė, ir jai dabar suėjo 92 daug atviromis arba per daug linksmintis kokiomis sąlygomis veikia tautiečiai kituos
metai. Nuo 1889 metų ji yra vienuolė ir ir išdykauti. Tam tikra riba visuomet turi kraštuos. Geriausiai susipažinsite su liet,
gyvena vienuolyne, vadinas, jau 75 metai. būti, nes nesivaldymas irgi atstumia kai gyvenimu Kanadoje skaitydami savaitraštį
Per tą laiką ji nė karto nebuvo išėjusi iš kuriuos žmones. Natūralumas, atvirumas
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA.
vienuolyno, net ir į gatvę!
ir padorumas yra geriausios priemonės
— Taip, — sako ji, — man jau daugiau prieš vienatvę.
Tai yra savaitraštis visų ir visiems. Jame
kaip 90 metų, bet aš jaučiuosi taip gaiviai
rašoma apie lietuvių gyvenimą, viso pa
ir jaunai, kaip 16 metų mergaitė. Ir jeigu
saulio naujienos, mokslo, meno, technikos
kas mane paprašytų, tai dar galėčiau su
Kas gali ir nori austi tautiniams rū žinios; yra sveikatos skyrius, kino apžval
šokti jotą, kaip ir savo jaunystės dieno bams medžiagą bei juostas — prašome gos ir duodami įdomūs romanai. Redaguo
mis.
ja Jonas Kardelis. Metams 6 kanadiški
Sesuo Klara kadaise, prieš įstodama į pranešti šiuo adresu: V. čekauskas, doleriai. Adresas: Nepriklausoma Lietuva,
vienuolyną, buvo labai gera jotos šokėja. Pinneberg, Leuschnerstr. 12. Deutsch 7722 George Street, LaSalle — Montreal,
Jota — ispanų liaudies šokis, kuris reika land.
Canada.
lauja gana daug energijos ir gabumų.
Sesuo Klara neturi supratimo, kaip at
rodo tokie modernūs daiktai, kaip radijo
aparatai, automašinos ar televizija. Ji dar GEGUŽĖS 13 D., ŠEŠTADIENĮ, L. NAMUOSE, 1 LADBROKE GDS.,
niekuomet nebuvo tokiuose namuose, kur ĮVYKS TRADICINIS LONDONO L . MOT. „DAINAVOS“ SAMBŪRIO
yra moderniškų elektrinių įrengimų. Bet
ji jaučiasi laiminga, o tai svarbiausia.
Kai ji buvo paklausta, ar jai, jaunystėje
tokiai šokėjai, nebuvo iš pradžių per sun
ku vienuolyne, sesuo Klara juokdamasi
purtė galvą. Ne, ne! Niekuomet ji neturėjo Veiks turtingas bufetas, loterija ir kt. šokiai iki 1 vai. nakties. Pradžia 7 v.v.
tokio jausmo, kad jai vienuolyne ko nors
Gros puikioji THE DOMINOS kapela. Įėjimas 5 SIL.
trūktų ar kad ji apgailestautų „pasaulio
džiaugsmus“. Ji mano, kad ji yra laimin
Visi kviečiami atsilankyti. Staliukus galima užsisakyti Tel. PAR 2470.
gesnė ir labiau patenkinta negu daugumas
kitų moterų.

Sesuo Klara

•{Pavasario Balius*}
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Skaitytoju laiškai
NUOLAIDOS IR ATSARGUMAS

SMALSU SUŽINOTI

Mielas Redaktoriau,
Malonus Redaktoriau,
Kuo gyviau ir gausiau skaitytojai laiškais „Europos Lietuvio" skaitytojas iš Vokieti
reaguoja į laikraštyje spausdinamąją me jos, pasirašęs inicialais J. P., šio laikraš
džiagą — tuo geriau. Užsimezga ryšys, iš čio 17 nr. prašo patikslinti, ką aš turėjau
sivysto pokalbis tarp redaktoriaus bei jo galvoj sakydamas, kad „Sovietų Sąjunga,
bendiadarbių ir skaitytojų, o laiškų gausu nors ir nenoromis, yra priversta daryti ma
mas (nesvarbu, teigiamų ar neigiamų) te žas nuolaidas tom (pavergtom) tautom...“
Man atrodo, kad ponui J. P. ir skaityto
liudija, kad laikraščio skiltys geba atsi
liepti į opias problemas. Ypačiai malonu, jams Vokietijoje būtų žymiai aiškiau ir be
kai skaitytojai laiškais reaguoja tikrai tolimesnių paaiškinimų, jeigu jie paskai
rimtais klausimais (pig. EL 17 nr.), nes tytų mano pranešimo ne tik antrąją, bet
mūsų, užsieniuose gyvenančiųjų, reikalė ir pirmąją dalį, atspausdintą EL 12 nr.
liai iš tiesų tėra menki ir nereikšmingi, pa Be to, patarčiau nesisemti per daug žinių
lyginus su tuo, kas šiandieną vyksta mūsų iš „Gimtojo krašto“, leidžiamo Vilniuje,
it „Nemuno krašto“ — Vokietijoje.
gimtajame krašte.
Mažiausios nuolaidos, kurias okupan
Nelabai supratau, kokio „patikslinimo-'
prašo Jūsų skaitytojas J. P. iš Vokietijos. tas daro Lietuvoje, neateina veltui. Jos bū
Jo minimi duomenys ne visiškai tikslūs, na iškovojamos. Mums jos reiškia laimėji
bet tai nėra labai svarbu, nes juk neįma mą, o okupantui — pralaimėjimą. Nega
noma visiems viską tiksliai žinoti. Į iškel lima laukti, kad okupantas savo spaudoje
tuosius klausimus atsakyti, be abejo, su skelbtų, kur jis pralaimėjo.
gebės užkabintasis J. Vilčinskas. TeatkreiBet pavergtųjų tautų laimėjimus reikia
piau dėmesį, kad J. P. rašo, taip sakant, skirstyti į dvi grupes: legalizuoti laimėji
ex oficio — „skaitytojų vardu“. Labai mai ir nelegalūs iškovojimai. Pirmuosius
smalsu vis dėlto būtų sužinoti, kelių, bū (kaip procedūros pertvarkymai Aukščiau
tent, skaitytojų vardu J. P. rašo. Dviejų? šioje taryboje) galima viešai paskelbti
Keturių? Ar keturių šimtų?
ir apie juos rašyti spaudoje. Tuo niekam
Labai geras buvo tame pačiame nr. žalos nepadarysime. Tačiau apie antruo
spausdintasis K. Plaučiūno laiškas. Be sius laimėjimus, kurie dar nėra legalizuo
veik .su viskuo, ką jis teigia, ir pats pilnai ti ir nėra vilties, kad bus legalizuoti, vie
sutinku. Jaučiuosi tuo laišku betgi asme šai rašyti būtų kenksminga.
Todėl išeivijos spauda neanalizuoja ko
niškai užkalbintas, nes K. Plaučiūno laiš
ko akstinu, atrodo, buvo mano rašinys, ku vojančios tautos smulkių laimėjimų. EL
rį Jūs, malonus Redaktoriau, radote gali turi taip pat būti labai apdairus, vertinda
ma išspausdinti maždaug vedamojo vieto mas padėtį Lietuvoje. Kol tauta yra vergi
joje, o mes esame kovotojai dėl jos lais
je.
Iš tiesų puikias dabar Lietuvoje išlei vės, turime išlaikyti savo strateginių ėjimų
džiamąsias knygas menkinti būtų tiesiog paslaptį. Jeigu skelbtume, ką mes laikome
nesusipratimas. Anaiptol, jomis tegalime laimėjimu, tai tuo pasitarnautume tik
džiaugtis! Bet kritikuoti ne tik galime, o, Maskvai.
Mano supratimu, EL ir kita išeivijos
manding, netgi privalome tą biurokratinį
liūną, su kuriuo, puikias knygas leisdami, spauda (neskaitant mažų išimčių) laikosi
yra priversti kovoti kūrybingi Lietuvos labai teisingos linijos: teikia nešališką in
leidybininkai. Tuo labiau turime vertinti formaciją, kas vyksta Lietuvoje, ir komen
jų laimėjimus, turėdami omenyje jų sutin tuoj a įvykius taip, kaip atrodo nepriklau
karnas kliūtis. Bet tai gana sudėtinga te somybės šalininkams. Tos linijos laikyda
ma, į kurią, Jums leidus, gal vėliau vienu masis, deja, ir aš negaliu patenkinti pono
kitu rašiniu bus progos įsilieti.
J. P. smalsumo.
R. E. Maziliauskas

