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RUSIŠKAS KVIETIMAS - BRANGŪS TAUTIEČIAI! 7 DIENOS
LIETUVIŠKAS atsakymas

1940-tais, laužydami devynius mėnesius 
prieš tai, Kremliaus iniciatyva su Baltijos 
valstybėmis sudarytas nepuolimo ir vienų 
į kitų vidaus reikalus nesikišimo sutartis, 
įsiveržė mano tėvynėn, Latvijon ir Estijon, 
nedaug kas manė, kad jie nueis taip toli ir 
pasielgs taip nežmoniškai, kaip jie pasielgė 
tik po dvejetos savaičių. Todėl tada ne 
tiek daug kas ir bėgo iš savo krašto. Didy
sis bėgimas prasidėjo Sovietų kariuomenei 
gresiant antrą kartą užplūsti, „išlaisvinti“ 
Baltijos valstybes. Per vienerių metų oku
paciją buvo tiek gerai susipažinta su bol
ševikine santvarka. Ji panaikino tautinę ir 
asmeninę laisvę, padarė galą bet kokiai 
laisvai kultūrinei veiklai, pagrobė visą tau
tinę ir privačią nuosavybę. Ji reiškė įvedi
mą vergijos, kokia buvo manyta priklausė 
patiems tamsiausiems tolimos praeities lai
kams. Per tuos pačius okupacijos metus 
buvo Sibiran ir kitur rusų dykumon bai- 

......... ___ sesniu būdų nei cąrų tvarkos vartota iš- 
į Vakaruose esančius pabėgėlius iš Rytų, 'rerrĮta 150.000 nekaltų žmonių, lietuvių, 
ragindamas juos susiprasti ir grįžti atgal .........’ ''
namon. Be kitų pabėgėlių iš Sovietų Są
jungos okupuotų Baltijos valstybių, atsiųs- ' 
ta tas laikraštis uždaram voke ir man ma
no buto adresu.

Atsišaukime sakoma, kad mūsų daugelis 
beveik, badauja, neturi žmoniškos pastogės, 
o kas žmogui svarbiausia — negauna gar
bingo uždarbio. Jei kas dėl aklaus atsitik
tinumo ir jaučiasi šiandien sotus, ar dėka ' 
tūkstančių gudrumų jr nusižeminimų ir bū 
tų gavęs pastovesnį užuodarbį, niekados ne 
gali jis būti tikras dėl savo rytojaus.

Kam jūs rūpit? klausi Tamsta perimtas ' 
užuojautos. Jei kas ir parodytų mumis su- 1 
sidomėjimo, tai tik apskaičiavimu, kad 1 
mus išnaudojus patiems sunkiausiems ir pa 
tiems niekingiausiems darbams, kad pa- : 
skum be jokio pasigailėjimo išmetus lauk 
kaip niekam vertą skudurą.

Jei visdėlto mūsų daug kas abejoja grįž
ti atgal tėvynėn, tai Tamstai atrodo išimti
nai pareina nuo mūsų išgąstavimo, bai
mės. Tas baiminimasis Tamsta manai ne- 
bus kas kita, kaip tik rezultatas kitapusat- 
lantinės propagandos. Sovietų Sąjungai 
priešingi propagandininkai bus mums įkau : 
lyje, kad grįžus mus laukia pasielgimas 1 
kaip su nusikaltėliais ir ištrėmimais į sun
kiųjų darbų stovyklas. „Netikėkit jiems! 
Tai melas!“ sušunki Tamsta su savo 
metėtu .pasipiktinęs.

Jūs paliečiai giliausius jausmus, 
džiais ;

„Atminkite: Svetimas kraštas, tai 
tiek kaip pikta pamotė. Jei ir kažin kaip 
prieš ją šliaužiotum, vistiek ji paliks tau 
priešas. Tėvynė gi, tai tikra motina. Ji su
pras kiekvieną ir dovanos kiekvienam sa
vo vaikui“. Iškalbingai raginat jūs mus pri 
siminti mūsų kūdikystės dienas tėviškėje, 
mūsų skambias dainas ir žavingai atvirą 
mūsų laukų tolį. Mes turėtumėm skubinti 
atgal namon, kad įsiurbus naujai suartų dir 
vą gaivų kvapą ir įsiklausius į nenutilstan- ti išsivystimą šia kryptimi ir prisidėti prie 
tį fabrikų mašinų ūžesį, kurio palaikymu 
ir mes talkininkautumėm.

Tamsta, generole, kalbi apie tėvynę su 
įkvėpimu. Tik būk geras, lukterk akimirk
snį. — Ar Tamsta tikrai žinai, apie ką kal
bi? Ar supranti, kas tai yra tėvynė? Leisk 
man suabejoti. Jūs sovietiniai rusai labai 
norėtumėt, kad mes grįžtumėm atgal na
mon, bet ką darot jūs patys? Kur esat iūs 
patys? Ar nebūtumėt jūs vieton kur kitur 
turėję įrengti tą jūsų komitetą Maskvoje 
ar kuriam kitam neabejingai rusiškam mies 
te ir iš ten pasiuntę energingą kvietimą jū
sų civiliams ir ginkluotiems kariams kuo 
greičiausiai apleisti svetimus, jums neapkan 
ta verdančius kraštus ir su bagažu ir kari
niais pabūklais grįžti atgal namon? Juk 
jūs jau nuo keliolikos metų tūkstančių tūks 
tačiais esat aptvidę tris Baltijos valstybes, 
Lenkiją, Rytų Vokietiją ir ištisą eilę kitų 
kraštų net iki Juodosios jūros ir Adriati- 
kos, kaip atrodo visai be noro grįžti atgal. 
Ar jūsų nevilioja kvapas savos, geroj kol- 
chozinėj tvarkoje įdirbtos dirvos? Nejau
gi pamiršot savas laimingas kūdikystės die 
nas tėviškėje prie daug apdainuotos Vol
gos, tyliai tekančio Dono ar didingai išsi- 
tiesusio Uralo? Iš jūsų elgesio reikia su
prasti, kad jums visiškai nemiela namie sa
voj tėvynėje.

Kas tikrai myli savo tėvynę ir gyvena 
taikos reikalu, tas negriauna svetimų na
mų ir nepuola svetimų kraštų. Jūs sovieti
niai rusai, deja, pasidarėt siaubu visiems 
savo artimesniems kaimynams. Priešingai 
iškilmingai pasirašytoms ir galiojančioms 
sutartims, jūs įsiveržėt į jų kraštus ir jėga 
įvedėt ten santvarką, kuri — patys iš daug 
kaštavusios patirties gerai žinot — gali lai 
kytis tik pagelba plačiai iššakotos ir iki 
dantų ginkluotos policinės jėgos.

Generolas tvirtini, kad kaikas 
stačiai iš išgąsčio, net nesusipažinę 
ja santvarka, nesusidūrę akis akin 
ševiku. Kai bolševikai apie birželio 15-tą

Sved9os garsu
sis ir didžiausias dienraštis liberali
nes pakraipos, tuo pavadinimu įdėjo 

.veda!rillių puslapyje su 
šiuo redakciniu prierašu:

.Jlusų generalmajoras ‘ N.F. Micha- 
ilov, repatriavimo komiteto „Grįži
mui tėvynėn“ rytiniame Berlyne pir
mininkas, paskelbė neseniai į tarp 

■ ... lr. Svediioje gyvenančius pa
bėgėlius iš Rytų raginimą grįžti Rusi
jon. Į generalmajoro Michailovo atsi
šaukimą atsako čia atviru laišku bu- 
nius‘^letUV0S atstovas Ignas J- šei-

Rytų Vokietijos respublikos leidimu ir 
Sovietų valdžios palaima sudarei Tamsta 
drauge su kitais mažiau ar daugiau žino
mais sovietiniais komunistais balandžio 
mėnesį rytiniam Berlyne komitetą, pava
dintą „Grįžimui tėvynėn“ ir pradėjai leis
ti rusų kalba laikraštį tuo pat pavadinimu 
ir tam pačiam reikalui. Laikraščio pirma
me numeryje Tamstos komitetas kreipiasi

Vasario 16 Gimnazijos gyvybinių inte
resų verčiami įkurdinti ją nuosavose pa
talpose, ačiū mūsų tautieičų laisvame pa
saulyje nuoširdžiai paramai mes gana 
sparčiu žingsniu artėjame prie užsibrėžto 
tikslo pilnutinio įgyvendinimo, š.m. ba
landžio mėn. 1 dienai buvo belikę skolos 
už įgytus gimnazijai namus DM 55.000 ir 
pagal Tarybos priimtą sąmatą trūko dar 
DM 30.000 namams Įrengti, 
įsigyti 
dengti.

Nors 
namus 
š.m. spalio mėn. 1 d., lėšų taupymo su
metimais būtų gera ją išmokėti galimai 
greičiau, nes procentai dieną iš dienos di
dina mūsų įsipareigojimų naštą. Tad dar 
kartą kviečiame visus tautiečius pagelbė
ti ,kad Gimnazijos namų vajus artimiau
siu laiku galėtų būti sėkmingai užbaigtas. 
Dėkodami visiems Gimnazijos namų va
jaus talkininkams už ikišiolinį pasiauko
jimą ir paramą, prašome ir toliau nesu
dėti rankų, kol darbas iki galo dar neat
liktas.

Tautiečiai, visi pagal išgales aukokime 
šiam svarbiam mūsų tautos ateities rei-

inventoriui
ir kitoms būtinoms išlaidoms pa-

pagal pirkimo sutartį likusios už 
skolos mokėjimo terminas yra

ko-

žo

vis-

baltiečių 
su nau- 
su bol-

latvių, estų, vyrų, moterų, vaikų ir senelių 
iš visų visuomenės sluogsnių, apie kuriuos 
daugiau nieko nebuvo ir girdėti. Ar reikia 
tada stebėtis, kad dabar ėmė bėgti visi, kas 
tik pajėgė ar suspėjo, nežiūrint bolševiki
nių lėktuvų ir karo laivų Baltijos jūroje 
persekiojančios ugnies?

Teisybė, kad mūsų daugumai ne visai 
lengva svetimam krašte tarp svetimų žmo
nių. Gal ne tiek materialiai, kiek psichiniu, 
dvasiniu požiūriu. Žinia, kad anksčiau pa
sigėrėtiną pažangą dariusi tėvynė dabar su 
rakinta bolševikinio policinio teroro, visiš
kai nuteriota ir hermetiškai izoliuota nuo 
pasaulio kankina mus ir slegia dieną ir 
naktį.

Mes žinom iš naujų pabėgėlių, kad mū
sų laukuose daugiau negirdėt linksmų dar
bo dainų. Juos kaip miestelius ir miestus 
gaubia baisi tyla. Ji nutrūksta tik nakti
nėms baudžiamoms ekspedicijoms atsilan
kant. Kurios pasiima „laisvanorius“ Ka
zachstano kanalams ar Vorkutos šiaurės 
tamsoje anglims kąsti, Naujai suartos dir
vos Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj daugiau be 
veik nekvepia, — neperdedant galima pa
sakyt, kad jos persunktos ašarų, taip, ir 
kraujo.

Niekas mūsų svetur nelaukė, niekas ne
buvo pasiruošę mus priimti, kaip ir mes ne _ _______ ____  ____ _
buvom pasiruošę bėgti, o mūsų gi atsiras- nių režimų baisią politiką ir jų atvirai 
ta tokiomis masėmis, tiek daug! Bet su
prasta, kad mes negalim grįžti atgal, dar 
ne. Visam laisvam pasaulyje mums suteik
ta, kaip ir dabar dar teikiama, daug pagal
bos. Labai daug kas padaryta, kad sušvel
ninus mūsų materialinį ir dvasinį vargą.

Faktas, kad laisvasis pasaulis tiek gerai 
mus suprato, tueikė tiek pagalbos ir paro
dė tiek užuojautos nustojus mums laisvės, 
visa tai stiprina mūsų viltį, kad žmonijos 
solidarumas pagaliau nugalės sauvalę ir 
smurtą.

