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Jau eile metu mus skiria nuo šaunaus 
dvieju pasiryžėliu žygio. taip didvyriškomis 
pastangomis organizuoto ir taip tragiškai 
pasibaigusio Soldino miškuose.

Šiandien panašūs skridimai kasdienis 
reiškinys. Jie jau nieką nebestebina. Bet 
tada, kada dar tik keli pirmieji pionieriai 
tebuvo nugalėję neištirtąjį ir klastinga 
Atlanta, kada tiek daug dar buvo neišai
škintu, o kiekvienam skridimui per Atlanta 
būtinu žinoti, klausimu,—žygis buvo vertas 
pasaulinio dėmesio ir įvertinimo. Ir pasaulis 
neliko kurčias—du lietuviai oro sakalai, 
kaip vieni pirmųjų perskridę be nusileidimo 
Atlanta, buvo įvertinti ir pagerbti.

Bet mums. lietuviams, ne vien tik iš šio 
tarptautinio taško vertinant jie atnešė garbe 
Lietuvai. Ne. J u žygyje slypi kita 
reikšmė. reikšmė kur kas didesnė ir kur kas 
aiškiau ir ryškiau bylojanti lietuvio tautinei 
sąmonei —- lai ju spinduliuojanti ’ tėvynės 
meile. Tėvynės meile, kuri per amžius lieka 
kartu kartoms, kaip akivaizdus ir nemarus 
pavyzdys, su kokiu pasišventimu turi 
gyventi, dirbti ir kovoti, o jei reikia ir mirti, 
beskinant kelia i garbe savo tautai, kiek
vienas lietuvis.

Iš nieko pradėjo organizacini skridimo 
darbo, su atkakliu pasiryžimu ji tęsė, dau
gelio nesuprasti, pajuokti. Nebaigė galu
tinai pasirengti, tos pačios nekantrios ir 
niaurios mases užpuldinėjami ir raginami, — 
jie ryžosi skridimui, savo žygi testamentu 

. paskirdami-aukodam. Jaunajai Lietuvai.
Ne materialinis gėris juos viliojo. Ne. Jie 

rizikavo savo jaunomis gyvybėmis už idėja
- ui; garbe mažosios Lietuvos. L lietuviu, 

tauta ir visa lietuviškoji išeivija h/jj metu 
liepos menesio iį-r~ dienomis, su sukrečian
čiu-sielos gelmes susijaudinimu pergyveno 
skridimą ir tragiška jo gala. Liūdėjo ir 
verkė didvyriu Lietuva, nes juto, kad ju 
asmenyje žuvo lietuviškojo genijaus du rep
rezentantai, palike tik ateinančiomis kar
toms nemaru kapitalu ir testamenta — kaip 
reikia dirbti ir kovoti už tautos ir valstybės 
garbe.

Ir neapsiriksime tvirtindami, kad ju žygis 
buvo milžinišku inašu jauno lietuvio sielai, 
išaugusio laisvoje tėvynėje ir kvėpavusio 
nepriklausomo gyvenimo atmosfera. Jis 
vertingai papildė tau till ės meilės mokykla, 
padėjo susiformuoti patriotinei sielai, 
išugdė tikėjimą i lietuuiškaji genijų, ta. 
genijų, kuris tiek amžių nelygiose kovose 
atlaike milžiniška, spaudimu scehm uj" 
bangu, davė tiek vertingu vyru Itetuvai ir 
Europai.

šimtai šauniu tėvynės vyru pynė jos 
garbės žygiu ir darbu daina. Šimtai brendo 
ir mokėsi gyventi tautai tos dainos užburian
čiuose garsuose. Ir šiandien didvyriškoje ir 
nelygioje kovoje naudojasi visa kovojanti 
tauta tais nebiliais. ju visu sukauptais, 
dvasinio kapitalo vaisiais.

Mes visi juntame verta pasididžiavimu ir 
meilia šilima jiems, ta šilima, kuri mus 
palaiko ir stiprina nevilties sunkiose valan
dose.

Šiandien būdami toli nuo tėvynės, 
blaškomi likimo vėju, mintimis jungiamės 
su tautos didžiavyriais. tardami: Tau. 
Jaunoji Lietuva, aukojame šia klaikia 
tremti, kad ji mus užgrūdintu naujiems 
darbams Tavo garbei ir gerovei!

DANUTA RAMONAITE.

SKAUDI NELAIME
Antradieni prie Bombėjaus (Indijoje) 

nukrito ir sudužo didelis keleivinis lėktuvas. 
Žuvo 44 žmonės, ju tarpe ir žinomas Ameri
kos žurnalistas H. R. Knickerbocker. Lėktu
vas skrido iŠ Indijos i Amerika.

PASKELBTAS NEPAPRASTAS STOVIS
Londono uosto darbininkai atmete vyriausybes ultimatumą

Kariuomene Londono uoste
Praėjusi šeštadieni vyriausybė įspėjo strei

kuojančius Londono uosto darbininkus, kad 
jei jie negriš i darba pirmadieni, vyriausybe 
turės patarti Karaliui paskelbti nepaprastos 
padėties stovi. Bet uosto darbininkai atme
tė vyriausybės ultimatumą, ir nutarė strieka

tęsti. Tuoj po to Karalius pasirašė Nepapras
tos Padėties Stovio paskelbimo akta, kuris 
įsigaliojo nuo pirmadienio 12 vai. nakties. 
Tuo aktu suteikiama vyriausybei teisė duoti 
patvarkymus Karaliaus vardu, kad apsau
gojus maista, vandeni, transportą ir kitas

MAŽOJI BERLYNO B L O KADA
Labai rimta susidarė padėtis Berlyne pasė

koje suvaržymu susisiekime su Berlynu, 
kuriuos ivedėšia savaite rusai. Sovietu pasie
nio sargyba ant Helmstedt-Marienborn plento 
tepraleido tik po 4 sunkvežimius per valanda,

AUSTRALIJOJE STREIKAI
Australijoje streikas tarp angliakasiu 

plečiasi. Ministeris Ashley pareiškė, kad tai 
esąs komunistu agitatorių darbas ir tai esą 
dalis komunistinio plano. kuris siekia 
sužlugdyti Australijos ūki. Laukiama 
griežtu vyriausybės žygiu. Šiuo metu strei
kuoja 23.000 angliakasiu, bet ryšium su 
anglių trūkumu jau neteko darbo apie pusė 
milijono darbininku, dalis fabriku sustojo.

KOMUNISTAI IŠMETAMI
Titiosporto Profsąjungos konferenciia dau

guma balsu nutarė uždrausti komunistams 
būti profsąjungos pareigūnais. Dabartiniai 
pareigūnai komunistai gali likti pareigose 
iki metu pabaigos (iki kovo mėn.), bet po 
to nė vienas komunistas nebegalės būti 
išrinktas. Transporto Profs-ga yra viena iš 
didžiausiu pasaulyje profsajungu.

ir kaip paskelbė, visai nepraleis nakties 
metu, kada paprastai būdavo vežamas mais
tas. Tokiu būdu tik 48 sunkvežimiai i diena, 
vietoje iki šiol vykusiu 450. gali pasiekti 
Berlyną.

Riti sienos pervažiavimo punktai jau buvo 
uždaryti prieš tai (penktadieni ir šeštadieni)- 
Šie žygiai yra dalinis blokados (šiuo atveju 
tik sauskeliais) įvedimas. Britu atstovas 
pareiškė, kad tai esąs didelis Paryžiaus kon
ferencijos susitarimu pažeidimas.

būtinas gyveninio priemones. Nepaprasto 
stovio paskelbimas laike 7 dienu turi būti 
Parlamento patvirtintas, kitaip jis nustoja 
galios. Ir tai buvo padaryta trečiadieni.

Pagal ši akta-istatyma, vyriausybė perima 
uostuose susisiekimo ir darbo kontrole ir 
gali imtis žygiu prieš sabotaža, darbo truk
dymą, agitavima nedirbti, atlikti areštavima 
be iš anksto išduoto leidimo. Vyriausybė gali 
samdytis darbininkus laivu iškrovimui ar 
pakrovimui, gali panaudoti tam darbui 
kariuomene, tačiau vyriausybė neturi teisės 
teisti streikininku tol. kol jie taikingai ta 
streiką vykdo.

Vyriausybė skaito, kad streiką sukurstė 
komunistai, kurie nori sabotuoti krašto ūki.

Savaitės pradžioje streikavo apie 13.000 
darbininku ir 127 laivai laukė iškrovimo. 
Apie 2.700 kariu buvo pasiusti i Londono 
uosta antradieni. Jei padėtis nepasikeis, dar 
šia savaite bus pasiusta ir daugiau kariuo
menės.-

AMERIKOS NEGALAVIMAI LAIKINI 
SAKO TRUMANAS

Besilankydamas Europoje JAV-biu Finansų 
Ministeris pareiškė, kad JAV žaliavų iš ster- 
li go kraštu pirkimo sumažėjimas yra tik 
1.. inas. Tuo pačiu laiku ir Prezidentas Tru- 
/iiūnas"pazylnėjo, kad bedarbiu padidejimas- 
ir gamybos sumažinimas, dėl pareikalavimo 
stokos, tėra tik laikinas reiškinys ir jis neto
limoje ateityje gris i normalia padėti.

Kiek tai liečia Britanija, amerikiečiai yra 
tos nuomonės, kad britu prekės turinčios 
žymiai atpigti, jei jos norinčios konkuruoti

GALAS KOLAROVO KARJERAI
Vasilius Kolarovas. 72 metu, Bulgarijos 

premjeras ir užsieniu r. ministeris, buvęs 
gen. sekretorius Kominformo nebuvo pa
kviestas i Bulgarijos diktatoriaus Dimitrovo 
laidotuves, su kuriuo jis palaikė draugyste. 
Tas faktas jau daug pa-ako, tuo labiau, kad 
Dimitrovo laidotuvės buvo organizuotas 
labai iškilmingai ir jose dalyvavo veik visi 
žymesnieji komunistu vadai iš 24 kraštu. 
Tiesa, oficialiai buvo paskelbta, kad Kola
rovas negalėjęs dalyvauti dėl ligos, bet 
pažymima, kad nuo Dimitrovo mirties

dienos jis jau nebesirodas viešame gyvenime. 
Po sensacingo areštavimo Bulgarijos vice
premjero Kostkovo, kuris buvo apkaltintas 
auti rusiška politika ir simpatijom- Vakaru 
valstybėms, geso ir Kolarovo žvaigždė.