J. Vilčinskas

PAVASARINIAI IR VASARINIAI

SIUNTINIAI 1967 METAMS
Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų
pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už
žemą kainą ir į juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reikia
Jūsų artimiesiems.
Žinoma, taip pat kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų
siuntinį savo nuožiūra, pasinaudodamas mūsų kainoraščiu.

MOTERIŠKAS (1967)
Nailoninis itališkas su diržu lietpaltis, 3 jardai vilnonės angliškos
kostiumui medžiagos, 4 jardai puikios suknelei medžiagos, 1 komp
lektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. geriausios rūšies nailoninių ko
jinių, 1 gėlėta šilkinė skarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 įvairių namų
ruošai adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trumpom rankovėm
megztukas.

Kaina £25.0.0.

VYRIŠKAS (1967)
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 31 jardo angliškos
vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai marškiniai, 1 terileno
kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailoninių arba vilno
nių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 didelės špūlės stiprių siūlų,
3 jardai vilnonės paltui medžiagos.

Kaina £25.0.0.
Jungtinis moteriškas ir vyriškas siuntinys (1967)
kainuoja £45.0.0.

Tebesiunčiame ir visus kitus anksčiau mūsų skelbtus siuntinius
dar vis už tą pačią kainą.
Automobilius, motociklus, dviračius, siuvamąsias mašinas, svaigina
muosius gėrimus, maistą (sov. gamybos) pristatome iš kooperatyvų
Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND.
Tel. SHO 8734
Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas
pristatymas.
ATSTOVAI: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.
H. Petrauskas, 25 Prior Rd., Noble Park, Melbourne, Australia.
A. Kusinskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę pasirinkti,
kas jam reikalinga, iš specialių krautuvių.

KAUNIEČIAI NEPATENKINTI

Vasario pradžioje kauniečiai nusidėjo
rusams ir jų pataikūnams. Kauno sporto
salėj vyko Sovietų Sąjungos krepšinio
rinktinės komandos pratybinės rungtynės
su vietinėmis krepšinio komandomis. Į tą
reprezentacinę komandą, besirengiančią
tarptautinėms rungtynėms, yra priimti du
kauniečiai iš Žalgirio krepšininkų, Pau
lauskas ir Venzbergas. Kauniškiai žiūro
vai aiškiai palaikė savąsias komandas, o
reprezentacinę sovietinę komandą laikė
priešais. Labiausiai rusų pataikūnus pyki
no tai, kad net ir Paulauskui su Venzbergu išeinant į aikštę, žiūrovai švilpė: juos
laikė „išdavikais“, kadangi jie su rusais
žaidė prieš savąjį Žalgirį.
Vasario 9 d. Tiesoje D. š. (D. šniukas,
vienas iš redaktorių) barė kauniečius už
„parapijinį patriotizmą“. Esą, jie nesu
pranta, kad Paulauskas su Venzbergu yra
pakeliui į pasaulinių čempionų ir prizi
ninkų titulus, tad reikia džiaugtis jų da
lyvavimu rusų rinktinėj, o ne švilpti. Esą,
ir kiti krepšininkai — Kulakauskas, Bu
tautas, Stonkus, Daktaraitė — susilaukė
tarptautinės šlovės tik dalyvaudami so
vietinėj rinktinėj.
Kauniečiai tą, be abejo, žino. Bet jie ži
no ir tai, ko Tiesos redaktoriai nenori pri
sipažinti: kad reprezentacinėse rinktinėse
dalyvaudami lietuviai sportininkai neturi
progos reprezentuoti Lietuvos ir esti tik
laurų skynėjai „didžiosios tėvynės“ — Ru
sijos garbei. Tiesos redaktorių akyse tai
didelė garbė — būti „didžiųjų brolių“
ginklanešiais, bet kauniečiai, matyt, tos
garbės taip labai nevertina.
(E)
BAUMKUCHENO PASLAPTIS

Savotiškas „tarybinės pažangos“ riškinys kyšo iš Sovietskaja Litva (vas. 26 d.)
papasakojimo apie Kauno Tulpės kavinės
kepėjų „išradimą“. Esą, jie atradę paslap
tį, kaip iškepti tokį „sudėtingo recepto tor
tą“, kuris esąs ir skanus, ir išsilaikąs nesu
gedęs ištisą mėnesį. Torto vardas — „Ša
kotis“. Jis taip „visoj šaly“ pagarsėjęs,
kad net Sachalino šachtų darbininkai už
sisakę tų tortų — žmonoms dovanų kovo
8 dieną! (Oficiali moterų ševntė).
Iš torto vardo ir jo savybių aprašymo
ne sunku numanyti, kad tas „Šakotis“ yra
ne kas kita, kaip kadaise Lietuvoj, o dar
seniau ir Rusijoj buvęs plačiai žinomas,
vokišku vardu vadinamas kepinys —
„Baumkuchenas“. Tulpės kepėjų „išradi
mas“ yra tik tos „buržuazinių laikųatgyvnos“ atgaivinimas, tur būt, iš kokios vyrsnio amžiaus moters receptą gavus. (E)
NAUJI LEIDINIAI