Jūs sovietiniai rusai galėtumėt paskubin-

■ kalui. Tebūnie mums pavyzdžiu kad ir
- Izidorius Vaičekauskis, kuris šiomis die-
■ nomis paaukojo Vasario 16 Gimnazijos 
. Namų Fondui 300,00 dolerių. Niekieno ne 
> mokslintas, jaunas iš Lietuvos išvykęs, vi
■ są savo ilgą amžių sunkiai dirbęs, 80 me- 
s tų sukakties proga jis iš savo sutaupų ski 
' ria šią stambią auką tam, kad jaunoji
■ mūsų karta turėtų geresnes sąlygas ruoš- 
. tis gyvenimui, o pasiruošusi, galėtų dau-
■ giau nuveikti Lietuvos labui. Jei gražiu 

Izidoriaus Vaičekauskio pavyzdžiu sekda-
: mas kiekvienas iš mūsų paskirs Gimnazi

jos Namų Fondui nors mažą dalį jo įna-
■ šo, trūkstamas lėšas lengvai sukeisime.

...Aukas Vasario 16 Gimnazijos namams 
prašome siųsti kaip kam patogiau: orga-

■ nizacijoms, kurios talkininkauja rlnkda- 
• mos aukas, Vasario 16 Gimnazijai remti
■ komitetams, kur tokie yra, tiesiai Gimna

zijos namų sąskaiton Vokietijoje antrašu:
- Badische Bank,

Zentralkomitee, 
1 arba čekiais bei 

su: Litauisches 
Weinheim/Bergstr., Postfach 233.

P.L.B.
Vokietijos Krašto Valdyba

Lietuvos ministeris Londone B.K. Balu
tis ryšium su numatoma Keturių Didžių
jų konferencija š.m. balandžio 29 d. krei
pėsi į D. Britanijos užs. reik, minister! 
McMillaną, išryškindamas Lietuvos nusi
statymą dėl Sovietų agresijos ir prašyda
mas, kad nieko nebūtų padaryta, kas ga
lėtų įteisinti arba užvilkinti Sovietų oku
paciją Lietuvoje. * * *

Ryšium su Vokietijos suverenumo at
gavimu š.m. gegužės 5 d., kai Vokietijoje 
buvo baigtas okupacinis režimas, Vliko 
pimininkas M. Krupavičius pasiuntė Vli
ko vardu sveikinimą Vokietijos preziden
tui Heussui, palinkėdamas, kad ir toliau 
toks pat sėkmingumas lydėtų Vokietijos 
žygius ir prisidėtų prie visos Europos iš
laisvinimo.

Mannheim, Litauisches 
Sonderkonto Gimnastam 
pašto perlaidomis adre- 

Zentralkomitee, /17a/

Numatomosios Keturių Didžiųjų konfe
rencijos reikalais i Paryžių pasitarti Vil
ko pirmininkas buvo pakvietęs min. St. 
Lozoraitį, ALT ir LLK atstovus. Iš ALT 
gautas atsakymas, kuriuo jie reiškia pasi
tenkinimą Vliko pradėtaisiais žygiais 
ruoštis Keturių konferencijai, kuri, kaip 
atrodo, netrukus turės įvykti.

LIETUVIU BIČIULIO NUOMONE
vergų darbo stovyklų kalinių išlaisvini
mo! Jeigu šios būtinai reikalingos sąlygos 
nebus išpildytos, tai visoms „civilizuo
toms“ valstybėms reikėtų galų gale su
prasti, kad, kaip išlikusieji gyvi ir pa
sprukę į laisvę buvusieji Lietuvos Steigia 
mojo Seimo nariai sako, „Kremliaus dik
tatorių vadovaujamasis pasaulinis komu
nizmas ir rusiškasis imperializmas yra 
laisvės ir Vakarų civilizacijos priešai ir 
nuolatinė grėsmė laisvajai žmonijai ir tai 
kai“.

Ir kolei šios biaurios sąlygos truks, tik
rai civilizuotos valstybės turėtų atsisaky
ti jieškoti tų draugiškų ir kultūrinių san
tykių, apie kuriuos visų trijų partijų at
stovai Anglijoje vienodai, be atodairos ir 
balsu plepa. Argi akyvaizdoje visų Krem
liaus diktatorių nuolatinio klastingumo 
įrodyme bei patyrimo, Vakarų valstybių 

. vyrai rimtai laukia teigiamų rezultatų iš 
dar vienų naujų derybų su dabartiniais 
Kremliaus apgavikais? Nepaisant visų 
mūsų užtikrinimų apie „derybas iš jėgos 
padėties“, iš viso matyti, kad mes prisi
artiname prie naujosKnuraminimo politi
kos fazės. Kitaip, beabejo, nėra jokios ga 
limybės jų pažangos. Jeigu mūsų diplo
matija nestovi ant dorybės pamato ir va 
dovaujasi išimtinai opportunizmo sumeti-

Norėčiau išreikšti savo pasipiktinimą 
dėl aiškaus vakarų valstybių paslankumo 
pasiekti taip vadinamo taikingo sugyve
nimo su Sovietų Sąjunga be jokio susirū
pinimo likimu nesuskaitomų komunistų 
aukų už geležinėzs uždangos. Šito mano 
kaltinimo įrodymą galima rasti spaudos 
pranešimuose apie pasiūlytas derybas 
„ant aukščiausio lygio“ su Kremlių. Ši
tuose pranešimuose nėra nė vieno žodžio 
apie Sibire ir kitur sovietinėse vergų 
darbo stovyklose ištremtus lietuvius ir pa 
vergtųjų kraštų piliečius. Atrodo, kad 
šių pavergtųjų tautų išlaisvinimu vaka
rų valstybės visiškai nėra suinteresuotos. 
Dabar vakarų valstybių vyriausybes jų 
diplomatinėse notose Rusijai yra perman- 
dagios paminėti tokius dalykus, kaip At
lanto Čarterį, „Keturias Laisves“, ir t.t., 
iš baimės, kad toks žingsnis nestatytų 
draugų Bulganino, Molotovo ir Žukovo į 
keblią padėtį!

Deja, dabar „laisvojo pasaulio“ vyriau
sybės yra nusprendusios nepripažinti vi
sų liudijimų, tvirtinančių sovietinių ver
gų darbo stovyklų žiaurias sąlygas ir ap
skritai komunistinių režimų žmogiškos 
vertybės visišką paniekinimą. Tiktai kvai 
Ii žmonės, nieko nežiną apie komunisti- 
s^elbiamą^biaurų** Eil/kad4 „toriai mais,be jokio rūpesčio pavergtųjų tautų 

■ - • ■ • • ■ • ■■ likimu, tai neabejoju, kad taip vadinama
sis „taikingasis sugyvenimas“ su šiais pa 
šaulio galvažudžiais turi pasibaigti 
baisesniu žlugimu laisvės kovoje.

E. J. Harrison
Buvęs Britų Vice-Konsulas.

Redakcijos pastaba: f - — -
lietuvių kalba.

Londonas. Sovietai visomis dūdomis jau 
dūduoja apie Vokietijos suvienyjimą ir 
neutralizavimą, iš pirmų. ženklų Vaka
rams nepriimtiną. Ta proga „Daily Ex
press“ rašo, kad Vakarai iš savo pusės pa 
siūlys pastūmėti „sanitarinę užtvarą“ to
liau į Rytus, būtent, neutralizuoti Lenki
ją, Čekoslovakiją ir kitas satelitines vals 
tybes, grąžinant joms nepriklausomybę. 
Tas laikraštis mano, kad ta proga gali bū 
ti iškeltas ir Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybės atgavimo klausimas.* * *

Melboumas. D. Britanija stato didžiulį, 
patvarų atominį poligoną Australijos vi
duryje. Statybai paskirta ,5 milionai sv.

Pękingas. Raudonųjų premjeras Ču En 
Lai vėl pasisiūlė kalbėtis su Amerika, pa
silaikydamas. kinų liaudžiai teisę išvaduo
ti Formozą. šį kartą jis jau sutinka va
duoti Formozą derybų keliu, tačiau jokiu 
būdu nesutinka atsisėsti prie vieno stalo 
su Čiang Kaišeku.

visada ir visur pateisina priemones“, ga
lėtų pasitikėti Kremliaus teigimu, jog Ru
sija nori amžinai gyventi ramiai ir drau
gystėje su Vakarų valstybėmis.

Man asmeniškai koktu matyti, kad Va
karų valstybių vyrai yra pasiryžę j ieško
ti „taikingo sugyvenimo“ su komunistinių 
režimų gangsteriais, net' pirmiau nereika
laudami pavergtųjų tautų ir sovietinių

Belgradas. Visuotinio susidomėjimo su
kėlė netikėta žinia, kad Nikalojus Bulga
ninas su Nikita Chruščiovu važiuoja pas 
Tito pasikalbėti. Manoma, kad jie steng
sis įkalbėti Jugoslavijos diktatoriui neut
ralumą. Tuo sovietų žygiu ypač susirūpi
no Turkija, bet vėliau nusiramino. Ta 
proga Tito pareiškė, kad nieko nebus da
roma pakuždomis. Jis norįs pagerinti san 

. tykius su Maskva, tačiau jo politika Bal-
šį straipsnį p. E. J. Harrisonas parašė kanų sąjungos atžvilgiu nepasikeisianti. 
' ■ ’ • Kremliaus viešpačių pasisiūlymas atvykti

į Belgradą laikomas Tito laimėjimu.

dar

pasitikėjimo atitaisymo tarp tautų ir vals
tybių. Jūs galėtumėt tai padaryti patys pir 
mieji grįždami atgal namon jūsų pačių tė
vynėn. Tai darydami jūs geriausiai įrody- 
tumėt, kad jūsų kalbos apie tautų laisvę, 
pasaulinę taiką ir žmonijos pažangą nėra 
tik taip sau tušti žodžiai. Laisvę atgavu
sios Baltijos valstybės, reikia manyti, bū
tų tarp pirmųjų, kurios su jūsų kraštu at
gaivintų gerus kaimynystės santykius. Grįž 
ti atgal dabar, esamomis sąlygomis mes 
nemanom. Mes nenorim sudaryti vergų 
papildą, nei jūsų kolchozams, nei jūsų ka
sykloms, nei jūsų ginklavimosi pramonei. 
Atpratinti mus nuo laisvės išsiilgimo jums 
nepavyko, ir niekados nepavyks.

IGNAS J. ŠEINIUS

RCPINAMASI AUSTRIJOJE ESANČIŲ PABĖGĖLIŲ LIKIMU
Vliko Pirmininkas Austrijoje esančių lerio Raabo viešą pareiškimą, jog „nie- 

lietuvių reikalu kreipėsi laišku į Austri- kas, kam Austrijoje yra suteikta politinės 
jos vyriausybės kanclerį J. Raabą, pra
šydamas ankstyvesnio Austrijos sutarties 
projekto 16 paragrafo (juo buvo numaty
ta leisti pabėgėlius lankyti ir įtaigoti so
vietų repatriacinėms misijoms), jei jis 
būtų priimtas ir nepakeistas, netaikyti 
taip, kad nuo to nukęstų Austrijoj gyve
ną lietuviai. Vliko Pirmininkas prašo 
kanclerį Raabą Austrijoje gyvenantiems 
lietuviams kaip ligi šiol, taip ir toliau už
tikrinti ramų gyvenimą. Baltų Taryba sa 
vo paskiausiame posėdyje taip pat svars
tė Austrijoje gyvenančių pabaltiečių rei
kalus ir sutarė, kokių reikėtų imtis bend
rų priemonių jiems padėti. Apie daromus 
žygius VT savo ruožtu painformavo Aus
trijos Lietuvių Bendruomenės pirminin
ką prel. K. Razminą. Vykdant Baltų Ta
rybos nutarimą, Austrijos kancleriui Ra- 
abui yra įteiktas visų trijų Pabaltijo vals 
tybių vardu raštas, prašant, kad austrų 
vyriausybė nesutiktų leisti Sovietų repą- tyvumą, stengdamiesi sukurti tam tikrų 

tariamai prieš komunistus kovojančių or
ganizacijų ir patys norėdami įsibrauti į 
pabėgėlių organizacijas. Šia pavojinga 
paraustine sovietine veikla stengiamasi 
palaužti antibolševikinių pastangų kovin
gumą ir jas visokiais būdais ardyti, šitų 
bolševikinių ardomųjų kėslų pagrindan 
dedamas Sierovo paruoštas planas, ku
riuo siekiama sukurti tariamai antibolše
vikinių organizacijų ir į nekomunistines 
organizacijas 
tinių agentų 
rint paslėpti 
triotiniais ir 
kuriamos neofašistinės organizacijos. Nau 
jo repatriacinio komiteto sudarymu ir 
naujų instrukcijų paruošimu šiam ardo
majam darbui rūpinamasi suteikti ypatin 
gą užmojį ir drauge garantuoti, kad jis bū 
tų planingai įvykdytas.