Kandidatu i mirusio Bulgarijos diktato
riaus vieta minimas Cervienkovas, kuris ir 
atstovavo Bulgarijos komuni.-tu partija šefo 
laidotuvėse.

su JAV-biu gamyba ir rasti čia rinka. Tru
mą nas. Kongrese pasakytoje kalboje, ragino 
Amerikos visuomene padidinti importą iš 
•'ivrlingo kraštu, pirmoje eilėje iš Britanijos.

SKILIMAS DE GAULE PARTIJOJE
De Gaule’s karštas pasekėjas ir aukštas 

partijos pareigūnas Paul Giacobbi atsistaty
dino iš degaulistu parlamentaru grupės pir
mininko pareigu. Daug ir kitu pareiškė norą 
pasekti jo pavyzdžiu. Priežastis-diktatūriškas 
partijos Vykd. Tarybos elgesys, nubaudžiant 
4 parlamentarus už nedrausmingumą.

VĖL „GO SLOW“ STREIKAS
Manchesterio ir apylinkių geležinkelie

čiai nutarė pradėti nuo sekmadienio nakties 
“go slow” streiką, kas reikš žymiai sulėtinta 
traukiniu vaikščiojimą. Streikas buvo pas
kelbtas išreiškiant nepasitenkinimą Gelž. 
Direkc ijos ir Darbo Ministerijos nutarimu 
geležinkeliečiu algų pakėlimo reikalavima 
perduoti arbitražo teismui. Streikuoja apie 
3.000 asmenų.

ARABU VADAI LONDONE
GINKLUOTA REZISTENCIJA 
SLOVAKIJOJE

Paryžiuje išeinąs slovaku savaitraštis 
Slovensky Narod -avo liepos mėn. 1 d. 
numeryje rašo apie naujus neramumus 
Slovakijoje.

Didelis maištas kilo Slovakijoje š o-, 
savaitės pradžioje. Minios žmonių, gink
luotu lazdomis, nuginklavo policijos būrius 
ir išlaisvino suimtuosius kunigus. Karo 
stovis paskelbtas keletoje Slovakijos 
apskričiu.”

Pragos komunistinė vyriausybė, atrodo, 
yra pasiryžusi smarkiai reaguoti ir skubiai 
pasiuntė i neramumu vietas kariuomenės ir 
policijos sustiprinimus. Tūkstančiai “maiš
tininku” traukiasi i kalnus, rašo Slovensky

C
Pereita sekamdieni i Londoną atvyko 

Irako Regentas, kuris yra Britu vyriausybės 
svečias. Jaunasis Irako karalius Feisalis

KARDINOLAS GRIFFIN API E 
KOMUNISTUS

Kard. Griffin, Westminsterio Arkivysku
pas. kalbėdamas Birminghame pareiškė, kad 
Hitlerio ir Stalino taktika esanti toji pat. 
Gi komunistu taikos pasiūlymus pavadino 
‘‘mirties bučkiais.” Sovietu ir satelitu sis- 
tematinis laisvės užgniaužimas sudaro lygiai 
toki pat pavoju taikai, koki Sudarė naciu 
pastangos užkariauti pasauli.

šiuo metu mokosi Anglijoje. Kita mėnesi 
atvyksta Transjordanijos karalius Abdula, 
irgi Britu vyriausybės kvietimu. Visa Britu 
politika Artimuose Rytuose yra peržiūrima 
ir pabaigoje šio mėnesio ministeris Bevinas 
turės tuo reikalu pasitarimus su Britu dip
lomatiniais atstovais arabu kraštuose. Šioji 
politika yra suderinta su Prancūzijos intere
sais Sirijoje ir Libanone.

♦ ♦ ♦

MADRIDAS. Ispanijoje išaiškinta slapta, 
komunistinė organizacija, kuri rėmė Anda
lūzijos kalnuose besislapstančius teroristus. 
Suimta 50 asmenų.

ANGLIAKASIAI REIKALAUJA
Narod. ir organizuojasi i ginkluotus rezis
tencijos būrius.

Nežiūrint priešingo vyriausybes nusistaty
mo. Angliakasiu Profsąjungos konferencija

“kvailiu rojuje,” manant, kad tokiu keliu 
bus galima nugalėti krize.

BE R L YNE N ŪKO VE
Amerikos karinė valdžia Vokietijoje 

pasiuntė griežta protestą Sovietams už 
amerikiečiu sienos Berlyne pažeidima, ko 
pasėkoje buvo nukautas vienas rusu karys. 
Susišaudymas prasidėjo rusams atidarius

RLSU KARI• $ 
ugni i amerikiečiu sargybiniu dalini, kuris 
tikrino sienos paženklinimus. Rusas buvo 
nušautas apie 200 jardu nuo sienos, Jav-biu 
zonos pusėje, ir jo kūną kiti rusai, kurie 
pabėgo, paliko gulėti vietoje. Vyksta įvykio 
smulkesnis tyrimas.

nutarė pavesti savo pareigūnams vėl iškelti 
algų padidinimo reikalavima (padidinimo 
vienu svaru savaitėje blogiau apmokamiems 
darbininkams). Sąjungos Prezidentas Sir 
William Lawther griežtai pasmerkė toki ju 
žygi, sakydamas, kad britu angliakasiai ir 
taip jau turi trumpiausias darbo valandas 
pasaulyje (šešias aštuoniu valandų darbo 
dienas savaitėje), ir kad negalima gyventi

VOKIETIJA-JAPONIJA
Vakaru Vokietija sudarė prekybos sutarti 

su Japonija prekių pasikeitimui vertėje 5 mil. 
svaru. Japonija siusianti Vokietijai šilką, 
vari, šviną, gyv. sidabrą, žuvi, alyva, teks
tilės gaminius. Gaus iš Vokietijos trąšas, 
cheminiu laboratorijų irengimus ir kit.

PRARASIME LAISVE
Ryšyje su uosto darbininku streiku, Vyr. 

Valstybės Notaras. Sir Hartley Shawcross, 
vienoje kalboje pasakė, kad mes turime nea
tidėliotinai sustabdyti komunistini puolimą 
ant šio krašto demokratijos, kitaip mes 
prarasime savo laisve. Darbininkai neturi

leistis išnaudojimui komunistiniu agentu, 
kurie yra krašto išdavikais.

♦ *- ■*
ANKARA. Turkijoje. Karšo apylinkėse 

šiomis dienomis ivyko žemės drebėjimas. 
Daug pastatu sugriauta.

LENKIJA SUSTABDE-BRITAI 
PRADĖS

Varšuvos radijas pranešė, kad Lenkija sus
tabdė eksportą i Jugoslavija. Tai greičiausia 
būsianti pasėka Kominformo vedamos eko
nominės blokados prieš Jugoslavija. Kaip ten
ka patirti, Britanija numato greitu laiku 
pasirašyti su Jugoslavija prekybos sutarti 
400 mil. svaru apimties. Tito patvirtino, kad 
jis prašėsi Britanijoje ir JAV-bėse paskolos.

-»■ 4- 4-

NEW YORKAS. ” UNW ” teigimu. 
Rusijos užs. r. ministeris Višinskis netolimoje 
ateityje turės pasitraukti iš pareigu, nes po 
nenusisekusios Paryžiaus konferencijos jis 
neteko Politbiuro pasitikėjimo.

1
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BAŽNYČIOS PERSEKIOJIMAS IR MALENKOVAS ROMAS TAUNOXtS

Paliestas ir paskutinis Lietuvos vyskupas
Bažnyčios persekiojimas ir malenkovas

Paliestas ir paskutinis lietuves vyskupas 
Vatikano sluogsniai Romoje pranešė, kad 

Sovietu valdžios organai uždraudė Panevėžio 
vyskupui Kazimierui Paltarokui vykdyu 
ganytojiškas ir administracines pareigas.

Kaip Žinome, vyskupai : M. Reinys, T 
Matulionis ir F. Ramanauskas yra ištremti

o vyskupas V. Borisevičius koministu sušau
dytas Vilniuje. Taigi šiuo metu Lietuvos 
kataliku Bažnyčia yra pasilikusi be vyskupu. 
Neabejotinai, kad Sovietu valdžios žygis 
priež vysk. Paltaroka yra viena iš grandžių 
dabar vykstantiems kat. Bažnyčios per
sekiojimo visuose Sovietu užimtuose arba 
satelitiniuose kraštuose, ypač Lenkijoje ir

KAIP NUGALĖTI DOLERIU KRIZE ?
Pereita savaite Britanijos Finansų Mini- 

steris padarė Parlamentui pranešima, kuri 
opozicija pavadino nepaprastai rimtu. Mini- 
steris pasakė, kad vyriausybė sustabdė už
sakymu davima doleriu kraštuose, tikslu 
sulaikyti aukso ir doleriu rezervo mažėjimą. 
Pora dienu vėliau, Londone ivyko, taip būtu 
galima pavadinti, “dolerio konferencija” 
tarp Britu vyriausybės ir JAV bei Kanados 
Finansų Ministeriu, kurie atstovauja du 
didžiausius doleriu kraštus. Tais pačiais rei
kalais kita trečiadieni Londone prasideda 
Britu Commonwealtho kraštu Finansų Mini
steriu konferencija.

Jau vien vyksmas tiekos daug svarbiu 
konferencijų veik vienu metu rodo kad 
reikalas yra labai rimtas ir tai liečia ne vien 
Britanija, bet visa pasauli.

Jei padėtis nepasikeis, užpirkimu sustab
dymą visi pajusime, pirmoje eilėje atsiras 
tabokos, maisto produktu ir kai kuriu 
žaliavų trūkumas. Tai turėtume pradėti

justi rugsėjo mėnesi, nes iki šiol padary
tieji užpirkimai neatšaukti, taigi j u užteks 
iki to laiko.

Per aukščiau minėtus pasitarimus, tarp 
Britanijos, JAV ir Kanados, jokiu konkre
čiu ir greitu gydymo priemonių nerasta. 
Oficialus komunikatas pasisako tik ben
dromis frazėmis, kad atskiros valstybės 
turinčios būti pasiruošusios peržiūrėti savo 
ilgalaike politika, kad prieiti prie pasaulio 
prekybos politikos, kurioje dolerio ir ne 
dolerio kraštai galėtu operuoti vienos mui- 
tilitarines sistemos ribose. Tai teišreikštas 
noras atsisakyti nuo dvipusišku prekybos 
sutarčių ir prie daugiapusiškuju, kad pre
kės galėtu nevaržomai keliauti iš vienos kita 
valstybe. — ’
pasilieka 
mas, o 
nerasta.