KASDIENISKOS
SMULKMENOS
((
Mielas Redaktoriau,
mes iš tiesų visada džiaugiamės, jei lietu
viui pasiseka išplaukti į pasaulinius di
džiuosius vandenis. Šitaip sakydamas, tu
riu galvoje, žinoma, ne lietuvius jūrinin
kus, kurių nemaža plaukioja anglų, norve
gų, švedų ir daugiausia rusų laivais. Jie
plaukioja, nes žmogus turi iš ko nors pra
gyventi, ir jie plaukioja be mūsų palaimi
nimo ir neprašo iš mūsų nei užuojautos,
nei paramos. Jūrininkai — stiprūs vyrai
ir visiškai nepriklausomi.
O džiaugiamės, kai išleidžiame į plačiuo
sius vandenis kokią turtingai žydinčią ar
žadančią žydėti gėlytę. Džiaugiamės, kai
savo talentus pajėgiame išpasoginti į kitas
tautas. Džiaugiamės, kai pats savo jėgo
mis ar su mūsų parama į pasaulinę areną
išeina dainininkas, dailininkas, pianistas.
Džiaugiamės dėl to ir šia proga, kad bu
vo sudarytos sąlygos jaunam pianistui An
tanui Smetonai pasirodyti Londone. Kaip
jau skaitėme savo laikraštyje, Londonas
tarptautinio pripažinimo siekiančiam me
nininkui yra egzaminų vieta.
* * •
Šįkart, ryšium su Antano Smetonos kon
certu Londone, esama pagrindo džiaug
tis ir tuo, kad DBLS imasi mecenato vaid
mens, kai lietuviui reikia padėti išeiti į
žmones. Net imasi vaidmens ne eilinio ar
parapijinio mecenato, bet tarptautinio lie
tuviškame pasaulyje. Štai atvažiavo talen
tas, kuris augo ir mokėsi JAV. Vadinas, di
džiulė JAV lietuvių bendruomenė būtų
turėjusi šiuo atveju įr daugeliu kitų pasi
rūpinti talentais ir padėti jiems prasiskin
tl kelią, jei tai reikalinga.
Tačiau šįkart atsakomybės ir paramos
ranką ištiesė ne kas kitas, o DBLS. Garbė
jai!
* * *
Tačiau ir ta garbė ir šis konkretus at
vejis yra įpareigojantis precedentas. Net
labai įpareigojantis. Jeigu jau kartą iš
plaukta į tarptautinius didžiuosius vande
nis, tai, greičiausia, bus noro ir dažniau
juose paplaukioti ■— paremti visuotines
nės reikšmės darbus ir žygius.
Bet aš esu stiprokas parapijinis nacio
nalistas. Jūrininkui, ypač jaunam, gal ir
patogūs tarptautiniai vandenys, ypač jei
gu jis neturi nei pačios, nei marčios. Iš-

plaukia, o jūs, sausumoje likusieji, gyvuo
kite, kaip sau išmanote. O tiems sausumo
je likusiems, aišku, rūpesčių daug: ir utiti
šalta, ir rugeliai nemalta, ir turgun neva
žiuota, ir ožka neparduota.
Tų rūpesčių, suprantama, nemaža turi
ir DBLS. Čia, žiūrėkite, tasai puslapis, ku
rį ruošiamasi nusipirkti savo politikai ir
skriaudoms išdėstyti. Čia skyriuose nebė
ra jau kas stipriau išjudintų žmones, kad
jie jeigu ne dešimt, tai bent penketą metų
atsimintų džiaugsmingą lietuvišką įvykį.
DBLS suvažiavime juk atstovai reiškė sa
vo ir savo atstovaujamųjų ilgesį, kad bū
tų duota kas nors naujo, gaivinamo. Kas
gi bus jiems duota? O DBLS ar ne pirmo
ji pareiga ir bus išgirsti savo skyrių šauks
mą, pasirūpinti sujudimais, patenkinti tą
žmonių ilgesį šviežienos ir naujienų.

• • •

Gerai, kad DBLS padeda jaunam talen
tui prasiveržti į tarptautinius vandenis ir
susidaryti sau ateitį. Labai gerai.
Bet ar nebūtų taip pat gerai ir net labai
gerai, jeigu DBLS ir savo skyriams — vie
tos lietuviams pristatytų ką nors net ir iš
tarptautinių lietuviškų vandenų, ką nors,
kas sudarytų judinančio ir išliekančio įs
pūdžio. Sakysim, kas nors atvažiuotų su
lietuviška programa ir pasiektų ne tik
Londoną, bet ir Bradfordą, Coventrį, Nottinghamą, Manchester!, Derbį ir kitas tirs
čiau lietuvių gyvenamas vietas.
Toks užsimojimas ir jo įvykdymas, grei
čiausia, pareikalautų paramos jr iš cent
rų. Bet žmonių troškimas sujudimų, saky
čiau, galėtų naudotis net pirmine teise ir
į tokią paramą.
Tavo Jonas.
JOHANNES BOBROWSKIO
ATGARSIS

Die Weltwoche, įtakingas šveicarų sa
vaitraštis, išeinąs Ciuriche, baigė skelbti
vokiečių rašytojo Johannes Bobrowskio
romaną „Litauische Claviere“, kurio siu
žetas paimtas iš Kristijono Donelaičio li
teratūrinės kūrybos. Paskutiniame nume
ryje, kuriame buvo išspausdinta romano
pabaiga, paskelbtas taip pat Bobrowskio
eilėraštis. Jame apdainuojamas Tolmin
kiemis — kaimas, kuriame Donelaitis gy
veno ir kūrė.

(19)

Do you speak Lithuanian?

Introduction to modern Lithuanian —
didysis vadovėlis tiems, kurie norėtų pra
mokti lietuviškai. 470 psl. Kaina 2.11.0.
A. Vaičiulaitis — Gluosnių daina, pada
vimai— 0.18.6.
K. Račkauskas — Lietuvos konstitucinės
teisės klausimais — 0.15.0.
A. Maceina — Dievo Avinėlis — 1.5.8.
A. Rūta — Žemės šauksmas, ši knyga
išleista prisiminti 25 metų lietuvių trėmi
mui į Sibirą. — 15 šil.
V. Ramojus — Kritusieji už laisvę. Par
tizanų veikla ir jų prisiminimai. — 18 šil.
Šliogeris — Antanas Smetona, žmogus
ir valstybininkas. — 15 šil.
Baronas — Trečioji moteris. Premijuo
tas romanas. — 18 šil. 6 penai.
Prel. Končius — Atsiminimai iš Balfo
veiklos. Gausiai iliustruota. — 36 šil. 8 p.
V. Bagdonavičius — Kultūrinės gelmės
pasakose. — 22 šil.
M. Aukštaitė — Rožių vasara. — 54 šil.
G. Ivaškienė — Baltasis Stumbras. Pre
mijuota istorinė apysaka jaunimui, ilius
truota. — 28 šil.
V. Liulevičius — Lietuvos istorija 5-tai
klasei ir devintam skyriui. — 10 šil.
Naujos ilgo grojimo plokštelės:
St. Baras. Operų arijos. Radvila Perkū
nas, La Gioconda, Tosca, Turandot, Aida
ir kitos. Stereo 60 šil., mono 55 šil.
Lietuvių tautiniai šokiai .Kubilas, šustas, Malūnas, Kalvelis, Audėjėlė ir kiti.
50 šil.
Rašyti: „Dainora“, 14 Priory Rd., Kew,
Surrey.

