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SAVAME
Imant labai bendrais bruožais, mūšy 

tremtinių bendruomenę veiklos atžvilgiu 
būtų galima suskirstyti į tris, gal ne vie
nodo dydžio grupes: a) veiklieji, kurie ju
dina ir suka visą bendruomenės gyveni
mą, b) pasyvieji-indeferentai ir c) jauni
mas. Jeigu bendruomenę palyginti su bi
čių aviliu, tai pirmoji grupė būtų bitės 
darbininkės, nuolat plušančios dėl avilio 
išlaikymo ir pasirengusios mirtinai kovai 
su pasikėsintojais. Antroji grupė yra tra
nai. Jie patys beveik nieko neveikdami, pa 
silieka bendruomenėj, kad esant reikalui, 
galėtų pasinaudoti jos autoritetu ir prie 
progos pakritikuoti jos veiklą. Didelė da
lis šios grupės narių savo santykius su tė
vyne tvarko pagal šūkį: kur nueisiu — čia 
namai, kur numirsiu — čia kapai. Trečio
ji grupė — jaunklės bitės, prieauglis. Tai 
labai svarbi bendruomenės dalis, nors ne 
visada tinkamai Įvertinta. Nuo jos pri
klauso bendruomenės ateitis.

Kalbant apie lietuvių tremtinių ben
druomenės veiklą, nenoromis prieš akis 
iškyla tik pirmoji grupė — veiklieji, ly
giai, kaip kalbant apie bičių avilį, galvo
jama tik apie bites darbininkes. Todėl 
šioje vietoje, kalbant apie Didž. Brit. 
Liet. Bendruomenę, jie ir tebus turimi gal 
voj, paliekant kitas dvi grupes nuošaliai.

Neperdedant galima pasakyti, kad DP 
emigracijai pasibaigus, Anglijos lietuvių 
bendruomenės avilys buvo laikomas vie
nas pavyzdingiausių visoj lietuvių išeivi
joj. Susitelkę į Lietuvių Sąjungą, Angli
jos lietuviai ilgiau nei kiti sugebėjo išsi- 
lakyti vieningi ir atliko ne vieną tikrai 
pasigėrėtiną darbą. Darbščios ir energin
gos bitės darbininkės ne tik sugebėjo leng 
vai atidirbti už savo tranus, bet ne vieną 
jų pritraukė ir į savo eiles. Pirmą didesnį 
sukrėtimą bendruomenė išgyveno po to, 
kai prasidėjus naujai emigracijai, labai 
didelį savo narių spiečių išelido anapus 
Atlanto. Šis spiečius ne tik žymiai nusilp
nino pačią bendruomenę, bet taip pat bu
vo palikęs kažkokį užkrečiantį netikrumą. 
Vieni abejojo ar iš viso čia dar verta pa
silikti ir taikstėsi sekti išvažiavusius, kiti 
būkštavo ar gražiai pasinešęs bendruome
nės veikimas dėl sumažėjusio narių skai-

AVILYJE
geriausi norai nueina vėjais. Bet toks siū
lymas jau būtų pavėluotasr Tačiau būtų 
labai sveikintinas dalykas, kad į naujai 
organizuojamas partijas būtų priimami 
tik Liet. Sąjungos nariai. Kitaip sakant, 
kiekvienas partijos narys privalėtų pri
klausyti Sąjungai ir atlikti nario prievo
les. Galima diskutuoti Sąjungos reorgani
zaciją, ginčytis dėl jos veiklos metodų ar 
dėl jos vardo, bet organizaciją, jungiančią 
visus šio krašto lietuvius privesti prie di
desnio nusilpimo, būtų nedovanotinas pra
sikaltimas.

Prieš keletą mėnesių mūsų bendruome
nės avilys buvo gerokai parūkytas iš vi
daus. Viename liet, laikrašty pasirodė net 
per du numerius nusitęsęs straipsnis, ku
riame be kita ko gana kritiškai apžvelgta 
Liet. Sąjunga, jos veikla, spauda, įsigyto
jo nuosavybė ir padaryta priekaištų pa
čiai Sąjungos vadovybei. Šis straipsnis 
vienų buvo sutiktas su dėmesiu, kitų su 
nusistebėjimu.

Iš šių kelių pastabu, matyti, kad mūsų 
avilio šeimyna, beleisdama vis naujus 
spiečius, yra kiek apsilpusi. Kadaise labai 
sandariose jo sienose yra atsiradę šiokiu 
tokių plyšelių. Tačiau atrodo, kad jie nė
ra gilūs ir esant geriems norams, lengvai 
duosis užtaisomi. Tikėkim, kad papūtus 
šiltiems vasaros vėjams, mūsų tūkstanti' 
šeima vėl stos į darbą gaji, vieninga ir 
nesumažėjusi.

J. Lūža.

NAUJOJO SOVIETŲ 
REPATRIACINIO KOMITETO 
BERLYNE AKCIJA PASIEKĖ 

JAU IR PABALTIECIUS
Kaip jau „E. Lietuvis“ neseniai prane

šė, Rytų Zonoj Berlyne įsistegė naujas 
„privačios iniciatyvos“ Sovietų Repatriaci 
nis Komitetas, pasivadinęs „Komitet za 
wozvraščenije na rodinu“. Šis Komitetas 
pradėjo savo veiklą išleisdamas balandžio 
mėnesyje pirmąjį numerį propagandinio 
laikraštuko, pavadinto tuo pačiu, kaip ir 
pats komitetas vardu. Laikraštukas išleis
tas rusų kalba. Jame pažymėtas Komiteto

PAGARBA MOTINAI
Mama — kaip žaviai skamba tas žodis, 

kūdikio tariamas. Motina — koks gražus 
šeimos ir visuomenės vartojamas vardas 
moters, kuri mus išnešiojo ant rankų, už
augino, išauklėjo ir išleido j žmones.

Kalbėdami apie lietuvę motiną, mes visad 
vaizduojamės ją rūpestingą, darbščią tau
rią, kuklią ir kantrią. Niekad turbūt skau
džiau nebuvo sužeista lietuvės motinos šir-

čia lietuvę motiną amžinai rūpintis ir bū- 
dėti iki savęs, savo skaudulio užmiršimo. 
O juk reikia atsiminti, kad ne vien ašaros, 
bet ir šeimos dūmai kartais graužia akis, 
kad ne kiekviena turi idealų gyvenimo drau 
gą-

Nepriklausomoje Lietuvoje buvo įsigalė
jusi tradicija kiekvieno gegužio pirmąjį sek 
madienj ypatingu būdu pagerbti lietuvę

dis, kaip šio karo metu. Trys Krašto oku- motiną, prisimenant jos nuopelnus Tautai

7 DIENOS
Roma. Reikalaudami atlyginimo padidi

nimo, 50.000 vidurinųjų mokyklų mokyto
jų Italijoje paskelbė penkių dienų streiką.

* * *
Londonas. Visais būdais stengiamasi iš

vengti gelžkeliečių streiko, kurs turėtų 
prasidėti gegužio 1 d. Darbo ministeris su 
profsąjungų centro organais stengiasi ras
ti išeitį ir pasiekti susitarimą. Transporto
komisija jau organizuoja gyventojų aprū
pinimo priemones, jei streikas visdėlt.0 
kiltų.

♦ ♦ *
Belgradas. Jugoslavijos parlamentas 

vienbalsiai patvirtino Balkanų patariamo
sios tarybos steigimą, šią tarybą sudarys 
Jugoslavijos, Graikijos ir Turkijos atsto
vai. * ♦ *

Pekingas. Iš Maskvos pranešama, kad 
Kinijoje nubaustas mirties bausme 41 
žmogus už tariamąją antirevoliucinę veik-

* * » _
Frankfurtas. Valstybės prokuroro įsaky

mu, Frankfurte buvo suimti devyni vokie- 
čių-sovietų draugijos ■ organizacijos vado
vai. Pasirodė, kad tos kultūros vardu va
dinamos organizacijos priedangoje buvo 
varomas šnipinėjimo ir vidaus santvar
kos ardymo darbas.« * *

Miunchenas, čia miego tabletėmis nusi
žudė vokiečių filmų aktorė Sybile Smitz. 
Ji skundėsi pametusi kontaktą su meno 
pasauliu.

* * *
Konnesreth. Apie 5000 žmonių, tarp jų 

ir daug užsieniečių, aplankė prieš pat Ve
lykas Teresę Neumanaitę, kuri tuo metu 
išgyvena Kristaus kančias, šį Didijį Penk 
tadienį ypač stiprūs buvo tie jos išgyveni
mai. T. Neumanaitė jau beveik trisdešimt 
metų turi ant rankų, kojų ir šone Nukry
žiuotojo žaizdas, kurios atsiveria kiekvie- 
nerių metų Didįjį Penktadienį. Ši stigma- 
tikė nuo pat pirmojo žaizdų atsivėrimo 
meto nieko nevalgo, nors būdama jauna 
dirbo visus namų ruošos darbus. Visas jos 
maistas ir stiprybė yra kasdien priimama 
komunija. Ji gyvena Bavarijoje.* * »

■Sius-riebus sužlugdytas. Tačiau taip ne
atsitiko. Emigracijos įkarščiui praėjus, bu 
vo konstatuota, kad mūsų avily dar yra 
likęs ne mažas branduolys su vienu tūks
tančiu bičių darbininkių.

Savo gyvastingumui įrodyti, šis bran
duolys pasinešė į naujus žygius: įsigijo 
didesnius namus Londone ir vasarvietę 
provincijoje. Paskutinysis pirkinys, sukė
lęs ir tebekeliąs tam tikras diskusijas, yra 
gana įdomus eksperimentas. Visi gerai ži
no, kad Liet. Sodyba dabartinėj padėty 
pajamų pati iš savęs turėti negali. Ji turės 
būti išlaikoma iš tų pačių kišenių, kurios 
tiesioginiu ar netiesioginiu būdu remia ir

ir redakcijos adresas: Berlynas,. Beren- 
stasse 65. šio laikraštuko pirmąjį nume
rį jau gavo paštu daugelis pabaltiečių ir 
kitų tremtinių, Vokietijoje kurių tik ad
resus žinojo to Komiteto agentai, gyve
nantieji Vokietijos Rytų Zonoje. Laikraš
tukas siuntinėjamas iš Leipcigo, Dresde- 
no ir kitų Rytų Vokietijos miestų, užda
ruose vokuose. Prieš mane gulinčiojo to
kio voko antroje pusėje ranka užrašytas 
siuntėjo adresas toks: „B. Schneider, Leip 
zig, Pfeilstr. 4“.

Visą pirmąjį to laikraštuko puslapį už
ima ilgas to Repatriacinio Komiteto atsi
šaukimas tremtinius, esančius Vakaruo-

pacįjos, trėmimai, suardytos šeimos, vaikų 
slapstymasis, areštai, kalinimai, žudymai, 
bėgimas iš Tėvynės, bombardavimo siau
bas, skurdas, šaltis ir alkis pabėgėlių stovyk 
lose, gimtosios žemės ilgesys, apatija ir tra
gedija, kai nežinomas dukters, sūnaus vyro, 
brolio, sesers likimas. Visa tai turėjo pakelti 
jei ne kiekviena, tai dažna lietuvė motina.

Šiandien ant jos pečių kraunama parei
ga svečioje šalyje kovoti dėl vaikų lietuviš
kos dvasios išlaikymo. Į ją dedamos viltys 
dėl mūsų ateities, dėl mūsų tautos žiedo i 
saugojimo nuo nutautėjimo. Ją maldauja
ma atlikti lietuvės motinos uždavinį išeivi
joje kaip galima įspūdingiau. Visa tai ver-

ir Tėvynei. Buvo skaitomos paskaitos, ren
giamos specialios programos. Šeimose taip 
pat išskirtinai buvo pagerbiamos savo mo
tinos, pamylimos dovanomis, klusnumu, pa 
tarnavimu. Šios gražios tradicijos gyvos ir 
išeivijoje — lietuvės motinos šlovei įvairios 
organizacijos daro parenigmus. O atplėštieji 
nuo šeimų bent mintimis tą dieną nuskren
da į gimtinę, sielvartingai prisimindami 
šviesiausias vaikystės dienas motinos prie
globstyje, savo gimdytojos veidą, jos pamo
kančius žodžius ,o daugelis mūsų ir jos pas
kutinę valią, jos kapą augštajame kalnelyje.

Meilė ir pagarba lietuvei motinai!

Vašingtonas. Amerikoje tikimasi, kad 
Vietname neprieis prie kruvinų susirėmi
mų. Šiaip ar taip premjeras Diemas turės 
prisipažinti nesugebėjęs valdyti krašto, 
kurio trys religinės sektos turi savo pri
vačias armijas. Jam teks arba pagrindi
nai pertvarkyti vyriausybę, arba visiškai 
pasitraukti.

* * *
Vašingtonas. Siamo premjeras Pibul 

Songgramas atvyko į JAV padaryti oficia
lų vizitą.

* * *
Bonna. Vakarų Vokietijos projektuoja

moji karinė aviacija (Luftwaffe) turė-
išlaiko visą lietuvišką veiklą tremtyje. Ta 
čau už jos pirkimą daugelio buvo pasisa
kyta teigiamai. Tuo tarpu siūlymas įsigy
ti neabejotinai pelno duodančią didesnę 
ūkinę įmonę nerado pritarimo. Toks jau 
yra lietuviškas būdas — jis nemėgsta ri
zikos. O gal čia nulėmė ir tas faktas, kad 
tūlas tautietis, aukodamas keletą svarų, 
tarėsi ne tik paremsiąs iletuvišką veiklą, 
bet kartu lyg ir nusiperkąs teisę į prie
glaudą senatvėje, už tai nesiimdamas jo
kios atsakomybės. Kaip ten bebūtų tai 
yra pirmas lietuvių ryžtingas žygis išeiti 
iš dulkėto miesto į žydinčius laukus ir 
linkėtina, kad šis žygis duotų ko geriau
sių rezultatų.

Deja, vieno didelio spiečiaus į' užjūrius 
mums neužteko. Likusieji pradėjo skilti 
pačiame avily. Anot pokštininko Plunks
nagraužio, mūsų ne per gausi šeimyna jau 
esanti pasidalinusi bent į tris partijas. Te
gu lietuviškoji bendruomenė dar ir nebū
tų taip lygiai, taisyklingai į politines at
žalas išsišakojusi, tačiau visdėlto naujai 
atsirandančios partijos ir sambūriai bend
ruomenės kamieno nestiprina, bet tiktai 
silpnina. Tuo labiau, kad politiškas susi
skaldymas nepalieka be įtakos asmeniš
kam bendradarbiavimui ir net grynai kul
tūrinių organizacijų veiklai.

Pripuolamai yra tekę girdėti keleto šio 
krašto gyventojų nuomones apie tremtinių 
politines partijas. Jų manymu, polit. par
tijos be faktiškos valstybės ir parlamento 
yra tik tuščias jėgų eikvojimas. Tų jėgų, 
kurios turėtų būti sutelktos prarastai kraš 
to laisvei atgauti. Dar labiau jiems yra 
nesuprantamas polit. partijų gausumas. 
Tokios milžiniškos pasaulio valstybės ir 
imperijos kaip JAV ir Anglija išsprendžia 
visas savo politines problemas, turėdamos 
tik po dvi pagrindines partijas. Supranta
ma, kad jieškant visada galima rasti argu 
metnų partijų reikalingumui pateisinti, 
bet kyla klausimas ar jų per didelis gau
sumas nėra kaip tik politinio nesusiorien- 
tavimo pažymys.