Tenka
pažymi, jog svaras

Bet ir tokiai sistemai įgyvendinti 
toji pat 

kaip tai
kliūtis — doleriu trūku- 

atitaisyti, — priemonių

pažymėti, kad vyriausybė įsakmiai 
nebus nuvertintas.

M. Bajorinas.

TREMTIS SKAIČIUOSE '
1949. birželio 1. Vokietijos Britu zonoje 

buvo 11.311 lietuviu: 9.577 DP stovyklose ir 
1.734 už stovyklos ribų su DP teisėmis. Be 
to ta diena buvo 1.324 lietuviai tranzitinėse 
stovyklose pakeliui i emigracija.

Tuo pačiu metu Britu zonoje buvo 
156.389 tremtiniai, ju tarpe 23.966 latviai. 
5.496 estai ir 70.155 lenkai.

PER PIRMUOSIUS
menesius iš 
lietuviu : 25 
Australija, 2 
Kanada, 5 i

1949 m. penkis 
Britu zonos emigravo 1.917 

i Anglija, 1 i Argentina, 868 I 
i Belgija, 80 i Brazilija, 596 i 
Kolumbija, 11 i Marokko, 116

STALINAS BIJO POGRINŽDIO
JUDĖJIMU •

— tokia antrašte populiarus, didžiausio 
tiražo prancūzą savaitraštis Samedi-Soir 
savo paskutiniame š.m. liepos mėn. 9 d. 
numeryje skelbia savo reveliacijas iš pasku
tiniu Kominformo suvažiavimu — gegužės 
mėn. Pragoję ir birželio mėn. Karpacz, prie 
Wroclaw, Lenkijoje — užkulisiu.

i Naujaja Zelandija, 22 i Prancūzija ir 191 
i JAV-bes.

Per ta pati laikotarpi iš Britu zonos emi
gravo 20.329 tremtiniai, ju tarpe 2.713 
latviu, 680 estu, ir 9.502 lenkai.

Per pirmuosius 1949m. 5 mėn. iš Britu 
repatriavo 30 lietuviu, 31 latvis, 2 estai ir 
559 lenkai.

IRO globojamu ir išlaikomu LIETUVIU 
TREMTINIU (1949. II. 1) visame PASAU
LYJE BUVO: 37.431 asmuo: 12.742 
Vokietijos Britu zonoje, :
jos JAV zonoje, 2.233 Vokietijos pracūzu 
zonoje. 23 — Austrijps Britu zonoje, 208 ,— 
Austrijos JAV zonoje, 59 — Austrijos Pran
cūzijos zonoje, 8—Belgijoje, 502 Danijoje, 
145 Italijoje, 2 Ispanijoje, 16 Šanchajuje, 2 
Filipinuose.

NUO EMIGRACIJOS PRADŽIOS 1947. 
IV. iki 1949 VI. id. iš Vokietijos Britu 
zonos emigravo 11.960 lietuviu: 5-804 i 
Anglija, 75 i Argentina, 1.957 i Australija, 
112 i Belgija, 241 i Brazilija, 3.038 i Kanada. 
5 i Kolumbija, ui Marokko, 116 i Naujaja 
Zelandija, 8 i Olandija, 195 i Prancūzija, 
5 i Švedija ir 292 i JAV-bes.

pastaruoju metu Čekoslovakijoje.
Paryžiaus laikraštis “Le Monde,” pasi 

rendamas žiniomis iš Prahos, praneša, kad 
dabar vykstantiems ket. Bažnyčios per
sekiojimams Rumunijoje bei Čekoslovakijoje 
vadovaująs Malenkovas.

Rumunijoje, kaip ir Lietuvoje, jau nebėra 
nei vieno vyskupo. Visi Rumunijos kataliku 
ir pravoslavu vyskupai yra suimti.

Pagal “Le Monde” galima prileisti; kad 
Malenkovas tarptautinio komunizmo jerar- 
chijoje yra užemės mirusiojo Zdanovo vieta. 
Jis yra Rusijos komunistu partijos antrasis 
gen. sekretorius ir jam esą pavesti ypatingi 
uždaviniai, susieti su Kominformu. Nesenai 
jis atvyko i Praha ir čia išleido isakyma. 
liečianti kova prieš Čekoslovakijos Bažny
čia. Be to, esą. jo uždavinys buvęs susti
printi blokada prieš Tito. Laikraštis tvir
tina, kad Sovietai paskutiniosios Paryžiaus 
konferencijos metu tenorėję tik laimėti 
laiko, kuris jiems reikalingas galutinam ir 
pagreitintam susovietinimui užgrobtu kraš- 

• tu, lygiai kovai prieš Bažnyčios pozicijas bei 
itaka.

Gabrielius Pužas.
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Tikai be Tėviškės ir be sūnaus. 
Kas u~ Tave šiandiena kas užtars? 
Nebent tik Dievo balsas iš dangaus, 
Kas Tave niekins, ta subars.

+

Išleidai . 
Ir širdyje 
Kai sūnus Tau “ sudiev ” kalbėjo 
Tavo kaktoj paliko vargo vėžės.

. . akyse ašaros spindėjo 
sielvarto skausma-s rėžęs

Sugrįšiu aš, tikėki, lauk. 
Nes mano širdis lik 
ru, tėveli, nesiskųsk 
Bus ir vėl kas Tave

žaliuos laukuos, 
ir nesielvartazik, 
pavaduos.

Ir vėl Tu būsi linksmas, juoksies, 
Kad grižo sūnus iš šalies tolimos, 
O mūsų laimės džiaugsmas tuoksis, 
Ne sekundei — amžiams, visados!

AŠ GROJAU STALINUI
JURi JELAGIN

praslinko. 
Daugelis

Jau penkeri metai 
kau Sovietu Rusija, 
kurie taip gyvai veikia mane, 
nūs .Tiesa, vienas kitas yra ir 
kaip vienas išgeriausiu ir šviesiausiu yra tas, 1 
kada dar jauna būdamas aš turėjau pro
gos groti Stalinui Kremliuje.

Aš buvau Valstybinio Džiazbando koncert
meisteris. Tai buvo ištaiga, kuri buvo suda
ryta pagal Stalino asmenini isakyma 1938 
metais ir pareikalavo iš valstybės arti 2 mili
jonu rubliu. Valstybinis Džiazbandas jungė 
savyje 43 geriausius Rusijos instrumentalis- , 
tus. Stalinas norėjo, kad Valst. Džiazas , 
sukurtu savita-rusiška stilių kuris būtinai tu- 

ncmnn • retu viršyti kitu kraštu panašiu orkestru užsi-
2I ,2, Vokieti- mojimus ir išpildymą. Buvo pakviesti patys , 

- geriausi Rusijos kompozitoriai, kaip Sos- >
^akovičius ir “didysis” Dunajevskis,. kurie ; 
turėjo parašyti muzika. Jurkevičius, geriau- I 
sias Rusijos siuvėjas, kuris siu davo rubūs : 
Molotovui ir kitiems Rusijos diplomatams, : 
buvo parinktas pasiūti rūbus ir mums.

1938 metu gruodžio 31 d., penkiems 1
mėnesiams praėjus po susiorganizavimo, 1 
staiga buvome iškviesti generalinei repeticijai, ' 
kuri buvo paskirta 2 vai. po pietų. Nei .’ 
vienas iš mūsų neturėjome jokio supratimo, 
kodėl kaip tik dabar mes turime susirinkti, 
taip neįprastu laiku. Vieni iš mūsų jau buvo 
susidarė planus atšvęsti Nauju Metu išva-

atsiminmu, 
ra nemaio- 
iviesesno, o

&

kares savo šeimose ar su draugais, kiti buvo 
pasirinkę linksmas draugu kompanijas. Pak
vietimas buvo nemalonus, teko palikti namus 
ir eiti gatvėmis vakariniuose rūbuose dienos 
metu. «

Repeticijoje dalyvavo aukšti valdininkai ir 
žinomos asmenybės iš Rusijos muzikinio 
pasaulio — Nazarovas, Meno Reikalams 
Komiteto pirmininkas (oficiali vyriausybės 
ministerija tvarkanti artistu gyvenimą) viską 
tvarkė. Jis ir po padėjėjai parinko mums 
programa po ilgu diskusijų. Daugelis val
dininku darė įvairiausias pastabas laike 
repeticijos. Pastabu netrūko ir po repeticijos. 
Pagaliau prabilo i mus ir Nazarovas. Jis 
kalbėjo oriai ir įsakančiai, kaip karininkas 
siunčiąs savo karius pavojingai ir svarbiai 
misijai. Tarp kitako jis pasako : “Draugai, 
šiandien jūs turėsite didele garbe groti pirma 
karta Kremliuje. Puikiausi Sovietu Sąjungos 
žmonės klausysis jūsų grojimo, klausys jūsų 
grojimo vyriausybės nariai ir draugas Sta
linas. Aš tikiu, kad kiekvienas iš jūsų pasi
rodys kuo geriausiai. Atkreipkit dėmėsi •' 
rūbu tvarkingumą, pasitikrinkit išvaizdos 
detales Sėdant groti nepamirškite patik
rinti kojines, kad jos nebūtu susiraukšlė
jusios. BūĮcite rezervuoti ir drausmingi. Su 

, niekuo nesidraugaukite. ” Tokia buvo jo pra-
kalba. .

Vakare, ro, 15 vai. mes įžengėme i Did- 
(nukelta i 3 pusi."j

Salia pagrindinio tu dvieju suvažiavimu 
punkto — titizmo likvidavimo Jugoslavijoje 
— Kominformo atstovai studijavo ir visu 
Rusijos ir jos satelitu jėgų koordinavimo 
kovoje prieš nuolat augančius pogrindžio 
judėjimus klausima.

ECCE SACERDOS MAGNUS!
Dvejos arkivyskupe j. Skvirecko sukaktuvės

Pagal Samedi-Soir patiekiamus ultra- 
slaptus duomenis, kovai prieš pogrindžio 
judėjimus vadovauti Maskva paskyrusi 
Istvana Ujszasky, gana drumstos karjeros 
vengru aukšta karininka. Ujszasky jau 1930 
m. pasirodęs Paryžiuje, kaip vengru karo 
attache, ir dirbės špijonažo darba Reicho 
naudai. Čia jis susipažinęs ir susidraugavęs 
su Michailovičiumi, jugoslavu karo attache, 
su kuriuo jiedu vėl drauge susitikę 1936 m. 
Pragoję, ir kurio byloje jau po karo Ujszasky 
buvo pagrindiniu kaltinimo liudininku.