^GGGGGGGGGGGGGG
IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENI, IR PAVASARI
ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori,
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ,
Ir neliks kišenė kiaura!

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

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Crees., Eccles,
Manchester.

GGGGGGGGGGGGGGG

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
Čia mes matome, kad dvi pusi alyvų kal
no vaizduoja dvi dali Dievo Karalystės,
kurios, Dievo patvarkymu, skiriasi viena
nuo kitos. Skirtumas tačiau nereiškia, kad
toje karalystėje viena dalis bus priešinga
kitai. Padalinimas daromas dėl to, kad
pasidarytų „Palaiminimų slėnis“, į kurį
galės bėgti visi, kurie norės dieviškos pa
galbos ir atgaivinimo, gyvendami dangiš
kos ir žemiškos karalystės globoje.
Atrodo, kad pranašui Dovydui buvo
duota proga (Psalmė 84) pamatyti šitą di
delį „palaiminimų slėnį“ arti prie Jeho
vos „kojų“, nes jis giedojo pirmiausiai
apie Evangelijos amžiaus šventuosius ir
vėliau apie tuos, kurie bus palaiminti bū
simame amžiuje, sakydamas: —
„Kokios meilingos tavo buveinės,
Kariuomenių Jehova!
Ilgėjosi mano siela ir taip pat nyko
Begeisdama Jehovos kaimų.
Mano širdis ir mano kūnas
Krykštauja gyvajam Dievui.
Net ir žvirblis rado namus
Ir kregždė sau lizdą,
Kur susidėjo sau vaikučius,
(Taip ir aš suradau) tavo aukurus,
Kariuomenių Viešpatie, mano
Karaliau ir mano Dieve!
Laimingi, kurie gyvena tavo namuose:
Jie nuolat giria tave!“
„Palaimintas žmogus, kurio stiprybė
tavyje,
Kurio širdyje tavo keliai,
Keliaudami per ašarų slėnį,
Jie daro jį paversmį šaltinį).
Taip pat palaiminimais apdengia jį
ankstyvasis lietus.
Jis eina iš stiprybės į stiprybę,
Kol išvysta dievų Dievą Sione“.
Psalmė 85-ta panašiai kalba apie sugrį
žimą dieviškos malonės ir palaimų Tūks
tantmetinėje Karalystėje, kurios simbolis
buvo alyvų kalnas ir jo dvi dali.
Vienos kalno dalies pasitraukimas į
šiaurę, kitos gi į pietus turi svarbios reikš
mės. Šiaurė yra sietyno, dangiškojo visa
tos centro, pusėje, kur, prileidžiama, yra
dieviškojo viešpatavimo sostas. Tuo gal
yra parodyta Evangelijos bažnyčios „per
keitimas“ šiame laike nuo žmoginio į dva
sinį stovį, padarydamas juos „dieviškos pri
gimties dalininkais“; kitos gi kalno pusės
pasitraukimas į pietus, tur būt, reiškia

sugrąžinimą į pilną žmoginį tobulumą tų
senovės vertųjų, iš kurių susidarys žemiš
kieji Dievo karalystės atstovai.
Taip atsiradęs slėnis turės būti gerai ap
šviestas ir be jokių ūkanų, dėl to kad sau
lė švies ant jo iš rytų iki vakarų. Taip sim
boline kalba kalbama apie Teisingumo
Saulę ir jos dieviškąją tiesos šviesą ir pa
laiminimus, kuri išblaškys visas nuodė
mės ūkanas, panaikins nežinojimą, prie
tarus ir mirtį ir išgydys bei atsteigs no
rinčiuosius ir paklusniuosius žmonijos pa
dermės narius, kurie bėgs į šitą palaimų
ir pasigailėjimo slėnį, šitas gailestingumo
slėnis, pastatytas tarp ir po priežiūra dva
sinės ir žmoginės karalystės vaizdomainų,
arba esąs šviesybės ir ramybės karalystės
globoje (prie pat Jehovos kojų), iš tikrųjų
bus „Palaiminimų Slėnis“ visiems, kurie
eis į jį sutrintomis ir atgailaujančiomis
širdimis.
Mes turime dar atsiminti, kad Izraeliui
yra pasakyta: „Tuomet jūs bėgsite į tų
kalnų slėnį“, bet juk Izraelio vardas reiš
kia „Viešpaties palaimintieji žmonės“,
„Dievo žmonės“, „Viešpaties žmonės“. (2
Kron. 7:14). Ir nors, kaip jau matėme, pir
mieji arba dvasiniai karalystės palaimini
mai ateis į dvasinį Izraelį, ir vėlesnieji ar
ba žemiškieji prasidės su Izraeliu pagal
kūną, tačiau ten jie nesustos; nes kas tik
norės, galės patapti izraelitais; parodyda
ma Abraomo tikėjimą ir paklusnumą, vi
sa žmonija galės pasidaryti tikrais izraeli
tais, — Dievo žmonėmis“. Todėl pranašas
Izaijas sako, kad tada, kai Izraelis bus šau
kiamas atgal į Dievo malonę, karalystės
įkūrimo metu, prie jo bus priskaitoma
„kiekvienas, kurs šaukiasi į mano (Jeho
vos) vardą, nes aš sutvėriau jį savo gar
bei, prirengiau jį ir padariau jį“. (Izraelio
vardas tuomet bus pritaikomas visiems,
kurie yra Dievo žmonės). — Iza. 43:7;
Rom. 9:26, 33; 10:13.
(Bus daugiau)
Kas domisi TIESA, reikalaukite veltui
spaudos šiuo adresu:

Lithuanian Bible Students,
212 E. 3rd. Street,
Spring Valley. Ill. 61362. U.S.A.
— Apmokamo skelbimo teisėm —
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EUROPOS LIETUVIS

Europos lietuviu kronikų
PUSLAPIO FONDAS
DBLS Valdyba nuoširdžiai dėkoja vi
siems, prisidėjusiems aukomis prie šio Fon
do. Valdybai ypač malonu pažymėti, kad
D. Britanijos lietuviai taip jautriai atsilie
pė į DBLS Suvažiavimo iniciatyvą ir tuo
būdu parodė išeivijos solidarumą, kai rei
kalas liečia mūsų tautos gyvybinius intere
sus.
Šiuo metu ruošiamas tam puslapiui
straipsnis ir tariamasi su latviais ir estais
dėl tinkamiausio laiko jam išspausdinti.
„Europos Lietuvyje“ bus iš anksto pa
skelbta, kuriame laikraštyje ir kada tas
straipsnis bus spausdinamas.
Per šią savaitę Puslapio Fondui aukojo:
po 5 svarus LVS Ramovė Manchesteryje ir
DBLS Leeds skyrius, 1 sv. R. Kalibatas.
Taigi Fondas padidėjo dar 11 svarų. Jame
šiuo metu yra 707 sv. 15 šil.
Aukas ir toliau prašome siųsti šiuo adre
su: DBLS Puslapio Fondas, 1 Ladbroke
Gardens, London, W.ll.