Žinoma, būtų buvę idealu jei politinių 
partijų organizavimas būtų atidėtas iki 
grįžimo į tėvynę, šiuo metu svarbiau už 
visas partijas yra vienybė, be kurios ir

se. Atsišaukimas pasirašytas įvairių So-
vietų Sąjungos veikėjų, kariškių, spaudos 
ir literatūros darbuotojų, o jų tarpe ir 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos „atstovų“, bū

sianti 20 vienetų, o kiekvienas vienetas

PILKI PRAGIEDRULIAI
tent: gen. maj. Michajlow Nikolaj, Dubovi 
kin Aleksėj Nikolajevič, Muratow Igor, 
Mitrofanov Nikolaj Ivanovič, Lebedew 
Aleksadr Fedorovič, Rodnikov Valentin 
Aleksandrovič, Krutij Josif Pawlovic, Pa- 
nyc Nikolaj Timofejevič, Korob Josif Jo- 
sifpvič, Kjaosaar Juhan Juhanovič — fi
losofinių mokslų kandidatas, Tartu vals
tybinio universiteto docentas, (estas), Ma 
glakelidze Salva Nikolajevič, DAUGU- 
VIETIENĖ Nelė Iwanova, užsitarnavusi 
artistė Vilniaus Dramos Teatro Lietuvos 
SSSR, Dostalj Nikolaj Vladimirovič, Ta- 
rajmovič Josif Iwanovlč, Muzafarow Ak
ram, Razgonin Aleksandr Iwanovic, Pru- 
sis Alfons Perovič — Rygos miesto valsty 
binio projektavimo instituto vyresnysis 
inžinierius (latvis).

Atsišaukime, mums jau žinomos for
mos propagandiniais viliojimais kviečiami 
visi tremtiniai grįžti į „plačiąją tėvynę“.

T. Mintus

Vašingtonas. Sovietai sutiko grąžinti 
Amerikai 62 laivus, paskolintus jiems ka
ro metu. Iš viso, sovietai tokių laivų yra 
gavę 186.

Maskva. Trys vakarų valstybės, pakvies 
tos pasirašyti Austrijos sutartį, įteikė no
tas sovietų vyriausybei dėl užsienio rei
kalų ministerių susitikimo Vienoje. Sovie
tai jau spėjo apkaltinti Vakarus. „Prav- 
da“ rašo, kad parengiamasis ambasado
rių susitikimas tik nuvilkins reikalą.

* * *
Londonas. Pranašaujama, kad po aštuo- 

nerių metų Anglijos keliais riedės 11 mi- 
lionų automašinų, ir kad vyriausybei jau 
pats laikas susirūpinti keliais, nes ir da
bar jais važinėti jau perankšta. Vien tik

NUOLAIDŲ RUNGTYNĖS
Ar norėdamas pabrėžti nepriklausomą 

nuo Maskvos politiką, ar spalvotųjų tautų 
konferencijos nuotaikų paveiktas, raudo
nosios Kinijos atstovas Cu En Lai staiga pa 
reiškė, kad jis sutinkąs pradėti tiesiogines 
derybas su Amerika, kad komunistinė Ki
nija neturinti noro kariauti su amerikiečiais. 
JAV vyriausybė tuoj atsiliepė į šį pareiški
mą. Iš raudonųjų kinų buvo pareikalauta, 
kad jie nedelsdami sutiktų pradėti ginklo 
paliaubų Formozos rajone derybas, paleistų 
kalinamus amerikiečius lakūnus ir atvyktų 
JTO kvieičami išdiskutuoti visus Tolimųjų 
Rytų degtinuosius klausimus. Jiems taip 
pat buvo priminta, kad JAV ten turi sąjun
gininką, kurio dalyvavimas tokiuose pasita 
rimuose turėtų būti neišskirtas. Savaime su
prantama, kad kalba ėjo apie tautinės Ki
nijos respubliką. Ne gana to, Vašingtone 
buvo nusistatyta neginti Quemoy ir Matsu, 
jei tų salų puolimas dar nereikštų invazijos 
į Formozą. Ciang Kaišekui net buvo patar
ta pasitraukti iš tų salų, tačiau tik didžio
sioms valstybėms garantavus Formozos ne
liečiamybę. Senatorius Knowlandas tokias 
Eisenhoverio ir Dulles nuolaidas pavadino 
nesąmone, o Cu En Lai davė žingsnį atgal. 
Jis vėliau pasisakė, kad jo pasiūlymas tu
rįs ir sąlygą, būtent, kad jokie pasitarimai 
negali turėti įtakos į kinų liaudies teisę iš
vaduoti Formozą. Tokiu būdu, Cu En La
jaus taikingi žodžiai yra skirti propagandos 
tikslams. Žinodami tai, ar nekreipdami į 
savo priešo kalbas dėmesio, laisvieji kinai 
pareiškė niekad nesutiksią atsisėsti prie 
bendro stalo su komunistais. Kaikas jau 
toms komedijoms ploja ir pranašauja rau
donųjų atsivertimą, bet atrodo, jog per- 
anksti. Jie užmiršta, kad komunizmas ne
lyja nejudėdamas.

žygius smerkiančios rezoliucijos suminkš
tintos iki bendrų frazių. Baigmės komuni
kate apsiribojama tik kolonializmo pasmer
kimu ir pageidavimu kaip galima greičiau 
baigti užgrdbimo politiką bei likviduoti se
nus tos rūšies nesusipratimus. Komunikate 
taip pat kalbama apie valstybių teisę dėtis 
prie regioninių sąjungų, suderinimų su JTO 
principais, apie Indonezijos teises į Naują
ją Gvinėją, apie Moroko, Tuniso ir Alžiro 
teises į nepriklausomybę, apie arabų teises 
Palestinoje ir pasisakyta prieš Pietų Afrikos 
rasinę politiką. Nusiginklavimo klausimu 
taip pat pasisakyta... Ypač baimingai kalba 
ma apie atominį karą ir ■ reikalaujama tą 
ginklą uždrausti. Kreipiamasi į visas vals
tybes gera valia spręsti tarptautinius gin
čus ir raginama nusiginkluoti. Tarp konk
rečių nutarimų pažymėtini: ūkinis bendra
darbiavimas su kitų rajonų valstybėmis ir 
nesipriešinimas įsileisti užsienio kapitalą. Ar 
esama dar kokių slaptų rezoliucijų, sunku 
pasakyti, nes slapti dalykai tam ir yra slap 
ti, kad apie juos gatvėje neplepėtų, tačiau 
konferencija buvo naudinga. Ten nebuvo 
suokalbio prieš baltąją rasę, nors buvo pa
daryta jai priekaištų. Ten pasisakė lig šiol 
kaip ir tylėję žmonės, tačiau pajutę savo žo 
džio svorį. O jei tas jų žodis buvo palankus 
mums, tuo geriau. Ypač atkakliai Pabaltijo 
valstybių užgrobimą akcentavo Ceilono 
premjeras sir John Kotelewala. Garbė jam.

Varšuva. Daugelyje Lenkijos vietų siau
čia šiltinės epidemija.

* * *
Tokio. Japonijos vyriausybė pranešė so

vietams, kad pasikalbėjimus taikos sutar
ties reikalu ji sutinka turėti. Londone.

* * *
Viena. Čekoslovakijos premjeras Vilia-

po tris eskadriles. Visą aviaciją aptarnau
sią 80.000 karininkų ir kareivių.

* * *
Niujorkas. JAV rengiasi pastatyti ato

mo energija varomą prekybinį laivą, kurs 
bus siunčiamas į visus pasaulio uostus pa 
demonstruoti amerikiečių taikos tikslus.

Bonna. Vak. Vokietijos kancleris atme
tė mintį, kad sovietų meškerė Austrijai 
gali sužavėti federalinę respubliką. Vak. 
Vokietija esanti ir daug didesnė, ir eko
nomiškai stipresnė. Adenaueris dar pa
brėžė, kad Vak. Vokietija yra Euronps 
centre, o ne pakraštyje, kad ji negali lik
ti toliau izoliuota, bet nori bendradarbiau 
ti su laisvuoju pasauliu, nes be vokiečių 
ir NATO negalėtų atlikti savo uždavinio.

* * *
Londonas. Vienas lakūnas-mokinys pa

kilo iš Thomey salos aerodromo kariniu 
lėktuvu (RAF) ir po trijų valandų skrai
dymo sudužo prie Lea Bridge reservo. J 
pakilo savavališkai, buvo sekamas kito 
lėktuvo, įspėjamas per radiją, bet nelai
mės neišvengė. Smulkmenos dar nežino
mos.

* * *
Sirakūzai. Pranešama, kad atostogaująs 

Churchillis serga sloga. Šią savaitę jis 
grįžta namo, nes žada prisidėti prie rinki
minės kompanijos.

Londonas. Trys didžiosios Vakarų vals
tybės rūpestingai rengiasi numatomai kon 
ferencijai, kurioje dalyvau ir sovietai. 
Balandžio 27 d. Londone susitiks D. Bri
tanijos, JAV ir Prancūzijos ekspertai, ku
rie parengs medžiagą tų trijų valstybių 
užsienio reikalų ministerių pasitarimams 
Paryžiuje, gegužio 8 d. Bus pasitarta ly
giai ir su kancleriu Adenaueriu. Tokiu 
būdu bus pasirengta kalbėtis su Maskva, 
ir tai kaip galima greičiau, nes pageidau
jama dar vieną kartą išsiaiškinti, o rasit 
ir sumažinti tarptautinę įtampą.

nuo Didžiojo ketvirtadienio iki Velykų 
antros dienos susisiekimo nelaimės nusi
nešė į kapus 66 žmones iš 4.006 sužeistų, 
lą. Jie esą buvę Čiarig Kaišeko „gengstė- 
riai“. 150 įtariamųjų dar kalinama.

KONFERENCIJOS NUTARIMAI
29-nių Azijos-Afrikos valstybių konferen 

ciją Bandunge, Indonezijoje, pasibaigė. Dėl 
Cu En Lai ir Nehru aktyvumo, komunistų

mas Siroki išmestas iš Slovakijos kompar
tijos politbiuro. Pragos radijas nepaaiš
kino jo pažeminimo priežasties, nors Si
roki, kaipo komunistas, pasižymėjo bru
talumu ir atkaklumu.

Kagašima. Japonai pirmą kartą išrinko 
moterį į savivaldybės tarybą. Ta moteris 
yra ponia Fukuko Ura, gydytojo žmona; 
47 m. amžiaus.

1
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SPAUDOJE PASIDAIRIUS
AUKSINIS JUBILĖJUS skirtingos kartos — jaunimas ir senimas

,>„*....... išsiskiria vertindami tuos pačius reiški-Amenkos lietuvių socialistų leidžiamas ■ Nesutaria, rungiasi ir kovoja parti- 
„Keleivis“ mini savo keliones pusamžio . T5piviini„ ir nenaiėeia sutansukaktį. Mūsų spaudos išeivijoje sąlygo- ate”viaiF P 3 SUtap
mis, tai tikrai pažymėtina sukaktis, ir to u SKlrtlnS0 met0 ateiviai, 
savaitraščio leidėjus bei redaktorius gali
ma tik sveikinti. Kokie yra laikraščio už
daviniai? Tuo reikalu „Keleivis“ trumpai 
ir aiškiai pasisako:

„Mūsų laikraščiui minint 50 metų su
kaktį reikia pakalbėti apie agrindą kuriuo 
laikraštis remiasi. Tas laikraščio pagrin
das yra jo skaitytojai.

Tik dėka laikraščio skaitytojams mūsų 
„Keleivis galėjo eiti per 50 metų ir tiktai 
nuo skaitytojų priklausys ir tolimesnis jo 
ėjimas.

Per 50 metų daug lietuviškų laikraščių 
išeivijoj ir ypač čia Amerikoj pasirodė ir 
vėl išnyko. Jie turėjo užsidaryti, nežiū- 
žint leidėjų ir redaktorių pasiaukojimo, 
todėl, kad skaitytojai jų neparėmė. Be 
skaitytojų nėra laikraščio.

Laikraštis turų tarnauti skaitytojams, 
nešti jiems geras ir liūdnas žinias, duoti 
pasiskaitymų liuoslaikiui praleisti, patiek
ti naudingų informacijų, nušviesti įvykius 
pagal geriausią redaktorių ir bendradar
bių supratimą. Dėl to patarnavimo skaity
tojai laikraštį ir užsisako arba perka. Bet 
visvien tarp laikraščio ir jo skaitytojų yra 
ne tik pirkimo ir pardavimo santykiai.“

Geriausias ar nepergeriausias yra „Ke
leivio“ redaktorių ir bendradarbių supra
timas, šį kartą nenagrinėsime. Reikia pa
sakyti tik tai, kad jubiliatas turi savo vei
dą, turi savo būdingus bruožus, nors ir ne 
visiems patinkamus. Beje, visokių, kaip 
yra sakoma, yra, visokių ir reikia. Jei 
„Keleivis“ pajėgė išsilaikyti 50 metų, va
dinasi, jis turi savo auditoriją. Jei taip, 
tai gyvuos jis ir ateityje, o Maikis aiškins 
savo tėvui mokslo ir politikos dalykus bei 
ateistinius samprotavimus.

EUROPOS LIETUVIS___________________________________

26 DIENOS
Ne vienos kartos ateivių nesusikalbėji

mo reiškiniai, dėl kurių dažnai apgailes
taujame, yra visų tautų imigrantų tarpe, Nuo šiandien nebegalima dalyvauti įvai- 
ypač tarpe tų,, kurie atvyko masiškai tuo- ,riose konferencijose ir viso pa

saulio parlamentuose, nebežinai kokių 
naujų laimėjimų pasiekė diplomatai, 
mokslininkai ir atominių bombų specialis 
tai, nebegalima patirti kurios filmų žvaigž 
dės išsiskyrė su vyrais, kas laimėjo rung
tynes ir kiek žmonių užsimušė eismo ne
laimėse. Visa tai iki šiol sužinodavai už 
keletą penų ir kojos p ro fabriko vartus 
nei skeldamas.

Ir taip tęsėsi 26 dienas. Per tą laiką 
įvyko daug įdomių dalykų ir net nelauktu 
staigmenų. Apie visa tai trumpai išgirsda

Vieną dieną anglų laikraščiai nebepasi- žinoma, šiuo metu toks pavojus atrodo 
rodė. Į darbą vykome be įprastinio prie- ne tik nerealus, bet ir neįsivaizduojamas, 
do — kasdieninės spaudos. Pirmą dieną Kai mes turime knygų leidyklas beveik 
kažkaip ne .smagu, o per pertraukas tie
siog nėra ką nusitverti. Atrodo keista.

Nr. 17; (397) 28. IV. 195S.

