
• PENKI METAI.—-------------
Nė negalvojome 1947 m. sulaukti Belgijos anglies kasyklose apva= 

lių penkių metų angliakasio darbo sukaktį IJfes tikėjomės čia dirbsiu 
tik du sutarties metus, o paskui kitur išvažiuoti kaip ir kiti mii= 
sų lietuviai, kitur nuvažiavus gražiau įsikurti. Deja, jau šešti me= 
tai kaip judiname žemę kilometru įlindę į jų. Ir kas toliau?

Tie metai nepraėjo mums nejučiomis! Acių Dievui, vos porų aukų iš 
mūsų tarpo pareikalvo anglies kasyklos, tačiau visi mes esame aukomis 
praradę nemažai sveikatos, visi esame sužeisti, daugelis susirgo džio= 
va, skilvio ir strėnų ligomis, paalsinome širdis,vdaugelis netekę pir= 
štų, nevieno sutrinti kaulai, o to skausmo - nemažesni kalnai susikraus 
tų, kaip prie kasyklų akmens kalnai.

Tiesa, Belgijos kasyklos, daugeliui buvo išsigelbėjimas esant J'iš= 
kriniguotiems" demokratiškųjų alijantų, bet gi nė vienas nesijaučiame 
čia įsikūrę. Mums neina čia įsikurti negalinti anglikkasio pikieriaus 
pakeisti į kitokio darbo įrankį.

Ir nieko gražesnio kulturingesnio jau negalime nuveikti. Esame tiek 
nedaug ir dar taip išsklidę ir taip nusidirbę, jog nebeįmanoma suruoš= 
ti turiningesnių programų, lietuviškai išmokslinti vaikučius, gražiai 
sugiedoti per pamaldas. Vien tik spausdintas žodis riša vienus su kitais.. 
Esame lįkę daugumoje vyrai, trūkstant lietuvaičių nėra galimybės sukurti 
lietuviškų šeimų ir po darbo jaustis namuose. Visos po darbo gyvenimo 
randamos epystovos mums lietuviams nėra malonios.

Ir taip atverčiame šeštų metų angliakasio gyvenimo lapę...Ir kas^ 
toliau??? - Ar nepritruks gerų įprų ir dręsoa J-ikti lietuviais, ir žmo= 
nėmis .bent tiek, kiek nuo ®S»ų paoių pareina? -- -
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UŽ KĄ GI, VIEŠPATIE, ■■ Š-
Viešpatie, išklausyk musiji dejonę, išgirsk mūsų skundu. Be= 

dieviška tauta ^išplėšė musų, namus, sunaikino musiji darbo vaisius, 
privertė klaidžioti be vietos ir elgetauti mūsų, vaikus. Ji atvė= A 
rė bedievišku ir’klaidingų savo burnų.,’ kalbėjo prieš mus melagin= 
gu liežuviu, apsupo mus neapykantos šnekomis ir be priežasties 
kovojo prieš mus. Jie išsklaidė’ mūsų, ainijų tarp tautų ir išblaš= 
kė mus po visus kraštus.

Visa tailatėjo ant mūsų., nors mes nesame užmiršę tavęs ir ne= 
sulaužėme tavo sandoros. Jei mes būtumėm užmiršę tavo vardų, Diė= 
ve, ir būtumėm ištiesę rankas į svetimų dievų, argi tu nebūtum 
tų dalykų ištyręs. Juk tu žinai širdžių paslaptis. Dabargi mes esa= 
me žudomi dėl tave? kiekvienu metu.

kės apmąstome, Viešpatie, visus tavo veiksmus. Dieve, tavo ke= 
lias šventas! Tu esi Dievas, kurs darai stebuklus...Tu atvadavai 
savo petimi savo tautų. Mes tikime, kad tu vėl išvaduosi betur= 
čius, kurie tavęs šaukiasi, ir apginsi tautos pažemintuosius* Ir 
tada tu valdysi tautų su teisybe ir tavo pažemintuosius su lygy= 
be. Ir gyvensi ilgai kaip saulė ir mėnulis per visas—kartas. JPa= 
vo malonė nužengs kaip lietus anĄvejos, kaip lietaus lašai, ku= 
rie laisto žemę. Tavo vardas bus šlovinamas per amžius.

......................... .... TĖVYNĖ : KENČIA?
Pasitaiko, kad ankstyvų pavasarį gražiai pražydusias gėles nu?= 

kanda staigi šalna. Taip atsitiko ir mūsų gėlei - Lietuvai.
Birželio 14-15 dienomis mes stovime prie mūsų tautos masinių 

kapų. Tie kapai dar neužkasti ir ant jų paminklai dar nepasta.ty= 
ti. Į juos kasdien dar nešami mūsų Jčraujo brolių ir seserų kū= 
nai. Rytų vėjas mums atneša mirties išgąsčio mirštančiųjų ir tre= 
miamųjų šauksmų ir vaitojimų. Didelio skausmo iškreipti brolių ir 
jaunų sesių, mūsų motinų veidai kreipiasi į mus ir prašo pagel= 
bos...