Baltų Taryba laiko savo pareiga visus 
esančius laisvajame pasaulyje lietuvius, 

,___ ___ ... latvius ir estus painformuoti apie šį nau-
jog griežtai priešintųsi bet kokiam politi- jąjį Sovietų kursą ir drauge kiekvieną 

*.._x a jsįėti, kad nepasiduotų, nors ir neapgal
votai, šioms Maskvos paruoštoms pink
lėms.

globos teisė ir kur yra susirasta naujoji 
tėvynė, neprivalo bijotis, kad vėl jam ga
li tekti tą kraštą palikti“. Austrų spaudo
je buvo taip pat paskelbtas jų vidaus rei
kalų ministerio Helmerio pareiškimas, 
kad austrai tikisi, jog 1946 ir 1947 m. į . 
sutarties projektą įtrauktas Sovietų reika 
lavimu 16 paragrafas iš sutarties bus vi
sai išmestas, kaip neatitinkąs šių dienų 
dvasios. Pagaliau jei jis ir būtų paliktas, 
tai tegali būti vykdoma tik laisva repatri 
acija.

„Elta“

Londonas. Iki rinkimų į Anglijos atsto
vų rūmus beliko tik savaitė. Kandidatų 
išstatė: konservatoriai — 624, darbiečiai 
— 620, liberalai — 111, komunistai — 17, 
nepriklausomieji — 9, įvairūs -^.29. Iš 
viso turės būti išrinkta 630 atstovų.

BALTŲ TARYBA ĮSPĖJA 
PABALTDECIUS

Baltų Taryba yra konstatavusi, jog 
kutiniu metu Sovietai sustiprino savo

pas 
ak-

triacinėms misijoms iš naujo lankyti 
tremtinius. Savo rašte Baltų Taryba taip 
pat priminė, kad, Hitleriui užėmus Aus
triją, šimtai austrų rado Pabaltijo valsty
bėse prieglobą ir gavo iš jos gyventojų vi 
šokią pagalbą.

Gautosiomis iš JAV žiniomis, senato 
mažumos vadas senat. Knowlandas taip 
pat kėlęs klausimą per pasikalbėjimą su 
prezidentu Eisenhoweriu ir Valstybės De-

Vašingtonas. Prez. Eisenhoweris pasky
rė gen. Maxwelj Taylorą JAV armijos 
štabo viršininku. Gen. Ridgway pasitrau
kia iš to posto kiek anksčiau, protestuo
damas prieš numatomąjį JAV karinių pa
jėgų mažinimą.

* * * ,________  __________ _ .. ____ ______
Kampala. Cantebury arkivyskupas Fi- partarnente, kad jokiu atveju Austrijoje 

sheris įšventino keturis afrikiečius vys
kupus, anglikonų bažnyčios dignitorius.
Vienas jų buvo mahometonas, savo laiku 
susižavėjęs krikščionybe iš pavogto Tes
tamento.

Paryžius. Pietų Vietnamid suirutės rei
kalu, prancūzai su amerikiečiais sutarė 
palaikyti premjerą Diemą.* * •

Varšuva. Sovietų ir jų bloko valstybių 
karinis paktas, panašus i NATO, jau su
darytas. Vyriausiuoju jungtinių karinių 
pajėgų vadu išrinkatas maršalas Ivanas 
Konevas. Tokiu būdu maršalas Rokossows 
kis buvo nustumtas į antrą eilę. Jis turės 
paklusti Konevui.* ♦ ♦

Buenos Aires. Kova tarp Perono ir ka
talikų Bažnyčios Argentinoje eina vis 
smarkyn. Peronas paleido tautos atstovy
bę, norėdamas patikrinti piliečių pasitikę 
jimą. Ginčas tarp vyriausybės ir Bažny
čios kilo dėl to, kad katalikai pradėjo or
ganizuoti savo profesines sąjungas,o Pe
ronas kaip tik rėmėsi profsąjungų sąjū
džiu.

Johannesburgas. Pasinaudojus retu Mar 
so planetos priartėjimu prie Žemės, bu
vo nuimta jo spalvota fotografija. Vieni 
tos planetos plotai pasirodė žali, o kiti 
rausvai geltoni.

New Yorkas. JAV spauda reiškia nuo
monę, kad prez. Eisenhoweris, staiga su
tikdamas dalyvauti keturių didžiųjų gal
vų konferencijoje, buvo paveiktas Angli
jos rinkimų. Kiti laikraščiai pažymi, kad 
konservatorių ar darbiečių laimėjimas ne 
pakeis Amerikos politikos.

esą pabėgėliai iš bolševikų užimtų sričių 
nebūtų jėga repatrijuojami, bet kad 
jiems visiems būtų pritaikytas politi
niams pabėgėliams pagal Ženevos kon
venciją pripažįstamos teisės. Laišku į 
valstybės sekretorių Dulles, prašydamas 
nepritarti buvusiojo Austrijos valstybės 
sutarties projekto 16 paragrafo, pagal ku
rį ir austrų įstaigos turėtų padėti Sovie
tų repatriacinėms misijoms įtaigoti pabė
gėlius, jog grįžtų „namo“, politiniams pa
bėgėliams apsaugos reikalavo ir JAV kon 
greso narys Flood. Tuo reikalu savo susi
rūpinimą per konferenciją pareiškė taip 
pat 60 įvairių organizacijų: Iš JAV pra
nešta, kad JAV vyriausybė suteikusi sa
vo ambasadoriui reikalingų nurodymų,
nių pabėgėlių Austrijoje prievartavimui 
ar jų grąžinimui jėga į senuosius kraštus.

Prancūzų telegramų agentūra AFP per
davė Braunau miosfe susirinkusių 10.000 
buvusių austrų kovotojų Austrijos kanc-

Vakaruose infiltruoti sovie- 
bei visokių perbėgėlių. Ne
tikruosius kėslus, einama pa 
antisovietiniais šūkiais, net

Las Vegas. Šių metų mėginimų serijoje, 
Nevadoje numesta keturioliktoji atominė 
bomba. Jos sprogimas buvo smalkiausias.

Taipehas. Iš Čiang Kaišeko štabo pra
nešama, kad tautinės Kinijos aviacija ir 
karinis laivynas bombarduoja Taišan sa
lą, esančią komunistų rankose. Taip pat 
naikinamos ir raudonųjų artilerijos pozi
cijos. Įvyko oro mūšis.

Pekingas. Komunistų radijas vėl pakar
tojo raudonųjų kinų ketinimą užimti For 
mozą. Tame grasinime sakoma, kad For- 
mozos vandenų užminavimas nesukliudy- 
siąs laisvinimo žygio.

Baltų Taryba

Helsinkis. Komunistų numatytas „tai 
kos kongresas“, kurs turėjo įvykti gegu
žio 22 d., atidėtas vienam mėnesiui.
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SPAUDOJE PASIDAIRIUS
MADOS VAIDMUO

„Dirvoje“ aptinkame tokias B. Petkūno 
mintis apie madą:

„Didelis mados velnio bendrininkas tai 
mūsų šio laiko ūkinė sistema. Materialių 
gėrybių gamybos tempas eina didesniu šuo 
liu, kaip kad natūrali pažanga tai perver
tinti pajėgia. Mes atsiduriame civilizacinių 
gėrybių infliacijoje. Mūsų pramonė paga
mina daugiau, negu mes, praktiškai spren
džiant, be reklamos ir mados pagalbos su
naudoti galime. Trestai ir koncernai, išto 
mados dievaičio pagalba, per reklamos gar 
siakalbius, per spaudą diktuoja, kaip mes 
turime rentgis, kokią muziką turime klau
syti, kokį filmą žiūrėti, kokiu automobiliu 
važinėti ir net kokius namus statyti, kad 
šios firmos kapitalą susikrautų, kad jos 
mums darbo duotų, kad pinigas vertę tu
rėtų. Gamybos tempą turi sekti apyvartos 
tempas. Siam apyvartos tempui pagreitinti 
ateina i pagalbą visagalė mada“.

Toliau straipsnio autorius jau nurodinė
ja ir mados pavojus, Jis sako:

„Mes sakome — išviršinė forma turinio 
nekeičia. Tai tiesa ir kartu ne. Turinys pa
lieka, bet išviršinė forma gali tą turinį ne
prieinamu ir nesuprantamu padaryti. Vi
sas pavojus prasideda ten, kur šios gėrybės 
yra nematerialės. Tikrą gyvenimą normuo
ja moralė ir sveiki papročiai. Čia ir prasi
deda visa blogybė, kad šis mados velnias 
pradeda kaišioti koją mūsų papročiams .ir 
net moralei“,

Klynas klyną varo, kaip yra sakoma, 
todėl ne tik silpnam, bet kartais ir stipriam 
nelengva atsilaikyti. Išeina taip: jei pirksi, 
turėsi darbo, o jei dirbsi ,tai galėsi pirkti, 
patenkinti savo trumpo gyvenimo įgeidžius 
ir neatsilikti nuo kitų. Šiaip ar taip, tvirtos 
valios žmonių nedaug, todėl mados velniui 
netrūksta klijentų.

MOŠŲ UŽDAVINIAI

Grįžtame vėl prie mūsų bendruomenės 
rūpesčių ir uždavinių, nes jie išeivijoje ne
mažėja. Išeivijai rūpi ne tik specifiniai, bet 
ir tautos reikalai, nes išeivija yra tautos kū
no dalis. „Darbininkas“ tais klausimais ra
šo:

„Lietuvių tautai tenka du sunkūs uždavi
niai: išsivaduoti iš nelaisvės savo žemėje 
ir išsilaikyti laisvėje kituose kraštuose. Pir
muoju atveju lietuvių tautą žudo priešas, 
antruoju atveju ji silpninama pačių lietu
vių nutautėjimo. Jei kova dėl gimtojo kraš
to laisvės nepareina tiktai nuo pačių lie
tuvių pastangų, tai kova su nutautėjimu 
yra grynai pačių lietuvių reikalas. Čia nie
kas iš šalies padėti negali, nes kiekvienas 
nutautėlis savo tautos atžvilgiu yra savižu- 
da: jisai pats jai žūna, niekieno prievarta 
nespaudžiamas, ypač laisvame ir demokra
tiškame krašte. O kas pats žudosi, tam k:t 
jau negali padėti. Ir tokia tauta, kuri leng
vai su kitomis susimaišo ir sutirpsta, nėra 
nė gerbiama: ji užmirštama kaip trąša, ku
rią apkloja naujas želmuo. Ta mintis yra 
išreikšta ir Makabėjų knygose, šventaja
me Rašte“.

TAUTINĖS IDĖJOS METRIKA
Kaip sena yra tautinė idėja? Apie tai ir 

apie idėjos tarpimą „Laisvojoje Lietuvoje“ 
rašo A.J. Kaulėnas. Ten. skaitome:

„Tautinė — nacionalinė mintis lietuvių 
tautai nėra sena, nes jis moderniomis prie
monėmis ir modernia forma tebuvo patiek
ta tautai vos keliolika dešimtmečių atgal. 
Tiesa, tautinė mintis bene bus viena seniau 
šių, tokio senumo, kaip religija. Tada, kai

žmogus suprato, kad tik socialus gyveni
mas yra tikras kelias į geresnį rytojų, ka
da pradėjo jungtis gentys savo teisių ir sa
vo žemių ginti, tada jau buvo gimusi nacio 
nalinė idėja. Tiesa, ji to vardo dar neturė
jo, bet bene tai svarbu. Svarbu tai, kad es
minės dalys modernios tautinės minties 
jau tada buvo gyvos“.

Idėjos gyvybingumo ir tarpimo reikalu 
autoriaus taip pasisakoma:

„Kiekviena idėja gimsta, auga ir klesti 
tik žmonių pastangomis. Žmonijos protas 
gimdo idėjas; valia ir energija jas iškelia ir 
plečia. Ir jei atimsime iš augščiau paminė
tų bent vieną faktorių, idėjos klestėjimas 
ar bent mažiausiai jos pažanga, sustoja“.