Patekės karo pabaigoje i rusu nelaisve, 
Ujszasky parsidavęs bolševikams ir tapes 
ištikimu ju valios vykdytoju.

Laikraštis toliau patiekia smulkiu, bet 
fantastišku žinių apie ukrainiečiu rezisten
cija, kuri, buk tai, koordinuojanti visus 
Rytu Europos rezistencijų judėjimus ir 
kuriai vadovaująs Pripetės pelkese savo 
štaba irenges prancūzu kilmės ukrainietis 
Moray de Morland.

įdomu konstatuoti, kad didžioji Europos 
spauda, nusitvėrusi už vieno kito svarbaus 
ir patikimo fakto, jam pailiustruoti neieško 
tikru šaltiniu, bet maitina savo skaitytojus 
romantizuotomis, Taraso Bulbos žygius 
primenančiomis, istorijomis.

(a)

Miela bendradarbe

p. MARGARITA SEMIONOVAITE

ir p. STASI KAVALIAUSKA,

•ukūrusius lietuviška šeima, nuošir
džiai svekiname linkėdami daug 
saulėtu dienu.

HALIFAXO
Tautiniu Šokiu Grupė 

Klausykis, mano tauta, mano 
mokslo; palenkite savo ausis prie 
mano burnos žodžiu.

Psalmė 77, 1.

Arkivyskupas Juozapas Skvireckas, 
Kauno Metropolitas, būdamas toli nuo savo 
Tėvynės ir Vyskupijos, 50 metu kunigystės 
ir 30 metu vyskupystės sukaktis švenčia 
tremtyje, Austrijoje.

Gimęs 1873 m,, rugsėjo 20 d. Pumpėnų 
parapijoje, paprasto ūkininko šeimoje, 
Jubilijatas pirmąsias lietuviu kalbos žinias 
gavo iš savo tėvo Vincento-Povilo. Pradžios 
mokykla, kurioje pamokos buvo dėstomos 
rusu kalba, lankė Girsūdu pradžios moky
kloje Smilgiuose. Aukštesniuosius mokslus 
išėjo Panevėžio gimnazijoje, o teologinius 
mokslus studijavo Kauno Kunigu Seminari
joje ir Dvasinėje Akademijoje Petrapilyje.

Kiek padirbėjęs Ukmergės parapijoje ir 
gimnazijoje, buvo pakviestas profesoriauti i 
Kauno Kunigu Seminarija, kur dirbo 35 
metus.

Žemaičiu Vysk. G. F. Girtautas 191 r m. 
prof. J. Skvirecką pakėlė Žemaičiu Vysku
pijos Kapitulos kanauninku. Vėliau, 1914 
m.. Vysk. Pr. Karevičius paaukštino ji 
prelatu.

Kai tik Lietuva išsikovojo nepriklauso
mybė, Šv. Tėvas Benediktas XV 4919 m. 
kovo 10 d. prel. J. Skvireckui suteikė titu-
Barinio Keramo vyskupo titida, o vysk 
Antanui Karosui liepos 13 d. pakonsekravus 
ji, buvo paskirtas Žemaičiu Vyskupo pagel- 
bininku. 1926 m. Vysk. J. Skvireckas buvo 
Šv. Tėvo Pijaus XI pakeltas Kauno Arki
vyskupu ir Kauno Eklezinės Provincijos 
Metropolitu.

1944 m. vasara Arkivyskupas J. Skvirec
kas gurėjo pasitraukti iš Lietuvos, nors pats 
buvo pasiryžęs likti su savo tikinčiaisiais ir 
išgerti kančios taure iki dugno.

Plačioji Lietuvos visuomenė nelabai 
iMUnn savo vvriausiaii Ganytoia. nes jis 

daugiausia laiko praleido savo darbo kabi
nete ir be būtino reikalo mažai buvojo-.

Ka gi veikė Ganytojas Žemaičiu Vyskupi-

Rašo—Ku! Į J. KUZMICKIS

jos senuose rūmuose, o paskum jo paties 
rūpesčiu pastatydintuose Arkivyskupijos 
namu darbo kabinete?

Jo Ekscelencija Arkivyskupas 33 metus 
vertė Šventąjį Rašta

is tikrųjų, norint tautai klausytis Dievo 
mokslo ir palenkti savo ausis prie Jo burnos 
žodžiu, reikia turėti savo kalba visa Senoji 
ir Naujali Testamenta. Tiesa, mėgino Šv. 
Rašta versti Vysk. Juozapas Arnulfas 
Giedraitis, parengęs N. Testamento 
vertima (1816); mėgino visa Šv. Rašta 
versti Vysk. Antanas Baranauskas, 
tačiau nebespėjo. Antra vertus, tokiam 
milžiniškam darbui reikėjo ne tik valios, ne 
tik laiko ir pasiryžimo, bet ir atitinkamo 
pasirengimo. Šv. Rašto vertėjas turi būti 
geras senųjų kalbu — hebrajų, graiku, 
lotynu — žinovas, Šventojo Rašto specialis
tas, eruditas ir turi gerai žinoti savo kalbos 
niuansus.

Visu tu savybių netrūko garbingam 
Jubiliatui —

Jis Kunigu Seminarijoje pats dėstė Šv. 
Rašta, jam nesudarė sunkumu senųjų kalbu 
sfinksas, tad, užsidaręs ir įkinkęs visas 
valios jėgas, be- pertraukos dirbo net 35 
metus.

Ir dabar, tremtyje, garbingasis Ganytojas 
ilgas valandas prasėdi prie savo vertimu, iš 
naujo juos taiso, lygina ir, geradariu 
pagalba, spausdindina Naujaji Testamenta, 
Psalmyną ir k.

Jau tremtyje (1947 m.) buvo atspausdinta 
Naujojo Testamento IV laida su kai kuriais 
pataisymais ir kalbiniais naujumais (Eklezi- 

ja šalia Bažnyčios, mar tiras šalia kankinio). 
Šitos laidos pratartyje garbingasis Vertėjas 
rašo:

— Ši naujoji N.T. laida visu pirma 
skiriama mūsų Tėvyne patikusiems bro
liams. Nuoširdžiausiai linkima, kad ji būtu 
visu mielu noru skaitoma ir kad visiems iš 
to skaitymo būtu kuo daugiausia, tikros 
dvasinės naudos ir paguodos, kad visį 
šviestųsi ir dorėtu.

Ir Psalmymo pratartyje Ganytojas išreiš
kia troškimą kad Psalmynas galėtu rasti sau 
vietos kiekvienoje lietuviu šeimpje, krikšta
suolėje, ant stalo senu papročiu prie 
Kristaus Kančios, kartu su Naujuoju Testa
mentu . . . ”

Išvertes visa Šventąjį Rašto i lietuviu 
kalba, Arkivyskupas Juozapas pasistatydino 
paminklą, kurio, Horacijaus žodžiais beta
riant, nei vėjas graužys, nei papūtęs šiaurys 
neįstengs suardyt, nežinioj nuskandini.

Šiuo metu tremtiniams paprastai tenka 
imtis fyzinio darbo ar amatu, besikuriant 
svetimuose kraštuose. Kartais tai laužia 
žmogų, veda iš pusiausvyros.

Tačiau žinokime, kad Arkivyskupas J. 
Skvireckas yra puikus dailidė. Artimas jo 
bendradarbis, kan. M. Saudanavičius rašo:

— Manau, šv. Juozapas danguje didžiuo
jasi savo bendravardžiu ir jo staliaus 
sugebėjimais. Langai, durys ir kiti įrengimai 
namelio (Rotušės a. 9), kur pradžioje 
Ekscelencija gyveno, padirbti jo ranka.

Kun. St. Yla tvirtina :
— Dirbės, dirbės prie šv. Rašto, jis 

griebdavosi piūklo ar obliaus ir tada, 
užmiršęs, kurdavo kitas vertybes. Sakoma, 
Arkicyskupas savo darbo kabinetui pats 
pasidaręs geriausius baldus ir apstatyma.

• Gražiu sukakčiu proga mes, D. Britanijos 
lietuviai, prašome Aukščiausiąjį dar ilgai 
laiminti didžiojo Ganytojo jėgas, kad, Jani 
vadovaujant, galėtume moraliai stiprūs 
grįžti i mūsų Tėvu žeme.

Plurimos annos!
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“ BRITANIJOS LIETUVIS " 1949, liepos 15.

KULTŪRINIS GYVENIMAS
Lietuviškasis menas nori užkariauti Paryžių

Manchesterio sporto klubas KOVAS, 
sudarymui stalo tenise komandos, pravedė 
2-ju minusu žaibo turnyrą, kuriame daly
vavo 15 tenisistu. Turnyre ypač geria 
pasirodė jaunieji, iš kuriu pažymėtini 
Jankauskas ir A. Dulkė, kuris pliusininku 
pusėje finale sustikes su Kakeranu nors ir 
plalaimi (21 : 11, 21 : 13), tačiau žaisdamas 
Dulkė minusininku pusėje ir nugalėjęs 
finalista Liškauska, vėl susitinka su Kake
ranu.

Gražioje 5 setu kovoje ši karta laimi 
Dulkė (21 : 13, 15:21, 23:21, 19:21 ir 21 : 12) 
ir tampa turnyro nugalėtoju.

.ŠZS TAS Iš PASAULIO
Pasaulio vidut. svorio bokso mei-teris 

Marcei Cerdan Prancūzija) 10 roundu kovoje 
technišku knock-aut’u prarado titulą ameri
kiečiui Jake la Motta.

Šiuo metu sporto pasaulyje dideli susido
mėjimą kelia vakuojantis pasaulio sunkaus 
svorio bokso meisterio titulas. I ji kand da
tuoja 2 tamsiaodžiai: Jersey Joe Walcott ir 
Ezzaid Charles, kuriu susitikima rengi t pats 
Joe Louis; ir du baltieji: Lee S avoid 
(Amerika) ir Bruce Woodcock (Anglij) kuriu 
susitikimas ivyks rugsėjo mėn. Ir vienu ir 
Ijitu susitikimas proklamuojamas susitikimu 
dėl pasaulio sunk, svorio meisterio vardo.