LONDONAS
AUKOS TAUTOS FONDUI
B. Kmieliauskas aukojo 3 svarus.
Dėkoja TF Atstovybė.
ŠVENTINĖ PROGRAMA SODYBOJE

Šventinė nuotaika Lietuvių Sodyboje įsi
gyvens jau šeštadienį, gegužės 27 d. Tą šeš
tadienio vakarą bus šokiai, o šokiams gros
orkestras.
Tą patį vakarą taip pat paaiškės, kas ir
ką laimėjo Lietuvių Sodybos loterijoje, ku
rios bilietus pirkome visi jau iš anksto.
Sekmadienį, gegužės 28 d., šventė prade
dama pamaldomis, kurios numatytos 11
vai. rytą. Dalyvauja visi trys Jaunimo Ži
dinio kunigai iš Nottinghamo.
Oficialus DBLS dvidešimtmečio minėji
mas pradedamas 2 vai. popiet. Jame papra
šytas pasakyti kalbą pirmasis DBLS pirmi
ninkas Petras B. Varkala. Tars žodį ir at
stovas Lietuvių Skautų Sąjungos, kuri taip
pat šiais metais švenčia savo veiklos šiame
krašte dvidešimtmetį.
Meninę dalį tvarko P. Mašalaitis ir G.
Valterytė. Programoje bus skautų ir Jauni
mo Židinio iš Nottinghamo pasirodymai.
Dar tikimasi, kad į programą įsijungs ir ki
ti meniniai vienetai.
EKSKURSIJA LIET. SODYBON
Į DBLS 20 metų sukaktuvių sąskrydį ge
gužės 28 d. (paskutinį gegužės mėn. sek
madienį) ekskursinis autobusas išvyksta
nuo Lietuvių bažnyčios (21 The Ovai,
Hackney Rd., E.2) 8.45 vai. ryto. Tas pats
autobusas paims norinčius važiuoti nuo L.
Namų (1 Ladbroke Gardens, W.ll) 9.15 v.
ryto.
Norintieji važiuoti prašomi ko greičiau
siai užsirašyti ir užsimokėti, kad būtų gali
ma kuo greičiau nustatyti, ar bus reikalin
gas antras autobusas. Tik užsimokėjusieji
bus laikomi ekskursantais. Jeigu nesusida
rys pilnas antras autobusas, tai jis nebus
samdomas. Užsirašyti ir apsimokėti galima
pas S. Kasparą. Baltic Stores (Z. Juras),
Lietuvių Namuose ir klebonijoje. Kaina
vienam asmeniui 15 šil.
KONCERTAI PROVINCIJOJE
Lietuvių organizacijos, kurios norėtų su
ruošti pianisto Antano Smetonos koncer
tus provincijoje, prašomos susisiekti su
DBLS Valdyba.

DERBY
SUMAIŠYTOS MINĖJIMŲ DATOS
„Europos Lietuvio“ Nr. 17 buvo sumai
šytos kai kurių busimųjų minėjimų die
nos.
Birželio 17 d. DBLS Skyrius rengia tra
giškų birželio įvykių minėjimą. Jis įvyks
Skyriaus Klubo patalpose „Duke of York"
viešbutyje. Pradžia 6 vai. vakaro.
Birželio 24 d. DBLS Skyrius rengia Jo
ninių, Petrinių, Antaninių, Vladinių ir ki
tų inių bendrą subuvimo vakarą. Užsaky
ta labai graži ir didelė salė „Becket Hali“,
ten bus šokiai ir žaidimai, ruošiamasi gra
žiai praleisti laiką, ir visi kviečiami regis
truotis ir dalyvauti.

LONDONO TOKELĖS
Prasidedant vasarai ir turistinių kelionių
sezonui, kasmet vis daugiau lietuvių išeivių
kelia sparnus ir važinėja po pasaulį. Važi
nėjimas tęsiasi iki vėlyvo rudens, o prasi
deda jis maždaug gegužėje, nes daugelis
stengiasi nekeliauti turistinio sezono vidu
ryje, kada kainos aukščiausios ir susigrū
dimas didžiausias. Daug tokių lietuvių ke
liauninkų, ypačiai iš Amerikos, neaplen
kia nė Londono: tai pasaulinis miestas,
kaupiąs didžiulius kultūrinius lobius. Ap
gailėtina, kai ne vienas užjūrių lietuvis
savo kelionių tvarkaraščiuose Londonui te
paskiria tokį trumpą laiką — per dvejetą,
trejetą dienų bando kone visas miesto įžy
mybes pamatyti, šimtus nuotraukų pada
ryti ir bent kartą West Endo teatre apsi
lankyti. Tai jau beveik neįmanomybių me
nas, nors džiugu, kad daugumas prie Tem
zės užsukusių keliauninkų vis dėlto randa
laiko apsilankyti bent viename lietuviškų
jų Londono centrų: Lietuvos pasiuntinybė
je, rytų Londono Socialiniame klube arba
vakarinėje miesto dalyje esančiuose Lietu
vių namuose, kur sukasi lietuviškos spaus
tuvės ratukai, yra leidykla, redakcija ir
DBLS įstaiga (Lietuvių namuose keliau
ninkai ne kartą ir prieglobstį yra susira
dę).
Šiais metais viena pirmųjų tokių turisti
nių kregždžių buvo New Yorko lietuvaitė
Rožė Daukšaitė (buv. Metropolio direkto
riaus Kaune duktė). Didelė meno ir teatro
mėgėja R. Daukšaitė aplankė teatrą, svar
biausias galerijas ir garsiojo skulptoriaus
R. Moore studiją. Po keturių dienų viešna
gės R. Daukšaitė išskrido į Paryžių. Ap
lankiusi Vokietiją, ji grįš New Yorkan.
Ilgesnėm, net 12 mėnesių darbo atosto
gom Europoje šiuo metu lankosi iš Austra
lijos Melbourne atvykęs architektas Leo
nas Baranauskas. Žmonai su dukrele apsi
stojus pas gimines Hamburge, L. Baranaus
kas Londone dairosi keliems mėnesiams
darbo. Apsilankęs Lietuvių namuose, pasa
kojo, kad jau daug Londono įdomybių spė
jo pamatyti ir pastebėjo, jog tokio didelio
ir pajėgaus lietuviško židinio, kaip Lietu
vių namai, Australijos lietuviai neturį.
Londonan grįžo dar vienas keliauninkas
— skulptorius Antanas Brazdys, dviejų sa
vaičių atostogas praleidęs
Mallorcoje.
Skulptorius džiaugiasi gerai pasilsėjęs, sau
le įdegęs ir žada su pilna energija ruoštis
sekančiai savo darbų parodai, kurios ati
darymo proga atidarysiąs ir atsivežtąjį
puikų ispanišką konjaką.
Tokelaitis