R. Šilbarojis

BE MOTINOS

APIE LYČIŲ HARMONIJĄ
A. Kučinskienė „Darbininke“ nagrinėja 

vyro ir moters bendruosius charakterio 
bruožus ir čia pat daro išvadas. Jį sam
protauja:

„Moteriškumas dažnai suprantamas 
kaip vyriškumo priešybė, tarsi tie du da
lykai būtų vienas kitam visai priešingi. 
Žinoma, iš pirmo žvilgsnio tuojau paste
bime, kad moteris ir vyras yra skirtingi 
savo kūnų; toliau įžvelkim skirtumus dva
sias, elgsenos ir santykio su aplinka. Tai 
lengvai pastebime dar vaikuose. Štai, mer 
gyte prieš veidrodį įmantriai taiso savo 
garbanėles, o berniukas, aužergęs kėdę, 
žirginėja po visus kambarius. Na, ir mes 
atsidustame: „tai tikra moteris! tai tikras 
vyras!“. Galime sutikti, jog tomis vaikiš
komis apraiškomis rodosi kai kurie vyriš
kos ir moteriškos prigimties skirtumai. 
Bet ar jie tokie jau priešiški, nesutaiko
mi, kadturėtų net būti nesusipratimų prie 
žastimi? Ar nėra tik priešingai? Ar vy
riškumas ir moteriškumas neturi vienas 
kito papildyti, ypač kai nėra mėgdžiojami 
ir dirbtiniai, natūralūs, gilūs, sakytumei, 
be jokių priemaišų. Štai kodėl vienas žy
mus mūsų laikų biologas ir medikas vi
sai teisingai žmonijos labui linki, kad 
vyras kasdien bręstų vis vyričkesnis, o 
moteris — moteriškesnė.“

Į straipsnio oabaigą autorė konkretizuo 
ja:

„Iš to viso galime daryti išvadą, tą pa
čią, kurią yra padaręs La Bruyere: „žmo
gus nėra patenkintas tik pats savimi“. Tai 
tinka ir moteriai ir vyrui. Kiekvienas ieš
ko kitam savo papildo. Tokia jau yra mū
sų prigimtis. Kas eina prieš prigimtį, eina 
prieš realybę. Geriausias dalykas yra tą 
savo prigimtį, vyrišką ar moterišką, to
bulinti, btet ne ją kraipyti. Šia prasme Xa
vier de Maistre yra teisingai pasakęs: 
„Moteris, kuri mėgdžioja vyrą, yra ne kas 
kita kaip beždžionė.“ >

Ką gi, leistis į karštas diskusijas neap
simoka, nes visvien teks prieiti panačią iš
vadą. Taip, .moteris graži savo moterišku
mu, o vyras puikus savo vyriškumu, štai 
ir viskas. Neverta gaišti.

NESUBLOŠKIMO PRIEŽASTYS
Apie senosios ir naujosios išeivijos psi

chologinius skirtumus kalba „Tėviškės 
žiburiai“. Ten rašoma:

„Gyvenime daug kas nesusikalba. Dar
numo pasaulyje gal mažiau negu nesuta
rimų bei nesusipratimų. Nesutaria valsty
bės, rungiasi tautos, nesutaria atskiros 
tautų grupės, nesutaria tos pačios tautos

jaus po karo ir jų tautiečių anksčiau įsi
kūrusių šiuose užjūrio kraštuose. Nepajė
gia susigyventi nei pav. lenkai, nei ukrai
niečiai, nei net vokiečiai ar suomiai su 
anksčiau čia atvykusiais savo tautiečiais. 
Normalesni santykiai yra tik latvių ir es
tų čionykštės visuomenės, kurios yra veik 
vienalytės, nes senesnės kartos jų emi
grantų beveik nebuvo“.

Po palyginimų senosios ir naujosios iš
eivių kartos išgyvenimų bei požiūrių į 
Lietuvą, tame pačiame vedamajame skai
tome: '

„Naujasis ateivis lyg ir apsivylė, kad 
kova dėl tautos laisvės pasirodo būsianti 
tikrai ilga, kad čia ji niekuo nelengvesnė, vom per radiją. Bet pasakytas žodis, toli 
kad čia pagaliau nebeaišku nei kaip ją 
vesti, net ir laiko nėra, nes jį suėda dar
bas dėl duonos ir dangos. Ir įsimeta kaž
koks graužikas į krūtinę su amžinuoju ne
rimu. Viskas negerai. Ir aplinka ir žmo
nės...

Nuo pirmųjų susitikimų jau praėjo pen
ketas ar šešetas metų. Nusivylimų įspū
dis atrodo turėtų būti išblėsęs. Tad gal ir 
bendrą kalbą būtų nebe taip sunku pra
dėti. Reikia tik rasti, kur patogiu vietų 
toms kalboms...“

Mums atrodo, kad patogiausia susikal
bėjimui vieta yra kultūros arena. Spau
da, literatūra, teatras ir apskritai kult’ 
riniai parengimai gali tik suartinti ir abi 
šalis priversti prašnekti bendra kalba, nes 
grožįo poveikis tik artina. Žinoma; jog 
pavyzdžiai patys už save kalba. Kultūros 
arenoje ir tauriajam patriotizmui atsigau
ti ir pražysti netrošku. Ar tik ne todėl da
bar spaudoje vėl keliamas Kultūros Fon
do klausimas. Tikrai sveikintini balsai.

viso Vakarų pasaulio dideliuose miestuo
se ir begales lietuviškų laikraščių bei žur 
nalų, pradėti galvoti apie mūsų spaudos 
sunykimo pavojų, atrodo, neprasminga. 
Tačiau toks pavojus yra ir jis kaip tik 
glūdi toje didelėje gausybėje. Spaudos pa
jėgumą ir įtaką nusako ne tiek leidyklų ir 
leidinių skaičius, kiek tų leidinių tiražas 
ir prenumeratorių gausumas. O šis klausi
mas kaip tik ir yra pas mus pats tragiš
kiausias. Gal tik viena kita knygų bei 
laikraščių leidykla išsiverčia be nuostolių. 
Dauguma jų skursta dėl menko skaityto' 
ir prenumeratorių skaičiaus. Pagaliau 
reikia mums pavyzdžių toli jieškoti. 
žvelkime į savo taip jau labai kuklų, 
vis iš skolų nepajėgiantį išsikrapštyti
Lietuvį“. Ir tik vieno dalyko jam labiau
siai trūksta — skaitytojų.

Km rytuos mirties sparnai išaugo, 
Žemė dūmais ir krauju alsavo. 
Iš tėvynės bėgdamas nuo siaubo. 
Palikau aš motinėlę savo.

Šiandien sunkų sielvartą nešuosi, 
Lyg šunelis iš namų išvytas.

Ir kas naktį tremtinio sapnuose 
Tu mane lankai, brangi mamytė...

Ankstų rytą paukštužėliams giedant, 
Vakare saulutei nusileidus

Man vaidenas, lyg lelijos žiedas, 
Geras, geras motinėlės veidas.

ne- 
Pa- 
bet 
„E.

Kai dangus ramus, šviesus ir grynas 
Ir kai vėtros, kai perkūnas trankos, 
Vis jaučiu, kaip meiliai apkabina 
Svtlnios, švelnios motinėlės rankos.

gražu, taip „neprilimpa“ kaip spausdintas. 
Jo nei patikrinsi, nei pakartosi. Visur 
jautėsi kažkoks dvasinis dusimas ir neži
nojimas. Ypačiai negalavo sporto entuzi
astai. Kai kurie pesimistai jau buvo pra
dėję kalbėti, kad žmones per tokį ilgą lai
ką atpras nuo laikraščių ir jų visai nebe
norės skaityti. Tačiau jie ir patys savo 
kalbomis netikėdami laukė laikraščių pa
sirodant. Ir vieną dieną jie vėl pasirodė...

Per visą šį laikraščių nebuvimo laiką 
kasdien ateidavo į galvą mintis — kas 
atsitiktų, jei vieną dieną šitaip imtų ir su 
stotų ėjusi mūsų lietuviškoji spauda. Jei 
susilikviduotų visi 95 plačiame pasaulyje 
išsisklaidę lietuviškieji leidiniai ir užsida
rytų visos 80 leidyklų. Kas tada atsitiktų? 
Aišku — mes tada įžengtume i paskutinę 
tautinio išmirimo stadiją.

Norint mūsų spaudą sustiprinti ir ją pa
daryti patrauklesnę reiktų perijodinių lei
dinių skaičių iki minimumo sumažinti, o 
skaitytojų ir bendradarbių skaičių iki 
maksimumo padidinti. Kitokios išeities ne 
galima išgalvoti. Leidę savo spaudai su
nykti, jos per 26 dienas nebeatstatysim, 
o be savos spaudos nei vienas tikras lie
tuvis gyventi negalėjo ir negalės. Kas pra
rado savo turtą, tas yra daug nukentėjas, 
kas neteko tėvynės — to širdies žaizda 
yra neužgydoma, o kas prarado tėvų kal
bą ir ta kalba spausdintą 
pasidarė visiškas dvasios

Gal kada gimton šalin sugrįžęs 
Ir buities atvertęs naują lapą, 
Pastatysiu balto klevo kryžių 
Ant brangios motulės savo kapo...

žodį — tas 
ubagas.
J. Raskila.

jau

ŽYDINTIS PAVASARIS MARIJAI
— Sveč. Mergele, Tu esi tokia didi 

ir tokia galinga, kad jei kas nori ma
lonės ir nesikreipia j Tave, tas nori, 
kad jo troškimas (Skristų į Dangų be 
sparnų.

KETURI NAUJI STUDENTAI
ABITURIENTŲ IŠLEISTUVĖS
Gimnazijos VIII klasė š.m. balandžio 

16 d. surengė abiturientams išleistuves. Iš 
leistuvėse dalyvavo Gimnazijos direkto
rius dr. Literskis, Krašto V-bos pirminin
kas P. Zunde, Kr. V-bos narys J. Glemža, 
Gimnazijos mokytojai, VIII kl. mokiniai 
ir svečiai.

IX-tosios, abiturientų, klasės auklėtojas, 
mokyt. Natkevičius, mokyt. S. Antanaitis 
ir mokyt. Jurkaitis^savo kalbose išreiškė 
pasigėrėjimą abiturientų pasiektais rezul
tatais, sveikino su brandos atestatų įsigi
jimu ir priminė jiems jų pareigas — dirb
ti ir pasišvęsti Lietuvai. Visi keturi abi
turientai yra jau priimti Bonnos univer- 
stetą: Kiaupa ir Raišys į Ekonomijos fa
kultetą, Brinkis ir Zandovaitė — i Filo7 
Sofijos fakultetą. Brinkis pasirinko studi
juoti anglistiką, o Zandovaitė — germanis 
tiką.

VIII kl. seniūnas Jonutis pasveikino abi 
tūrientus aštuntosios klasės vardu ir įtei
kė kiekvienam po gėlių puokštę. Brinkis 
abiturientų vardu padėkojo už sveikini
mus ir linkėjimus, pažymėdamas, kad jie 
stengsis ir ateityje įvykdyti jiems nuro
dytas pareigas.

Linksmoji išleistuvių dalis užsitęsė iki 
vėlyvos nakties.

ABITURIENTŲ 
IŠLEIDŽIAMASIS AKTAS

Aktas įvyko Gimnazijos salėje balan
džio mėn. 18 d. Akte dalyvavo Krašto V- 
bos Pirmininkas p. Pr. Zunde, visi moky
tojai bei gimnazijos mokiniai. Akta atida
rė gimnazijos direktorius d-ras Literskis, 
pranešdamas, kad Vasario 16 Gimnazijos 
Mokytojų Taryba savo posėdyje nutarė iš 
duoti brandos atestatus šiems abiturien
tams: Alfonsui Brinkini Valteriui čiau
pai, Vidmantui Raišiui ir Lidijai Zando- 
vaitei. Po to direktorius Įteikė abiturien
tams atestatus.

Gimnazijos direktorius savo kalboje pa
lietė Lietuvos politinę situaciją ir per ma
žą Vakarų valstybių rūpinimąsi mažųjų 
tautų likimu. Baigdamas direktorius linkė

jo abiturientams siekti ir toliau mokslo 
ir pasireikšti kūryboje.

Toliau į abiturientus žodį tarė Kratšo 
V-bos pirmininkas Pr. Zunde. Savo kalbo 
je Zunde priminė, kad spartietės. motinos, 
išleisdamos savo sūnus į kovą, linkėdavo 
grįžti iš, kovos lauko gyviem tik laimėto
jais. Vasario 16 Gimnazija tam tikra pras 
me esanti irgi motina, kuri'ruošia savo glo 
botinius gyvenimo kovai, o drauge ir ko
vai už musų tautos egzistenciją, šiais sun 
kiais laikais išleidžiant ■ naują būrį jau
nuolių į gyvenimą dera ir jiems linkėti, 
kad jie grįžtų iš tos kovos tik laimėtojais. 
Gimnazijai būtų didžiausia gėda, jei ku
ris jos vaikų dezertyruotų iš kovos lauko, 
išduotų mūsų tautos idealus, už Judo gra
šius nueitų kitiems dievams tarnauti. To
kių vaikų Lietuva išskėstomis rankomis 
tikrai nelauksiantį. Savo žodį Zunde bai
gė linkėjimu, kad nežiūrint su kokiais sun 
kūmais gyvenime tektų susidurti, Vasario 
16 Gimnazijos abiturientai visada liktų 
gerais lietuviais ir nenuilstamais, nepalau 
žiamais kovotojais už Lietuvos laisvę.

IXklases auklėtojas mokyt. Natkevičius 
priminė apie bręstantį naują gyvenimo lai 
kotarpį, kuriame jaunoji karta turėsianti 
suvaidinti didelį vaidmenį.

Vyr. gimn. mokyt. S. Antanaitis Huet- 
tenfeldo lietuvių Bendruomenės vardu 
sveikino abiturientus, po ilgų mokymosi 
metų pagaliau pasiekusius savo tikslą. 
Kalbėtojas pareiškė visuomenės lūkestį, 
kad abiturientai, kaip naujoji inteligentų 
karta, sukels naujo ritmo, stagnacijos pe- 
rijodą pergyvenančioje lietuviškoje trem
ties visuomenėje.

VIII klasės vardu sveikino klasės seniū
nas Jonutis.

Kun. A. Keleris, lietuvių Evan.-liutero- 
nų Tremties Bažnyčios Senjoras, negalė
damas asmeniškai akte dalyvauti, atsiun
tė tokio turinio sveikinimą: „Negalėda
mas dalyvauti gimnazijos iškilmingoj va
landoj, siunčiu savo nuoširdžiausius svei
kinimus gimnazijai ir abiturientams. Tai 
gražūs darbo vaisiai. Su dideliu pasiauko
jimu iš gimnazijos vadovybės, mokytojų

Dantė
Reimso katedros fasade spinduliuoja 

Dangaus Karalienė. Vienoje rankoje lai
ko Kūdikėlį Jėzų, kitoje — karališkos vai 
džios ženklą — skeptrą. Tai yra simbolis 
Marijos užimamos vietos Katalikų pamal
dume. Kristus pasakė: „Aš esu Durys. Kas 
per mane įeina, bus išgelbėtas“. Virš tų 
palaimintu Išganymo Durų didingai sto
vi Nekaltai Pradėtoji Mergelė Dievo Mo
tina švenč. Marija, visus kviesdama vi-

ir auklėtojų pusės išleidžiamas šis abitu
rientų būrelis. Sveikindamas abiturientus, 
^š» TmonT ne“Otkik°juŽiSgarba' ^a™ mįle V gerumu 
jie galėjo šią garbingą gimnaziją baigti, t’1""""’" Širdis Jaunimas Marnoi mato 
Tikimės, kad jie pateisins į juos dedamas 
lietuviškos visuomenės viltis ir savo jėgas 
pašvęs mūsų brangios Tėvynės Lietuvos 
atvadavimui“.

tikinčiųjų širdis. Jaunimas Marijoj mato 
žaviausią skaistumo idealą, moterys — 
kilniausios Motinos pavyzdį, vyrai vie
nintelę tobulą Moterį, kuri prie savęs 
traukia dieviškai tyru amžinu moterišku
mu. žmogaus genijus Marijos garbei isto
rijos bėgyje skyrė pačius gražiausius kū
rinius, nes pasaulio istorijoje nėra garbin 
gesnės ir didingesnės moters už Mariją!