Lietuvių motinų lopšinės šermenų giesmėmis virto, visa Lie= 
tuva apsigobusi gedulo veliumų liūdi ir verkia sukniubus.

Stovėdami prie mūsų tautos masinių kapų, susimąstę lydim tre=> 
miamus lauk brolius, mes negalime pasitenkinti tik galvų nulei= 
dimu. Ncsudulkėkim būdami svetur, neužmirškime savo misijos - vi= 
aomis mūsų galiomis padėti Lietuvai keltis, misijos - likti lie= 
tuviais, garbingų bočių palikuoniais. '

- Broliai-sesės, tėvynėje ir Sibire, mes jūsų gedime, mes Lie= 
kame su jumis. .
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! TAUTŽUDYS1ES DIENOS TAMA1D0 S bus - birželio 15 d i šek= 
■madienį, 12 vai. Tilleur - Dieze, parapijos bažnyčioje ir birželio 
22 d. Zwartberge, parapijos bažnyčioje, 11 vai.

Platesnis šios liūdnos sukakties minėjimas atidumas rugsėjo mė= 
nėšiui.

Birželio 13 d. 22,10 min Štutgarto radijas (banga 295 m) duos 
•transliaciją, pavadintą 'JBaįtijoe Pasija” drauge su reportažu ir 
būdingomis' dainomis'.'Birželio 14 d. atitinkamai paminės tautžudys= 
t ės dieną kone visi Vokietijos radijo siųstuvai (- gaila, ELTA ne= 
nurodė laiko). Bendras atsišaukimas^vokiečių kalba bus isleis= 
tas -^altų Tarybos vardu. Plačiau^tarp užsieniečių, birželio įvykiai 
numatomi paminėti ir kituose kraštuose. ,

i LIETUVIŠKOS RADIJO TRANSLIACIJOS siunčiamos iš ROMOS kasdien 
12,30 vai. 31 ir 49 m. bangomis. Geriausiai pas mus girdėsi 31 m. 
VATIKANAS lietuviškai transliuoja pirmad. trečiad. ir penktadieniais 
20,00 vai; sekmadieniais 15,00 vai. - geriasiai sugaunamas 49, 41; 
3111.’ bangomis-.--- . T . ...
"AMERIKOS BALSAS” iš Niujorko ir iš Europos lietuvišką programą 
siunčia 5,15; 7,15; 13,15; 17,00; 19,45; 22,00 valandomis - 49, 41, 
3'1 (25, 19 ) metrų bangomis.

PAIEŠKOMI : Vytauto. 0 #e r o ieško Kemėšis Stasys; 
Sneiderytės. Eugenijos ieško Petras Pliskevičius.' Paieško= 
masvŠ lajus, J(?)- dirbęs Volonijoje anglies kasykloje.
Prašoma atsiliepti "GŠ" adresu. Žinantieji apie šiuos lietuvius malo= 
nėkite suteikti informacijų.

SEKMINES IIMBŪRGE. Jau sekminių vakare pakvipo 
lietuvių butai šventėmis -vvieni dienos šviesoje, kiti prietemoae 
skainiojo berželių žalias šakas ir dabino kambarių kerčias. Nei pri= 
dėsi nei atimsi - lekminių tradicija gyvavo.

Kaip jau mūsų laikraščiai prieš dvi savaites juodom raidėm skel= 
bė pirmąją Sekminių dieną po pietų visi kas gyvas ir kas prilaikė 
jauno ūpo^sugužėjo paskui savo šaltyšių Pr.Aglinską į žalią mišką. 
Vienu žodžiu negailinant buvo graži lietuviška gegužynė (amerikonai 
piknikas sakytų). Buvo treptekta ir sriubtelta ant žalios miško ve= 
jos - nuotaikos tikrai su kaupu buvo. Gaila tik, kad Nieuwe Kempen 
vyrai savo prakiurusio sviedinio visą popietę neįstengė užkimšti, 
todėl vietoje tarpkasyklinių futbolo rungtynių nevienam teko ’’peles 
krimsti” besiklausant "Žydo žiedo" storų pletkų. Ir...bene, labiausiai 
nukentėjo Mickių Matas, pro kurį* anot, linksmų kūmučių^ ’’•su kaoerga 
miegant vos gali praeiti
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Sekmines nebūtu sekmines jei berželiai nepravirktu. Vakarop, sau= 
lutei susivyniojus šlapio debesio skara, čiūžtelėjo Sekminių lietų= 
tis. Ir su dainatiesiai p. Pauliukovų pastogėje atsidūrė' l.imbur® 
gicčiaif, - na, o čia, iš išdulkintu plaučiu Vaciui prasiveržusiu dai= 
na rado' visų pritarimų. Užbaigiant Sekminių, vakarų svečiai vaišin® 
giems Pauliukovams griausmingu "Valio” atsidėkojo.

- Kuomet gi Limburgr būna- pamaldos, susirenka lietuviai iš visų 
aplinkinių rajonų. Nereikėjo tad daųjregintis, kad birželio 8 d. 
pusė Waterschei ir Zwartbergo per žalius miškus patrauktų link Eis® 
deno. Oms gražus, debesys lyg tyčia, nusiskirstė nuo padangės, sau® 
lutė kepino, nuotaika žydėjo ir senimui ir jaunimui.