Vykstančiose pasaulio lauko teniso pir
menybės Wimb'edone, favoritu pasaulio 
meisterio vardui yra laikomas F. R. 
Schroeder (Amerika).

V. STEPONAVIČIUS.

AS GROJAU...
(atkelta iš 2 pusi.) 

žiuosius Kremliaus rūmus. Čia mes tūrė 
jome groti. Per dideles stiklines duris, kurios 
vedė i niūriai apšviesta sale, suėjome visi 
kartu. Čia mus pasitiko NKVD karininkas, 
valstybės saugumo kapitonas. Tai buvo dide
lis vyras, plika galva, linkės i juokus. Man 
jis daugiau priminė komiškos operos akto
rių, nei saugumo valdininką. Jis buvo mūsų 
vadovas šiam vakarui. Nors ir gerai maty
damas kas mes esame, jis vistik dar pasitei
ravo, ar mes esame valstybinis džiazas ir 
gavės teigiama atsakyma isakė palikti 
apsiaustus salėje. Susitvarkius mes buvome 
išvesti i koridorių ir žėrinčiais balto mar
muro laiptais, išklotais raudonais kilimais, 
užvesti i antroji aukšta. Atsidūrėme vėl kori
doriuje. Pagaliau koridoriaus gale atsidarė 
dūžis' ir mus suleido i didoka kambarį. Čia 
mes buvome palikti beapsaugos. Tai buvo 
didelis, mažai balduotas kambarys, su pla
čiomis stiklinėmis durimis. Išilgai sienų 
išdėstyti medinia suolai, o viduryje riogsojo 
plikas didelis stalas. Salia buvo vonios kam
barys.. Buvo šiltas ir šaltas vanduo ir tele
fonas.

Po valandėlės laukimo mes padarėme išra
dimą,— telefonu, pasirodo, buvo galima susi
jungti su miesto abonentais. Iššaukiau kelio
lika savo draugu palinkėdamas jiems lai
mingu Nauju Metu.

Kiti mano draugai suskubo pradėti lošti 
kortomis ar domino.

Tik pirma valanda nakties grižo NKVD 
karininkas ir paklausė kaip jaučiamės.

— Norėčiau nusipirkti bonka mineralinio 
vandens,— paprašė vienas iš orkestrantu,—■ 
jaučiuosi labai ištroškęs.

-■ —Čia ne restoranas,— sausai atsakė
NKVDistas ir išėjo.

Antra valanda jis vėl pasirodė.
— Draugai, pasiimkite savo instrumentus, 

o dėžes palikite čia.
Ir mes paklusniai nusekėme kapitoną. 

Palipome keletą laipteliu ir iėjome i dideli 
kambari. Čia jau buvo susirinkę vaidintojai, 
kuriu buvo apie 400. Tarp ju ir garsusis 
Raudonosios armijos ansamblis, vedamas 
prof Aleksandrovo. Tuzinai NKVD kari
ninku maišėsi tarp vaidintoju, o prie duru 
stovėjo sargyba. Atmosfera buvo nejauki. 
Kambaryje nebuvo nei kėdžių, nei suolu.

Lygiai puse trijų atsidarė durys ir cerberis 
NKVD uniformoje sulojo :—Valstybinis 
Džiazas ieikite žąsele (vienas paskui kita).

Mes įžengėme i Andriejevskio salės užpa
kaline dali. Ir tai buvo paskutinis etapas nuo 
įėjimo pro Kremliaus vartus iki scenos prieš 
Stalina..

Šioji salė yra garsi. Čia renkasi Vyriau
sias Sovietas. Salė buvo pripildyta mokyk
liniu suolu, kurie turėjo šone pritvirtintus 
padėklėlius rašymui ir kiekvienas suolas 
buvo aprūpintas garsiakalbio ausinėmis. 
Tarp suo;u buvo du pagrindiniai praėjimai. 
Kai mes dešiniuoju pradėjome eiti artyn 
scenos, mergaitės iš Moisejevo ansamblio, 
kurios tik ka buvo pabaigusios savo pasiro
dymą, grizo kairiąja puse.

Kas trys ar keturi žingsniai, tarp suolu, 
stovėjo po NKVD sargybini. Mums einant 
visa laika buvo girdėtis prislopintas ju 
komandavimas :

— Judėk pirmyn. Greit. Visa laika judėk ! 
Ju tyriančios akys smalsiai žiūrėjo i mus.

Tai buvo ju paskutinė proga pagauti kiek
viena galima “sabotažnika” . .

Pačiame salės gale buvo durys. Jos staiga 
atsidarė ir mes pasijutome beesa scenoje.

(bus daugiau)

Paryžius — meno sostinė, ir joks dailinin
kas negali tikėtis gauti pasaulinio pripažini
mo, neišlaikęs Paryžiaus egzaminu ir te
nykščiu meno autoritetu nepripažintas kaip 
“ dignus intrari,“ vertas ieiti i meno 
pateptųjų skaičių.

Lietuviu tremties gyvenimas, sukoncen
truotas ir centralizuotas, per paskutinuosius 
4 metus, daugiausia Vokietijoje, didžiausias 
savo pastangas, atrodo, bus sudėjęs i poli
tine kova už Lietuvos išlaisvinimą. Deja, 
šioje kovoje dažna lietuviškoji iniciatyva 
beviltiškai at-imušdavo i žurnalistu praminta 
“ tylos sąmokslą,“ ir tiktai nedidelė 
pastangų dalis galėjo būti apvainikuota 
konkrečiais atgarsiais pasaulinėje spaudoje 
ir opinijoje.

Atrodo, kad lietuviai, kad ir nesąmonin
gai, derinasi prie nauju sąlygų ir “ tylos 
sąmokslo ” uždangose ieško spragu, pro 
kurias galėtu pasigirsti lietuviškas žodis. 
Viena iš tokiu spragu neabejotinai yra meno 
pasaulis, kur lietuvis dailininkas, galinėda 
masis su sau lygiais europiečiais, gali ne tik 
sau pačiam išgauti pasaulini pripažinimą, 
bet ir atlikti drauge svarbu Lietuvos vardo 
garsinimo darba.

Dar pernai metais Adomas Galdikas, 
neginčijamai viena iš stambiausiu figūrų 
lietuviško meno pasaulyje ir daugelio mūsų 
dailininku pripažintas maestro, pasirodė 
Paryžiuje, pradėdamas ataka savo vienoje iš 
didžiausiu Paryžiaus galerijų atidarytoje 
parodoje, apie kuria palankiai ir pagiriamai 
atsiliepė didele dalis Paryžiaus spatrdos.

Gegužės mėn. pabaigoje savo kūriniu 
paroda surengė Paryžiuje kitas smarkiai 
augantis dailininkas—Vytautas Kasiulis. Be 
prancūzu meno kritikos pagyrimu, lietuvis

menininkas susilaukė ir anglu meno žinovu 
susidomėjimo: žymi Londono Malborough 
galerija pasiūlė dailininkui pasirašyti sutarti 
garantuojančia galerijai Vytauto Kasiulio 
paveikslu pardavimo eksliuzyvine teise Diaž. 
Britanijoje ir užsiangažavo dar ši rudeni 
surengti Londone Vytauto Kasiulio kūriniu 
paroda.

Šis jaunas dailininkas, vos puse metu 
pagyvenęs Paryžiuje, spėjo jau pasirodyti ir 
kitoje srityje, laimėdamas Hallmark Premi
jos pagyrimo lapa. Šiame amerikiečiu 
suorganizuotame konkurse dalyvavo virš 
6000 Europos dailininku, iš ju tik 200 
pateko i Hallmark Premijos dabar Paryžiuje

vykstančia paroda, ir tik 50 gavo pagyrimo 
lapus.

Tuojau po Kasiulio parodos, savo medžio 
raižiniu paroda Paryžiuje atidarė ir dail. 
Vytautas K. Jonynas. Paroda vyksta buv. 
Prancūzijos Švietimo Ministerio ir R.P.F.— 
gaulistu partijos lyderio Renė Capitant 
globoje, ir prancūzu spauda, nors paroda 
dar tebevyksta, jau pradeda apie ja atsilie- 
pinėti pagyrimu tiradomis. iGrdėti, kad 
dail. V. K. Jonynas ruošiasi apsigyvenu 
Paryžuije: jo buvimas čia žymiai prisidėtu 
prie lietuviškosios kultūrinės akcijos susti
prinimo.

A.T.

SORBONA
Siu metu birželio men. pabaigoje Geno

vaitė Irena Zidonytė apgynė Sorbonoje, su 
mention trės honorable, doktorato teze apie 
didiji lietuviu poetą Milašių. Pilnas tezės 
pavadinimas: “Kosmopolitines dvasios, 
prancūziškos išraiškos lietuvis poetas: O. 
V. de Milosz ’’ jau bendrais bruožais nusako 
tuos rėmus, i kuriuos doktorantė suvedė 
savo tyrinėjimus, pateikdama prancūzu 
publikai kruopštu, plačios erudicijos darba 
apie pasauliniame forume vis labiau garsė
janti dideli lietuvi.

G. I. Zidonytės tezės gynimas laimingai 
sutapo su Milašiaus mirties dešimtmečio 
minėjimu, kuriam prancūzu spauda plačiai 
atidarė savo skiltis. Be anksčiau pasiro
džiusiu studijų ir straipsniu apie Milašių, 
galime paminėti š.m. birželio mėn. 2 d. 
literatūriniame savaitraštyje Les Nouvelles

BRANGENYBES PLAUKIA AMERIKON
Geriau pirkėjai Europos brangenbiu yra 

turtingieji amerikiečiai. Ant legaliai Ameri
kon igabenamu brangenybių uždedamas 
muitas, siekias 60% ju vertės. Todėl žydi 
kontrabanda. Amerikos muitininkai yra 
isteige specialia sekimo ir blokavimo siste
ma, o brangenybių pirkliai, kurie teisingai- 
prekiaudami turi priskaičiuoti aukštus 
muitus, susikūrė didele apsaugos organiza
cija prieš ju prekyba griaunančia konkuren
cija, kuri paremia valstybine ieškojimo 
sistema. Dideli procentai pranešėjams-iki 
25%, sužadina nenormalu akstiną sekti.