— Garbina mano siela Viešpatį, ir ma
no dvasia džiaugiasi Dievuje mano Išga
nytojuje, nes Jis pažvelgė į savo tarnaitės 
žemumą. Štai, nuo dabar visos kartos ma 
ne vadins palaiminta, nes didžių dalykų 
padarė man Galingasis, kurio vardas šven 
tas! — liejosi Marijos džiaugsmo Giesmė 
Magnificat ir Bažnyčia ją kartos kasdien 
iki pasaulio pabaigos. Marija vienintelė 
išrinkta ir iškelta į neaprėpiamą Dievo 
Motinos malonės vertingumą ir didingu
mą, tačiau nusižeminusi šlovina Dievo ge
rumą. Mes katalikai Marijos negarbina
me kaip Dievą, bet gerbiame, mylime ir 
šloviname, nes per Ją į pasaulį atėjo Iš- 

_  _____ ,,____ .. . _ . _ ganytojas ir Jis, už mūsų nuodėmes mir- 
bėjams. Tik jų dideliu pasišventimu ir dos damas ant kryžiaus, Mariją mums paliko 
numu galėjome įsigyti brandos atestatus, ’antgamtine 
Jie, mūsų visai nepažindami, aukojo regu ■ 
liariai mėnesis po mėnesio sunkiai uždirb 
tus pinigus. Tai jie darė iš tėvynės meilės. 
Mes, kuriems buvo parodyta tiek daug 
geros valios, ryžtingo pasiaukojimo, steng 
simės sąžiningai savo pareigas atlikti ir 
sieksime visomis jėgomis, kaip sunkios 
sąlygos bebūtų, mokslo. — Savo tautos ir 
tėvynės neapvilsime.“"

Akto pabaigoje direktorius apdovanojo 
visu klasių pirmuosius mokinius neseniai 
išleistomis knygomis. Dovanas gavo: Ona 
Valaitytė, I kl.; Zita Balandytė, II kl.; Ir
ma Stanaitytė, III kl.: Marina Auderytė, 
IV kl.; Edmundas Vasiliauskas. V kl.: Re
nata Lipertaitė, VI kl.; Vingaudas Dami
jonaitis, VII kl.; ir Teresė Sakalauskaitė, 
VIII kl.

Aktas baigtas Tautos Himnu.

ABITURIENTO A. BRINKIO 
ŽODIS

„Mes labai džiaugiamės, kad galėjome 
Vasario 16 ..Gimnaziją lankyti ir baigti. 
Čia, jaukioje lietuviškoje aplinkoje, pra
leidom daug gražių valandų. Jas mes vi
suomet mielai prisiminsime.

Gyvename ypatingu laiku. Mūsų tėvy
nė yra pavergta ir reikalauja išvadavimo 
iš priešo žiaurios vergovės. Didiems dar
bams esame visai paruošti ir užgrūdinti. 
Tėvynės meile, darbštumu, ištikimybe, pa
siryžimu aukotis dėl tautos reikalų niekas 
mūsų nepralenks.

Mes esame ypatingai dėkingi mūsų glo-

__> Motina. Tokia Dievo valia, 
kad per Mariją visi eitu prie Kristaus!

Žydintis gegužis Marijos garbei. Paverg 
tieji mūsų Broliai ir Seserys dar karščiau 
iš skausmo sukaustytų širdžių šauks: Ma
rija, melsk už mus! Tu mūsų Viltis, Krikš 
čioniu Pagalba, užtark pas Visagalį, su
laikyk bedieviu bolševikų siautėjimą., kad 
Tėvynei vėl nušvistų Laisvė, kad grįžtų 
tremtiniai iš Sibiro, kad susirinktų čekis
tu išdraskytos šeimos. Ir mes maldauki
me Marijos galingos pagalbos, nes negir- 
dėoas dalykas, kad kas Marijos nebūtu 
buv°s išklausytas! Su Dangaus Karaliene 
už Lietuvos Laisvę!

P. Dauknys MIC

Ta’mtautinė skautų stovykla šiemet 
jvvksta Melbourne, Australijoje. Lietuviai 
skautai renigasi joje dalyvauti.

IGNAZIO SILONE

DUONA If
— Reikalai pasikeitė, — primygtinai tvir 

tino karabinierius. — Duodu garbės žodį, 
kad jie pasikeitė. Tie, kurie buvo mūsų 
priešai, dabar yra sąjungininkai, o užtat 
mūsų sąjungininkai pasidarė mūsų priešais. 
Taigi, kas prieš keletą mėnesių jums buvo 
priskaityta, kaip nusikaltimas...

— Ką jis sako? — paklausė Katerina 
brolį.

— Mes vėl grįžome prie to klausimo dėl 
kąsnelio duonos, — tarė jai Kosimas.

į — Vėl? — sujaudinta tarė Katerina. — 
Vėl? Viskas vėl dėl to menko kąsnelio 
duonos? Tai buvo gabalėlis juodos duonos, 
kokią mes, kaimo žmonės, valgome. Pa
prastas kąsnelis duonos. Žmogus buvo ? 
kanas. Jis irgi buvo motinos sūnus. Ar aš 
turėjau leisti jam mirti badu?

— Tai vis ta pati sena daina? — paklau
sė Kosimas karabinierių. — Ar tas reika
las taip niekad ir nesibaigs? Ar jūs netu
rite nieko geresnio, apie ką galėtumėte gal
voti?

— Priešingai, — bandė paaiškinti kara
binierius. — Katerina dabar iau yra gra
žiai pasitarnavusi savo kraštui. Ji padėjo 
priešui, kuris, šiaip ar taip, dabar jau mū
sų sąjungininkas. Už savo drąsų veiksmą 

i ji dabar jau yra nusipelniusi pagarbos.
— Ką jis sako? — paklausė Katerina 

brolį. — Ar tu negali kaip nors padaryti, 
kad jis paliktų mus ramybėje?

I MEDALIS
— Tai buvo joks drąsus veiksmas, —- ta

rė Kosimas karabinieriui. — Taip pat ne
buvo ir bailus. Buvo tik kąsnelis duonos. 
Žmogus buvo alkanas.

— Tu šitaip kalbi tik dėl to, kad nieko 
geresnio nežinai, — atsakė karabinierius. 
— Bet šiandieniniams valdantiesiems ta: 
buvo didvyriškas veiksmas. Aš sakau t?'- 
kad per tą laiką reikalai pasikeitė. Pasi
keitė taip pat pažiūra, kai sprendžiama, ar 
darbas yra geras, ar blogas.

— Kas pasikeitė? — Katerina paklausė 
brolį. — Gera ir bloga?

Bet jos brolis vis tęsė savo minčių eilę.
— Gerai, — tarė jis karabinieriui. — Tu 

sakai mums, kad dabar jau kitaip žiūrima 
į reikalus. O, sakykim, jie vėl pasikeis?

Karabinierius pasijuto netikėtai užklup
tas. Tą keblią padėtį jis stengėsi kaip nors 
pridengti pykčio prasiveržimu.

— Apsispręsk, tu neišmanėle moteriške, 
štai kas tu esi! — sušuko jis Katerinai. — 
Ar tu galėtum atsisakyti medalio?

— Ką jis pasakė? — Katerina paklau
sė brolį. — Ar tu gali susigaudyti, ką jis 
čia kalba.

— Tu galėtum gauti medalį, — paaiški
no jai Kosimas. — Dabar jie dalija meda
lius.

— Kam? Kokius medalius? Šventųjų 
medalius?

—1 Nemanau, kad ten būtų šventojo me

dalis. Man rodos, tai medalis už tą kąs
nelį duonos, — paaiškino jai Kosimas.

— Vėl? Ar jūs vis dar apie tai tebekal
bate? Madonna mia, ten tebuvo paprastas 
gabaliukas duonos. Ar tu nesakei jam?

— Neatrodo, kad jis suprastų. Jis sake, 
kad jie dabar dalija medalius.

Katerina trupučiuką pagalvojo, o tada 
papurtė galvą.

— Tu paaiškink jam, kad aš jau turiu 
medalį, — tarė ji broliui. — Tą Šventųjų 
— 1900 — Metų medalį, kurį gavau Ro
moje, kai dar mergaudama buvau nuėjusi 
ten, kaip maldininke. Ar vieno medalio ne 
gana? Pasakyk jam, kad aš galėčiau paro
dyti, bet Bonifacas nešioja jį ant kaklo, 
kad jį saugotų. Šiap ar taip, tai šeimoje 
mes turime jau vieną medalį.

Karabinierius neteko kantrybės ir išėjo. 
Miesto savivaldybės tarnautojai turėjo ska
naus juoko, kai jis papasakojo jiems tą 
istoriją. Tada atėjo laikas, kada kareiviai 
ėmė grįžti į savo šeimas. Šituo būdu kai
miečiai susivokė, kad jau baigėsi karas. 
Laiškanešys atnešė taip pat ir Bonifaco ra
šytą atvirlaiškį ir paskaitė Katerinai, kas 
jame rašoma. Jis buvo jau pakeliui. Ka
rina puolėsi taisyti jam lovą ir paruošė šį 
tą geriau užkąsti. Ji taip pat skaičiavo ir 
perskaičiavo tuos pinigus, kuriuos ji už
dirbo gabendama akmenis ir taupė vis jo 
vestuvių dienai. Kaime buvo pakankamai 
daug merginų, kurios galėtų būti vesdina- 
mos. Bet Bonifacas negrįžo, ir daugiau nie
ko jau nebebuvo girdėti apie jį. Jau keli 
■žmonės, net ir pats kanauninkas, pakarto
tinai skaitė jai tą atvirlaiškį. Visi jie išskai
tė tuos pačitls žodžius. Jis buvo pakeliui.

Rūpestis, kur dabar tas vaikinas bus už
trukęs neleido Katerinai ir Košimui bent 
kiek pasidomėti, kas čia šiuo metu dėl, ki
tų priežasčių Vyksta visame slėnyje. San 
Lukoje buvo įsilaužta į Don Vincenzo na
mus ir nužudyta jo žptona, Donna Gaeta- 
na. Sant Andre.ioje staiga atsirado Lazaras. 
Vėl pasigirdo jo trimitas. Aikštėje Partijos 
vyriausioji būstinė pakeitė savo vardą. 
Gramafonas dabar jau griežė naują-dainą. 
Gryžusieji kareiviai pradėjo kelti neramu
mus, kad būtų dalijama ganyklų žemė. Bet 
tarp visų kareivių vis dar nebuvo Banifaco. 
Abu seniai apie nieką kitą nė negalėjo 
galvoti.

Vieną dieną Masimilibnas, tas piemuo, 
prisiminė Kosimą. Jis ginė savo bandą, va 
rėsi pro Kosimo namus ir užėjo.

— Kosimai, — tarė jis, — Lazaras grį
žo. Ar tu matei jį? Ar tu girdėjai jį trimi
tuojant? Jei tu nori, tai dabar gali eiti į sa
vo sklypą. Kosimai, ar tu kurčias?

Kosimas staiga suseno. Jis nebepajėgė 
jau kasdien eiti laužyklom Sunkiai jis buvo 
dirbęs, kasęs, aręs, namus atstatinėjęs, skal 
dęs akmenis; jis buvo pakėlęs žemės dre
bėjimą ir upės išsiliejimą, šuniškas dienas 
ir šaltį; jis buvo kovojęs su alkiu; o da
bar jis nuo visa tai pavargo jau. Jis sėdė
jo šalia namų, susikūprinęs toks, nešnekus 
ir išsisėmęs. Jo sąnar.ai jau sustingę. Ne 
ir su seserim jis vargiai bepasikeisdavo link 
terėjimu. Asilas ilsėjosi. Prie durų nenau
dojami riogsojo akmens skaldai gabenti ki
birai. Jis dar vis nedrįso parduoti, plaktu
ko ir kaplio. Jei sugrįš, tai dar pasinaudos 
jais Bonifacas. Masimilijonas stengėsi išju
dinti jį ir sušuko jam į ausį:

— Jėzau Kristau, taigi kur tu dabar su- 
raidž’oji? Atėjo tavo laikai. Tau dabar rei 
kia eiti į savo žemę. Kosimai, tu turi atsi
keršyti. Jie nusavina ganyklas. Kosimai, ar 
tu kurčias?

Jis nebuvo kurčias, tik visiškai išvargęs. 
Net ir Masimilijono žodžiai nepajudino jo 
abejingumo.

— Negrįžo Bonifacas, — tarė Kosimas. 
— Mano žemė vėl pavirto dirvonu. Kam 
čia apie tai bekalbėti?

— Aš atsiųsiu tau Martyną, — tarė Ma
similijonas. — Ar tu nebeatsimeni to se
nio anglininko iš San Lukos? Aš tau at
siųsiu jo sūnų.

— Jis pabėgo. Ar jis grįžo?
— Taip, jis grįžo. Ir Lazaras grįžo. Ar 

tu negirdėjai trimituojant?
—• Bet Bonifacas negrįžo, tarė Kosi

mas. — Kas čia dabar turės tiek sveika
tos šitai mano žemei suarti? Kokia čia nau 
da apie tai dar ir kalbėti?

— Aš atsiųsiu tau Martyną, anglininko 
sūnų, — pažadėjo jam Masimilijonas.

Katerina dar vis tebelaukė sūnaus grįž
tant. Atvirlaišky jis buvo rašęs, kad jau 
yra pakeliui. Kiekvienas vakaras gali būti 
jo grįžimo vakaras. Kai tik baigė valgyti 
savo sriubą, Kosimas tuoj nuėjo lovon. 
Katerina nunešė virtuvėn indus ir vėl atsi
sėdo šalia durų ant suolo. Žvirbliai ateidi- 
nėja prie jos kojų lesinėti trupinių. Ji nė 
nesujuda. Praeiviai retai težvilgteri į ją. 
Vargšė moteris buvo lyg tas suolas, lyg du
rys, lyg kibirai, toks pat senas, suvargęs, 
nunešiotas daiktas.

Pabaiga
Iš anglų kalbos išvertė K. Bkrėnas
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LONDONAS BRADFORDAS VOKIETIJA

GEGUŽINĖS PAMALDOS
Lietuvių bažnyčioje per visą gegužės 

mėnesį bus pamaldos Marijos garbei kiek 
vieną vakarą 8 vai. šeštadieniais ir sek
madieniais 7 vai. Mūsų bažnyčia yra Lon 
dono Lietuvių katalikų religinis centras, 
kur savoje aplinkoje bendrai susirinkime 
garbinti Dievą, pagal Lietuvoje per šimt
mečius sukurtas gražias tradicijas. To
dėl visų pareiga savo bažnyčia neapleisti 
ir ją lankyti. Gegužės mėn. kas 
bus trumpas pamokslėlis ir prie 
Švenč. Sakramento visų giedama 
šlovinimo poema — Litanija.

vakarą 
Įstatyto 
Marijos

DBLS Bradfordo Skyrius šio mėn. 30 d. 
rengia vakarą. Vakaras įvyksta St. Mary's 
salėj. „Atžalynas“ vaidina bradfordiškio 
rašytojo Aniceto Bučio 4-rių veiksmų dra 
mą „PIRMIEJI SMOGIAI“, vaizduojančią 
Lietuvos gyvenimą pirmosios rusų okupa
cijos metu.

Vakaro pradžia 5 vai. popiet. Bilietų 
kainos: 4 šil., 3 šil., ir 2 šil. Bilietai gauna
mi prie įėjimo.

Vakaran kviečiami 
likių lietuviai.