Qal daugiau^įspūdžių lįmburgiečiai Eisdene patyrė ne iš jo viso 
grožio tarp pušynų, bet iš p.G. Kleino limuzino j palikto su puse 
motoro'ryklės.

, Lyg nenorom teko pavakare skirstytis nameliai.. .Po skanių ūžkan® 
dzių ir kankorėžiais kautynių atsisveikinome su eisdeniečiais pil= 
ni nuotaikos ir džiaugsmo.Ir kur nebus nuotaikos ir džiaugsmo, 
jei tarp mūsų buvo Kl.Lukošiūnas daininkas ir liuveniškis studentas 
NavickasT —

Birželio 7 d. įvyko kelyje nuo Zwartbergo link Bree dviračiais 
lenktynės įarp angliakasių ir studentų. Nei vieniems, nei antriemsE. 
ncnusileidziant pergalė teko angliakasiui P.Aglinskui. Sveikiname.

-•’Viskų matęs’.'
Zwartbergo sunkiai serga P a u k š tai t i e n^ė, Uršulė. Si 

mūau bendruomenės sekliausioji, lietuvė' jau ..,6,5 metų amžiaus. .Įįege 
susirgusi "GŠ" vinječių piešėja ęes.L a u r e n c’į j a, O.S.ŠT

Sekantis "Gš" numeris išeis gerokai pavėlavęs. Jos leidėjas 
K;J.Dėdinas, ruošiasi galutiniems mokslo metų pabaigos egzaminams, 
todėl mielų skaitytojų atsiprašo už laukimų.

* ** *
Sveikiname Antanus, - J onuš, - Povilu s,*-P e tx,u s, 
-džiugių vardinių ! --- Visiems Belgijos lietuviams — rasti Joni® 
nių naktį paparčio žiedų, kurs išburtų mūsų laimę...

Ar jūs žinote, kad žmogaus turtų sudaro ne tik pinigai, kostiu® 
mai, kambario baldai, brangenybės, bet iit.. .laikraščių iškarpos!,.. 
Nesijuokite gi, tai tiesa! - Radę perskaitomame Laikraštyje įdomų 
straipsniukų pabandykite išsikirpti ir įsidėti sųsiuvinin. Kirpkite 
viekų, kų tik įdomaus rasite - mokslo straipsnelius, šeimininkėms 
patarimus., noveles, juokus, anekdotus, paveikslus.. .ir jūs pamatysi® 
te, kad yra malonu po kiek laiko perskaitytus (ir jau primirštus} 
straipsnelius perskaityti vėl. Atmintis nėra tiek talpi, kad viskų 
palaikytų. ^0 gi-,- galėsite ir kitam duoti kiek džiaugsmo duodant pas 
skaityti iškarpų įdomų rinkinėlį. Ir čia judinkime žemę, vyrai!
- Tolias iškarpas galite sulipinti į didokų sųsiuvinį, ar tinka
mų papkę ar bylų įsegti. Tačiau, nenumeskite jokio laikraščio, kuria® 
mo būva jums įdomus straipsniukas —' jame gali būtipaparcio siedas.
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* PRAŠOM STOT/
Į Belgijos Lietuviui teismo iškeltu kaltinimą: - "Apkaltinti Belgi= 
jos Lietuvį už jo netaupumą, nesusitaupant nieko net "juodai dienai" 
GYNĖJAS (Ed.Cinzas) atsakė:

- " Teismas primena, kad lietuvio santaupos eina perniek, kad lie= 
tuvis neturi jokių, finansinių rezervų juodai dienai. Aš savo ruoš
tu klausiu, ar kaltintojai žino,- kiek uždirbama ir kiek išleidžia* 
mo maistui, parangai?

Nepaslaptis, kad atvykome iš Vokietijoė skurdžiame stovyje. Jūs 
pasakysite, kad per penkis metus- buvo galima apsirėdyti ir susitau* 
pyti. Logiška. Paimkime gi porą davinių.

Vidutiniškai uždirbama 70 - 75 tūkst. fr. per metus. Visais at= 
vėjais imant vidurkį išeina: butui - 6000 fr, maistui - 25.000 fr. 
0 kur gi pagaliau, rūbai, rūkalai, kinas ir kitos civilizuotam 
žmogui reikalingos būtinybės!

Iš kur gi tada susikrauti turtus?
Lies dar nelietėme praleistų dienų, sirgimo, spaudos, aukų ir ki= 

tų reikalų. Ee abejo,vliks ant juodos dienos, bet ne ant juodų dienų.
Turime gyvų pavyzdžių iš senųjų imigrantų, kurių Belgijoje visokių 

tautybių yra. Ką jie turi? - Alkani ir nuplyšę nevaikšto, bet namų 
nepasistatė ir fordais nevažinėja. Jie gyvena kaip ir vidutinis bel= 
gas. Štai pastarosios "Europe—Amėriąue" žurnalo statistikos apie vi* 
dutinį pragyvenimą: butas - 1C%; maistas - 45%; šviesa,-apšildymas
- 6%; apsirengimas - 13%; intelektualinės, bei moralinės išlaidos
- 11%; sveikata, higiena- 3%; namų apyvoka - 2% jo uždarbio.