Muitiniu ir apsaugos organizacijų agentai 
sėdi Paryžiuje, moderniu papuošalu sosti
nėje, kuris, dėl valiutiniu priežasčių, yra 
didžiausias brangenybių pirkimo centras. Ir 
kai ponia Smith iš Detroito grižo i viešbuti 
su ka tik iš auksakalio nupirkta brangeny
be, ji net nepagalvojo, kad, gal būt, tam 
tikra telegrama jau yra pakeliui i New 
Yorka. Gal būt, buvo jaunas pardavėjas 
agentu, gal būt porteris ar pasiuntinys, 
kuris jos auto duris atidarė, o gal koks 
vyriškis, kuris atrodė visai atsitiktinai 
stovėjo kitoje gatves pusėje, arba gal vieš
bučio kelneris. Kiekvienu atveju keliaujan
čiu nervuotumas yra didelis ir Paryžiaus 
juvelyrai diskretišku pasišnekėjimu metu 
įspaudžia i rankas savo užsieniečiams 
klijentams kortele su užrašu: Beware of 
customs spies (saugokitės muitines šnipu).

PONIA GOLDFIELD PRISIMENA . . .
Nutvertas gabenant kontrobanda, sumoka 

12 kartu didesni muitą ir konfiskuojama 
brangenybė, kas, esant vertingai brangeny
bei, ir milijonieriams sudaro erzinančiu 
nuostoliu. Muitiniu valdininkai žino kiek
viena iš Europos grižtanti amerikieti. Pri
tvirtinus lai va prie krantinės, jie pirmieji 
užlipa ant denio, ju rankose keleiviu sarašas 
ir pundelis slaptu telegramų iš Europos — 
ir tada jie pradeda . . .

— Ponia Goldfield, muito pranešime jūs 
palikote tuščia grafa “ Brangenybes.”

— Aš neturiu brangenybių.
.— Gal būt, jūs dar karta tikrai pagalvo

tumėte?. Išvengsite nemalonumu.
Nuo aštraus muitininko žvilgsnio ponia 

Goldfield išblykšta.
— Čia jūsų pranešimas. Jūs turite puse 

valandos laiko prisiminti.
Ponia Goldfield savo kajutėje prisimena. 

Po dešimties minučių ji jau pasirodo su 
pranešimu: ji “beskubėdama“ buvo 
pamiršusi smaragdine apyranke. Valdininkas 
atlaidžiai šypsosi . . .

— Smulkmena . . . Galiu aš pamatyti 
saskaita? Tinka. Apyrankė yra 10.000 
doleriu vertės. Ponia Goldfield sumoka 
6.000 doleriu muito ir gali eiti.

SENATORIUS PRARANDA RIMTUMĄ
Kitoje kajutėje susiimama kiečiau. Sena

torius Bigman atmeta inspektoriaus aliuzijas 
ir grasina pažintimis. Inspektorius žvilgteri 
i savo sąrašus.

— Gal būt ponia Bigman turi ka pasa
kyti ?

Senatorius vėl supyksta. Inspektorius 
pamoja savo padėjėjams ir šie puola prie 
čemodanu.

— Nieko nerasta !

Littiraires tilpusi Francis de Miomandre 
straipsni “ Prarasti rojai “ ir gegužės mėn. 
Mercure de France numeryje Milašių paš
vęsta Andre Lebois straipsni.

Reikia pasidžiaugti, kad lietuviai vis 
labiau įvertina savo didžiuosius žmones ir 
sugeba garsinti juos, o j u pagalba ir Lie 
tuva. Ta prasme
Jonyno Paryžiuje vykstančioje parodoje 
išstatyti Milašiaus dramos “ Miguel de 
Manara ’ ’ ekskyzai.

ivertintini yra V. K.

Padėka

— Jokios žalios moteriškos piniginės? — 
paklausia inspektorius. Senatorius Bigmanas 
išbąlą, — greiti žingsniai ir valdininkas 
atsega jo švarka. Prie švarko pamušalo 
kaba pritvirtinta maža, žalia piniginė. Joje 
randama tik pudrinė, o šioje du palaidi 
puikiai šlifuoti akmenys. ’Senatorius pra
randa visa savo rimtumą, ponia senatorienė 
verkia ir slepia savo veidą,' kai pakeliui i 
muitinės būstine eina pro tykojančius foto 
reporterius.

Mėnesiu vėliau Paryžiaus viešbučio tar
naitė už savo aštru žvilgsni gauna grynais 
ketvirti aušktos piniginės baudos.

IR ŠUNIUKUI NEPAVYKSTA
Muitininku reikalaujama dama griežtai 

atsisakė atiduoti jiems savo šuniuką. Jai 
leido eiti. Tačiau prie duru ji susitiko 
valdininką, kuris paėmė jos šuniuką jai net 
gintis nesuspėjus. Po pusvalandžio jos 
mylimasis jai buvo gražintas visai sveikas. 
Tik kartu jai parodė rentgeno nuotrauka, 
kurioje tarp trapiu gyvulėlio šonkauliu 
matėsi dešimt tamsiu dėmiu, kurias dabar 
atstovavo ant stiklinės lėkštsė sudėti gražūs 
safyrai.

Kitu atveju, iš Europos praneštus ver
tingu karolių buvimo vietai nepaaiškėjus, 
valdininkai sulaikė moterį su subintuota 
ranka. Kol ji buvo pagarbiai apklausinė
jama, vienas valdininkas suieškojo laivo 
daktara ir užklausė, ar jis galis damai 
nuimti raiščius. Paaiškėjo, kad ne laivo 
daktaras jai juos uždėjęs, bet svetimas, 
keliaujantis laivu, kai dama nuslido nuo 
laiptu. Nežiūrint jos priešinimosi, ji turėjo 
eiti po rentgeno aparatu. Jis parodė sveikus 
sąnarius ir maža perlu sandėliuką po banda
žais. Dama ir daktaras buvo bendardarbiai 
seniai ieškomos kontrobandinės organizaci
jos.

KAPITONAS TAIP PAT VYRAS . . .
Bet yra ir laimingu kontrabandininku, 

nors skundas ir po keliu metu gali ju laime 
sunaikinti. Žinomas nuotykis: kai iėjo 
madon sagutės i skrybėlaitės, viena dama 
įsisegė brilijantine sagute i kepuraite ir išėjo 
per kontrole, nes niekas to papuošalo 
nelaikė tikru. Kitas kontrabandininkas irgi 
buvo ramus, nes jis papuošala ikišo i valdi
ninko kišene, iš kur ja vėliau pavogė 
kontrabandininko bendrininkas, kai tikrini
mas buvo baigtas.

Net vieno garlaivio kapitonas, jam visai 
nežinant, buvo padarytas kontrabandininku. 
Jis priėmė pakvietimą elegantiškos pirmos 
klasės keleivės.

— Bet jūs turite ateiti uniformuotas,— 
kvietė ji gražuolė,—joje jūs atrodote 
užburiančiai.

Okeaninio garlaivio kapitonas irgi yra 
vyras, taigi atėjo jis savo geriausioje uni
formoje ir, kol jis laukė salione, gražioji 
dama nuskubėjo i rubine ir iš jo uniforminės 
kepurės pamušalo ištraukė kelionės metu 
įmontuota šilko juostele, kurioje buvo 
isiūtas labai brangus akmuo.

Ir jei vėliau kerštinga kambarinė nebūtu 
visko išdavusi, brangenybių transportas, per 
kapitoną, niekad nebūtu paaiškėjes . .

(pagal Seeger) J. BIRŽYS.

£

Alsagero Šeimų stovykloje š.m. 26d. 
ivyko didelė šventė. Mūsų vaikai 
priėmė pirmąją Šv. Komunija. Mes, tu 
vaiku motinos, reiškiame gilia padėka 
visiems tiems, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu prisidėjo prie taip brangios mums 
Šventės suruošimo. Ypatingai dėkojame 
šiems asmenims, kurie nesigailėjo nei 
laiko, nei triūso, kad ta šventė atro
dytu kuo iškilmingiausiai: mūsų Dva
sios Tėvui kun. J. STEPONAIČIUI, 
Welfares Pavaduotojai p. O. KAI- 
RIUKŠTIENEI ir Bažnytinio Komiteto 
narėms p.p. B. JACEVIČIENEI ir T. 
GALINIENEI. Be to, p. Jacevičienei 
atskirai, kaip mokytojai.

Bilitavičienė, Galinienė, O. 
Pranauskienė, O. Grušienė 

ir St. Gird&iūnienė.

h

Čekoslovakijos Informacijos ministeris 
Vacį. Kopecki metė kovos pirštine K. 
Bažnyčiai ir tikintiesiems, skelbdamas :

— Turime sunaikinti visus pasenusius 
ideologines superstruktūros ženklus . . . 
privalu įvesti dirbančiųjų klasių pažangia 
minti, išaugusia iš dialektinio ir istorinio 
materializmo, marksizmo ir leninizmo.

Taipgi Švietimo ministeris Z. Nejedli 
pabrėžė, jog reikia “ pašalinti tas anachro
nizmo žymes ir sukurti nauja tipą — žmogų 
komunistą! ’ ’

Kai Slovakijos ūkininkai jėga stoja ginti 
tikėjimo teises, jie deportuojami i Rusijos 
mirties katila.

Čekoslovakijos vyskupai tuo tarpu, rizi
kuodami savo laisve ir gyvybe, tvirtai stovi 
tikėjimo teisiu sargyboje. Paskutiniame 
ganytojiniame laiške jie pastatė keturis 
pagrindinius dėsnius, kuriu laikantis galima 
susitarti su Valstybe. Štai tie dėsniai:

1) Krikščioniškosios pasaulėžiūros pager
bimas bendruomenėje ne tik žodžiais, bet ir 
darbais taip viešajame gyvenime, taip ir 
auklėjime.

2) Šv. Tėvo, kaip Romos Kat. Bažnyčios 
galvos, o taipgi ir jam paklusniu Vyskupu 
jurisdikcijos pripažinimas.

3) Panaikinimas visu potvarkiu, kurie 
siaurina sąžinės laisve arba jie priešinasi. 
Sustabdyti Švietimo Ministerijos leidžiamas 
“ Kataliku Dvasiški jos Žinias,’’ kuriuose 
Vyskupai yra. vadinami “ Bažnyčios.erdvėje 
izoliuotais atsiskyrėliais.“

4) Panaikinti visus dekretus, kurie 
siaurina religiniu sueigų ir stojimo i vienuo
lynus teises, o taipgi užtikrinti, jog vyriau
sybė nesikiš i Bažnyčios administravimą.