NOTTINQHAMAS
PAMINKLAS A.A. K. DEVEIKIUI
. Šį mūsų Anglijos lietuvių pažįstamą ve
lionį palaidojus, tokį darbštų, dosnų ir
draugišką, likę jo draugai prisidėjo dides
ne ar mažesne suma įgyvendinti sumany
mui papuošti to tauraus lietuvio kapui sve
timoje žemėje.
Organizacijoms padedant buvo aukų la
pais pravesta rinkliava ir suaukota per
DBLS Nottinghamo skyrių 67.13.0 sv. ir
per LAS Nottinghamo skyrių 40.0.6 sv., iš
viso 107.13.6 sv. Paminklas kainavo 105
sv. 19 šil. Kitas išlaidas nutarta padengti
iš abiejų organizacijų kasų bendrai.
Minėtoji suma buvo .surinkta iš pavie
nių asmenų, velionies pažįstamų ir drau
gų po visą plačią Angliją. Bet didžiausia
padėka tenka Londono, Derbio ir Notting
hamo lietuviams.
Kaip žinoma, velionis giminių Anglijo
je neturėjo. Dėl to organizacijos, tvarkyda
mos visus reikalus, yra užsakiusios Mi
šias, ir ta proga bus šventinamas pamink
las. Gegužės 14 d., 11 vai.,
sekmadienį,
Jaunimo Židinio koplyčioje Nottinghame
bus už velionies sielą laikomos Mišios, o
12 vai. važiuosim į kapines pašventinti ve
lionies paminklo. Bus specialus autobusas.
Kviečiame gausiai dalyvauti. K. Bivainis

LIET. KAT. SIELOVADOS ŽINIOS
ATVYKSTA VYSKUPAS
Apie birželio mėn. vidurį į D. Britaniją
atvyksta vysk. Dr. P. Brazys, MIC. Numa
toma aplankyti pirmiausia tas lietuvių ko
lonijas, kuriose dar nebūta: Coventry, Bir
mingham ir Wolverhampton. Po to vysku
pas vyks pas Škotijos lietuvius, kad galė
tų dalyvauti didžiosiose Carfin liet, iškil
mėse. Likusias liet, kolonijas tegalės aplan
kyti vėliau, gal kitais metais.
Kas Coventry, Birminghame ir Wolverhamptone bei apylinkėse norėtų priimti Su
tvirtinimo sakramentą iš lietuvio vyskupo,
tegu kreipiasi į kun. S. Matulį, 16 Hound
Rd., West Bridgford, Nottingham. Škotijos
lietuviai krepiasi į prelatą J. Gutauską.
Pasinaudokime reta proga.
Apie apsilankymų vietą ir laiką smul
kiau bus vėliau.

PAMALDOS SODYBOJE
Didžiojo sąskrydžio metu gegužės 28 d.
Liet. Sodyboje pamaldos bus 11.30 min.
Kviečiame gausiau sakramentų. Bus dau
giau lietuvių kunigų. Pamaldas paįvairins
Liet. Jaunimo Židinys iš Nottinghamo.
Liet. Kat. Sielovada
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
KETTERINGAS — gegužės 14 d., 12 vai.
NOTTINGHAMAS — gegužės 14 d., 11
vai., Jaunimo Židinyje.
GLOUCESTER — gegužės 20 d., 12 vai.
STROUD — gegužės 21 d., 12 vai., Beeches
Green.
DERBY — gegužės 21 d., 11 vai.
NOTTINGHAMAS —gegužės 21 d., 11 vai.,
Jaunimo Židinyje.
ECCLES — gegužės 14 d., 12.15 vai.
LEIGH — gegužės 2J d., 4 vai. St. Joseph's
bažnyčioje, Chapel St.
MANCHESTER — gegužės 28 d., 10.30 vai.

VOKIETIJA
MIRĖ JUOZAS BAJORAITIS
Velionis gimė 1918 m. sausio 15 d. Vil
kaviškyje. Paskutinio karo metu fronto
išblokštas į Vokietiją, buvo belaisviu Bel
gijoje. Atvykęs iš Borghorsto stovyklos į
Bocholtą, čia ir apsigyveno.
Paskutinius savo
gyvenimo mėnesius
praleido nervų ligoniams skirtoje sanato
rijoje Suttrop prie Warsteino (Westf.).
Kovo 10 d. čia ir persiskyrė su šiuo pašau
liu. Liudviko Petrausko palaikų kaimy
nystėje išdygo antro lietuvio kapas. Tk.

MIRĖ BRONIUS BALSYS
Balandžio 19 d. Hemer, plaučių ligoninė
je, po ilgos ir sunkios plaučių vėžio ligos
mirė Bronius Balsys.
Palaidotas balandižo 21 d. Renberg, Hageno miesto kapinėse.
Velionis buvo ilgametis Hageno lietuvių
apylinkės valdybos narys ir dosnus auko
tojas visokiems lietuviškiems reikalams.
Buvo gimęs Getaučiuose, Kretingos aps.,
1913 m. gegužės 27 d.
L. Vilčinskas
KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?
Už „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų
Klubo leidinius Vokietijoje galima pinigus
siųsti šiuo adresu:
Fr. R. KUMFERT, 5 Kocln-Kalk,
Dieselstr. 40/26.
Pinigai siųstini pasinaudojant pašto per
laida (Zahlkarte) į Postscheckamt Koeln,
Konto Nr. 186994.

ITALIJA
LANKĖSI VYSK. P. BRAZYS
Balandžio 11-12 d.d. Saleziečių įstaigoj
Castelnuove lankėsi vysk. Pr. Brazys su sa
vo bendradarbiais T. Kl. Žalaliu ir kun. J.
Duoba. Ta pačia proga iš Romos atvyko ir
prof. kun. J. Zeliauskas. Buvo pasitarta dėl
ateities planų.