Savaime aišku,, kad^posakis - "gyventi tįk šia diena"nėra tinka* 
mas, bet gi tikėtis iš angliakasio, ypač užsieniečio, keliais nuliais 
skaičiuojamų santaupų nėra prasmės".

KALTINTOJAS (K.J.Bėdinas) baigus už* 
klausė kaip išaiškinti paduota teorija tuos atvejus, kurie savais 
pinigais užsidirbtais išvyko^į užjūrius, nusiveždami ten dar ir sob* 
taupų, tokius - kurie pirko čia automobilius ar motociklus ir, tuos, 
kurie turi prie savęs susitaupę po kelioliką tūkstančių, taip vad. 
"juodai dienai"?

-"Žinoma,-tenė kaltintojas toliau, - išskyrus pastaruosius, primie= 
ji palyginus su, dauguma lietuvių^ gal bus tik išimtys.

Tačiau gi,, išskyrus gausias seimas, ligonius itgai buvusius. su= 
žeistus, riedaTbo- atvejus, sunkias pragyvenimo sąlygas likusieji lie* 
tuviai galėtų turėti kiekvienas - tiek^nevedę, tiek šeimos- bent po
1. 5000 fr visuomet prie savęs (tai mažiausiai) ar taupomojoj kasoje.
2. porą geresnių apsirengimo kostiumų, paltelį ir t.t. 3.po dviratį- 
kuris gana reikalingas; 4. radiją, ar foto aparatą, ar patefoną,
ar kokį nors muzikos instrumentą, 5.kelioliką lietuviškų knygų, albu* 
mą, prenumeruoti bent po hieną laikraštį, - juk tie dalykai nemažiau 
būtini civilizuotam žmogui parodą jo"kultūrinį susipratimą. Nebūtinu 
turėti namus, bet būtina turimus butus, kad ir nuomuojamuš, gražiai 
susitvarkyti, jaustis ir turėti kuo pasirodyti, kad esi civilizuo* 
tas žmogus, kultūringas lietuvis^. —

- Ką JŪS manote apie tai?
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■ Lyg dykumos,kuriom nubėgo pūga smėlio degančio;
Lyg mėnesienoje sidabro tvenkinys, .
Kuriame pražydo tuščias liūdno mėlynumo žiedas,
Lyg sena atminimu karstas, t 
Kuriame pavasariai paskendę miega -■ - ' ' .
Tai tu, širdie, tai tu tokia tuščia..;

Tartum negyvo paukščio drėgnos akys;
Tartum neužmirštuolė .paliktu pelkynu viduryj;

' Lyg aenas sodas, mėlynam aksome įsisupęs;
| ...... . Tartum bedugnio ežero užmigę varidengs,

Kapų tyla ir ilgesiu pakvipę - -
Tai tu, širdie, tau tu tokia tuščiu...

Pseud. Rimas. * i * # *

...JIE LAUKIA DOSNIOS ŠIRDIES...
Belgių sukurtoji tremtiniams pagelbos misija kreipėsi į mane, pra= 

šydama, kad ir mes prisidėtume sušvelninti sunkias gyvenimo aęly= 
gus 50.000 Vokietijoje ir Austrijoje likusių" i s r a'n k ų ’’, t.y. 
nekaltu pabėgėliu, tarp kurių yra senukų, aklųjų, invalidų, dzio= 
vininkų, visų apleistųjų, taigi, visųtų, kurie jau nebetinka nei 
anglams, nei amerikiečiams ar kanadiečiams, nes ’’neekonomiški"...

Kų aš prašytojams turiu atsakyti? Kų duoti į jų ištiestų rankų? 
Mes lietuviai turime daug pagelbos reikalingų Vokietijoje, esančių 
apverktinoje padėtyje tautiečių, kurie irgi laukia tokios aukos is 
mūsų. Taip, ir iš mūsų, kurie sunkiai .gyvename, vargstame, bet dar 
gyvename. Kas daryti?

Į mano atsiliepimų pagelbėti -lietuviams esantiems, varge aukojant 
"Savišalpai" atsiliepė tik pora lietuvių atsiųsdami .300 fr. Kitų 
dosnios rankos nematyti... Daugeliui mūsų esant varge Vokietijoje 
buvo malonu gauti kų nors alkiui nuginti, c dabar jau esame primir= 
šę, jog yra dar alkstančių tikra prasme. Mes turime dar kuo pasivai= 
sinti ir nugerti vyno bonkų (dažnai ir ne po vienui - tačiau nė 
nepagalvojame, kad už tos vyno'bonkos pinigus gal kas prailgintų 
gyvenimo-dienas, galėtų mokytis; galėtų .sunkiame gyvenime pradžiug= 
ti. — Lietuviai, pasirodykime atjaučiu artimų varge paaukodami norą 
vienos dienos uždarbį per metus, •■'auskimės. galį kitiems gero pada-~- 
ry€H Kūn.Ji D ė d i n a a .