Visiškai teisingai, negaivinama idėja gęs
ta. Kiek daug gražių idėjų buvo palaidota 
dėl to ,kad jų skelbėjams pritrūko valios ir 
energijos. Antra vertus, kiek valios, ener
gijos, darbo ir aukų pareikalavo šiandien 
viena ar kita daugelio pripažįstama idėja. 
Kalbant apie tautinę idėją, baisu net pagal
voti, kad ir dėl jos gaivinimo tenka eikvoti 
energiją. Deja, taip yra, todėl progomis ir 
kalbama apie lietuvių, žinoma, toli gražu 
ne visų, silpnavališkumą. Tuo sielojasi ir 
A.J. Kaulėnas, skatindamas susirūpinti sa
vimi ir savo tautinės — nacionalinės idėjos 
puoselėjimu tremtyje, kad galėtume ją 
skaisčią ir nesužalotą parsivežti namo, lais
vėn Lietuvon. Duok Dieve.

E. LIETUVIO REDAKCIJOS 
PRANEŠIMAS

K. Barėnas, „E. Lietuvio“ bendradar
bis, prašo paskelbti, kad šiais metais šia
me laikraštyje spausdinamąsias apžval
gas rašo nebe jis.

1.000 DM PREMIJA 
LIETUVIŠKŲJŲ PROBLEMŲ 

STUDIJOMS
Du lietuviai, dipl. teisininkai Balys 

Klovas ir Marijonas šnapštys, norėdami 
paskatinti studijuoti tautines problemas, 
paskyrė premiją ir kreipėsi i Lietuvybės 
Išlaikymo Tarnybą, prašydami pravesti 
šiai premijai gauti konkursą. Premijos ir 
konkurso temos skyrėjai, turėdami galvo
je ypatingai sunkią Europoje gyvenančių 
lietuvių intelektų padėtį, šią premiją ski
ria lietuviui Europoje.

Lietuvybės Išlaikymo Tarnyba, didžiai 
vertindama p.p. Klovo ir šnapščio pastan 
gas, kurie, sunkiai JAV dirbdami, rado 
galima parodyti gražią iniciatyvą, kartu 
su premijų skyrėjais tikisi, kad šis pavyz 
dys ras atgarsio mūsų visuomenėje ir ją 
praturtins dar viena tradicija — šalia jau 
iš seniau užsienyje įsigalėjusio ir užsieny 
je puoselėjamo papročio remti savo rašy
tojus, premijuojant geriausius beletristi
kos veikalus, taip pat sudaryti tradiciją 
— remti lietuviškųjų problemų studijas, 
premijuojant mokslinius leidinius.

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO TARNY
BA, susitarusi su Švietimo Komisija prie 
LIT, šiuo skelbia šias konkurso taisykles:

VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVI
NIMO KOMITETO Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnyba skelbia konkursą parašyti veika 
lui iš mūsų tautinės bei kultūrinės bui
ties.

1. Tema: „Lietuvių pastangos Vakarų 
ir Rytų Bažnyčioms suvienyti“.

2. Autorius: lietuvis — lietuvė, gyveną 
Europoje šiapus gležinės uždangos.

3. Kalba:_ lietuvių arba kuri kita, jei 
šia tema būtų paimtas diplominis darbas, 
daktaratas ar kaip kitaip vadinamas mok 
slo ar mokymosi reikalui darbas univer
sitete arba kitoje mokslo bei kultūros in
stitucijoje.

4. Apimtis: pageidaujama ne mažiau 
kaip 100 psi. (in folio).

5. Rašinio įteikimo būdas: rašiniai siun 
čiami slapyvardžiu jury komisijos pirmi
ninkui, įdedant užlipdytą voką, kuriame

ELTOS SUKAKTIS
PRIEŠ 35 METUS PRADĖJO DARBĄ ELTA

Žinioms iš užsienio gauti bei tokias J Įėjo reguliariai garsinti savo teises bei
svetimus kraštus siuntinėti 1919 m. spalio siekius.
mėn. buvo prie Lietuvos Užsienio Reika
lų Ministerijos įkurtas Informacijos Sky
rius ir jam vadovauti paskirtas tik ką iš 
Šveicarijos atvykęs Dr. Juozas ERETAS. 
Patyrimas parodė, kad tą informacinį apa 
ratą reikia plėsti. Todėl tuometinis užsie
nio reikalų ministeris prof. A. Voldema
ras pavedė Dr. J. Eretui sudaryti atitin
kamą planą ištisai telegramų agentūrai. 
Tas planas buvo greitai patvirtintas, ir 
nuo 1920 m. balandžio mėn. 1 d. pradėjo 
veikti Lietuvos Telegrafo Agentūra „EL
TA“. Pirmuoju direktorium buvo paskir
tas prof. J. Eretas, šiuo metu gyvenąs Ba
zelio mieste, Šveicarijoje. Jis veikiai iš
vyko į užsienį sutarčių su kitų kraštų 
agentūromis sudaryti — Berlyną, Pary
žių, Londoną. Paryžiuje kontaktą su Ha- 
vaso agentūra palengvino mūsų tuometi-
nis ministeris (ir poetas) Milašius. At
siunčiamoms žinioms Kaune priimti, iš
versti ir Lietuvoje platinti buvo sudary
tas tam tikras štabas, kuriame tarp kitų 
dirbo Antanas Dėdelė, Jurgis Ašmys (iš 
Klaipėdos), p-lė V. Matulaitytė, dabar p. 
Lozoraitienė (Romoje), p-lė V. Bakštytė 
(vėliau Dr. Karvelienė).

Savo žinias Elta perduodavo telefonu 
(į Berlyną), telegrafu (į Paryžių ir Lon
doną) ir bevieliu telegrafu per vieną sto
tį, kuri stovėjo Kaune ant Žaliojo kalno. 
Vartodavo vokiečių, prancūzų ir anglų 
kalbas. Tokiu būdu Lietuva buvo įjungta 
į tarptautinę žinių organizaciją ir tuo ga-

Jūs būsite man liudininkai!
Žinias iš savojo krašto Elta gaudavo iš 

savo korespondentų, kurių susidarė visas 
tinklas. Tas vidaus naujienas Elta jungė 
kartu su užsienio žiniomis į tam tikrus 
biuletenius, kurie buvo siuntinėjami vi
sai vidaus spaudai. Taip toji buvo aprū
pinta du kartus į dieną naujausiomis ži
niomis iš visur.

1920 m vasarą pasitraukus prof. Volde
marui iš užsienio reikalų ministerio pa
reigų, naujasis ministeris Dr. J. Purickis 
toliau globojo Eltą. Daug padėjo ir vice- 
ministeris Petras Klimas, taip pat Politi
nio Departamento direktorius Br. Balu
tis, dabartinis Lietuvos ministeris Londo
ne.

Žymiausią įvykį Eltos istorijoje pirmai
siais metais sudarė persikėlimas iš Kau
no į Vilnių — tai įvyko 1920 m. vasarą.

Dangaus Karalystės mokslas žemėje 
jau paskelbtas, nurodytas kelias ir suteik 
tos priemonės Amžinajai Laimei pasiekti. 
Tūkstančiai stebuklų lydėjo Kristaus žo
džius: Jei netikite manim — tikėkite bent 
darbais, kuriuos aš darau! Kristus, savo 
dieviška galia prisikeldamas iš numirusių 
Bažnyčiai padėjo pamatus, kurių nė pra
garo vartai nepergalės. Prieš žengdamas 
į dangų, Apaštalams palieka paskutinius 
įsakymus: „Man duota visa valdžia dan
guje ir žemėje. Eidami į visą pasaulį 
skelbkite Evangeliją visam sutvėrimui. 
Kas tikės ir bus pakrikštytas, tas bus iš
ganytas. Kas netikės, bus pasmerktas. 
Kaip tik Šventoji Dvasia ant jūsų ateis, 
jūs gausite galios ir būsite man liudytojai 
Jeruzalėje, visoje Judėjoje, Samarijoje ir 
iki žemės pakraščių. Ir štai, aš esu su ju
mis visas dienas iki pasaulio pabaigos!“ 
Tai pasakęs, Apaštalams beregint, Kris
tus buvo pakeltas į dangų, — skelbia Šv. 
Raštas.

Tačiau po Želigovskio smurto ši svarbi 
mūsų valstybės įstaiga turėjo skubiai 
grįžti į Kauną ir dėl to neteko beveik viso 
savo inventoriaus.

1922 m. prof. Eretas pasitraukė iš direk 
toriaus pareigų ir perėjo i naujai kuria
mą Lietuvos Universitetą. Jo įpėdiniu bu
vo paskirtas žurnalistas Matas šalčius. 
Elta tuomet turėjo centre apie 15 valdi
ninkų, Lietuvoje — arti 30 koresponden
tų ir užsieniuose — daugiau kaip 10 atsto 
vų, tarp jų ir Dr. A. Gerutį (Rygoje), da
bar gyvenantį Berne (Šveicarijoje). Eltai 
yra dar vadovavę M. Avietinaltė, Pr. Dai
lidė, E. Turauskas, V. Gustainis ir kt.

KELIONĖS PO VILNIŲ ĮSPŪDŽIAI
Maine senatoriui F.G. Payne pasiūlius, 

balandžio 26 d. Congressional Record prie 
de atspausdinti žinomos JAV žurnalistės 
May Craig įspūdžiai iš kelionės į Sovietų 
Sąjungą, kurie buvo paskelbti Portland 
(Maine) Press Herald. Lietuviams šie 
įspūdžiai įdomūs tuo, jog autorė keliavo 
pro Vilnių ir pateikia apie jį truputį ži
nių.

Mrs. May Craig į Vilnių atskrido iš 
Varšuvos dvimotoriu sovietiniu lėktuvu. 
Kelionės metu buvęs audringas oras, ir 
lėktuvas turėjęs apie pusę valandos sukti 
aplink, kol surado aerodromą. Autorė pa
žymi, jog Vilnius dabar paverstas įeina
muoju punktu kelionėj į Rusiją, anksčiau 
priklausė Lietuvai.

Vilniaus orinio susisiekimo stotis esan
ti sovietų naujai pastatyta ir neblogai į- 
rengta. Daiktų tikrinimas buvęs paviršu

tiniškas. Tačiau iš pasakojimo galima spė 
ti, jog jie galėjo būti patikrinti ir anks
čiau, patiems tų daiktų savininkams ir ne 
dalyvaujant — visą rankinį bagažą kelei
viams buvo liepta palikti lėktuve, tačiau, 
kai keleiviai susirinko į muitinę, ten bu
vo jau atsiradę ir jų daiktai. Kaip Sovie
tuose įprasta, po bagažo tikrinimo, kelei
viai turėjo užpildyti ilgas anketas, kurio
se reikėjo pasisakyti, kiek turi pinigų, ar 
nesiveža kokios spaudos, filmų ir t.t.

Pietūs buvo nekokie. Pradžioj paduoti 
kaviaras ir viščiukas su ryžiais buvę geri. 
Tačiau tolimesni patiekalai buvę prasti 
— menkos kokybės dešra, pakepintos bul
vės, virti raudoni kopūstai ir ryžių. De- 
zertui buvę „compote“ (taip autorė rašo), 
kur rausvam skystime plūduriavo trys 
maži gabalėliai obuolio ir mažytė slyva. 
Kavos nei arbatos nedavę. Keleiviai vy
rai gėrė alaus, kuris buvęs įmanomo sko
nio, tačiau visai „skystas“.

Liepsnojančiu Tikėjimu ir galinga Kris 
taus meilės dvasia Apaštalai ir pirmieji 
krikščionys užkariavo pasaulį. Nei perse
kiojimai, nei kankinimai juos nepajėgė at 
skirti nuo Kristaus. Barbarų tautos liko 
persmelktos Krikščionybe. Šimtai ir tūks
tančiai Kristaus idealą įgyvendinusių did 
vyrių: vyrų, moterų, mergaičių ir vaikų 
iškilo į altorių garbę. Jie neprotestavo 
prieš gyvenimo negeroves, bet savo asme
nišku gyvenimu dėjo pastangas būti Kris 
taus dieviškumo liudytojais, save refor
mavo Dieviškojo Mokytojo paskelbta Mei 
lės dvasia. Jie buvo drąsūs Kristaus žo
džių vykdytojai.