SUŽAVĖJO TAUTINIAI ŠOKIAI
Susižavėję pernykšte demonstracija, vie
nos Asti miesto mokyklos mokiniai repe
METINIS SUSIRINKIMAS
tuoja lietuvių tautinius šokius Motinos Die
DBLS Nottinghamo skyriaus visuotinis nos progai. Šokių pamokyti pakviestas iš
metinis narių susirinkimas įvyks gegužės Castelnuovo kun. Mečys Burba.
20 d.. 6 vai., šeštadienį, Ukrainiečių klubo
apatinėje salėje, 31 Bentinck Rd.
Kviečiami nariai ir svečiai gausiai daly
vauti.
Skyriaus Valdyba
Dr. K. Valiūnas, Vliko pirmininkas, ba
JAUNIMO ŽIDINYS
landžio 12-15 d.d. lankėsi Paryžiuje. Čia
matėsi ir tarėsi aktualiais Lietuvos laisvi
nimo bei kitais Vlikui rūpimais klausi
MOTINŲ PAGARBAI
SEKMINIŲ ŠOKIŲ VAKARAS
Židinyje gegužės 21 d. bus ypatingiau mais su Lietuvos atstovu prof. J. Baltru
sekretorium A. Liut
Gegužės 14 d., 7 vai. vak., Manchesterio prisimintos gyvos ir mirusios motinėlės šaičiu, atstovybės
Lietuvių Socialinio Klubo Valdyba savo pa šv. Mišiomis 11 vai. ir po to menine pro kum, Eltos prancūzų kalba redaktore B.
talpose rengia Sekminių šokių vakarą.
grama ir filmais. Dalyvaukime motinėlių Venskuviene, Pr. L. B-nės Krašto tarybos
pirmininku A. Venskum ir kt.
Prašome gausiai dalyvauti.
pagerbime.
Klubo Valdyba
A. Venskus balandžio 9-10 d.d. Vienoje
dalyvavo Tarptautinės Krikščionių Demo
ATGAIVAI IR MOKSLAMS
Vasaros atostogoms prie Liet. Jaunimo kratų Unijos (UIJDC) vykdomojo komi
Lietuviškas krupnikas ir lietuviška
Židinio ir naujiems mokslo metams pir teto posėdžiuose. Šių posėdžių dienotvar
degtinė DAR PO VIENĄ — abi su
mieji berniukai jau užsirašė. Atostoginė kėje: naujo UIJDC rinkimai, ateities veik
pristatymu £4.10.0.
stovykla čia bus nuo liepos 23 d. iki rug- los klausimai ir bendros politinės padė
Pokelis Trejų devynerių 11/6 šil.
piūčio
6 dienos. Nauji mokslo metai prasi ties apžvalga. LKDS atstovas ir įgaliotinis
Z. JURAS
Prancūzijai A. Venskus vėl buvo perrink
dės rugsėjo 6 d.
421 Hackney Rd., London, E.2
Vadovybė kviečia atostogoms ir moks tas dviejų metų kadencijai j UIJDC vyk
domąjį komitetą.
Tel. SHO 8734
lams berniukus užrašyti jau dabar.

MANCHESTERIS

PRANCŪZIJA

Manchesterin suskrido skautai
Visi žinojo, kad Manchesteryje baland
žio 22 d. bus skautiškos iškilmės: 20 metų,
kai lietuviškoji skautybės vėliava suplaz
dėjo šioje šalyje.
Suskrido iš visų keturių vėjų skautės ir
skautai, seni ir jauni, dideli ir maži. Neat
siliko ir jų tėveliai bei gerbėjai: ištisos
šimtinės iš Londono (mielojo Kasparo eks
kursi ja), vidurinės ir šiaurės Anglijos per
pildė salę.
Pradėjus programą, laužą scenos kampe
apgula paukštytės ir vilkiukai, tarp kurių
kyšo senojo vilko brolio Zinkaus galva.
Antroje scenos pusėje stiebas Lietuvos vė
liavai.
Kur tik akis bekreiptum, visur knibžda
geltoni, mėlyni, žali kaklaraiščiai ir besi
šypsą veidai.
Vyriausias vadovas brolis
Maslauskas saldžia šypsena sveikina vi
sus, džiaugiasi visais, giria nesigailėda
mas ir net iš anksto dėkoja, kad išeitų ge
riau, gražiau, kad tik visi būtų patenkin
ti ir į klaidas nežiūrėtų.
Tada jaunasis V. Zinkus paskelbia:
šventoji mūs svajonė — laisvoji Lietuva,
aukštai teplevėsuoja trispalvė vėliava...
A. Navackas kelia vėliavą. Netoli laužo iš
sirikiuoja prityrusios skautės, ir kiekvie
na jų iš eilės viso pasaulio skautų vardu
išpasakoja, kaip iš mažos žvakelės liepsne
lės užsidegė didžiulis lietuviškas skautiš
kas laužas.
Išreiškusios savo ilgesį visos skautės
meldžiasi:
Žibėk, žėrėk, tėvų sodybos žiburėli,
Prieš amžius uždegtas savam židiny.
Tavo kaitros mes pasisemt atėjom,
Žėrėk, liepsnok mūsų jaunoj širdy.
Ir sesės perduoda mažytę liepsnelę
paukštytėm, kurios užkuria laužą. Nušvin
ta salė, ir visi skautai užtraukia savo lau
žo dainą. Iš tolumos pasigirsta vyr. skautininkės aidai:
...Ar žinot tą šalį? Tai mūsų tėvynė,
Tai Lietuva — rūtų šalis!
Per visokius aparatus atbanguoja iš
New Yorko „Laužų Aidai“, ir ekrane su
švinta (kun. Kamaičio rankomis) Lietu
vos vaizdai: Nemunas, laukai, mūsų sody
bos su kryžiais, senelis Kaunas ir taip be
galo.
Šviesiau suliepsnoja laužas, ir senis vii
kas (skaut. Zinkus) išpasakoja, kas dėjo
si per 20 metų Anglijoje su mūsų skautybe. Susimerkę skautai nutraukia „vilką
ir užtraukia šaunią laužų dainelę.
Vilkas nebūtų vilkas, ir jis tęsia užsispy
ręs toliau, kad prieš 20 metų skautininkas
R. Giedraitis Market Harborough įsteigia
pirmąjį būrelį, Badhamtone (prie Ports
mouth) surengiamas didžiulis skautų lau
žas, Westwratting (prie Cambridge) įstei
giama skautų skiltis. Vos metai kiti pra
ėjo, ir sužydėjo skautės ir skautai kone
kiekvienoj vietoj, kur tik apsigyveno lie
tuviai.
Neišlaikė sesė I. Jakubaitytė ir savo
gražia lietuviška kalba vėl nutraukė „vil
ką“ šiais žodžiais:
Išklydus kažkur aš į svetimą šalį
Toli nuo mielosios tėvynės manos...
Po to „vilkas“ Zinkus pasakoja, kad mū
sų jau buvo daug, lankė mus vyr. skauti
ninkas Čepas. Po trejų metų turėjome pir
mąją istorinę stovyklą, ir dabar stovyk
los vyksta kas metai.
Nottinghamo P. Viržintas po to paskam
bino pianinu „Motulė mane barė“. Tuoj ir
mažučiai pradėjo sėti linelius, auginti ir
tuoj pat rauti.
Po trumputės pertraukos vėl žiūrime
mūsų jaunųjų išmonės. Pradžiai pasirodo
jau daug patyrusios sesės skautės su savo
žavinčia daina, dar žavingesniais balse
liais. A. Jakubaitis deklamuoja „Aukite
galingi“. Irutės Jakubaitytės skiltis sušo
ka žiogelį. Mažasis V. Zinkus pianinu pa
skambina suktinį. Maestro T. Burokas su
žavėjo visus „Nemuno miesto“ kupletais.
Kaipgi nesužavės, kad kiekvieną Lietuvos
kampelį išgarbino, perleido per dantį ne
geruosius, o visus kitus pavertė skautais
ir visiems paskelbė:
Skautai skrenda kaip arai
Šventais tėviškės barais.
Sesės pašoko „Kepurinę“. Mažieji J.
Važgauskas, V. Zinkus, V. Jokūbaitis, V.
Puodžiūnas, suėję į sceną, visus mus į
aukštąją politiką įvėlė. Matote, amerikie
čiai ir rusai Skrenda į mėnulį. Tai mūsų
šelmiai, atsinešę lėktuvą, nutarė skristi į
Lietuvą.
Pasiėmė palapinių, susikraustė
daiktus ir išėjo skristi. Anot jų, „...apžiū
rėsime Trakus, Nemune išsimaudysime,
išvaikysime bolševikus, o paskui su dai
na“...
Mažasis A. Navackas akordeonu pagrie
žė „Iš rytų šalelės“, J. Važgauskas dekla
muoja. Suėjęs į sceną visas rajonas dai
nuoja „Laužai liepsnoja“. Pasirodo vyčiai
su daina. Rochdalės busimoji pažiba N.
Kutkutė švelniai paskambina „Kur bėga
Šešupė". Suskamba iš Amerikos Clevelando vyrų balsai ir visi, sujungę rankas į
brolybės-seserystės šeimą, atsisveikina.
Visa salė džiaugiasi ir ploja, kaį skautų
centro vadovybė apdovanoja „Budėkime“
redaktorių V. Ignaitį skautų žymeniu, ku
rį iškilmingai prisega Anglijos skautų va
das Maslauskas. Labai šiltai pagerbiamas