■ I * _ • i • • • • • • • • • •
Lietuviškos p a m. a 1 d d s ? Birželio 29 d. 10,30 vai. Eisdė= 

ne. Liepos 6 d. 11 vai. Charleroi (14.rue dų Laboratoire). Liepos 13 
diena, 11 vaI7~Poemmeik>ėul (Parapijos bažnyčioje) • Kviečiami 'apylen= 
kė lietuviai g"a ū š”i~a~i susirinkti!
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ALYVOMS PRAŽYDUS.
įdėtu metais kartojasi tas pats gamtos stebūklas, kuris mums la= 

bai flpįprastas atrodo, tai nuostabi ir puošni gėlię procesija nuo 
pavasario ligi vėlyvo rudens.-Ar jums neatėjo kartais galvon min= 
ti paklausti kodėl alyvos žydi gegužės mėnesį, o ne kartu pav.su 
rugiagėlėmis, ir kodėl žibutės- gi anksčiau nei alyvos prasisklei= 
džia.

Panagrinėkime šį gėlių. stebūklę iš arčiau. Pavasarį atšyla oras, 
saulė sušvinta skaisčiau.“Ar tai yra šios klimato atmainos, kurios 
tvarko gėlių pražydimo laikę.?-Ar pavasarinės gėlės yra skubesnio , 
jautresnės nei rudeninės chrizantema s ar jurginai?

Tai galime patys, išbandyti. Pastatykite ahizantemas apšildyta= 
me stiklo namelyje, - tačiau nepriversime pražysti prieš ru= 
denį, ar net visai sukliudysite žydėti. Jus galėsite panašiais gi 
mėginimais įsitikinti, kad nėl šiluma, nei šviesos stiprumas čia ne= 
padeda! Tai kas gi galėtu gėles paveikti?

Atsakymas buvo surastas prieš 100 mėty., Alfred Henfrie, jaunas 
botanikas, patyrė, kad žemėje augalai pasiskirstę ne pagal šilu = 
mos, bet pagal dienos ilgumo ruožus. Pradžioje į tai niekas dėme= 
šio nekreipė, tik 1922 m. pora., amerikiečiu, šię mintį užtiko iš 
naujo. Juodu augino tabckę. Kartę prisiėjo, jog reikėjo apvaisin= 
ti dvi visai skirtingais laikais žydinčias tabako rūšis. Visos da= 
rytos, pastangos buvo veltui priversti tabako rūšis žydėti vienu sy= 
kiu, kas būtina jo kryžiavimui. ___

Atsitiktinei.jie atrado ko ieškojo - reikėjo pakeisti dienos il= 
gumęl Viena tabako rūšis žydėdavo rudeniop. Amerikiečiai priėjo 
išvados, jog galima priversti tę tabakę žydėti birželio mėn. jeigu 
kasdien apie penktę vai. po pie.t pridengsi juoda dėže ir tik
apie dešimtę valandę prieš, piet sekančię dienę dėžę nuimsi. Tokiu 
būdu tabako diena būna devynių valandę ilgumo, tokia, kaip ir ru= 
denį. Iš kitos pusės patyrė, kad galima sulaikyti nuo žydėjimo 
net ir pačiame rudens žydėjimo laike kasdien vakare įjungiant li= 
gi vienuoliktos vai. elektros lemputę. Taip diena buvo dirbtinai 
prailginta ir žiedai neprašiakleid ė.

Iš to paaiškėjo, kad šviesas ilgumas, bet ne jos 
stiprumas veikė į pražydimo laikę.

Imant plačiau galima priversti rudenines chrizantėmas žydėti va= 
saros metu, jeigu kasdien bus pavožiamos po tamsia dėže.

Viskas gerai! Tačiau kas gi verčia išsiskleisti žiedus - trumpa 
naktis, ar ilga diena? Galite pamėginti su chrizantema. Jei dienos 
metu ję pevošite dėže ji.. vistiek pražydės. Tačiau, jei il= 
gos nakties metu bent trumpę laikę įjungsite nuolat šviesę, - chriy 
zantema neprašys. Kad chrizantema žydėtų reikia trumpu dienę ir il= 
gų naktų, o naktys neturi būti pertraukiamos net ir trumpa laiko švie= 
sa. Nagi, bet chrizantema neturi akių, -kaip ji pajunta šviesos 
kitimus, dienos ir nakties atmainas?

Tai nesunku nustatyti. Vasaros metu galite pamėginti kai kurias 
gėlės, dalis apsaugoti nuo šviesos: tai lapus., tai pumpurus iš kurių
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prasiskleis žiedas. Ir pamatysite, kad tai yra lapai, kurie die= 
no s ir nakties ritmą, pajunta. Lapai ką nors tai perduoda į viršą, 
kad žiedas pradėtu skleistis. Užtenka augalui turėti bent vieną 
lapą, kad tasai, iššauk t ą žiedą..