Šiandien mes krikščionys ar tebesame 
pasaulio šviesa, žemės druska, apie kurią, 
mus galvoje turėdamas, kalbėjo Kristus? 
Ar mūsų religinė gyvenimo praktika te
bėra gyva? Neretas mus kritikuodamas 
pradeda kritikuoti pačią krikščionybę. 
Prieš šį faktą nieko nepadėtų akių užmer 
kimas. Dabartinę valandą reikia ne did- 
vyriškesnės Krikščionybės, bet tai, kad 
mes tą kilniąją Kristaus Evangeliją vyriš 
kai, energingai ir didvyriškai savyje įgy
vendintume. Krikščionybėje nieko nėra 
kas pakeisti, pridėti, ar pritaikyti bėgan
čiai madai. Ja reikia labiau persiimti, 
drąsiai priešintis pasaulio vylionėms, klai 
dingiems idealams. Kada per sekmadie
nio Mišias visi susirinksime prie Dievo 
Stalo pasistiprinti Gyvenimo Duona, tik 
tada bus stiprus dieviškas laidas naujam 
atgimimui ir brangiosios Tėvynės prisikė
limui!

P. Dauknys MIC

PAMALDOS
NOTTINGHAM — gegužio 22 d., 12,15 v.
BRADFORD — gegužio 29 d., 12,30 v.
MANSFIELD — geg. 29 d., 11 v. Sėslių k.

įrašoma slapyvarde pasirašiusio tikroji 
pavardė. Komisijai rašinį premijavus, ati 
daromas jo autoriaus slapyvarde atžymė
tas vokas. Visi kiti rašiniai grąžinami 
siuntėjams jų vokų su tikromis pavardė
mis neatidarius.

6. Terminai: rašinių trys rašomąja ma
šinėle rašyti egzemplioriai įteikiami jury 
komisijos pirmininkui iki 1956 m. gruo
džio 31 d. šiuo adresu: Lietuvybės Išlai
kymo Tarnyba, Konkurso Komisija, Reut 
lingen, Gartenstr. 5. Germany. Premija 
įteikiama 1957 m. vasario mėn. 16 d.

7. Premija: 1.000 DM Vokietijoje, o ki
tuose Vakarų Europos kraštuose — USA 
doleriais arba kita valiuta pagal premijos 
įteikimo dienos kursą.

8. Premijos ir temos skyrėjai: Marijo
nas šnapštys ir Balys Klovas.

'9. Premijos skyrėjų teisės: be atlygini
mo atspausdinti vieną šio konkursinio 
darbo laidą. Ši teisė gali būti perleista.
10. Jury komisijos sudėtis bus paskelb

ta vėliau. Jury komisija, prireikus, gali 
kviesti ekspertus.

Tiek autorė papasakoja iš trumpo savo 
sustojimo apie Vilnių. Iš kitų būdingų da 
lykų pastebėtina, jog, nežiūrint jos pas
tangų, amerikietė žurnalistė Varšuvoj ne
gavo progos susitikti su Lenkijos vyriau
sybės pareigūnais, pasiteisinant, jog tam 
nesą laiko. O kai iš Varšuvos pašto siuntė 
į JAV savo straipsnius, ne tik turėjo juos 
nunešti į pašto ofisą ir ten, atidariusi vo
ką, parodai, kas jame yra, bet ir susidū
rė su neaiškumu, kiek reikia lipinti pašto 
ženklų, nes tarnautojai, kurie su kores
pondencija į užsienį beveik neturi reika
lo, to dalyko nežinojo. Dėmesio vertos ir 
komunistų valdomoj Lenkijoj kainos. 
Varšuvos aerodrome Craig už nebaltintos 
kavos puoduką mokėjo 1,75 dol. ekviva
lentą, o arbatos — 75 centus..

Antrame savo straipsnyje autorė pasa
koja savo įspūdžius iš apsilankymo Leni
no ir Stalino mauzoliejuje, kur jos pa
grindinis įspūdis, jog, kovodami su reli
gija, Soivetai kuria savą religiją, pagrįstą 
savo buvusių vadų garbinimu, visai pana 
šių į senovės faraonų ir cezarių garbini
mą.

(LAIC)

DERBY — gegužio 29 d., 3 v. p.p.
HUDDERSFIELD — gegužio 30 d., 11 v.

J. AISČIO „LAIKAS IR ŽMONĖS“ 
PREMIJUOTA

1955 metais gegužio mėn. 11 dieną, 
Montrealyje, Kanadoje, Vinco Krėvės Var 
do literatūrinės premijos jury komisija, 
sudaryta iš Dr. H. Nagio — pirmininko 
(Liet. Akademinio Sambūrio atstovo?,- V. 
Jonyno — sekretoriaus (Liet. Akademi
nio Sambūrio atstovo), ir narių: J. Žmui- 
dzino (Liet. Rašytojų Dr-jos atstovo),!. 
Kardelio (Kanados Liet. Bendr. atsto
vo) ir K. Veselkos (Lietuvių Akademinio 
Sambūrio atstovo) susirinkusi posėdžio ir 
apsvarsčiusi visas 1945 metais išleistas, 
dar nepremijuotas lietuvių grožinės lite
ratūros knygas, nutarė, keturiais balsais, 
skirti VINCO KRĖVĖS VARDO LITERA
TŪRINĘ premiją (500 dolerių) JONUI 
AISČIUI už literatūrinių atsiminimų kny 
gą „Apie Laiką ir Žmones“. Premijos įtei 
kimo iškilmės įvyks š.m. gegužio mėn. 28 
dieną Montrealyje.

FRANK O'CONNOR

Sargybinis
(Tąsa iš pereito numerio) — Nutvėrėte jį savo darže, — stačiokiš-

— Ak, ar tai jo pavardė tokia? — tarė 
kunigas. — Žinoma, aš nesu tikras, kad jis 
vogė. Svogūnai jau buvo nuvogti, bet čia 
jau kitas reikalas.

— Bet aš supratau, kad sugavote jį va
giant, — suraukęs kaktą tarė Hovė.

— Aik, ne, — rimtai tarė tėvas Mykolas.
— Ne vagiant. Prisipažįstu, aš šitaip ap
kaltinau jį, bet jis tuojau pat išsigynė. 
Tuojau pat! — rimtai pakartojo jis. — At
rodo, pagal jo pasakojimą, jis ten užmatė 
darže kelis vaikus ir išvarė juos, o kai jie 
bėgo, tai primėtė svogūnų, o jis surinko. 
Žinoma, galėjo būti atėję vaikiūkščiai iš 
kaimo.

— Pirmą kartą girdžiu, kad galėjo būti 
kas nors iš kaimo, — nustebęs tarė Hovė.
— Ar matėte čia kada nors vaikų, padre?

— Ne, — prisipažino tėvas Mykolas, — 
bet tai nereiškia, kad jų nebuvo čia.

— Aš paklausiu jį, — tarė Hovė, išsiėmė 
užrašų knygutę ir įrašė joje keletą eilučių.
— Bet tai nelabai svarbu. Kas mums la
biausiai rūpi, tai kad jis pasišalino iš sar
gybos. Už tai, žinia, jis galėtų būtį sušau
dytas.

— Pasišalino iš sargybos? — išsigandęs 
pakartojo tėvas Mykolas. Šičia tai jau blo
giau, negu jis galėjo įsivaizduoti. Tiesiog 
baisu. Dėl savo blogo būdo nelaimingas 
berniokas neteks gyvybės! Jis pakankamai 
jau nubaustas, r— Kaip jis pasišalino iš sar
gybos? — mikčiojo jis. 

kai tarė Hovė. — Tuo metu galėjo būti už
klupta ir užimta visa stovykla.

Išsikankinęs tėvas Mykolas vos tik ne
prasižiojo paprašyti nekalbėti niekų. Pačio
je Anglijos širdyje karinę stovyklą ims ten 
kas nors užklups ir užims, kol sargybinis 
įsmuko į gretimą daržą pasirauti svogūnų! 
Bet, va, tai vis reiškia anglus.

— Ak, ką jūs sakote! — įsakomu balsu 
tarė jis. — Man rodos, čia kažkur bus klr 
da. Aš niekad nesakiau, kad nutvėriau jį 
darže.

— Ne, — suerzintas atkirto Hovė. — Jis 
sakė šitaip. Kodėl? Ar ne darže nutvėrėte?

—> Ne, — atkakliai tarė tėvas Mykolas, 
jausdamas, kad nebėra ko čia ilgiau užuo
lankom vaikščioti. — Nenutvėriau. Supyko 
žmogus ir prišnekėjo niekų.

Laimingu sutapimu tą akimirką įėjo El
zė su kava, ir tėvas Mykolas galėjo nu
kreipti akis į ją, o ne į Hovę, kuris, jam 
buvo aišku, įtardamas seka jį. Jis galvojo, 
kad tikrai verta stebėti jį, jei jis atrodo taip, 
kaip jaučiasi.

— Ačiū, — tarė Hovė, sėsdamasis atgal 
į kėdę, jau su kavos puoduku rankoj. — Ar 
norite pasakyti, kad tą vaikiną apmušėte 
per daržo tvorą? — negailestingai paklau
sė jis.

— Klausyk, mano drauge, — nevilties 
apimtas tarė tėvas Mykolas, — Aš pasaky
siu tamstai, kad tas žmogus bus išėjęs iš 
galvos. Visiškai aišku, kad jis yra bevil

tiškas nervų ligonis. Šitaip jis nekalbėtų, 
jeigu būtų buvęs kada nors muštas. Duodu 
garbės žodį, kad viskas čia žvėriškai perdė
ta! Nedažnai aš pakeliu kumštį prieš žmo
gų, bet kai jau pakeliu, tai palieku Žymę. 
Prisipažįstu, kad pagrąsinau jam, jog taip 
duosiu, kad net galva nusiris, bet grąsinau 
tada, kai galvojau, kad jis rovė svogūnus. 
— Susijaudinęs jis artėjo į Hovę, kol susto
jo jau visiškai prie jo, tokia didelė stora 
žmogysta, ir staiga pajuto ašaras akyse. — 
Blogai pasielgiau. Nesivaržydamas prisipa
žįstu tamstai. Neturėjau kaltinti žmogaus 
be jokių įrodymų. Baisiai pasielgiau.
— Aš dėl to perdaug nesijaudinčiau, — 

linksmai tarė Hovė.
— Aš jaudinuosi, — jausmingai tarė tė

vas Mykolas. — Gailiuosi sakydamas tai, 
bet tada aš prikalbėjau baisių žodžių. Tei
sybę sakant, kai tamsta atėjai, tai aš jau bu 
vau svarstęs, ar neverta tik man nueiti į 
stovyklą, susirasti ir atsiprašyti.

Jis nutilo ir grįžo į savo kėdę. Tada su
sigriebė, kad jis beveik jau bepradedąs verk 
ti.

— Keisčiausia byla, kokią tik iš viso 
esu turėjęs, — smagiai tarė Hovė. — Aš 
pradedu galvoti, ar mes ne veltui čia šne
kam. Kaip tas vaikinas atrodė? Aukštas, 
tamsus, Carlio Čaplino ūsais?

Tėvas Mykolas akimirką pajuto, kad atei 
na atoslūgis, nes jis pagalvojo, jog čia galų 
gale bus įvykusi tapatybės klaida. Jis nė 
nepastebėjo spąstų, kol jau buvo per vėlu.

— Teisingai, —, tarė jis.
— Klausyk, padre, — tarė Hovė, kėdė

je gerai palinkdamas i priekį ir staiga su
spausdamas žandus, lyg žiurkių spąstus. — 
Kam čia pasakoji man visą tą melą?.

— Melą? — išraudęs sušuko tėvas My
kolas.

— Žinoma, melą, — tarė Hovė. — Pra
keiktą melą, aiškų melą! Tamsta žinai, kad 
Kolinsas yra žemo ūgio, šviesus, nusisku
tęs.

— Ak, iš kur aš čia beatsiminsiu? — at
siduso kunigas. — Nekreipiu tiek daug dė
mesio į tą keletą svogūnų.

— Norėčiau žinoti, kiek dėmesio tamsta 
skiri tiems plepalams,' kurių čia pripasako
jai man, —• suprunkštė Hovė.