IŠKILMĖS DACHAU IR BERGEN 
BELSEN BUVUSIOSE KZ STOVYKLOSE

Bradfordo ir apy-
Skyriaus Valdyba

420000 DOLERIŲ TREMTINIAMS 
VOKIETIJOJE

LIETUVIŲ SODYBAI 
PAPILDOMAI ĮMOKĖJO

Naudžiū-
padidino

ROCHDALE

A. Kazikauskas 5 svarus ir J. 
nas trečiu kartu papildomai 
bendrą sumą iki 7 svarų.

GAISROSKAUDŽIAI NUKENTĖJO NUO 
LIETUVIŲ ŠEIMA

Pereito šeštadienio naktį -sudegė B. Ja
sinsko, gyv. 1, Frostic Mansions, Frostic 
Place, London, E.l, butas. Gaisras kilo pir
majame augšte esančioje žydo baldų dirb 
tuvėlėje ir labai greit liepsna persimetė 
į antrąjį augštą, kur gyveno Jasinskų šei
ma. Nei butas, nei baldai nebuvo apdraus 
ti. Jasinskai vos spėjo išbėgti iš degančio 
buto išnešdami mažametį sūnelį. Visi bai
dai, drabužiai ir butas sudegė. Skaudžiai 
nukentėjusiai lietuvių šeimai Londono Lie 
tuvių Namų gyventojai padarė aukų rink
liavą. Geros valios lietuviai, norį šiai nu
kentėjusiai šeimai pagelbėti, aukas gali 
siųsti augščiau 
resu.

PALAIDOTAS TAURUS LIETUVIS
Dažnai paskaitome ar nugirstame apie 

lietuvių, atsidūrusių tremtyje, staigias mir 
tis, nors jie, palyginus, yra dar vidutinio 
amžiaus. Balandžio 9 d. Rochdalėje šir
dies smūgio mirtimi mirė vos 45 metų am 
žiaus, grįžęs iš fabriko, Aleksas Laurec- 
kas, gimęs ir augęs Kretingos apskrityje.

Velionis buvo susipratęs, apsiskaitęs ir 
visų mėgiamas lietuvis, nuolat sielojosi 
lietuvių ir Lietuvos reikalais ir vargais. 
Todėl nenuostabu, kad ir į laidotuves su
sirinko skaitlingas_vietos ir artimųjų apy 
linkių tautiečių būrys palydėti atminimo 
vertą lietuvį į amžinojo poilsio vietą. Pa- 
laidotis Manchesterio Tcapinėse.

A.A. S. Laureckas paliko didžiam nu
liūdime žmoną, tęsti tremties dienas.

Sąryšyje su 10 metų sukaktimi nuo iš
laisvinimo kalinių iš Trečiojo Reicho kon
centracinių stovyklų, balandžio mėnesio 
24 dieną Miunchene Herkules salėje įvyks 
ta tų stovyklų aukoms paminėti Gedulin
gas Aktas, kurio metu kalbės Bavarijos 
Ministeris Pirmininkas prof. dr. Wilhelm 
Hoegner ir visa eilė užsienio svečių.

Tą pat dieną bus atliktos gedulingos iš
kilmės ir buvusioje koncentracinėje sto
vykloje Dachau.

Augštas Jungtinių Tautų Komisaras Pa 
bėgėlių Reikalams — van Heuven Goed- 
hart pareiškė, kad iš naujojo Jungtinių 
Tautų Pabėgėlių Fondo numatyta paskir
ti Vokietijai 420.000 dolerių, kurie skiria
mi čia gyvenantiems ne vokiečių tautybės 
tremtiniams. Skaitoma, kad Vakarų Vo
kietijoje šiuo metu yra dar 100.000 ne vo
kiečių tautybės tremtinių. Šios pašalpos 
paskyrimą dar gegužės 
tvirtinti Pabėgėlių Fondo

Atitinkamą atsišaukimą sąryšyje su 10 
metų sukaktimi nuo išlaisvinimo KZ ka
linių, tarp kitų pasirašė Bundestag'o pre
zidentas dr. E. Gerstemaier, Bavarijos mi 
nisteris pirmininkas prof. Hoegner, Bava
rijos Landtago pirmininkas dr. Hans 
Ehard ir kiti žymūs vokiečių atstovai ir 
politikai.

Balandžio 17 dieną gedulingos iškilmės 
buvo atliktos buvusioje KZ stovykloje Ber 
gen Belsen, kurias pravedė žydų bendruo 
menės atstovai.

pąįymėtu B. Jasinsko ad-
PAGERBTAS VISUOMENININKAS

mėnesį turi pa- 
Sekretoriatas.

DIDELIS MOKYTOJŲ 
VOKIETIJOJE

TRŪKUMAS

Neseniai Kasselšyje įvykusioje Hessen'o 
Krašto Mokytojų Dienoje buvo pranešta, 
kad švietimo Ministerijos apskaičiavimais 
tik viename 
trūksta 2000

Hessen'o Krašte šiuo metu 
pradžios mokyklos mokytojų.

PROGRAMŲ REFORMAMOKSLO
BADEN — WUERTEMBEG'e

SKAUTAI RENGIASI 
DIENOS MINĖJIMUI

LONDONO 
MOTINOS

Pereitą šeštadienį Londono skautai ir 
skautės gražiai pasirodė scenos veikalėly
je ŽIEDAS, kurį parašė ir režisavo A. 
Kaulėnas. (Recenziją spausdinsime kitą 
savaitę). Nors 
jaunimas grįžo 
no skautai vėl 
š.m. gegužio 7 
Klube.

mokslas jau prasidėjo ir 
į mokyklas, tačiau Londo- 
rengiasi pagerbti Motiną 

d., šeštadieni, Liet. Soc.

LONDONIECIAI PAGERBĖ P. BULAITĮ JO 60 M. SUKAKTIES PROGA 
JUBILIATAS — LAIKRAŠTININKAS 
Pirmas laikraštis, kurį p. Bulaitis pra

dėjo skaityti, buvo Seinuose leidžiamas 
„Šaltinis", kurį retkarčiais jam nupirk
davo jo mamytė. Šiame laikraštyje rado 
Lietuvos istorijos tęsinį, ir, kaip jubilia
tas mini, jis jam atidarė akis.

Susitaupęs truputį pinigų, pats’ užsipre
numeravo laikraštį „Spindulys“, kuriame 
tilpo jo parašyta pirmoji žinutė. Pirmas 
didesnis rašinėlis tilpo ėjusiame Tilžėje 
laikraštyje „ Birutė“. Rašė į Seinuose ėju-

Pereitą sekmadieni, balandžio 24 d., 
Liet. Soc. Kluban susirinko skaitlingas lie 
tuvių būrys pagerbti žinomą veikėją ir 
visuomenininką Petrą Bulaitį, jo 60 metų 
amžiaus sukakties proga. Pagerbimo va
kare dalyvavo Pasiuntinybės Patarėjas V. 
Balickas, DBLS pirmininkas M. Bajorinas, 
abu Lietuvių parapijos kunigai, DBLS 
Centro Valdybos nariai, Liet. Rezistenci
nės Santarvės atstovai, šv. Onos Draugi
jos atstovės ir apie šimtas londoniečių 
lietuvių.

EKSKURSIJA Į LIETUVIŲ SODYBĄ
Š.m. gegužio 29 d. (per Sekmines) Lie

tuvių Klubas rengia EKSKURSIJĄ į Lie
tuvių Sodybą, Headley Parke. Norintieji 
toje ekskursijoje dalyvauti prašomi užsi
rašyti pas Lietuvių Klubo sekretorių V. 
Dargį, 1 Ladbroke Gdns., London, W.1L* * *

PAVASARIO SUTIKIMO VAKARAS
Šį šeštadienį, balandžio mėn. 30 d., Lie

tuvių Klube 1, Ladbroke Gdns., rengiamas 
Pavasario sutikimo vakaras. Vakaro pra
džia 7.30 vai Gros džazas. Veiks bufetai. 
Tame pačiame klube nuo gegužio 21 d, 
kiekvieną šeštadienį bus šokiai nuo 7.30 
vai., o kiekvieną sekmadienį nuo 4 vai. 
iki 6 vai. p.p.

BUV. PRANCŪZIJOS MINISTERIO 
KAUNE,P. G. DULONG STRAIPSNIS 

APIE LIETUVĄ
Š.m. bal. 1 d. žurnalo „La Revue des 

Deux Mondes" numeryje tilpo p. G. DU
LONG straipsnis „Kaip Lietuva tapo So- 
vietnė Respublika“. Autorius, gyvas įvy
kių liudininkas, aprašo paskutines Nepri
klausomos Lietuvos dienas, baigdamas 
straipsnį žodžiais „1940 m. rugsėjo 5 d. 
traukinys, išvežąs Prancūzijos Ministerį, 
Pasiuntinybės personalą ir visus prancū
zus iš Lietuvos apleido Kauną, kada ge
ležinė uždanga nusileido, skiriant kilnią
ją Lietuvą nuo Laisvojo pasaulio“.

Kitas žurnalas „Revue Parlamentaire“ 
š.m. bal. 15 d. numeryje paminėjo šį 
DULONG straipsnį.* * *

ESTIJOS MIN. K. R. PŪSTOS 
STRAIPSNIS APIE „PABALTIJO 

KLAUSIMĄ IR EUROPĖJINĘ 
PROBLEMĄ“

Pasirodė žurnale „Revue Politique 
Parlamentaire“ š.m. kovo mėn. numeryje. 
Autorius nurodo Baltijos Valstybių nepri
klausomybės reikšmę, tragiškuosius me
tus, pasaulio reakciją, Baltijos statusą ir 
kalba apie Baltijos Santarvę bei Europos 
Sąjungą.

P. P. BULAIČIAI SAVO ŠEIMOS RATELYJE

Baden-Wuertemberge, kurio ribose yra 
ir mūsų Vasario 16 Gimnazija, iki šio ve 
kia 17 gimnazijos tipų, .kurie Švietimo 
Ministerijos nutarimu dabar turi būti su
mažinti iki trijų, būtent: senųjų kalbu, 
naujųjų kalbų ir gamtos — matematikos 
tipo gimnazijos. Prie Švietimo Ministeri
jos sudarytos specialios komisijos dabar 
ruošia pradžios ir aukštesniosioms mo
kykloms naujų mokslo programų projek
tu. Tikimasi, kad iki šių metų liepos mė
nesio pirmieji naujų mokslo programų 
projektai bus paruošti ir perduoti disku
sijoms — mokytojams, tėvams ir užinte- 
resuotai visuomenei. Tų diskusijų rezul
tatais vėl pasinaudos minėtosios 
jos, tiems projektams papildyti ir 
ti. Prie projektų paruošimo dirba 
Referentų, dalykų žinovų, iš visų 
krašto apygardų. Ruošiant naujųjų moks
lo programų projektus, naudojamasi viso
mis galiojančiomis Krašto ir visos Fede
ralinės Respublikos mokslo programomis.

Apie būsimųjų mokslo programų turi
nį dar negalima daug ko pasakyti, tačiau 
vokiečių spaudoje jau užtinkama kai ku
rių tvirtinimų. Ten sakoma, pav., kad vi
suomenės mokslas naujoje programoje už 
imsiąs labai svarbią vietą. Didelė vertė 
būsianti skirdama atskirų pamokų sude
rinimui, taip, kad pav. Istorijos, Gamtos 
mokslo, Vokiečių kalbos ir Muzikos daly
kai apims tą pačią epocha. Kai kurių da
lykų mokslo medžiaga būsianti susiaurin
ta, kad vaikai nebūtų „peršiariami“ ži
niomis. Be to, būsiąs kreipiamas dėmesys, 
kad kai kurios sritys vaikams nebūtų per 
anksti aiškinamos.

menininkai, tautinės grupės ir švabų pra 
nešėjai. Tomis dienomis Stuttgarto radio
fonas duotų pabaltiečių pamaldų translia
cijas, o mokykloms skiriamomis valando
mis paskaitas Pabaltijo kultūros temomis.

Baltų Draugijos Lietuvių — Vokiečių 
sekcijos valdyba iš lietuvių pusės sudaro 
J. Bataitis ir pulk. Sutkus. Lietuvių < 
romos pastangos, kad scenos veikalas bū
tų lietuvių autoriaus, kad simfoniniam 
koncertui diriguoti būtų pakviestas ■ lietu
vis dirigentas ir kad koncertuose ir visuo
se parengimuose lietuviai būtų tinkamai 
atstovaujami.

Tam reikalinga visų lietuvių, o ypač 
kultūrininkų ir kultūrinių organizacijų 
parama. Lietuviai prašomi į talką patari
mais, nurodymais ir aktyviu dalyvavimu 
visuose parengimuose. Draugijos tikslams 
užjaučiantieji prašomi įstoti draugijon, 
lietuvių-vokiečių sekcijon nariais ir, iš
naudojant apylinkėse susidariusius santy
kius, kviesti nariais ir Pabaltijo kraštais 
besidominčius vokiečius. Viešus parengi
mus draugijos vardu prašoma ruošti tik 
su jos žinia bei pritarimu.

Visais reikalais prašoma kreiptis į pir
mininką J. Bataitį, Reutlingen, Bluecher 
str. 6.

EMIGRACIJOS REIKALAI
Pasaulinė sveikatos įstaiga praneša, kad 

gydytojams yra darbo galimybių Pakista
ne, Irane ir Indonezijoje. Gydytojai galės 
būti verbuojami ir Švedijoje.

ŠVEICARŲ-LIETUVIŲ
PAGALBOS KOMITETO VEIKLA
Prieš kurį laiką Šveicarijoje įsisteh 

gęs šveicariečių-lietuvių komitetas, vado
vaujamas pirmininko B. Thoma, kurio 
žmona yra lietuvė, perėmė iš lietuviu ben 
druomenės Šveicarijoje vadovybės visą 
lietuvių šalpos darbą.

Kelių savaičių laikotarpyje komitetas 
dviem perlaidom parėmė Vasario 16 Gim
nazijos pastogę, sutelkdamas per 2.000DM

Prieš vasaros atostogas komitetas Švei
carijoje nori pravesti akciją „Vaikai pa
deda vaikams“ ir paskelbė Vasario 16 
Gimnazijos bei vargo mokyklų mokiniams 
konkursą rašinėliams ir laiškams krei
piantis į šveicariečių vaikus.

Kelios neturtingos lietuvių šeimos Vo
kietijoje pradėtos šelpti reguliariai ir jų 
skaičius numatomas pakelti. Iš trijų apy
linkių labiausiai poilsio reikalingoms lie
tuvaitėms parūpintos Šveicarijoje vietos 
šeimose, kurios mergaites globos ir mai
tins kelis mėnesius. Komitetas veikia glau 
džiame kontakte su Vokietijos Kratšo Val
dyba, kuri aprūpina komitetą propagandi
ne medžiaga, nuotraukomis, vaikų dova
nomis, liaudies meno dirbiniais.

PRANCŪZIJA

G.

et

COVENTRY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Šiais metais Coventry lietuviai rengiasi 
iškilmingai paminėti Motinos Dieną. Mi
nėjimas įvyks gegužės 7 d., šeštadienį, 
BAYMONTH HALL patalpose. Coventrie- 
čiai ir apylinkės lietuviai kviečiami mi
nėjime gausiai dalyvauti.

BIRMINGHAMAS

Garbingąjį visuomenininką žodžiu svei
kino Patarėjas V. Balickas Pasiuntinybės 
ir savo vardu, DBLS pirmininkas M. Ba
jorinas, įteikdamas sukaktuvininkui me
nišką adresą, perdavė visos Sąjungos var
du sveikinimus, pasidžiaugdamas, kad 
jam net 18 metų tekę glaudžiai bendradar 
biauti su p. Bulaičiu, kuris tiek anksčiau, 
tiek dabar, nenuilstamai talkininkavo ir 
talkininkauja organizaciniame ir visuome 
niniame darbe. ,

Liet. Rezistencinės Santarvės vardu svei 
kino pulk. T. Vidugiris, Tautos Fondo — 
inž. J. Vilčinskas, Skautų vardu — kun. 
Dauknys, šv. Onos D-jos — O. Liūdžiu- 
vienė. Parapijos klebonas, kun. A. Kaz
lauskas, apibudinęs sukaktuvininko dar
bus Londono Lietuvių parapijoje, įteikė 
dovanų puošnų stalo laikrodį. Visų Lon
dono „parapijos griešininkų“ vardu nuo
taikingus sveikinimus perdavė prof. S. 
Žymantas.
Išsamią P. Bulaičio gyvenimo ir darbų ap 
žvalgą paskaitė V. Zdanavičius. Jos sant
rauką žemiau spausdiname.