Kas butą tas, Ką lapas nusiunčia puprpurui, kad šis pražystą? 
Ligi šiol nepavyko dar nustatyti. Dalykas yra gana painus., nes 
vieniems augalams pražysti reikia ilgąnaktą,ir trumpą dieną;>ki=? 
tiems gi priešingai. Dar painiau darosi, jog chrizantemai reikia 
dar ir nors kiek žemesnės temperatūros, arba, kad pomidoras gali 
žydėti ir kai ilgos dienos ir kai trumpos ,i - jį dienos ilgumo 
atmaina nieko neveikia. ’ ’ •

Viena yra jau aišku, kad pražydimo"hormonai" arba skatuliai 
veikia priešingai kaip augimo skatuliai. Patirta, kad pridedant 
tap tikrą paskatinamą medžiagą augalas greičiau auga, tai pat 
žinoma, kad sulaikius augimą, augalas tuojaus pražysta. Vieną die= 
ną išgirsime, jog jau galima pirkti gėlią pražydimo pagreitinimo 
"miltelią", kuriais galėsime gėles paprašyti malonėti žydėti. Bet 
•tai dar ateitis.

- IŠ BBC rudi jaus, paskaitos paruošė J.D.
* ** *** ** *

* Vasara.. .Pažiūrėkite į pievą gėles, kaip jo slauga ir žydi.
Jos besidarbuoja, ne verpia, niekuo pirktu nesipuošia, tačiau, jos 
gražesnės nei grožio karalienės, patrauklesnės nei puošniausi zmo= 
nės. Jeigu tokią, rodos, menką pievą žolytę Dievasvapvelka grožiu 
įr išlaiko, kuri šiandien yra, o rytoj pjaunama į šieną, kaip gi 
liabiau #mus, žmones, .kad Tir 'menko, tikėjimo l*pagal Evangeliją.

* ** *#* ** *

A R _ž_I_N_O_T__E_,___K_ a d :
...Afganistane rūkoriai kiekvieną kartą prieš rūkantįpasidaro 
pypkę. Jie paima^polio gabaliuką, pirštais vikriai išspaudo pyp= 
kės galtrutą, įkiša šiaudą, ar nendrės kotelį ir...dumia dūmą.
Ir tai jiems neilgiau trunka, kaip mūsą rkoriams "bankrotkę" su= 
sukti. v . >
...kasdien 164 kartus sudreba žemė, - per metus apie 60.000 kartą. 
Tai nustatyta specialiais aparatais; seismografais.
...senovėje romėnai buvo užvaldę kone visą žinomą pasaulį. Ją ra= 
šytojas Plutarchas rašė;: "Visi vyrai Valdo moteris, romėnai gi 
- visus vyrus; ogi mus romėnus valdo mūsą žmonos...".
...stipriausias nuodas yra iš butolino gyvūnėlią mikrobą. Jo 10 gr. 
kiekio užtektą numarinti 100,.000.000 žmonią.
...klausti niekad nėra nekuklu, tik atsakyti kartais!
...mažiausias pasauluje vabzdys yra mažutė vapsą rūšis Amerikoje, 
besiverčianti grybuose. Tie gyvastėliai turi akis, ausis,sparnus, 
6 kojas didumo - kaip mažutė* šėgtuko galvutė.
...mažiausia žuvis, tai žuvis nykštukas, dydžio vos kelią milimetrą. 
Į vieną kg. eitą šią žuvyčią 32.000.
...banginio kąsnis būtą 9 vyrai! >
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R U S MIG-15 GERIAUSIAS LĖKTUVAS.

Amerikiečiu aviacijos vadas neseniai viešai pripažino, kad ameri= 
kiečiu pranašumas Korėjos Čre pakirstas. Komunistinės pajėgos panau= 
dodamos must. gamybos naujus naikintuvu^ nugena amerikiečius nuo gy= 
vybinių oro taikiniu. ' *’* "“

Lėktuvas', kurio bijosi amerikiečiai yra MIG-15T moderniausias 
ir naujausias rusų, gamybos sprausminis. naikintuvas. Jo dūmų juos= 
tos milžiniškame aukštybe Yalu padangėse privertė amerikiečius keis=-^ 
ti oro kautynių ir,apskritai, karo vedimo taktikų. MIG dabar tiek 
garsu?, kaip pereito karo metu kiaurai traukusi vokiečiu 88 m. pa= 
trauka per visokius francūzų tankiu šarvus.

Jo vardas vr-ą sutrumpinimas dviejų^konstruktorių pavardžių: išdi= 
daus ir pagy^Oįs armėnu inžinieriaus, šiuo metu brigados generolo,Mi= 
koyan ir į ė to. smulkmeniškai tikslaus lenkiu-vokiečiu kilmės ruso Gur= 
vic. Bebendradarbiaudami juodu ir pagamino rusiškąjį "spitfair" -MIGI, 
ir jo vėlesnius modelius, kaip MIG-9, dabartinio oro pabaisos MIG-15 
pranokėjų. , ' -

MIG-15 slystančiai, lygi ir darni išorė yra vokiškaiįtakai - nes 
juk kai kurie rusų lėktuvai (pan.ir amerikiečių) yna vokišku lėktu= 
yt patobulinimaivar tiesiog kopijos. Tai nieko nuostabaus, juk vokie= 
čių aviacijos inžinieriai dirba Rusijoje, ir pagaliau, nėr ko nusteb= 
ti nė dėl MIG po tory, tobulumo, kuriuos patys anglai prieš keletu me
tų pagerinę vėluojančiu galiniu uždegimu pardavė rusams...!