Tėvas Mykolas neatsakė jam. Jei Hovė 
būtų buvęs airis, jis nebūtų paklausęs to
kio, kvailo klausimo, o kai jis ne airis, tai 
nesuprastų nė atsakymo. Visi MacEnerniai 
buvo šitokie. Tėvo Mykolo tėvui, padoriau 
šiam žmogui visoje Klaros apskrityje, už 
melagingą priesaiką savo kaimyno naudai 
buvo grąsinta teismu.

— Vienu žodžiu, — tyčiodamasis tarė 
Hovė, — iš tikrųjų buvo taip, kad tamsta 
ėjai namo, radai aprautą savo daržą, pa
sakei „Labąnakt“ sargybiniui ir paklausei 
jį, kas čia bus šitaip padaręs. Jis pasakė 
tamstai, kad čia buvo keli vaikai iš kaimo. 
Na, dabar, kai jau baigėm, tai sakykit, ar 
neateitumėte kurį nors vakarą į valgyklą 
papietauti?

—■ Mielu noru, — su staigiu palengvėji
mu tarė tėvas Mykolas. — Užsimuštinai no 
risi su kuo nors pasikalbėti.

— Užeikite ketvirtadienį, — tarė Hovė. 
— Duosime tamstai svogūnų. Tikiuos, kad 
neprisipažinsite jų.

Tada jis išėjo, įtartinai ir šiurkščiai, bet 
kartu ir linksmai kvatodamasis. Tėvas My
kolas kvatojosi drauge su juo, bet neilgai. 
Jis paskambino vienuolynan ir paprašė se
selę Margaretą. Toji buvo vyriausioji jo pa 
tikėtinė.

— Ar atsimeni vakarykštį sargybinį? — 
paklausė jis jokios išraiškos neturinčiu bal
su.

— Taip, tėve, — nervingai tarė ji, — O 
kas su juo atsitiko?

— Vos neareštavo jo.
— Ak! — tarė ji, o patylėjusi paklausė:

— Tai už ką gi, tėve?
— Už vogimą mano svogūnų ir už pasi

šalinimą iš sargybos. Buvo pas mane kari
ninkas, kuris tą reikalą aiškina. Atrodo, 
kad jis gali būti sušaudytas.

— Ak! — tankiai kvėpuodama tarė ji.
— Argi ne baisu?

— Blogai, — neaiškiai sutiko jis.
— Ak, — sušuko ji, — ar tai nėra per

dėm angliška? Turtingi gali daryti, ką tik 
jie nori, o vargšas žmogus gali būti sušau
dytas, kad pasivagia keletą svogūnų! Man 
rodos, jiems niekad neateina į galvą, kad 
jis gali būti alkanas. Ką tamsta pasakei 
jiems?

— Nieko, — tarė tėvas Mykolas.
— Tamsta gerai padarei, — verksmingu 

balsu tarė ji. Aš tai dar būičau pripasako
jusi jiems krūvą melo.

— Aš ir pripasakojau, — tarė tėvas My
kolas.

— Ak, — sušuko ji. — Visiškai netikiu, 
kad tai būtų nuodėmė, tėve. Man nesvar
bu, ką tamsta galvoji. Esu tikra, kad čia 
yra artimo meilę rodąs darbas.

— Tai ir aš šitaip pagalvojau, — tarė 
jis, — tik nelabai kaip išėjo. Tas karinin
kas man patiko. Aš dar matysiu jį, tai gal 
įveiksiu kaip nors užglostyti.

— Tai aš tuoj pradedu noveną, — tarė j' 
tvirtai.

Pabaiga
Vertė K. Barinat <
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IŠ DBLS-os VEIKLOS 
-Kultūriniams Reikalams Komisija 

pradėjo darbą
Einant DBLS-os C. Valdybos š.m. ba

landžio mėn. 21 d. nutarimu įsteigti Kul
tūriniams, Švietimo ir Socialiniams reika 
Jams atitinkamas komisijas, per š.m. ge
gužio mėn. 7 d. įvykusi Londone pasita
rimą sudaryta DBLS-os C. Valdybos Kul
tūriniams Reikalams Komisija šios sudė
ties: F. Neveravičius — pirmininkas, J. 
Alkimavičius, J. Černius, V. Dargis, Z. 
Jūras, J. Kalibatienė, S. Kasparas, V. šal 
čiūnas, V. Zdanavičius — nariai.

šrn. gegužio mėn. 18 d. Kultūrinių Rei
kalą Komisija buvo susirinkusi pirmojo 
darbo posėdžio.

Apie savo įvykdytus darbus Komisija 
informuos DBLS-os narius ir visą D. Bri 
tanijos lietuvių visuomenę „E. Lietuvio“ 
skiltyse.

♦ * * 
KAN. KONČIUS

LANKĖSI LIETUVIŲ NAMUOSE
BALFO pirmininkas, kan. Končius, vyk 

damas į Europos kraštus, trumpai viešė
jo Londone. Ta proga gerb, svetys gegu
žio 12 d. atsilankė Lietuvių Namuose, kur 
susirinkusiems londoniečiams, padrė pla
tesnį pranešimą apie būdingesnius šių die 
nų įvykius, ypač apie BALFO veiklą, tal
kininkaujant iš Europos kraštų išemigruo 
ti užsilikusiems pabėgėliams. BALFO pir
mininkas pareiškė, kad jis pasiliks Euro
poje ilgesnį laiką, kadangi BALFas yra 
susitaręs su JAV atitinkamomis įstaigo
mis rūpinantis pastovesniu stovyklose te
begyvenančių lietuvių įkurdinimu.

Iš Londono kan. Končius išvyko Pran- 
cūzijon, o iš ten per Šveicariją Vokieti
jon.

BESIRENGIANTIEMS
Į LIETUVIŲ SODYBOS „ATLAIDUS“
Iki šios savaitės iš įvairių vietų yra už

sirašiusios L. Sodybos atidarymo iškilmė
se dalyvauti 7 skaitlingesnės ekskursijos. 
Londoniečiams jau prireikė antrojo auto
buso. Tikimasi, kad iki kitos savaitės pri
reiks ir trečio.

L. Sodybos administracija būtų Jabai 
dėkinga, jei bent paskutiniąją savaitę 
apie dalyvavimą praneštų ir pavienės sve 
čių grupės, atvykstančios per Sekmines 
Lietuvių Sodybon.

Coven trio ekskursijos vadovas pranešė, 
kad coventriečiai sudarė futbolo koman
dą, kuri rungtynėms iškvietė Nottingha- 
mo lietuvių kolonijos futbolininkus. Ta
čiau. jei nottinghamiečiai „paklystų“ ir j 
atidarymą neatvyktų, coventriečiai rung
sis su šiaurinės Anglijos atstovais — 
bradfordiečiais. žodžiu, rungtynės dėl fut 
bolo pirmenybių, įvyks Lietuvių Sodybos 
„stadijone“, gegužio 29 d., 4 vai. p.p., ne
atsižvelgiant į oro sąlygas. Rungtynėms 
teisėjaus Dr. K. Valteris. Naujai atidary
tas Sodybos baras paskyrė pereinamąją 
„taurę“. Numatyta pravesti ir kitų sporto 
šakų varžybos: „palantos“, „laptų“, „rip
kos mušimas“, „kiaulės dvaran varymas“ 
ir kit. Todėl šių sporto šakų žinovai pra
šomi iš anksto pasiruošti. Automobilių, 
motociklų ir kitų motorizuotų priemonių 
varžybos įvyks grįžtant į Londoną, Lietu
vių Namų naujai atidarytą „Rago“ barą. 
Numatoina, kad šiose varžybose dalyvaus 
kelios ekskursijos.

Visos kitos informacijos jau paskelbtos 
sieniniame L. Sodybos laikraštyje.

WOLVERHAMTONAS
KOVO — VILTIES SUSITIKIMO 

PROGA

DERBY

TARPTAUTINĖS LAISVŲJŲ 
ŽURNALISTŲ FEDERACIJOS 

IV-asis KONGRESAS
Š.m. gegužio mėn. 14 ir 15 d.d. Londo

ne įvyko Tarptautinės Laisvųjų Žurnalis
tų Federacijos (IFFJ) IV-asis Kongresas.

Kongrese dalyvavo įvairiu tautybių iš 
už geležinės uždangos žurnalistai, tiek gy 
veną D. Britanijoje, tiek atvykę iš Vokie
tijos ir Prancūzijos.

Šis kongresą^ buvo skirtas daugiausia 
toteminiams 
svarstyti ir 
veikimui.

Kongreso _ .
rezoliucija ryšium su numatomais 4-ių di 
džiųju valstybių pasitarimais, kurioje bu
vo pabrėžtas laisvės nedalomumas ir krei 
pimasis į laisvuosius Vakarus, kad nėr 
numatomus pasitarimus su Sovietu Rusi
ja nebūtų sutarta nieko, kas galėtų su
tvirtinti arba prailginti Rusijos ir kitų ko 
munistinių 
laisvę.

Gegužio 
atidarymą

LIETUVIŲ SODYBOJE VEIKS:
Sekminių šeštadienį, sekmadienį ir 

madienį Lietuvių Sodybos namuose veiks 
valgykla, kavinė, baras mineralinių gėri
mų, taip pat alaus ir „tauriųjų“ gėrimų 
barai. Ekskursijoms paskirti atskiri kam
bariai, kur kiekviena ekskursija galės tu
rėti „bazę“. Atvykusieji pavieniai asme
nys ir ekskursijos prašomos užsiregistruo 
ti prie informacijų stalo, pirmame augšte, 
kur bus suteikiamos reikiamos informa
cijos.

BRADFORDAS

pir-

Federacijos reikalams ap- 
nustatyti gaires tolimesniam

buvo priimta viena politinė

režimų pavergtųjų tautų ne-

d. per viešą kongreso 
kalbą pasakė ir kon- 
Britanijos žurnalistų 
Muggeridge.

IDEALIZMAS IR TIKROVĖ 
BRADFORDE

DŽIUGŪS DALYKAI

mėn, 14
_ . ilgesnę

gresą sveikino D. 
vardu Mr Malcolm

Lietuvius žurnalistus kongrese atstova
vo L.Ž.S-os D. Britanijos Skyriaus e. pir
mininko pareigas F. Neveravičius ir Val
dybos narys M. Bajorinas, kuris viešame 
posėdy pasveikino kongresą lietuvių žur
nalistu vardu.

F. Neveravičius dalyvavo kongreso po
litinėje ir nominacinėje komisijose.

Atsižvelgdamas į nutarimą, kad kitas 
Federacijos Kongresas bus sušauktas 1956 
m., kongresas nutarė šiems metams per
rinkti tą pačia Federacijos Vykdomojo 
Komiteto sudėtį ir ją papildyti keliais 
naujais nariais įvairiuose kraštuose.

Tuo būdu Centriniuose Federacijos Or
ganuose dalyvauja du lietuvių žurnalis
tų atstovai. Pik. J. Lanskoronskis, kaip 
iš naujo perrinktas Vykdomojo Komiteto 
narys — vienas iš vicepirmininkų, ir F 
Neveravičius, išrinktas i Revizijos Komi
siją- . .... . ...

Federacijos pirmininkas B. Wierzbians- 
ki š.m. birželio mėn. 8 d. išvyksta nuolat 
gyventi į JAV-es. Veikiančiuoju Federa
cijos pirmininku išrinktas Rumunų Žur
nalistų atstovas G. Jonescu.• * *

FOTO MĖGĖJŲ DĖMESIUI!
_ Lietuvių Namų B-vės valdyba, Lietuvių

Jau ne pirmi metai, kai Bradfordo lie
tuvių gyvenime reiškiasi graži tradicija, 
išplaukianti, gal būt, iš mūsų gražių tal
kų papročių, atsineštų iš Tėvynės: sutelk
tam jėgom kurį sunkesnį darbą nuveikti, 
o paskui tuo bendrai pasidžiaugti, pasi
vaišinti ir vieni kitiems padėkoti.

Taip čia įvyko ir po „Pirmųjų smūgių“. 
Veikalui pastatyti daug dirbo visi, kurie 
buvo reikalingi: ir r'ežisorius ir aktoriai 
daug šventadienių pašventė repeticijoms, 
atskiri gyventojai jiems davė patalpas sa 
vo namuose, valdybos nariai lakstė po įs
taigas, medžiodami vakarui reikmenis, 
dailininkas laiką gaišo prie dekoracijų, 
kiti sceną rengdami ir t.t.