Už sveikinimus, dovanas ir linkėjimus 
susirinkusiems svečiams nuoširdžiai padė
kojo sukaktuvininkas, pabrėždamas, kad 
visa tai, ką jis padaręs, padaręs todėl, kad 
taip jam diktavusi lietuvio širdis, taip elg 
tis reikalavę tiek anuometiniai, tiek da
bartiniai Lietuvos, jojo gimtinės, reikalai.

sį „šaltinį“, pasirašydamas slapyvardžiu 
„Tėvynės Mylėtojas“. Bendradarbiavo Ne
priklausomoj Lietuvoj ėjusiame dienrašty 
je „Rytas“ — slapyvardis „La Petro“. 
Buvo „Išeivių Draugo“ redakcijos narys 
ir vėliau 8 metus buvo nuolatinis to laik
raščio korespondentas, pasirašydamas sla
pyvardžiu „Bitinėlis“. Buvo išrinktas Lon 
dono sporto klubo korespondentu. Be įvai
rių korespondencijų, yra parašęs straips
nių visuomenės ir kultūros klausimais.

JUBILIATO GIMTINĖ
PAMALDOS

BIRMINGHAM — balandžio 30 d. šešta
dienį vakare klausomos išpažintys nuo 
6.30 vai. iki 7.30 vai. Gegužio 1 d. — 
sekmadienį Šv. Mišios 10 vai. ryto. Pa
maldos vyksta St. John's Church, George 
Str. Balsai 1 Heath.

1955 m. gegužės mėn. 1 d. 10 vai. St. 
John's bažnyčioje, Balsall Heath, Birmin
gham įvyksta lietuviams R-kat. pamaldos. 
Tuoj oo pamaldų Moseley Arms restora
no salėje, Tindal Str. (netoli nuo bažny
čios) šaukiamas DBLS-gos Birminghamo 
skyriaus narių ir apylinkėje gyvenančių 
lietuvių susirinkimas. Skyriaus pirminin
kas J. Zokas darys pranešimą iš S-gos 
skyrių atstovų suvažiavimo.

1955 m. gegužės mėn. 7 d. 3 vai. p.p. 
Moseley Arms restorano salėje Tindal St. 
įvyksta DBLS-gos Coventrio Apygardos 
skyrių valdybų narių visuotinas suvažia
vimas. Ta proga Birmingham Arms res
torano salėje (miesto centre, Sharlock ir 
Moat g-vių kampas) ruošiami šokiai. Pra
džia 6 vai vakaro.

Apygardos Valdybų suvažiavimo reika
lu skyrių valdyboms bus išsiuntinėti smul 
kesni pranešimai bei paaiškinimai.

Suvažiavimas šaukiamas Apygardos Pir 
mlninkui pavedus.

Petras Bulevičius-Bulaitis gimė 1895 m. 
balandžio mėn. 19., Seinų apskr. Berzni- 
ko valšč. Aradnikų km. Netoli gimtųjų na 
mėlių bangavo gražus Alnu ežeras, ir kiek 
toliau, Krasnagrūdo miškas. Laisvomis 
nuo darbo dienomis, apylinkės jaunimas 
sportuodavo ežero pakrantėse ir miške 
ruošdavo pasilinksminimus. Tose jaunimo 
pramogėlėse uoliai dalyvaudavo ir jubili
atas, ir čia kartu praleido vaikystės ir 
jaunystės dienas.

VAIDYBA
Įsikūrus Kučiūnų parapijai. Bulaitis 

tuojau įsijungė į kultūrinę veiklą. Daly
vauja lietuvių chore. Įsirašo nariu į „Ži
burio“ d-ją, talkininkauja ruošiant vaidi
nimus ir džiaugiasi draugijos knygyne aps 
čiai radęs taip labai trokštamų lietuviškų 
knygų. Pastatomi scenos veikalai „Ameri
ka Pirtyje“, „Į mokslą“ ir k., ir Bulaitis 
susipžjsta su scenos darbu.

Vėliau lietuvių klube įrengia sceną ir 
pastato komedijas: „Velnias ne boba“, 
„Vaito piršlybos“ ir k. Ta pačia proga ten 
ka paminėti ir keletą scenos veikalų, ku
rie „Rūtos“ draugijos ir kitų organizaci
jų dėka buvo suvaidinti Londone, ta: Ry
tojaus diena. Nepasisekė Marytei, Aušros 
sūnūs, Kurčias žentas, Laisvės keliais. Lie 
tuviai pabuskite, Consilium fakultatis, 
Pirmasis degtindaris, 9 spalio. Pakliuvo, 
Tėvynė šaukia, Vytautas pančiuose, Mote 
rims neišsimeluosi ir k. Tai daugumoj kul 
tūrinio ir patrijotinio turinio scenos vei
kalai. Vakarėlių rengime didelė natša ten
ka p. B., kuris dažnai dalyvauja ne vien 
kaip aktorius, bet ir kaip monologų skai
tytojas ir paskaitininkas. Per visą „Rū
tos“ d-jos gyvavimo laiką^ p, B. teko eiti 
įvairias pareigas, būtent: pirmininko, sek
retoriaus, vaidybos grupės vadovo ir k.

PABALTIEČIŲ DIENOS STUTTGARTE
Baltų Draugijos Lietuvių — Vokiečių 

Sekcijos sumanymu š.m. rugsėjo mėn. pa
baigoje arba spalio mėn. pradžioje Stutt- 
garte rengiamos Pabaltijo kultūros die
nos su plačia programa.

Baltų Draugija, Stuttgarto radiofonui ir 
Vokietijos Institutui Santykiams su Už
sieniu Remti padedant, numato duoti ra
diofone pabaltiečių muzikos simfoninį kon 
certą, eilę kamerinės muzikos koncertų, 
choro atliktų liaudies dainų, paskaitų ir 
radio vaidinimą.

Tomis dienomis Stuttgarte rengiamos 
pabaltiečių meno ir spaudos parodos. Me
no parodoje rodoma pabaltiečių tapyba, 
grafika, plastika bei keramika, liaudies 
meno dirbiniai, drožiniai, tautiniai drabu
žiai, audiniai r 
rodoje rodomos 
žurnalai ir gal

Kultūrininkų

PROF. J. BALTRUŠAIČIO VEIKALAI
š.m. balandžio vidury pasirodė knygų 

rinkoje Prof. Jurgio BALTRUŠAIČIO vei 
kalas „Anamorphoses ou Perspectives cu- 
rieuses“. Išleido 
išleistas knygų 
Iliusttruotas.

Netrukus turi 
svarbus mokslo 
riaus — „_ ______ __ . .
tiqueites et exotismes dans Tart gothi- 
que“. Leidžia knygų leidykla A. Colin. 
Tai du stambūs prof. J. Baltrušaičio moks 
lo darbai, kuriuos jis rašė keletą metų, 
darydamas tyrinėijmus savo specialybėje.

Olivier Perrin. Veikalas 
rinkinyje „eu savant“.
pasirodyti kitas labai 

veikalas to paties auto- 
,Le moyen age fantastique, an- 

exotismes

GEN. PULK. J. LANSKORONSKIO 
PASKAITA BUVUSIEMS KOVOTOJAMS

Š.m. bal. 22 d. gen. štabo pulk. J. Lans- 
koronskis laikė paskaitą „Baltijos Kraštai 
Europos rėmuose“. Centro ir Rytų Euro
pos buvusiems kovotojams, kuriai J. Lans 
koronskis šiuo metu pirmininkauja.

ITALIJA
mezginiai. Spaudos paro- 
knygos, periodinė spauda, 
spalvotos nuotraukos.
suvažiavimuose ir radio

fono programoje bus duota 
literatūros apžvalga, Verstinė 
lyrika, o viename Stuttgarto 
linksmavakaryje dalyvautų

pabaltiečių 
pabaltiečių 

radiofono 
pabaltiečiai

JAUNYSTĖS DIENOS
Petriukas iš pat mažens turėjo didelį 

palinkimą į mokslus. Sulaukus 5 metų 
amžiaus, motinos tėvas, arba p. Bulaičio 
„dziedzukas“ Mockevičius, buvęs vadina
mo lenkmečio sukilimo dalyvis, išmokė ju 
biliatą lenkiškai kalbėti ir skaityti. O Lie
tuviškai skaityti ir rašyti išmoko pas kai
mo daraktorių. Būdamas 7 metų jau pra
dėjo lankyti rusišką mokyklą. Mokykloje, 
tik viena pamoka per savaitę buvo skirta 
lietuvių kalbai. Tai aukštesnių skyrių mo
kiniai skaitydavo šventąjį Raštą, kuris 
buvo atspausdntas lotynų raidėmis. Mo
kyklos vedėju buvo Antanas Zubris. bet 
kad jis yra lietuvis, Bulaitis sužinojo tik 
vėliau. Baigęs mokyklą ir neturėdamas 
lėšų lankyti Seinų triklasę, pradėjo moky 
tiš siuvėjo amato.

ORGANIZACINĖ IR VISUOMENINĖ 
VEIKLA

1911 m. pabaigoj p. B. atvyko į Angliją 
ir apsigyveno Londone. Pirmas lietuviš
kas subuvimas, kurį jubiliatas aplankė, 
buvo „Birutės“ kooperatyvo narių susirin
kimas. Dėl paaiškėjusių kooperatyve iš
eikvojimų, kaip mini sukaktuvininkas su 
sirinkimas praėjęs kiek triukšmingai ir su 
daręs nepergeriausią įspūdį. Bulaitis uoliai 
dalyvavo įvairiose, anksčiau Londone vei
kusiose organizacijose: Bažnytiniame cho
re. Vyrų vienybėje, Kalėdų klube, Londo
no lituvių klube, Šv. Kazimiero sporto 
klube. Neturtingiems studentams paremti 
draugijoje „Londono Lietuvių Motinėlė“, 
Londono lietuvių federacijoje, Apšvietos 
ir kultūros fonde, Vilniui vaduoti s-je. D.' 
Britanijos lietuvių taryboje. P. Bulaitis 
jau 35 m. kaip dirba Londono lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos komitete ir 30 m. 
kaip eina parapijos komiteto pirmininko

~pareigas. Gyvendamas Škotijoj, dalyvavo 
šv. Juozapo d-joj ir Brigton lietuvių cho
re. ,

1916 m. apie penkias savaites laiko su 
paskaitomis važinėjo po Škotiją ir aplan
kė 21 lietuvių koloniją, surinkdamas 118 
svarų aukų. Pinigus Škotijos Lietuvos rė
mimo komitetas pasiuntė į Lietuvą.

Londono lietuvių visuomeninis gyveni
mas neįsivaizduojamas be p. B. Jis dirbo 
įvairiose organizacijose ir vis buvo išren
kamas į vadovaujančias vietas. Kaip ma
tome, jis buvo centrinė ašis apie 
kurią sukosi visas Londono lietuvių kul
tūrinis ir visuomeninis veikimas. Šian
dien, nors jubiliatą slegia jau 60 metų naš 
ta, bet jis dar uoliai dalyvauja įvairiose 
Londono organizacijose ir darbu bei pata
rimais prisideda ruošiant įvairius paren
gimus.

P.P. Bulaičiai išaugino gausią šeimą ir 
ją išmokslino. Vaikai yra tėvų garbė ir 
pasididžiavimas, prie to dar žentai, mar
čios, anūkai, ir tai sudaro, gražu lietuviš
ką atžalyną.

Ta pačia proga nuoširdžiai tenka padė
koti ir p. Bulaitienei. už jos didelį pasi
aukojimą ir kantrybę, teikiant visokerio
pą paramą visuomeninį darbą dirbančiam 
savo vyrui. Jis varė plačią kultūrinę va
gą ir įdėjo daug gražaus ir kūrybinio dar
bo į Londono lietuvių visuomeninį gyveni 
mą. Kaip nenuilstami lietuvybės išlaiky
mo pionieriai, p.p. Bulaičiai ilgą laiką 
liks mūsų tarpe taurumo, pasiaukojimo ir 
darbštumo pavyzdžiu.

TORINO KARDINOLAS SALEZIEČIŲ 
GIMNAZIJOJ

Balandžio 13 d. Castelnuovo Don Bos
co Saleziečių gimnazijoj įvyko nepaprasta 
šventė.

įstaigoj buvo 15 auklėtinių, kurie dar 
nebuvo gavę sutvirtinimo sakramento Ka 
dangi mūsų vyskupas. J. E. V. Padolskis, 
labai užimtas, negalėjo mūsų pakvietimą 
priimti, tai buvo nedrąsiai kreiptasi į To
rino arkivyskupą, kardinolą Maurilijų Fo- 
ssati, didelį lietuviu bičiulį. Jo Eminenci
ja netik mielai sutiko, bet sakėsi laimin
gas galįs lietuviams tokį malonumą suteik 
ti. Jis pats nustatė ir datą — trečiadienį 
po Velykų. Kaip tik tai dienai gražiai pa
ruošė dvasią rekolekcijos, kurias vedė iš 
Romos atvvkęs kun. Alb. Spurgis MIC, 
Dar prisidėjo įspūdingos Velykų nakties 
pamaldos ir visa Kristaus prisikėlimo 
.švenčiu nuotaika.

Trečiadienį, ketvirtą valandą po pietų, 
Jo Eminencija jau buvo prie Įstaigos var
tų. Senuką Bažnyčios princą sutiko tau
tiniais rūbais apsirengę sutvirtinamieji, 
artimesnieji klebonai, valsčiaus valdybos 
nariai, policijos garbės sargyba, sutvirti
nimo tėvai — podinai. O jų irgi reikėjo 
penkiolikos! Taigi buvo sujudintas visas 
miestelis. Viršaitis, gydytojai, pramoni
ninkai, prekybininkai ir kiti žymesnieji 
asmens maloniai sutiko sueiti j dvasios 
giminystę su geltonplaukiais lietuviukais.

Jo Eminencija apeigų metu labai tė
viškai kalbėjo sutvirtinamiesiems, o apei
goms pasibaigus su kitais svečiais gėrė
josi lietuvių vaišingumu ir lietuviškom 
dainom. Gi besiklausydamas sveikinimo 
ir padėkos žodžių giliai susijaudino, pri
siminęs netik Lietuvos kančias ir vargus, 
bet ir lietuvių ištvermingumą.

Išvykdamas Jo Eminencija dar kartą 
palaimino naujai sutvirtintuosius kartu 
su visais įstaigos gyventojais bei tolimus 
jų tėvelius ir globėjus.
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KREMLIAUS ACHILO KULNAS

B. Petkūnas

šiolei nėra

V.

kurie per metus pagamina 
tonų anglies, 146 milionus 

327 milionus naftos. Rytuo-

šito išvengti, reikia 
prismeigta, prie so- 
pramonės rato. To 

verčiamas ir taip

ką nors le- 
Kiniją gink 
tektų Rusi-

po!..
Dr Stross su pasitenkinimu ištiesė rankų 

rožei paimti.
Salėje nuskambėjo ovacijos ir plojimas. 

Moteris dar skardesniu balsu tęsė, įduoda
ma antrąją gėlę:

— Antrąją gėlę prašau padėti ant prezi
dento Masaryko kapo...

Jos žodžius palydėjo audringos ovacijos. 
Dr, Stross traukėsi kiek atgal, nežinodamas 
kaip elgtis. Rožę paima.