MIG-15 savo išvaizda nedaug kuo. skiriasi nuo amerikiečiu "Sąbre 
F-86", šiuo kortu, turbūt", geriausio naikintuvo 'amerikiečių tarf^bo= 
je Korėjos ore. Ir vienasir kitas yra grynai metaliniai, su 35 laip= 
snių sparnu palinkimu į užpakalį,- lyg kregždės formos. MIG yra ta= 
čiau apie 3000-4000 kg. lengvesnis už savo priešę, amerikonu ir tas- 
svorio skirtumas o kartu ir stipresnis motoras, įgalina MIGui per 8 
minutes pakilti ligi 9,5 km. arba skristi net 15 km. aukštumoje, kai 
Scbre F-86 tik ligi 12 km. užkopia. Savaime suprantama, jog MIGas 
šauniau orientuojasi ore, žemiai greitesnis, vikresnis ir staigesnių, 
posūkiui dėka savo lengvumo, - jis jau pralenkia garsų ir paskutiniai 
pranešimai sako, jog nesunkiai pasprunka iš amerikiečių, ugnies.

Nežiūrint visut pranašumų, yra trūkumui. MIGas nėra taip puikiai ap= 
rūpintas kaip Sabre vidaus instrumentais, o piloto saugumas visai ap= 
leistas: daugumas MIGųt nėra šarvuoti ir neturi pavojaus ir kritimo 
atveju lakūnę, automatiškai išmetamosios kėdės. Pagaliau, MIGo veiki = 
mo spindulys yra žymiai menkesnis palyginus su Sabre, nes jis pasiima 
vos vienai valandai degalų - ir oro kautynėse lakūnus to neturi paini r= 
šti. Dabar, kai kuriuose naujesniuose modeliuose yra įrengti kuro re= 
zervuarai sparnuose.

Apginklavimo atžvilgiu MIGo ugnis yra baisesnė. Ameriekiečių Sabrai 
tebevartoja dar 12 mm kulkosvaidžius, -kurie tegali tik padegamosiomis 
bot be sprogstamosiomis kulkomis. ^Žinovų nuomone, amerikiečių lėktu= 
vuose 20 mm patranka patobulinta vieno užsienietiško modelio,vyra jau 
pasenusi* MIGas gi naudoja penkis įvairaus kalibro kulkosvaidžių ir 
patrankėlių junginius. Svarbiausioje užduotyje, būtent - nutupdyti 
amerikiečių bombonešius, MIGas nešasi 23-37 mm. patrankas.
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Jeigu oro kautynėse virš Korėjos amerikiečiai pasirodė pranešee= 
ni, tai dėl gero amerikiečiu lakūnu išlavinimo. Iš kitos pusės, ame= 
rikiečiai turėjo keisti oro karo taktiką taip, kad^jų bombonešiai 
lekią atlikti paskirto uždavinio yra tiesiog spiečiais palydimi 
spausminių naikintuvų., arba turį skristi nakties metu. Kitaip per= 
senę B-29 tipo sunkieji bombonešiai butų . MIGų seniai išskainio=* 
ti‘prieš pasiekiant bombordavimo tikslą.

Kitas klausimas kvaršina amerikiečiams galbas - kaip gi prieiti 
bomborduoti tolimus taikinius, kai naikintuvai negali ilgai išbūti 
ore dėl didelio jų kuro surijimo? Atsakymą bando rasti panaudojant 
sprausminius, nepaprasto greičio naujus bombonešius ir juos gaminti 
kuo skubiausiai. Seto, panaudoti raketines bombas vairuojamas radijo 
bangomis. Spratts miniai^ bombonešiai ir raketos padės amerikiečiams, 
kaip jie patys mano, išlaikyti vyravimą ore kare.

- Iš "New-York Times Magazine" 
Sutrumpintai paruošė ėtud.K.Petraitis.

* ## *# ## *
* ...ar šiandien pasaulis nėra blogesnis kaip seniau, juk tiek visur 
blogio, skriaudų, nesutikimų?...

Atsakymas: ..."Gyvename sugedusius laikus. Jaunimas negerbia tė=* 
yų, . - neklusnus, nekantrus, nesusivaldo, nesivadovauja senesnių 
žmonių patirtimi. Ir taip žmonių rasė pražus ir civilizacija bus su= 
naikintu"... v. .... - mažiausiai 6000 metų senumo Egipte kapo įrasas.

* ** ♦»* v * #*# .