Pagaliau, Vyskupai kreipiasi įsidėmėtinais 
žodžiais i visus tikinčiuosius:

— Turite suprasti, jog atėjo bandymo 
metas, kai reikia atskirti avis nuo vilko 
avies kailyje. Religijos ir tikėjimo daly
kuose nėra vietos kompromisams. Visiems 
pasikėsinimams i religijos laisve reikia tuč 
tuojau priešpastatyti nepalaužiama ir 
bekompromisine laikysena, nes čia eina apie 
nemirtingu sielų išganymą . . .

Kad K. Bažnyčia yra sistematingai puo
lama komunizmo, žinome iš patirties Lie
tuvoje : jau pranešta, jog paskutinis 
Lietuvoje likes Vyskupas Kazimieras Palta
rokas taipgi nudangintas.
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VARŠUVA. Lenkijoje šioji vasara yra 
šalta ir lietinga. Šiomis dienomis Tatrų 
kalnuose iškrito nemažai sniego. Del nuola
tinio lietaus Vida yra vis dar išsiliejusi iš 
krantu.

BERLYNAS. Kaip praneša Berlyno 
laikraštis “ Neue Ztg " valymas vyksta ir 
rusu kariuomenes eilėse. Šiomis dienomis 
buvo suimta nemaža grupė rusu karininku ir 
po stipria apsauga išgabenti i Rusija. Tai 
karininkai iš Drezno ir Bautzen Štabu.

ATĖNAI. Graikijos karinis teismas 
nuteisė 30 komunistiniu partizanu mirties 
bausme. Ju skaičiuje yra vienas partizanu 
brigados vadas ir dvi moterys.

PRAHA. Čekoslovakijos policija areštavo 
kun. Zmyžlika, kuris jau 3 metai dirbo 
Vatikano nuncijatūroje kaip sekretorius. 
Suimtasis yra Čekijos pilietis.

KANTONAS. Cang Kai Sekas, lydimas 
aukštu partijos ir kariuomenės pareigūnu, 
išskrido i Filipinus, kur turės pasikalbėjima 
su Filipinų prezidentu dėl bendros kovos 
prieš komunistinį tvana.

KANTONAS. Komunistinėj kariuomenės 
žygiavimas i pietų Kinija sustojo.

LONDONAS. Kardinolas Griffinas krei
pėsi i Prekybos Minister!, prašydamas 
sustabdyti prekybinius pasitarimus su Čeko
slovakijos delegacija kol ten vyksta tikėjimo 
laisvės varžymas ir persekiojimai.

BUDAPEŠTAS. Vengrijos vyriausias 
apeliacinis teismas peržiūrėjo kardinolo 
Mindszenty ir kartu su juo nuteistu kitu 3 
veikėju byla. Teismas kardinolui bausme 
Žatvirti no, kitiems trims sumažino. Nuteis- 

ieji nebuvo atvesti i teismo sale, juos 
atstovavo ju gynėjai.
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MIRĖ. GUSTAVAS SEDAITIS

Darbo Ministerijos, Worcester distrikto, 
pranešimu birželio 25d. mirė Gustavas 
Sedaitis, gyvenęs Alverchurch hostelyje. 
Velionis gimęs 21 .VIII. 1904. nevedes. 
Anglijon atvyko 1948 m. Turėjęs broli 
Amerikoje.

4 * 4
Si šeštadieni (Liepos 16d.) 7 v.v. Lon

dono Lietuviu Klubo salėje įvyksta 
DARIAUS IR GIRĖNO minėjimas. Pro
gramoje paskaita ir vaidinimas — St. Lau
ciaus “ Paslaptingoje Zonoje."

Londono lietuvis J. Galčius, pereita 
sekmadieni išventintas i kunigus, ši sekam- 
dieni Londono Lietuviu bažnyčioje 11 vai. 
laiko pirmasis mišias.

Šia savaite buvo tartasi su Zemeės Okio 
Ministerijos pareigūnais, EVW (dirbančiu 
žemės ūkyje) klausimais.. Gauti gan palan
kūs pažadai, kuriuos patvirtins raštu. Gave 
oficialu rašta painformuosime skaitytojus 
plačiau.

4 4 4
PAVERGTUJU TAUTU MITINGAS 

MANCHESTERYJE. Liepos 17, sekma
dieni, 11 vai. Manchesteryje ruošiamas 
pavergtųjų tautu mitingas ryšium su 
tėvynėse vykstančiais religijos persekioji
mais ir kt. Mitingas bus Maccabean Hali 
(Cheetham Hill Road, netoli St. Chad’s 
Church, važiuojant 59 ar 4 autobusu išlipti 
prie Derby St.) Mitinge kalbės ivairiu tautu 
atstovai gimtosiomis kalbomis. LIETUVIAI 
kviečiami prisidėti.

Daugiausia apie Kanada ir Lietuva žinių douda patriotinė-nepartinė ir nesrovinė 

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA"

8-niu puslapiu didelio formato savaitraštis, redaguojamas modernišku, Lietuvos 
laikraščiu pavyzdžiu, būdu. KAINA: Visur užsieniuose 3 dol. 50 centu ir 
Australijoje — 4 doleriai. PINIGUS siusti pašto arba banko perlaidomis. 
ADRESAS: 3a, Fourth Avenue, Ville Lasalle, Montreal, Quebec, CANADA.

Per Joniniu savaitgali Jerualės stovykla
vietėje. angliškai tariant, 6 penai nuo Hali- 
faxo, Lietuvos skautai, gyvena Britanijoje, 
buvo suskridę savo metinin saskridin bėga
mųjų organizaciniu reikalu aptarti.

Saskridype dalyvavo 37 skautai-ės, j u 
tarpe u vadovu iš Alsager, Bradford. 
Derby. Halifax, Keighley, Manchester ir 
Putsey. Buvo gauti sveikinimai iš s-O. 
Gailiūnaitės, ps. Čeponio ir kun. Steponai-
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VIRUSAI
Platesnei visuomenei šie sutvėrimai neži

nomi ar mažai težinomi. Čia ir norima 
skaitytojus supažindinti su jais, kaip rimtu 
ligų kaltininkais.

Virus’ai, tai vardas mažiausiu mums 
žinomu gyvu sutvėrimu, galinčiu sukelti 
didžiausias ligas. Prašoma nemaišyti virus'us 
su žinomu lietuvišku pavadinimu "viriai": 
tai yra tam tikra kai kuriu kirminu vysty
mosi stadija. Pagaliau, panašus žodis yra 
" vyras," bet jo prasmės, manau, čia aiš
kinti netenka . . .

Dar nesenai mažiausiais gyvais buvo 
laikomos bakterijos-ivairiu ligų sukėlėjos. 
Dabar gi jau žinoma, kad bakterijos, paly
ginus su virusais, yra milžinai ! Ir jau nėra 
jokiu abejonių, kad šie LABAI MAŽI viru
sai yra LABAI DIDELI priešai kaip žmonių 
taip ir gyvuliu bei augalu.

Virusiniu ligų jau žinoma virš šimto ir ju 
skaičius vis auga. Štai keli visiems daugiau 
ar mažiau žinomu virusiniu ligų pavyzdžiai: 
raupai, tymai, pasiutimas, dėmėtoji šiltinė, 
vaiku paralyžius, trachoma, geltonasis 
drugis, gripas, , " persišaldymas," gyvuliu 
maras, kiaulių cholera, nagu ir snukio liga, 
ir 1.1.

DYDIS. Virusu dydi galima būtu įsi
vaizduoti iš tokiu palyginimu. Jei raudonąjį 
kraujo kūneli (eritrocita), kurio skersmuo 
yra 0,7 mikronai (Mikronas yra 1/1000-oji 
dalis milimetro), padidintume 100.000 kartu, 
tai jo skersmuo būtu 70 centimetru, gi tiek 
pat kartu padidintas vienas didžiausiu 
virusu (dėmėtosios šiltines sukėlėjas) būtu 
apie 2,5 centimetro, o mažiausias (vaiku 
paralyžiaus sukėlėjas) —- būtu tik 1 mili
metro skersmens. Taigi vieni ju yra taip 
dideli, kad juos galima matyti per mikro
skopą ir sekti j u gyvenimo būda, o kiti jau 
turi molekuliarinius matavimus ir juos 
galima pamatyti tik per specialu elektronini 
mikroskopą, ir kai kas net dvejoja dėl ju 
gyvos prigimties. Trumpai kalbant-virusai 
užima vidurį tarp paprasčiausiu gyvu formų 
ir sudėtinguju cheminiu junginiu. Ir taip 
riba tarp gyvos ir negyvos gamtos darosi vis 
labiau neaiški . . .

KILME. Dėl kilmės mokslininkai dar 
nėra vieningos nuomonės, bet vyrauja 
pažiūra, kad jie, kaip ir visi gyvi sutvėrimai 
egzistuoja labai senai, tik gal keičia savo 
" būstines " ir laiko bei gamtiniu permainų 
itakoje kinta ju savybės. Bet yra pagrindo 
spėti, kad ankstyvesniame žmonių egzisten
cijos laikotarpy (maždaug prieš 10.000 metu 
ir anksčiau) virusai žmonių nekankino. 
Seniausia istorijoje žinoma virusinė liga yra 
pažandiniu ir paausiniu liauku uždegimas 
(" kiauliukė ’’), kurios simptomus išsamiai 
yra aprašęs HIPPOKRATAS, gyvenęs apie 
460 m. prieš Kristų. įdomiausia, kad ši liga 
ir dabar-po 2.500 metu reiškiasi taip pat, 
kaip ja aprašė Hippokratas.

Prasidėjus žemdirbystei ir sėsliam bend
ruomeniniam gyvenimui-susidarė palankios 
virusams sąlygos persikelti iš gyvuliu i 
žmones ir iš vieno individo i kita. Taip 
keičiant šeimininkus, keitėsi ir ju savybės 
ir jie igavo agresyvu pobūdi. Yra. duomenų. 

tieji užpirkimai neatšaukti .taigi ju užteks 
čio.

Iš pranešimu iš vietų paaiškėjo, kad 
pamažu nusistovint lietuviu gyvenvietėms 
Anglijoje, pradeda ryškėeti pastovesnis skau
tu vienetu vaizdas — ju sudėtis ir vadovai. 
Tatai leis ikišioliniam daugiau spontaniniam 
represezentaciniam Lietuvos skautu veikimui 
pereiti i sistemini ugdomąjį darba.