Skyriaus valdyba, atsidėkodama vi
siems šio bendro darbo talkininkams, ge
gužės 1 d. Latvių klube surengė arbatėlę 
ir aktoriams ir darbininkams, o prie su
rengimo vėl darbu prisidėjo vietos po
nios: Dičpetrienė, Galbuogienė, Ignaitie- 
nė, Peleckienė ir p-lė Šukytė.

Vakarienės metu įspūdžiais, ateities 
planais ir negerovėmis sielojosi: skyr. 
Pirm. V. Ignaitis, „Atžalyno dir. A. Dič- 
petris, rašytojas A. Bučys, o prie pianino 
prisėdus p. Burokui, nuskambėjo graži 
lietuviška sutartinė. Paprastai mūsų sky
riuose nusiskundžiama, kad dėl emigraci
jos mes nepajėgus nei tautinių šokių, nei 
chorų, nei vaidybų grupių turėti. Brad- 
fordas įrodo, kad tai netiesa. Nors mes 
nesam genijai, bet jei tik turim užtenka
mai lietuviško idealizmo, tai kiekviena 
proga galima gražiai pasirodyti.

LIŪDNI DALYKAI

Tačiau dažnai mums pritrūksta to ide
alizmo. Tada mūsų šių dienų tikrovė pa
sidaro bespalvė ir liūdna. Taip, turbūt, 

r-_____ , __ ..... _ . . . . yra daug kur. Tuo gali nusiskųsti ir Brad
Sodybos vardu, yra paskyrusi tris premi- fordas._ Vienas didžiausių musų rūpesčių 
jas foto mėgėjams — lietuviams, padary- yra mūsų jaunimas, kuris, augdamas ki- 
siaųtiems nuotraukų iš Sodybos atidary- tose sąlygose, nebeturi tėvų idealizmo, ne 
mo iškilmių. Pirmąjai premijai paskirta besisieloja tuo, kas mums nei dieną, nei 
piniginė dovana — 3 svarai, antrąjai — naktį ramybės neduoda. Jaunimas lietu- 
1 šv. 10 ši. ir trečiajai — 1 sv. Už ne- ----«------------- J------ —-■ «-
premijuotas nuotraukas, kurias L. Sody
bos administracija pasirinks, bus taip pat 
atlyginama. Nuotraukos gali būti ne vien 
iš atidarymo iš kilmių, bet taip pat Sody
bos vaizdai. Lietuviai, turį foto aparatus, 
prašomi šiame konkurse dalyvauti. Kon
kursui nuotraukas siųsti iki š.m. birželio 
30 d. šiuo adresu: Lietuvių Namai, 1, Lad 
broke Gardens, London W.U.

Paskutiniuoju metu „E. 
. tytojai dažnai girdi apie 

ne susitvėrusią krepšinio 
TIS. Šis sportininkų vienetas, atrodė, vie
nintelis visos Anglijos lietuvių kolonijos 

' būrelis, šiuo metu atstovaująs lietuvius 
■ krepšinio sporte. Kadaise gražiai užsire

komendavęs ir plačiai garsinęs mūsų var 
dą KOVAS aprimo, nors, kaip paaiškėjo, 

, keli to vieneto žaidėjai ir dabar žaidžia 
anglų komandose ir taip pat gražiai ir 
efektingai garsina lietuvių vardą, tik ne
žinia ar dėl kuklumo, ar dėl kitos priežas 
ties, apie šios rūšies savo veiklą nutyli.

Pereito šeštadienio popiečio metu, Wol
verhamptone ruošto pavasario baliaus 
proga, jaukioje Whitmore Secondary Mo
dern School sporto salėje susitiko mūsų 
krepšininkai — koviečiai, Manchesterio 
Lygos nugalėtojai su viltiečiais, neseniai 
iškovojusiais Wolverhamptono Lygos nu
galėtojų vardą.

KOVO krepšininkai salėje pasirodo 
puošniose ir skoningose savo uniformose, 
kur jau jų laukė šeimininkai viltiečiai, 
kuklesniomis uniformomis. Pasieniais ri
kiuojasi žiūrovai, vieni puskronį statyda
mi už koviečius, kiti, ypač wolverhampto- 
niečiai, už savuosius. Dešimtukas išsiri
kiuoja. Juos, ir susirinkusius svečius, 
trumpu ir skardžiu žodžiu sveikina vietos 
DBLS skyriaus pirmininkas veiklusis Kl. 
Žukauskas.

Rugtynių teisėjas, S. Lawrence, krepši
nio entuziastas, žaidžiąs W-tono anglų ko 
mandoje, kasdieninę duoną pelnąs, eida
mas W-tone policninko pareigas, meta pi 
nigą, o po kelių sekundžių koviečiai jau 
turi savo naudai keturis taškus viltiečių 
krepšyje. Senieji krepšinio „vilkai“, ko
viečiai, techniškai žymiai stipresni ir taik 
lesni mėtymuose, negailestingai užgula 
viltiečius. Kažkas nuo kopėčių šūktelėja:
— „Ginkitės nuo sausos!“ Šeimininkai mi 
nutei susimeta „pasitarimui“. Mažai gelbs 
ti. nes išsidrąsinę manchesteriečiai, taik
liai šaudo iš įvairiausių padėčių. Tačiau 
ir viltiečiams pavyksta išsigelbėti nuo 
„sausos“ ir jie nepraradę nė minutei ryž
tumo, narsiai ginasi ir taip pat sukrauna 
svečiams 12 krepšių. Puslaikis baigiamas 
23: 12 KOVO naudai.

Pertraukos metu girdėti wolverhampto- 
niėčių žiūrovų tarpe viltingi pranašavimai, 
kad VILTIS tik antrame kėlinyje paro
dys, ką jie gali. Ir iš tikrųjų, antrojo kėli
nio pirmąsias minutes viltiečiai kietai už 
spaudžia svečius. Jau, jau, atrodo, tech
niškai ir fiziniai silpnesnieji, ims viršų. 
Vienu metu taškų skirtumą tesudaro vie
nas metimas! įkaista žaidėjai, įkaista ir 
žiūrovai. Koviečiai, tarsi supratę, ką gali 
viltiečiai antrame puslaikyje, susimeta 
minutei pasitarti. Dar neaišku, kokia bus 
baigmė, nors tiek įvairiose kombinacijo
se, pasuotėse ir mėtymuose, koviečiai 
kiai vyrauja. Paskutiniąsias minutes 
tiečiams nevyksta prie priešo krepšio: 
timas nebetaikius. Kovas vėl kietai 
spaudžia, ir antras baigmės švilpukas nu
traukia įdomias, švelnias ir tikrai puikias 
rungtynes pasekme. 16:15 „Kovo“ naudai. 
Atseit, 39:27 Kovo naudai.

Už gražų žaidimą vėl padėkojo sky 
riaus pirmininkas Kl. Žukauskas, o iš 
Londono atvykusi p. Br. Daunorienė, nu
galėtojams įteikė šio krašto lietuviškos 
spaudos platintojos dovaną — svarią, kie 
tais apdarais įrištą, knygą — „Gabijos“ 
Lietuvių Rašytojų Metraštį, pastebėdama, 
kad šios puikios mūsų krepšininkų rung-: 
tynės, priminė jai ir visiems čia susirin
kusiems anuos laikus, kada laisvajam 
krašte panašioms rungtynėms susirinkda
vo tūkstančiai lietuvių.

Už Manchesterio Kovą žaidė ir taškus 
pelnė: L. Puzinas, (kapitonas), — 11; Ta- 
moliūnas — 8; Butkus — 7; G. Glatkaus- 
kas — 6; Aleknavičius — 5; Stabačinskas
— 2; Baleiša — 0; Verbyla — 0!

Už Viltį žaidė ir taškus pelnė: V. Kel- 
mistraitis (kapitonas) — 12; J. Vanagas
— 5; B. Viliūnas — 4; U. Manga — 4; V. 
Kamilavičius — 2; V. Bodniekas — 0; P. 
Jasionis — 0; J. Fešteris — 0.

Tenka pastebėti, kad viltiečiai, nors tik 
rumoje ir silpnesni, tačiau laikėsi kietai. 
Be abejonės, kad jiems, kaip jaunesniai 
komandai, šis susitikimas buvo gera pro
ga pasitobulinti. Tenka pabrėžti, kad vil
tiečius lydėjo nesėkmė mėtymuose. Atro
do, kad jie bandys dar kartą su KOVU 
susitikti revanšui Manchesteryje, birželio

Lietuvio“ skai- 
Wolverhampto- 
komanda VIL-

aiš 
vil
nie 
už-

L. SODYBOJE
UŽSIRAŠANČIŲ VASAROTI DĖMESIUI

Tiek šeimos, tiek ir viengungiai, atvyks 
tą L. Sodybon vasaroti, bus apgyvendi
nami atskiruose kambariuose. Bendrame 
kambaryje apgyvendinama tik tuo atve
ju, jei vasaroti atvyksta vienišas svetys 
ir, nesant tuo metu pakankamai kamba
rių, gali būti apgyvendintas, jam sutikus, 
su kitu tokiu pat vienišu svečiu. Kiek
vienas vasarotojas gaus atskirą patogią 
lovą. Lietuviškas maistas bus tris kartus 
per dieną, o ketvirtą kartą — arbata. Vi
sas vasarojimo sąlygas galima gauti, pa
rašius: Lietuviu Namai, 1, Ladbroke Gar
dens, London, W.U.

EKSKURSIJA Į LIETUVIŲ SODYBĄ
Norinčius ekskursijoje dalyvauti, malo

niai prašome iki gegužio mėn. 23 d. užsi
rašyti pas Klubo sekretorių V. Dargį, 1, 
Ladbroke Gardens W.U.

Ekskursija išvyksta gegužio 29 d. 9.30 
vai. iš ryto ir grįžta tos pačios dienos va
kare 11 vai.

Kelionė kainuoja 10/-

viškiems rūpesčiams darosi nejudrus ir 
apatiškas.

Vienai „Pirmųjų smūgių“ scenai reikė
jo jaunimo — vyrų ir mergaičių. Bradfor 
de jų būtų, nors ir neperdaug. Tačiau sce
noje jų nebuvo. Jie nenorėjo. Dėl to, kad 
jie nenorėjo porai minučių scenoje pasi
rodyti, jie visiškai nei į vakarą neatėjo. 
Jie mieliau nuėjo į kinus, šokius ir pasi
matymus, bet ne į lietuvių vakarą. O tai 
jau yra be galo'liūdnas reiškinys.

Kito panašaus skaudulio pavyzdžiu bu
tų galima laikyti vieno kito tautiečio me
džiaginių reikalų užakcentavimą idealiz
mo darbe, kai jie, vakarui pasibaigus, sky 
riaus pirmininkui įteikė sąskaitas po 4-5 
svarus! Už sugaištą laiką, už patalpas, už 
keliones... Skyrius, apmokėjęs visas vaka
ro rengimo išlaidas, turėtų rengti kitą va
karą, kad gavus pinigų, tokioms sąskai
toms apmokėti, o rengiant tokį „kitą“ va
karą, reikėtų vėl susidurti su panašiomis 
sąskaitomis. Ir jeigu apmokėti vienam ar 
kitam talkininkui, tai kodėl, ne visiem, 
nes ir visi kiti turėjo tokių pat išlaidų?

Čia jau nebegerai! čia jau nebetalkos 
dalykas, čia jau nebe lietuviškasai idealiz 
mas. Šiuos faktus iškeliu ne todėl, kad no 
rėčiau .kam nors įsiteikti, ar ką nors už
gauti, bet vien todėl, kad, spėju, panašių 
reiškisių, lygiai blogų, kaip ir gerų, gali 
pasitaikyti daug kur, kad tai yra to
kie reiškiniai, kurių vienus reikia visom 
savo jėgom skatinti, o antrus — visom 
pajėgom iš savo sielų rauti. Tikrovė yra 
kiekvienam daug lengvesnė, kai jį yra 
persunkta nuoširdaus idealizmo.