-----M'O&Ų kios.kz.—
Gauta labai gražiai išleistų lietuviškų knygų: Ig.šeiniaus, KUPRE= 

1IS, - romanas, 162 pusi.-95 fr. R.Spalio, DIDŽIOSIOS ATGAILOS, nove= 
lės, 352 psl.-14O fr. Vyt.Alanto, PRAGARO^POŠVAISTES, romanas,432 pusi.
- 140 fr. "LIETUVA IEVYNE MUSŲ" - lietuviškų paveikslų grabus albumas,
- 200 fr. - Šios knygos tinka ir patiems skaityti ir, kitiems dovanoti..
Prenumeruokite savaitraštį "Britanijos_Lietuyį^, kurs greitai ateina 
ir daug ką rasoj metams 240~?r7~"Lietuvių Dienos" - paveiksluotas žur= 
nalas iš lietuvių gyvenimo, pusei meTų~- ŠO~?r. Kįremtis".- mėnesinis 
pusei metų 50 fr. "Darbininkas"- du kartu į savaitę-^ pusei metų -150 fr.
*** LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ užsisakyki tęs pas artimiausią plokštelių 
prekybininką paduodami šiuos Nr:
Columbia, DIX-9; DIX-10; DIX-14; - lietuviškos vestuvės (Trys dalys).
Columbia, DM-2026 - Sutems tamsi naktužėlė ir Kur lygus laukai.
Columbia,DM-2C25, - Marš, marš kareivėli ir Geležinio Vilko maršas.
Columbia, DM-2032,- Suktinis ±ę Noriu miego.

Plokštelės gaunamos iš Londono-ir kainuoja po 50 fr(maždąųg),
N.B. - išsikirpkite ir saugokite šiuo plokštelių nr. Jų bus daugiau.
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Į* j IlĮo IN K Ę MS : ’
Austrijos sostinėje Vienoje yra viena 

kepykla iškepanti taip vadinamus ’’Saoke" tortus, - kurie ne tik 
Vienoje, bet visoj Austrijoje ir kituose kraštuose nepaprasta inėf«»- 
tami. Deja, ligi šiol niekas kitas nežino šio torto recepte, kaip 
kepyklos savininkas. Yra kepėju, kurie iškepa jau panašius į garsui 
j| tortus; Štai vienas tokių, receptų, mūsų šeimininkams:

Torto » t-ošia.i . imti:
150 gr. tamsaus šokolado; 150 gr. sviesto ar margarino; 150 gr. 
smulkaus cukraus; 150 gr.labai gerų p'imųrūšių miltų; 6 klausinius.

Tortui apipilti skystimoH . . • • . •
200 gr. cukraus pudros; 20 gr. palmine (kokosu riešutų riebalai); 
20 gr. sviesto; 50 gr.geriausio kakao; j šaukštus vandens; arpa 
200 gr. paruošto šokoladinio skystimo aplieti tortų; ir abrikosų 
marmelado truputį. f!

Paruošimas : Šokoladų ištarpinti inde, kuriame bųę mai= 
soma tešla. Tarpinti Šildant ant karšto vandens. Kai šokoladai kiek 
pravės, sudėti riebalus ir cukrų ir viską labai gerai’ ligi išputo ji= 
mo išplakti. Juo geriau ir daugiau bus išsukta - tuo geresnis’ tortas. 

Tada suleisti vienų po.kito kiaušinio geltontryniua besukųnt. 
Baltrynį labai gerai išplakti ir sudėti cukrų. Vėl ilgokai plakti. 
Tuomet įdėti į paruoštų tešlų apie trečdalį išplakto su cukrumi 

baltrynių, po to miltus ir galiausiai likusius du trečdalius baltry= 
nių mišinį.

Kepimui imti vidutinę dydžio fcepynę ir, nepamirškite, kad jos ne= 
galima tepti riebalais. Apačių iškloti sviestine popiera, supilti 
tešlų ir pakepti. Kepimo laikas - neperkarštoje krosnelėje apie 50 >nin.

Prieš išimant iš krosnelės leiskite tortui lėtai atšalti.-Apvertę 
aptepkite abrikosų marmeladu ir tada apipilkite paruoštu skystimu. 
Palikite ilgai džišM, nes nuo to priklauso torto skonis; tortas 
kasdien vis skanėja.

Stalan tiekiamas, paprastai, su gera arbata. Galima ir su stipria 
kava pridėjus grietinės.

o • ---------- 0 0
o 000 o

G ė 1 i ų m y 1 štokams :
Kad gėlės vazoje gražiau, ir gyviau 

atrodytų, reikia į vazos dugnų ilefeti kamuoliukan sulankstyto drato, 
į kurį sukaišioti kotelius. Gėlės atrodys užpildančios visų vazų, 
j labai plokščių vazų dugnus įlieti vaško ir jį prismaigstyAį aeg= 
tukų, ant kurių sumaustyti gėlių kotelius. Tas tinka, ypač, permato= 
mose vazose. Paprastai taip gėles sukaišioti, kadvilgiausia gėlė bu= 
tų viduryje puokštės - gėlės atžodys išaugusios is vieno kelmai 

Dabai gražu vazonėlius pintinukėae baltose pakabinti ant sienų.

"Pnys Natai" - pėriodiąue lithuanien. Editė par la Section de la 
Presse Lithunnienne et la Mission Catholique. Visais laikraštėlio 
reikalais kreiptis: K,J.Dėdinas; 97.rue de la BrabanęonnejLoiivain.

# * * * Pusei metų - 60 fr.♦ * ** #
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