brolis Burokas, sesė Zinkienė. Ignaitienė,
Burokienė, Zinkienė apdovanojamos gėlė
mis. Himnas baigia iškilmes.
Belieka nuoširdžiai padėkoti skautų tė
veliams, kurie nenuilstamai pasidarbavo,
o jų ištisa eilė: Jokūbaičiai, Kutkai, Bendoraičiai, Mažeikai ir eilė kitų. Vietos
skautų k-to pirm. S. Karnas ir jo šeima su
draug. Jakimavičium gali didžiuotis išve
žę visą sunkią parengimo naštą. Skautų
vadovybė, paruošdama pasigėrėtiną prog
ramą (Zinkienė, Burokas, Ignaitis), užsi
tarnavo gražiausių pagyrimų.
Mes, susirinkusieji, linkėjom ir linkime
mūsų skautų vadovams ištvermės ir pasi
sekimo jų šventame darbe.
Į iškilmes atsilankė ukrainiečių ir lat
vių skautų vadovai, skautininkas rašyto
jas R. Giedraitis ir gražus būrys visuome
nės bei organizacijų atstovų.
Skautas vytis Dainutis
MES IRGI DALYVAVOME

Saulėtą šeštadienio rytą autobusas pa
judėjo iš Londono į Manchesterį. Pasisu
kant Manchesterio link, pradėjo lynoti.
Žinoma, ekskursantų nuotaika pablogėjo.
Įvažiavę į Manchesterį, nelabai gerai žino
darni kelią, apvažiavome Manchesterio
centrinį prekybos centrą — Picadillį. Pa
galiau atsidūrėme lietuvių klube. Čia klu
bo pirmininkas
A. Kublinskas aprodė
mums patalpas. Man teko pamatyti sek
madienio mokyklos kambarį su tikrais mo
kyklos suolais ir visa kita. Nejučiomis pa
sijutau esąs ne klube, o mokykloje. Tėvų
komiteto rūpesčiu, pasirodo, viskas įsigy
ta. Šiai mokyklai vadovauja mokytojas D.
Dainauskas.
Po visos minėjimo programos Skautų
Tėvų Komiteto pirm. Simas Karnas-Karnauskas su ponia visus londoniečius iš
skirstė pas manchesteriečius nakvynei.
Rytojaus dieną klubas surengia londoniečiams priėmimą. Nenoromis atėjo lai
kas palikti Manchesterį. Pavėlavę išvažia
vome su daina ir nuoširdžiais prisimini
mais apie .manchesteriečių svetingumą.
Ekskursijos dalyviai nuoširdžiai dėkin
gi manchesteriečiams už svetingumą ir
nakvynes. Buvo užmegztas nuoširdaus
bendradarbiavimo ryšys.
S. Kasparas

LIET. SODYBA
— Sodyba ir visi jos pastatai šiomis die
nomis galutinai prijungti prie miesto sis
temos. Ta proga įvestas vanduo į paskuti
nius kambarius, kurie jo iki šiol neturėjo.
Taip pat įrengtas dušas.
Keistu sutapimu nuosavas vandens tie
kimo siurblys nepataisomai sugedo tą pa
tį rytmetį, kai paskutinis prijungimas bu
vo atliktas...
— Šaudymo sekcija jau pradėjo vasa
ros sezoną. Daugiausia šaudoma savaitga
liais. Šiuo metu Šaudymo sekcija jau turi
apie 100 aktyvių narių.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■L

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,
2 LADBROKE GARDENS,
LONDON, W.ll.
Greitas, garantuotas ir sąžiningas
patarnavimas.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M
Perku Anglijos 5 šilingų sidabrines mo
netas, taip pat ir kitų Europos kraštų si
dabrinius pinigus, kaip rusų carinius si
dabrinius rublius, Vokietijos 5 DM, Švei
carijos 5 Fr. ir t.t. ir visas lietuviškas mo
netas. Moku gerų kainų už gerai užlaikytus
pinigus. Rašykite, kų turite. P. ZABLOC
KIS, 2333 Ontario St., Vancouver 10, B. C.
Canada.
— Po gaisrų ir vis tebesiaučiant dide
liams karščiams, P. Tasmanijos (Australi
joje) ūkininkai pjauna vos tik gimusius
ėriukus, kad liktų šiek tiek maisto galvi
jams ir suaugusioms avims.
— Mėlynajame Nile rytiniame Sudane
apvirto keleivinis laivas ir prigėrė apie 60
žmonių.
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