Kad tas darbas galėtu būti našesnis.

leidžiančiu spėti, kad žmogų virusais “ ap
dovanojo ” jo inamiai-gyvuliai. Manoma, 
kad pradžioje virušai gyveno ivairiu gyvuliu- 
kūnuose taikiai ir ramiai, bet vėliau, kei
čiantis gamtos sąlygoms ir gyvenimo apysto- 
voms, jie darėsi vis labiau agresyvūs ir, 
pagaliau, sukilo prieš savo maitintoja — ji 
susirgdino. Taip atsirado gyvuliu virusinės 
ligos. Vėliau, žmogių turint vis glaudesni 
kontaktą su gyvuliais j u virusai turėjo 
daugiau progų patekti i žmogaus kūną ir 
daugeliui ju pavyko čia isitvirtinti, prisi
taikyti prie nauju gyvenimo apystovu ir 
išsivystyti i specialiai žmonėms žalingas 
virusu rūšis. Taip galima išsiaiškinti ir 
nauju, ligi šiol nežinomu ligų atsiradima. 
Pavyzdžiui, anksčiau buvo žinoma žmonėms 
nepavojinga papūgų liga — psittacosis. 
Vėliau buvo stebėti ir žmonių susirgimai šia 
liga, o dabar jau žinoma ir šio viruso rūšis, 
kuri yra kenksminga specialiai žmonėms. 
Panašiai yra ir su dėmėtosios šiltinės virusu. 
Dėmėtoji šiltinė Europoje žinoma tik nuo 
15-to šimtmečio. Manoma, kad ligi tol šios 
ligos virusai gyveno tik žiurkių ir j u blusu 
kūnuose ir tik vėliau nuleido " desantą " i 
žmogaus kūną, čia isitvirtino ir išsigimė i 
specialiai žmonėms žalingas virusu rūšis. 
Taigi yra pagrindo spėti, kad laikui bėgant 
išsivystys naujos žmonėms žalingas virusu 
rūšys ir medicina nespės surasti kovos 
priemonių prieš jas . . .

(bus daugiau)

SIUNTINIAI SU VAISTAIS
VAISTINE

M. B. GRABOWSKI
187. Draycott Avenue. London. S.W.3

I Jūsų pareikalavima galime suisti 
įvairiausiu rūšių vaistus ir medikamen
tus Jūsų giminėms i kontinentą. 
Maloniai teikiame informacija Jums 
rūpimais klausimais. VAISTINE paruo
šia visus vaistus sulig Tamstos pageida
vimais, arba duos Ponui(iai) patarima 
atskirais atvejais.

LIEPOS 23 d. Cheetham Public Hali, 
Cheetham Rd., Manchester 8, ivyksta

LITERATŪROS VAKARAS

Vieta pasiekiama visomis mašinomis, 
kuriomis vykstama i Lietuviu Klubą.. 
Išlipti dviem stotelėm anksčiau. VEIKS 
gausi užkandinė ir BARAS. Programos 
pradžia 6 vai. o šokiai 8-11 vai. 
ŠOKIAMS griežia pilname sąstate 
" BALTIC A.” įėjimas kainuoja 2/6.

SVARI IR PATOGI NAKVYNE 
prie pat jūros. Geras ir skoningas 
maistas pilnai dienai 12/6.

PUIKUS MIESTAS .^»STOGOMS!
Rašyti šiuo adresu : 

Mr. Leonardus ZIVATKAUSKAS.
62, Holmfield Rd.. BLACKPOOL. 

skautu vienetai Anglijoje apjungti i šias tris 
vietininkijas : PIETINES ANGLIJOS, su 
Londono miestu, vietininkas ps. St. Čeponis 
(8, Rochford Road, Basingstoke, Hants). 
VIDURINES AN G L1J OS, nuo Northamp- 
tono iki Manchesterio, vietinink. ps. K. 
.Vaitkevičius (55, Byron Street, Derby), ir 
SIAURINES ANGLIJOS, vietininkas v. si. 
D. Damauskas (75, Exeter Street, Roch
dale). Dar neturime jokiu žinių apie lietu
vius skautus Škotijoje. Jei ten tokiu yra, 
prašoma atsiliepti : s. R. SPALIS, 19, West 
View,’ Hopwood Lane, Halifax.

Saskridyje svečiavosi Lietuvos Skautu 
Brolijos Vyriausias Skautininkas. Sąskryd
žiui pirmininkavo vadeiva s. R. Spalis ir 
sekretoriavo v. si. D. Damauskas.

Prieš išsiskirstydami saskridžio dalyviai 
pasiuntė sveikinimus Ministeriui B. K. 
Balučiui ir D. B. Lietuviu Sąjungai per jos 
Pirmininką P. B. Varkala.

Dr. Vyt. Gruodžius

ŠIS BEI TAS
LONDONE — GERAI, 

PARYŽIUJE — BLOGAI
Anglu ro misteris Cripps, gerindama-' 

Britanijos gyventoju maitinimą, leido im
portuoti iš Prancūzijos, palyginti, didelius 
sūrio kiekius. Pirmosios rūšies garsioji 
Camembert’o sūriai tučtuojau dingo iš 
Prancūzijos rinku ir iškeliavo i Anglija, o 
vietinės turgavietės prisipildė antros rūšies 
tokiais pačiais sūriais, kurie, niekeno neper
kami, tiktai užteršė savo ypatingu kvapu 
Paryžiaus gatves.

Pasakėčios varna tupi medyje ir laiko savo 
snape Camembert'a. Po medžiu ramiai sau 
ilsisi lapė, nekreipdama jokio dėmesio i savo 
kaimyne.

—■ Kodėl gi neprašai varnos, kad gražiai 
padainuotu 1 — klausia moderniškas La 
Fontaine’as.

— Nėra darniu I Nereikia rnan jos supu
vusio sūrio . . .

PRANCŪZES PADORESNES UZ 
AMERIKIETES

Prancūzijos Statistikos Valdyba paskelbė 
pramonės sluogsniuose susirūpinimą sukėlu
sius davinius, pagal kuriuos kiekviena 
prancūze i metus suvartojanti tiktai 30 cm. 
" reissverschluss’o," tuo tarpu kai ameri
kietė vidutiniškai jo perka apie 130 cm. i 
metus.

— Štai Įrodymas, kad prancūzė bent 
penkis kartus lėčiau nusirengmėja už amen, 
kones. Štai Europos moterų padorumo 
įrodymas! —džiaugiasi moralės gynėjai.

(j)

Maloniai praleisite atostogas pigiame 
VIEŠBUTYJE-PENSIJONE Londone. 
Pernakvojimas nuo 5/-. Kambarys su 
lovom nuo 12/-. Pusryčiai 2/-.

Pietūs 3 / -.
CEDAR MANSION HOTEL

20 Gunterstone Road.
West Kensington. 

London, W.14 
Telf. FULham 0262

Susikalbama angliškai, vokieškai ir 
rusiškai. Dvi minutės kelio nuo pože
minio st. WEST KENSINGTON ir 
BARONS COURT.

Londono Lietuviu Klubas rengia išvyka 
i pajūri

CLACKTON-ON-SEA

rugpiučio 21 d. (sekmadieni) 
kelionė iškaitant gėrimus ir užkandžius 

18/6

Norintieji vykti prašomi registruotis 
iš anksto pas Klubo sekretorių p. Baruli 

ar Klubo Komiteto narius.

NFORMACIJOiS
SMULKUS SKELBIMAI-----

Mr. Ingham yra suorganizavęs Refugee Housing Society Ltd., kurios tikslas yra 
nupirkti ar išnuomoti namus, kuriuose galėtu būti apgyvendinti EVW senesnio amžiaus 
ir nedarbingi giminės, kurie dėl imigraciniu kliūčių vis dar tebėra Vokietijoje.

Inghamo planas yra radęs pritarimo anglu valdžios ištaigose — Darbo Ministerijoje 
ir Home Office. Pradžia plano įgyvendinimui jau yra davusi Mergaičių Skaučių organi
zacija paskirdama per du metus po 3.000 svaru, tokiu namu išlaikymui, su sąlygą, 
kad tas planas bus įgyvendintas ir namai isigyti iki spaliu mėn. -Kitos anglu organi
zacijos, kaip tai YMCA ir WVS, taipgi pažadėjo parama, o privatūs asmenys jau yra 
prisiuntė čekiu net po 100 svaru.

Draugijos Komiteto pirmininku yra Lady Violet Bonham Carter.
Atsižvelgiant i toki anglu susidomėjimą ir tikėdamos plano pasisekimu bei nauda, 

tautinės tremtiniu draugijos yra nutarusios ta akcija remti, kviesdamos visus EVW 
prisidėti kad ir kuklia pinigine auka.

Aukas galima siusti šiuo adresu: Refugee’s Housing Society, Ltd., Abford House, 
Wilton Road, London, S.W.l.

Ieškomas JUOZAS AŠUTAITIS, arba 
žinantieji jo likimą prašomi pranešti Stasiui 
Ašutaičiui, E.V.W. Hostel, Bishops Tach
brook, Leamington Spa.

Noriu susipažinti ir susirašinėti su lietu
vaite vedybų tikslu, nevyresne 28 metu. 
Esu 28 metu amžiaus. Suinteresuotos prašau 
rašykite šiuo adresu: Alfa Jankauskas, 
Icknield Farm, Ipsden, Oxon.

Mgr. WANDA SWIDERSKA atlieka ivai- 
riusmediciniškus analizus kraujo (Waser- 
manno ir Kahno metodais) šlapumo (ir 
nustato nėštumą), pilvo nenormalumus ir 
1.1. 16, St. Gabriels Rd., London, N.W.2. 
GLA 8776. Taipgi ir paštu.

Kontinentine dešra po 5/9 už švara (ne 
mažiau kaip 3 svarus) išsiunčiame i provin
cija gave pašto orderi. Rašyti: Continental 
Food Supplies, 255, Harrow Rd. LONDON. 
W.2.

Esu 29 metu amžiaus lietuvis, pageidauju 
susirašinėti su lietuvaite nesenesne 27 metu. 
Rašyti: J.T., Wood Lane Hostel, Amble- 
oote. Brierley Hill, Staffs.

Printed by the Dragon Press. 
49-51, John Street, Luton.
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