— Ši trečioji tepapuoš komunistų nužu
dytosios Parlamento atstovės Dr. Horako-

NAUJIEJI AMERIKIEČIŲ 
VAISTAI PRIEŠ VAIKŲ 

PARALYŽIŲ VOKIEČIŲ AKIMIS

kraš- 
protestuoja prieš 
į laisvąjį pasaulį

SPYGLIUOTOS ROZES
(Mūsų specialaus korespondento)

Prokomunistinė organizacija Lidice Gy- — Šią gėlių puokštę prašau perduoti ko
vuos“, balandžio 21 d. surengė Londone Li- munistų delegacijai. Norėčiau, kad pirmoji 
dice žudynių minėjimą. Minėjimo metu, rožė būtų padėta ant Lidice žuvusiųjų ka- 
specialiai iš Čekoslovakijos atvykusiai de
legacijai, turėjo būti perduotas „rožių dar
želis“. Gi rožių skiepai jau prieš kelias die
nas buvo išsiųsti į Lidice vietove. { rožių 
perdavimo iškilmes Londonan atvyko Li
dice burmistras H. Leflerova, vyskupas Mi- 
roslov Novak ir visa eilė čekų komunistų, 
iškilmėse turėjo dalyvauti raudonosios Če
koslovakijos Charge d'Affaires M. Ruzek 
su pasiuntinybės patarėjais ir eilė komunis
tinės Čekoslovakijos draugų anglų, jų tar
pe Parlamento atstovas Dr. Barnett Stross 
(Lab. Stoke-on-Trent), Coventrio burmist
ras; angliakasių prof, sąjungos sekretorius vos kapą!.. 
Horner ir kiti.

Susirinkimo salėn, (Friends House, Eus
ton Road), prieš prasidedant ofcialiai da
liai, ėmė rinktis Čekoslovakijos išeiviai, gy
veną Londone. Jie labai greit užėmė geriau 
sias salėje vietas, o pasieniais iškėlė tautines 
vėliavas, baltos drobės transparentus, ku
riuose raudonomis raidėmis buvo aiškiai 
įrašyti tokie anglų kalba šūkiai: „Free 
Elections in Czechoslovakia“! 
very in Czechoslovakia“!, „Free the Trade 
Unions“!, „Release Archbishop Beran!“.

Augštiesiems komunistų svečiams ir jų 
draugams sutikti visa salė ir ypač tribūna 
buvo gausiai išpuošta gėlėmis. Pradžioje 
užvirė gana aštrūs ginčai tarp čekoslovakų 
demokratinio sąjūdžio ir anglų publikos, 
kurią daugumoje sudarė komunistai. Salė 
kiek aprimo, kai truputį pavėlavęs tribūno
je pasirodė D. Barnett Stross, bandęs iškil
mių rengimo komiteto vardu atidaryti mi
tingą. Tačiau, pamatęs salėje transparentus 
ir įkaitusią nuotaiką, pareiškė, kad vargu ar 
susirinkimas galės įvykti, ir rengėjai negalį 
salėn pakviesti „garbingųjų svečių“. Ban
dydamas gelbėti padėtį, Dr B. Stross papra
šė susirinkusiųjų laikytis ramiai ir 5 minu
čių bėgyje pašalinti iš salės transparentus. 
Suprantama, kad jo žodžių niekas neklausė 
ir nei šūkiai nei vėliavos nė nepajudėjo. Bet 
tuo pačiu laiku į tribūną užkopė jauna mo
teris su rožių puokšte ir mandagiai, bet gar 
šiai ir aiškiai kreipėsi į Dr. B. Stross, saky
dama:

Salėje jau visa audra plojimų ir ovacijų, 
o Dr. Stross nežino kaip išsisukti.

— Ketvirtąją rožę perduokit kalinamam 
arkivyskupui Beranui ir šią penktąją kan
kinamai Čekoslovakijos tautai“!

Salėje pasigirsta Čekoslovakijos himnas. 
Susirinkę komunistai pradeda galvotrūk
čiais bėgti iš patalpos, išsigandę demon
strantų giesmių ir valiavimo. Demonstran- 

,End Sla- tams dar neišsiskirsčius, tribūnoje pasirodo 
uniformuotas policijos nuovados viršinin
kas, kuris per garsiakalbius paprašė susi
rinkusius išsiskirstyti. Laisvieji čekai ramiai 
ir su pakelta nuotaika apleidžia salę.

Prie įėjimo buvo paltinamos demonstran
tų atspausdintos skrajukės, kuriose (anglų 
kalba) rašoma, kad Lidice yra kovos prieš 
tyraniją simbolis, tuo tarpu komunistų val
džia Čekoslovakijoje piktnaudoja tokius mi
nėjimus savo tikslams, aklai sekdami nacių 
politiką, terorizuoja čekų tautą, laiko visą 
kraštą pavergę, o tūkstančius geriausių Če
koslovakijos sūnų ir dukterų nekaltai žudo 
kalėjimuose ir ištrėmime.

Komunistų siunčiamiems į D. Britaniją 
delegatams „rožių paradai“ visada baigiasi 
spygliuotai. Lietuviai Birminghame taip pat 
anais metais parodė, kad laisvajame pasau
lyje gyveną išeiviai nepamiršta komunistų 
vergiją nešančių brolių pavergtuose 
tuose ir kiek įveikdami 
„delegatus“, atvykstančius 
mulkinti gyventojus.

EUROPOS LIETUVIS

Draugas Malenkovas nurašytas i nuos
tolius Sovietų sunkiosios pramonės sąs
kaitom Ar vien tik todėl, kad Rusijos 
sunkioji pramonė jau nebepatenkintų vie 
tos rinkos, o ginklavimasiš būtų atsidū
ręs tragiškoje būklėje?

Pirmoje eilėje šis klausimas tampriai 
rišasi su Kinijos reikalais, kuri beveik 
jokios sunkiosios pramonės neturi, kuri 
šiuo metu priklauso nuo sovietinės garny 
bos. Tik šis ryšys komunistinę Kinija iš
laiko sovietų orbitoj kaip milžiną sateli
tą. Kinijos komunistų tendencijos nėra to 
kios satelitinės, kaip kitų mažųjų sateli
tų ir jos rodo žymių išsigimimui į vadina 
mąjį titotizmą. Kremlius puikiai žino, kad 
tuo atveju jį ištiktų didelis pralaimėjimas 
Rytuose ir tuo pačiu tektų palaidoti Le
nino idėją — pasiekti pasaulinę revoliu
ciją per Aziją. Norint 
žūtbūt laikyti Kiniją 
vietinės sunkiosios 
tikslo siekiant, rusas 
jau liesą pilvą suveržti pančiu, kad be
sotis kiauramaišis kaimynas kinietis, so
vietinės propagandos užmigdytas apie rau 
donojo brolio neišsemiamus turto lobius, 
nepatirtų, jog tas „turtuolis“ iš tikrųjų 
yra elgeta.

Du didieji sovietai — Chruščiovas ir 
Bulganinas, viešėję Kinijoje, įsitikino, 
kad kitos išeities nėra: be Kinijos apgink 
lavimo nebus galima Azijoje 
miamo pasiekti. Atseit, reikia 
luoti bet kuria kaina, nors ir 
joje badu išmarinti milionus.

Komunistinėje Kinijoje iki 
kariuomenės prievolės: raudonųjų karinės 
pajėgos sudarytos iš mišinio savanorių ir 
milicijos. Be karinės prievolės įvedimo, 
negalima galvoti apie eventualų ilgesnio 
laiko karą. Tačiau vos dviejų meti; nau
jokus pašaukus, Kinija turėtų 10 milionų 
kareivių, kurių ji be pašalinės pagalbos 
neįveiks apginkluoti.

Jei palyginsime dabartinį sunkiosios 
pramonės Rytų ir Vakarų poteneialinį 
santykį, tai jis apytikriai atrodys šitaip: 
Vakaruose Nato armijai skiriami 30 mi
lionų karių, iš bendro gyventojų skaičiaus 
427 milionų, 
854 milionus 
tonų plieno,

■ se Sovietų armija su satelitais, be Kinijos,
■ sudaro20 milionų karių iš 292 milionų gy- 
; ventojų, kurie pagamina — 429 milionus 
: tonų anglies, 55 milionus tonų plieno ir
■ 63 milionus tonų naftos. Kinija, įvedusi 

karinę prievolę, turėtų 41 miliono armi
ją iš 584 milionų gyventojų, kurie per me 
tus pagamina 82 milionus tonų anglies, 
2,2 milionus tonų plieno, o naftos iš viso 
neturi.

Suplakę visą krūvon, matysime, kad 
Vakarų 30 milionų kariuomenė turėtų 
1327 milionus tonu metinės sunkiosios 
pramonės gaminių, o Rytuose, pridėjus 
Kiniją, 61 miliono kariuomenė turėtų tų 
pačių gaminių 631 milioną tonų. Žinome, 
kad modemiškajame kare nulemia du 
veiksniai — kariuomenė ir pramonė. Tu
rin šitai galvoje, savaime aiškėja ir tos 
priežastys, nulėmusios Malenkovo „nesu-

gebėjimą“. Mat jis buvo bepradedąs gal
voti daugiau taip, kaip galvoja eilinis ru
sas: nors šiek tiek pakelti medžiaginį ger
būvį „plačiosios tėvynės“ 'gyventojams, 
o tai, siekiant pasaulinės revoliucijos, ne- 
įmanu, nes Vakarai net keturis kartus tu
rį daugiau sunkiosiom pramonės. Be to, 
Vakaruose didelis nuošimtis tų medžiagų 
patenka į lengvąją pramonę, t.y.; gyvento
jų gerbūviui, tuo tarpu Rytuose jau vis
kas išspausta iki adatėlės, ant kurios ir 
pats Malenkovas užsismeigęs...

Ši Sovietų silpnoji vieta gerai žinoma 
Vakarams. Amerikoje iš viso abejojama, 
ar Chruščiovui bent dalinai ir drakoniš
kas priemones panaudojus, pavyksią pa
tenkinti Kinijos reikalavimus, o jos ne
tekus tektų atsisakyti nuo Azijos erdvės.

gelbėti nuo bado Rygos miestui. Grįžusis 
pagal iš piršto išlaužtus kaltinimus, kaip 
ir daugumas kitų, buvo pripažintas įvyk
dęs „sunkų nusikaltimą žmoniškumui“ ir 
nuteistas mirti, bet mirties bausmė buvo 
pakeista kalėjimu iki 25 metų. Bausmės 
buvo skiriamos visiems gyventojams, jei 
tik jie buvo karo metu ką nors dirbę prie

Ten ir mirusieji persekiojami
KĄ PASAKOJĄ GRĮŽUSIEJI Iš SIBIRO kaip lietuviai tuoj po karo padėjo išSi-

Bolševikai grąžino į Vak. Vokietiją ne 
tik buvusį vokiečių feldmaršalą Schoer- 
nerį, įsakiusį pakarti daug pabėgėliu ir 
laiku neevakavusį Kuršo žiede apsuptų 
vokiečių karių drauge su keliais pabaltie- 
čių batalijonais, bet ir visą eilę kitu ka
ro belaisvių, ligi tol sulaikytų tariamai at ______ _ ____ _ ___
likti bausmės. Pažadėta su laiku grąžinti .vokiečių, nesvarbu ka: bulves skute, mal- 
ir kitus sulaikytuosius. Iš grįžusiųjų ne ‘ ’ ..... ...
vienas įvairiose Sov. Sąjungos stovyklo
se, ypač Sibire, yra sutikęs ir mūsų tau
tiečių. Paskiausių žinių apie gyvenimą 
Vorkutoje ir jos stovyklose laikomus dar
bo vergus parnešė neseniai Sovietų paleis 
tas amerikiečių karys Williame A. Ver- 
dine, kuris teigia taip pat dalyvavę^' 1953 
m. sukilime. Jų gyvenimo ir vargo sąly
gos yra bendrais bruožais žinomos, čia 
tepa duodama viena kita būdingesnė smulk 
mena.

Štai grįžęs iš karo nelaisvės buvusis 
lietuvių muitinės tarnautojas N. pasako
ja, kad visur Vak. Vokietijoje grįžtantie
ji sutinkami labai gražiai ir nuoširdžiai: 
visi juos sveikina, džiaugiasi jų parvyki
mu, duoda įvairiausių dovanų etc. Visai 
ne taip, negu Rytinėje zonoje, nors ir ten 
propagandiniais sumetimais jiems buvo 
išdalinta po vad. „Piecko kostiumą“ ir ki 
tų būtiniausių reikmenų, idant neatrody
tų tokie nuskurdę, grįždami iš „darbo 
žmonių tėvynės“. Grįžusis pasakoja, kad 
drauge su Kuršo žiede kapituliavusiais 
vokiečių kariais buvo paimtas į nelaisvę 
1945 m. Tukume, Latvijoje. Po kapitulia
cijos daug karių ir šiaip kovotojų nusi
šovė. Įvairiose vietovėse jis yra sutikęs 
daugiau tautiečių. Štai vienoj vietoj jį 
saugojo du rusų uniformomis vilki sargy
biniai. Pasirodė, vienas buvo studentas iš 
Panemunės, o kitas paprastas darbinin
kas iš Ukmergės. Ir jiedu, kaip kad dau
gelis kitų rusų, net jų karininkų, klausė 
su nepasitenkinimu, kam tie vokiečiai 
pralošė karą... Drauge prisipažino, kad vo 
kiečiai užimtuose kraštuose nemokėjo 
kaip reikiant su gyventojais elgtis. Malo
nus buvo ir drausmės kuopos vadas, žy
dų tautybės kapitonas iš Ukmergės, su 
kuriuo taip pat kalbėdavo lietuviškai. Ki
ti stengdavosi net susekti, apie ką jie sa
vo tarpe šnekučiuoja, deja, nesuprasdavo 
nė žodžio.

Karinėje stovykloje prie Daugpilio su
tiko visą eilę belaisvių, kurie buvo pabė
gę iš Leningrado ar net iš Kaukazo, tik 
pakliūdavo per traukinių kontrolę prie 
Rezeknės. Tarp jų sutiko ir vieną lietuvį 
nuo Anykščių. Pasirodo, bolševikai, norė
dami nustatyti, ar kas nors iš suimtųjų 
nėra buvęs „liaudies priešas“, nekartą to
kius įtariamuosius gabendavo į jų nuola
tines gyvenamąsias vietas, ten pastatyda- ginklais žmones, šaukė: 
vo turguje ir klausdavo žmones, ką atė
jusieji apie jį pasakys. Daugpilis Per ka
rą buvo smarkiai sudaužytas, todėl grįžu
sis kurį laiką turėjo su kitais karo belais
viais dirbti prie jo atstatymo darbų. Į be
laisvius labai gerai žiūrėjo ir gražiai su 

1 jais elgėsi sargybiniai latviai, kurie daug 
kam padėdavo, ypač iš lietuvių ir kitų pa 
baltiečių, ir pinigais, ir valgiu, ir kitkuo.
Pora latvių geležinkelininkų pasakojo, maža tokiu, kurie turi vilkti vergijos jun-

kas skaldę ar dirbę biure — visi buvo 
teisiami už „bendradarbiavimą su priešu 
karo metu“. Išgabentas į Sverdlovską, 
daugiau mūsų tautiečių jau nesutiko, bet 
girdėjo apie juos pasakojant iš kitų. Vie
nas gydytojas iš Vorkutos buvo susipaži
nęs su lietuve, dirbusia ligoninėje, nes jos 
tėvai buvo išsiųsti į Sibirą. Revdoj, grį
žusioje teigimu, paliko klaipėdiškis vokie 
tis Šteinbergeris, dirbęs krim. policijoj. I 
,Vak. Vokietiją buvo išleisti dirbęs Klaipė 
dos uosto valdyboje Liaupsinąs ir klaipė
dietis Bačkus. Rygoj teko jam sueiti Klai 
pėdos „Memeler Bank“ direktoriaus Zak- 
so sūnų, o Sverdlovsko rajone — kauniš
kį Eugen Frehmą.

Iš bolševikų propagandos karo belais
viai susidarė įspūdį, kad Vakaruose esąs 
didžiausias skurdas, viskas _ten sudaužy
ta, bedarbių milijonai etc. 
vė parodė visai ką kitą, 
siog negalėjo atsistebėti, 
tokia didelė pažanga.

Ar ruošiasi rusai į karą?
sakė, — netenka abejoti. Dar 1948 m. vie
nas rusų karininkas Daugpilyje visai at
virai pasakė, kad karas tarp TSRS ir 
Amerikos neišvengiamas. Kada jis bus — 
sunku pasakyti, tik viena aišku, kad jis 
tikrai būsiąs. Tada visi nustebo, jog taip 
atvirai kalbama. Ruošimos! žymių matyti 
daug. Pagaliau karo belaisviai ar kiti su
imtieji mokėdavo išskaityti ir tarp eilu
čių iš „Pravdos“, „Izvestijos“ ar Rytinės 
Vokietijos kom. vyriausybės organo „Taeg 
liche Rundschau“, kas iš tikrųjų bendrais 
bruožais darosi. Grįžusiojo pareiškimu, 
latviai 1945 m. vis laukė, kad juos išva
duos Vakarai. Ypač daug tikėjosi iš bri
tų karo laivyno. Deja, tikrovė pasirodė ki 
tokia. Ir dabar gyventojai klausosi radijo 
pranešimų iš užsienio. Kalėjime girdėjo 
iš kitų, kad buv. latvių prezidentas Ulma 
nis, ištremtas į Sibirą, dirbąs kažkur vie
name kolchoze.

— Žmonės laukia išlaisvinami, — pa
stebėjo vokietis D„ paleistas iš darbo ver
gų stovyklos Vorkutoje. — Tikisi, kad 
vieną kartą vis tiek bus kitaip. Labai 
daug laukia iš amerikiečių. Pasakotojas 
teigia matęs, kaip vyko sukilimas, net 
pats jame dalyvavo, sakosi žinąs, kad su 
kilimo rezultate apie 300 buvo negyvų ir 
nemaža sužeistų. NKVD, šaudydami Į be- 

,štai jums lais
vė“. Vis dėlto gyvenimo sąlygos po Stali
no mirties, o ypač po streiko, pagerėjo: 
miršta jau ne tiek daug, kaip seniau. Vor 
kutą yra viena iš bjauriausių darbo ver
gų stovyklų visoje Sov. Sąjungoje, nes čia 
režimas yra labai sunkus, dirbti tenka oo 
žeme, oras blogas. Gyvus išlaiko nebent 
tik gera fizinė sudėtis ir viltis sulaukti 
amnestijos ar laisvės. Tačiau' ten yra ne-

Tačiau tikro- 
Grįžusieji tie- 
kad padaryta

— Tuo — at-

gą jau nuo pačios pirmosios bolševikų 
okupacijos. Pasakotojo teigimu, iš užsie
niečių Vorkutoje geriausiai esą organizuo 
ti pabaltiečiai. Lietuviai, kaip neištikimi 
režimui, dažniausiai apkaltinti palaikę ry 
šius su partizanais ar net patys tarp jų 
dalyvavę, yra veik visi nubausti po 25 
metus. Darbo vergų streikų, be Vorkutos, 
buvo taip pat Karagandoj, Uchtoj, Noris- 
ke ir kitur. Kai kur streikavo it moterų 
stovyklos. Lietuviai, latviai ir estai laikė
si labai broliškai, jie turi savo tautinių 
grupių vadovus ir dažnai diskutuoja klau
simus, ką reikia daryti. Jie pavyzdingai 
laikėsi ir per streiką. Vorkutos įnamių 
skaičiius niekad nesibaigia. Ir pats pasa
kotojas buvo nubaustas 25 metais už tik
rą nieką — už tai, kad per kratą priė jo 
rado vak. Berlyne nusipirktą laikraštį. 
1951 m. prie vad. „Mėlynojo ekspreso“ 
buvo taip pat prijungtas transportas pa
siųstųjų iš rytinės Vokietijos zonos į Sibi
rą. Jo vienas pažįstamas į ten buvo išga
bentas tiktai už smagų anekdotą apie Piec 
ką.

Darbo vergus Vorkutoje ėda ne tik ne
paprastai žiaurios moralinės gyvenimo są 
lygos ir visa aplinka, bet ir nežmoniškas 
klimatas, nes šaltis siekia iki 60 laipsnių. 
Sargybinių daugumas į suimtuosius taip 
pat žiūri lyg į kokius šunis: mat. to reika 
lauja režimas, kad sargybiniai nesidrau- 
gautų su suimtaisiai. Pagaliau, ir jie pa
tys dažnai keičiami, kad neužmegstų tar
pusavio ryšių. Po streiko apie 600 buvo 
išgabenti į bausmės lagerius. Netenka abe 
joti, kad prie ankstesnės bausmės jiems 
vęl buvo pridėta nauja.

Ypač liūdnos ’darbo vergų laidotuvės. 
Visi mirusieji skrodžiami, jų širdys ir 
plaučiai išimami ir pasiunčiami į medici
nos institutą. Į kapus palydi šeši vyrai. 
Prie kapo pastatomas įrašas, kuri pirmo
ji audra nuverčia arba nubhinkrna jo pa
rašą. Toks dažniausiai esti į Vorkutą pa
tekusio belaisvio ar darbo vergo gyveni
mo galas. Tačiau ir apie tai grąžintieji vo 
kiečiai pasakoja labai nenoromis, kad 
tuo būdu nepakenktų darbo vergų sto
vyklose dar palikusiems jų draugams. O 
jei sužino, kad jų pasakojimai norimi pa
skelbti viešai, tai ne kartą visai nesilei
džia į jokias šnektas.

Šiomis dienomis įvykusiame Wiesbade- 
ne Interistų Kongrese vaikų paralyžiaus 
ligos vokiečių specialistai apie naujuo
sius amerikiečių gydytojo dr. Jono Salk 
išrastuosius vaistus skiepams prieš vaikų 
paralyžių, pasisakė neperdaug optimistiš
kai. Pripažinta, kad naujieji amerikiečių 
vaistai yra nepaprastai didelės svarbos vi 
sam pasauliui, kovoje prieš šią baisią li
gą, tačiau esą reikia būti dar atsargiems. 
To Kongreso pirmininkas — vaikų para
lyžiaus ligos žymus vokiečių tyrinėtojas 
iš Hamburgo — prof. Pette įspėjo prieš 
perankstyvas ir perdaug optimistiškas vii 
tis, kad šitoji liga esanti galutinai nugalė
ta, pareikšdamas: „Mes būkime atsargūs, 
kad netektų mums pergyventi ligos atkri
timo“. Oficialus tų vaistų tyrimo rezulta
tų pranešimai Europoje dar negauti ir kol 
kas galima remtis tik spaudos žiniomis. 
Be to, dar nesą žinoma smulkmenų apie 
Salk-serumo veikimą ir panaudojimo ga
limybes.

Manoma, kad amerikiečiai negalės dar 
greitu laiku naujuosius vaistus eksportuo
ti, kadangi jie patys dar šiais metais esą 
numatę tais vaistais įskiepyti Amerikoje 
30 milijonų žmonių. Esą dėl to sveikintina 
ir pasidžiaugtina, kad vokiečių gydytojai 
turi savo profesoriaus Haas išrastus ir 
Vokietijoje gaminamus vaistus skiepiji
mui prieš vaikų paralyžių. Apie šituos 
naujuosius vaistus negalima tarti dar ga
lutino žodžio, tačiau esą jau nustatyta, 
kad jie esą nekenksmingi ir gali būti pla
čiai vartojami. Tas pats prof. Pette Kong
rese pasiūlė, kad einant amerikiečių pa
vyzdžiu, ir vokiečių gydytojai turėtų tiks 
liai registruoti visus, kurie ateinančio
mis savaitėmis ir mėnesiai bus tais vais
tais įskiepyti, kad vėliau būtų turimi visi 
reikalingi daviniai apie tų vaistų veikimą, 
jei pasireikštų šios ligos epdemija.

Tuo tarpu betgi, kai mokslininkai 
giau ar mažiau džiaugiasi naujaisiais 
tais, baisioji vaikų paralyžiaus liga 
ka toliau savo aukas. Paskutinėmis dieno
mis Bavarijoje viename kaime susirgo vėl 
trys vaikai vaikų paralyžiaus liga. Viena 
17-kos metų mergaitė su gyvybei pavo
jingais kvėpavimo organų sutrikimais tu
rėjo būti nuvežta į Lassau užkrečiamųjų 
ligų ligoninę, kur ji dabar gydoma nau
dojant taip vadinamus „geležinius plau
čius“. Kitų dviejų vaikų ligos diagnoza 
dar galutinai nenustatyta, bet įtariama, 
kad ir jie bus susirgę vaikų paralyžiumi. 
Vokiečių Sveikatos Priežiūros Įstaigos pa 
reiškė, kad tai esąs labai retas atsitiki
mas, kad šitame metų laikotarpyje pasi
reikštų toji liga.

AUSTRALIJA
TRAGIŠKAI ŽUVO LIETUVIS

Pirmą Velykų dieną, šokdamas į pradė
jusį važiuoti elektrinį traukinį, paslydo ir 
tarp vagonu nukritęs sužalojo galvą Pau
lius Staukus, 34 metų amžiaus Sydnėjaus 
lietuvis. Nugabenus ligoninėn jo gyvybės 
nepavyko išgelbėti. Laidotuvėmis rūpinosi 
jo artimieji draugai R. Klimaitytė. Ba
kaičiai, Umbražiūnas, Sapka ir Vailokas. 
Velionis Australijoje neturėjo jokių gimi
nių ir jo paliktas turtas perėjo vyriausy
bės žinion. Paulius Staukus kilęs iš Pa
langos.

„MUSŲ PASTOGĖS“ REDAKCIJĄ 
'RENKA AUKAS NUKENTĖJUSIEMS

NUO POTVYNIO
Australijoj išeinančio savaitraščio „Mū

sų Pastogė“ Redakcija renka aukas Aust
ralijos lietuviams, nukentėjusiems nuo pot 
vynio. Per trumpą laiką surinkta 161 sv., 
aukų.

GRĮŽUSIEJI VOKIEČIŲ 
BELAISVIAI RUOŠIASI ŽYGIUI Į 

BONNĄ
Grįžusiųjų Vokiečių Belaisvių Sąjunga 

(Verband der Heimkehrer) paskelbė, kad 
jeigu Bundeskazleris Adenaueris negalės 
aiškiai pasakyti, kad grįžusiųjų egzisten
cijos ir butų statybos pašalpos reikalin
gos lėšos yra jau paruoštos ir numatytos 
tuojaus paskirstyti, tai protesto ženklan 
50.000 tos Sąjungos narių pasiruošę žy
giuoti į Bonną ir demonstracijos būdu rei 
kalauti jiems reikalingų pašalpų.

Prašo atsiliepti BOLIŲ SAVICKĄ, gy
venusį Anglijoje. Žiną jo adresą, arba jį 
patį, prašo parašyti šiuo adresu: Valenti
nas Ribokas, 381, 
E.2

Hackney Rd., London,
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dau- 
vais 
ren-

* *
JONĄ BILKĮ, gimusį

*
Prašo atsiliepti

Linkmenyse. Utenos apskr. ir kitus pa
žįstamus. Rašyti; Juozas Tijūnėlis, 198, 
Prolt St. East Hartford Conn. USA.

* * *
Giminės Įieško PULEREVIČIAUS. Pra

šomas atsiliepti šiuo adresu: Mrs. R. Pu- 
lerevičienė, 228, Whtten Ave.,East Green- 
ford, Middx. Tel. WEM 7666.

NAUJA SSSR POLITINIŲ 
KALINIŲ AMNESTIJA?

Vakarų Vokietijos spaudoje paskutiniu 
lajku vis daugiau rašoma, kad Vokietijos 
Sovietų Zonos Vyriausybė sąryšyje su de
šimties metų Vokietijos kapituliacijos su
kaktimi, gegužės mėnesio 8 dieną ketina 
paleisti į laisvę politinius kalinius. Į Bau
tzen sunkiųjų darbų kalėjimą paskutinė
mis dienomis esą atvežta keletas šimtų 
civilinių eilučių, tokių pat, kokios anks
čiau įvykusiųju atleidimu metu būdavo 
išduodamos atleidžiamiesiems belaisviams. 
Be ta, esą patirta, kad kalinių prižiūrėto
jai staiga pasidarė neįprastai malonūs ka 
liniams, ir visais atvejais labai korektiš
kai su jais elgiasi.

Paryžius. Čia sėkmingai baigėsi 7 mė
nesius trukę pasitarimai dėl Tuniso auto
nomijos. Nors oficialaus komunikato dar 
nėra, tačiau vyrauja įsitikinimas, kad 
Prancūzija įsipareigojo ginti tą kraštą ir 
vesti jo užsienio politiką.

* * *
Maskva. Britų ambasadorius Maskvoje 

pranešė pabėgusiam mokslininkui Bruno 
Pontecorvo, kad jis jau nebelaikomas bri
tų piliečiu. Raštas buvo pasiųstas per so
vietų užsienio reikalų ministeriją. Netru
kus ministerija grąžino raštą ambasado
riui su Dr. Pontecorvo pastaba, kad jis 
nesidomįs britų pilietybe. Viešai gi jis pa
skelbė, kad nieko neturįs prieš anglų liau
dį.

Jei dar neturite įsigiję:
Pabaltijo žemėlapis — 16 ši.
Antanaitis — Archimedas — llšl.
K. Barėnas — Giedra visad grįžta — 15 ši. 
Br. Daubaras — Mėlyna Suknelė — 6 ši. 
Gabijos — Literatūros Metraštis — 36.8 ši 
Varnienė — Didžioji virėja — 36.8 ši. 
Naujas numeris — Literatūros Lankų.
Rašyti: D. Daunoraitė, 49, Thornton Ave. 
London, W. 4

L. OKOLOW & CO
292-4 Edgware Rd., London, W.2 
Tel. PAD 0946

PARDUODAMI GRAŽUS NAMAI
54, Anerley Park, S.E. 20, Crystal Palace. 
Nuosavybė. Atskiras. Didelis gražus dar
žas. 9 kambariai, 3 virtuvės, 2 vonios, su 
visais įrengimais ir baldais. Kaina 3200 
svarų.

PROGA — SAVININKAS SKUBIAI IŠ
VYKSTA KANADON.

LIETUVIU SODYBA
HEADLEY PARK, HEADLEY HANTS.

VASAROJIMO SEZONO ATIDARYMAS GEGUŽIO 28 D.

NORĮ VASAROTI LIETUVIŲ SODYBOJE PRAŠOMI JAU DABAR UŽSI
SAKYTI KAMBARIUS!

Maloniausios atostogos savųjų tarpe, savo aplinkoje. Lietu
viškas maistas tris kartus, ketvirtą — angliškas. Veiks maudymosi 
baseinas, aikštė futbolui, krepšiniui, tenisui. Veiks5'kavinė ir baras. 
Jauki aplinkuma.

Kainos nuo £ 4.10 iki £ 6.5 pagal sezoną. Vaikams nemoka
mai arba pusė kainos. Suinteresuoti prašomi reikalauti platesniu in
formacijų ir užsisakymo blankų šiuo adresu:

Lithuanian House Ltd.,
Lietuvių Sodyba, 1/2, Lad'.roke Gardens, London W.ll.
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