A. Didžius. •

G.W. HUTCHINSON APDOVANOTAS
LIET. SKAUTŲ AUGŠČ. ORDINU

šeštadienį, gegužio 14 d., Derby įvyko 
vyr. sėautų iškilminga sueiga, kurios me
tu buvo apdovanotas didelis lietuvių skau 
tų bičiulis, Derbyshire apylinkės skautų 
vadeiva, G.W. Hutchinson. Ordiną įteikė 
vadeiva K. Vaitkevičius, išsirikiavus vi
siems vyr. skautams -— dalyviams, kurių 
tarpe buvo apie 12 britų vyresnio am
žiaus žinomu skautų. Tenka pastebėti, 
kad šio krašto lietuviai skautai išėjo vie
šumon tik G.W. Hutchinson pastangomis 
ir nuoširdžia jo talka.

Mr. G.W. Hutchinson, iš anksto išmo
kęs lietuviškai tarti žodį, nuoširdžiai pa
dėkojo už suteiktą jam garbę, pabrėžda
mas, kad britų skautai buvo ir ateityje 
visada bus ištikimi Lietuvai ir lietuvių 
skautams draugai..

Sekmadienį, po pamaldų, įvyko vyr. 
skautų vadų posėdis, kurio metu aptarta 
stovyklos 
stovyklai

reikalai. Šią vasarą skautų-čių 
vadovausiąs sktn. Vaitkevičius.* * *
8d. įvyko DBLS Derbio skyr.Gegužio 8d. įvyko DBLS Derbio skyr. 

narių metinis susirinkimas, į kurį atvyko 
didesnė dalis narių. Buvo ir svečių. Susi
rinkimą atidarė skyr, pirm. P, Popika, 
pakviesdamas į susirinkimo pirmininkus 
p. K. Vaitkevičių. Pereitų metų skyriaus 
valdybos veiklos trumpą apžvalgą padarė 
P. Popika, pabrėždamas, kad skyrius pe
reitais metais pasižymėjo aktyvumu ir pa 
sišventimu. Skyriaus valdyba tame laiko
tarpyje atstovavo narius įvairiuose suva
žiavimuose, sueigose ir kitų tautybių ren
giamuose minėjimuose. Surengta keletas 
ekskursijų. Šiuo metu Derby sk. turi gra
žų scenos mėgėjų būrelį, kuris jau turėjo 
progos pasirodyti kitose kolonijose. Yra 
ir vyrų oktetas. Skyrius turi turto net 
apie 70 svarų vertės, o kasoje padorią 
pinigų sumą .

Po pranešimo 
riaus Valdyba, 
patys asmenys. ...
J. Levinskas, J. Sadula, E. Valantinas ir 
P. Stančikas. Susirinkimas nuoširdžiai pa 
linkėjo naujajai valdybai sėkmės.

Spaudos platintojui atsisakius toliau 
eiti savo pareigas, pati Skyriaus Valdyba 
perėmė tą darbą. Taip pat buvo nutarta 
sudaryti šalpos komitetą, į kurį įeitų vien 
moterys. I tą Skyriui priklausantį komi
tetą buvo išrinktos: E. Vaitkevičienė, V. 
Šližienė, M. Raulinaitienė, M. Stanaitytė 
ir F. Čepinskienė. Išrinktoms šalpos dar
buotojoms linkėtina sėkmingai atlikti sa
vo uždavinį, Į Skyriaus Revizijos Komisi
ją išrinkti: K. Vaitkevičius, P. Sadauskas 
ir Vi Šližienė.

Susirinkimas buvo baigtas Tautos 
Himnu.

buvo renkama nauja Sky 
į kurią pateko veik tie 
Išrinkti buvo: P. Popika,

PADĖKA
IV-jo Anglijos Rajono skautų-skaučių 

suvažiavimo Derbyje vardu nuoširdžiai 
dėkojame p.p. Sarapinams, Čepinskams, 
Urbanavičiams, Ramoniams, Tijūnaičiams 
ir p-lei Steponaitytei už suvažiavimo da
lyvių priėmimą, o p. Zinkevičienei už pa
ruošimą iškilmingos vakarienės Mr. Hut
chinson apdovanojimo Padėkos Ordinu 
proga:

Suvažiavimo Valdyba

NOTTINGHAMAS

ap-

iš- 
šei 
at-

Gegužio 7 d. DBLS Nottinghamo Sky
riaus Valdyba surengė Motinos Dienos 
minėjimą. Jį pritaikytu žodžiu atidarė 
pirm. A. Matulaitis. Į garbės prezidiumą 
buvo pakviestos ponios: Kukanauskienė, 
Kiburienė ir GriŠkauskienė. Jos buvo 
dpvanotos gėlėmis.

Paskaitą skaitė, kun. J. Kuzmickis, 
keldamas motinos dorybes ir pareigas 
mos gyvenime. Sekančią dieną buvo
laikytos pamaldos už tėvynėje vargstan
čias motinas.

Meninę dalį išpildė Derbio scenos mė
gėjai, suvaidindami p. Vaitkevičiaus pa
rašytą ir režisuotą tragediją „Dvi širdys“. 
Už vaidinimą žiūrovai padėkojo karšto
mis katutėmis, o režisoriui buvo įteikta 
gėlių.

Ilgesnį laiką Nottinghame gyvenę po
nai Raulinaičiai gavo vizą išvykti į Kana
dą, ir gegužio 17 d. laivu „Captain Cook“ 
išplaukė. Raulinaičiai (motina ir sūnus) 
buvo ramūs, dori ir visų gerbiami žmo
nės. Gintas Raulinaitis dalyvavo vyrų ok- 

______ ______  __ ... tete ir vaidino scenoje. Nuo DBLS įsiku- 
mėnesyjė, o gal'dar ir šio mėn. 29 d. Lie- rimo dienos jie pirmieji stojo nariais ir 
tuvių Sodyboje per atidarymo iškilmes, 
jei tam bus atitinkamos sąlygos. Šimtams 
svečių, atvykstančių į atidarymą, būtų 
maloni staigmena. Tikėkimės, kad mie
luosius mūsų krepšininkus ten pamatysi
me savajame „sporto stadijone“. Tad iki...

Po nuotaikingų krepšio rungtynių spor
tininkai ir žiūrovai persikėlė į Georg'o 
salę, kur vėliau susirinko gana skaitlin
gas lietuvių būrys „pavasario baliaus“ 
proga, kurį surengė vietos DBLS skyrius, 
norėdamas iš gautojo pelno sušelpti Lie
tuvių Sodybos įkūrimą. Tam tikslui pa
aukotas p. Žukauskienės rėčio dydžio 
puošnus tortas loterijos būdu atiteko se
nam krepšinio „vilkui“, buv. Kovo kapi
tonui, G. Glatkauskui. Jaukus, nuotaikin
gas pobūvis užsitęsė iki 12 valandos.

Kai, pobūviui pasibaigus, atgiedota bri 
tų ir lietuvių_ himnai, kai vaišingieji wol- 
verhamptoniečiai vedėsi iš Manchesterio, 
London, Coventry ir kitų apylinkių atvy
kusius svečius nakvynėn, kažkuris gra
žiosios lyties gerbėjas, balsiai pareiškė:

— Nesistebiu, kad Wolverhamptone ren 
giami pobūviai visada malonūs, jaukūs ir 
turi pasisekimą, nes jokioje kolonijoje ne 
su matęs tiek gražių ir malonių ponių, 
kiek Wolverhamptone...

Ir, reikia pripažinti, kad jis turėjo ra
cijos: Wolverhamptono^ lietuvių kolonija 
šiuo klausimu nenuskriausta. Kas netikė
tų. turės progos įsitikinti per bendrą pa
simatymą Lietuvių Sodyboje, kur, kiek 
girdėti, wolverhamptoniečiai lietuviai gau 
šiai dalyvaus.

Aitvaras

iki išvykimo dienos apsimokėjo nario mo 
kestį. Sąjungos laikraštį taip pat visą lai
ką prenumeravosi. Skyriaus Valdyba ge
gužio 14 d. šiems garbingiems tautiečiams 
surengė išleistuves. Susirinko nemažas 
būrelis lietuvių. Atsisveikinimo kalbą pa
sakė p. K. Kudla, o p.p. Biskienė ir Važ- 
gauskienė gardžiais valgiais pavaišino sve 
čius. Buvo ir pavilgo.

ViturėHs

Nottinghamo Vaidybos Grupė nuošir
džiai dėkoja DBLS Corbio Skyriaus Val
dybai už malonų priėmimą ir vaišes Mo
tinos Dienos minėjimo proga.

Grupės vardu — Bivainis

MANCHESTERIS

A.A. PLK. LTN. L. VALKŪNO 
PAMINKLO REIKALU

Jau tuoj bus pusė metų, kaip Keighley 
mirė a.a. pik. Itn. Leonas Valkūnas. Jo 
kapas ligšiol dar nesutvarkytas ir praei
vis net nežino, kur ilsisi jo palaikai.

Yra pasiryžta a.a. Valkūno atminimui 
kapinėse pastatyti bent kuklų paminklą 
ir tam reikalui sudaryta komisija, kūn 
sutiko padėti velionio našlei, skelbdama 
šį atsišaukimą ir kviesdama velionio pa
žįstamus, artimus ir bičiulius bent kokia 
pinigine auka prisidėti prie šio sumany
mo įvykdymo.

Neleiskime žolėmis apželti a.a.-L. Val
kūno kapui. Neleiskime, kad vėjas ir lie
tus sulygintų jo kapą. Nors kokia auka 
prisidėkime prie paminklo pastatymo įvyk 
dymo, kad kiekvienas praeivis žinotų, jog 
svetimoje žemėje ilsisi mūsų savanoris 
Kūrėjas ir Lietuvos Kariuomenės kari
ninkas. -

Visas aukas nevėliau liepos 1 d. prašo
me siųsti velionio našlės vardu: Mrs. A. 
Valkūnienė — 6, Highfield Lane, Keigh
ley, Yorks.

Paminklo statymo komisija:
S. Jackūnas, kun. J. Kuzmickis, 
A. Šukys ir Z. Žilionis

VOKIETIJA
Gimnazijos šokėjų grupė Wlesbadene'
Šokėjų grupė, vadovaujama kūno kul

tūros mokytojos A. Grinienės, lankėsi 
Wiesbadene, kur naujai pastatytoje ame
rikiečių gimnazijoje pademonstravo lietu
viškus tautinius šokius. Į šį pasirodymą 
ji buvo pakviesta vietos amerikiečių. ka
riuomenės oro pajėgų vadovybės.

Prieš šokius inž. Rudys supažindino pu 
bliką, kurioje daugiausia buvo amerikie
čių mokinių, su Vasario 16 Gimnaziją ir 
jos egzistavimo sąlygomis. Buvo sušokta 
10 šokių; Po pasirodymo šokėjai buvo pa 
vaišinti ir pavežioti po Wiesbadeno mies
tą. Paskui šokėjai buvo pakviesti į. kari
ninkų klubą, kur buvo susirinkusios ka
rininkų šeimos. Šokėjai buvo pasveikinti 
klubo vadovybės. Į jos sveikinimus atsa
kė kūno kultūros mokyt, p. Gailius.: Vėl 
sušokta 10 šokių, palikusių žiūrovams ge 
rą įspūdį. Šokėjus žadėjo kviesti vėl pa
sitaikius progai.

* * * ............
„Aušros“ tunto sueigos

Balandžio 29 d. eilinėje skautų sueigo
je dalyvavo vyriausias skautų organizaci
jos kapelionas skautams katalikams kun. 
dr. Vaišnora. Jis perdavė vyriausios skau 
tų vadovybės linkėjimus, nupasakojo apie 
Amerikos skautų veiklą, apie pernai įvy
kusią jubiliejinę skautų stovyklą Kana
doje, kurioje dalyvavo apie 400 skautų ir 
pabrėžė, kad skautų organizacija yra vie
na kilniausių jaunimo organizacijų. Tun- 
tininkas mokyt. Gailius padėkojo svečiui 
už linkėjimus ir pranešimą.

* * *
Darbai gimnazijos sode

Gimnazijos sode kasdien intensyviai 
dirbama. Mokiniai klasėmis dalyvauja 
tuose darbuose. Dalis sodo išarta apa- 
keta ir čia norima sėti dobilus, avižas ir 
sodinti daržovių.

* * *
Gimn. mokyt. S. Antanaičio knyga

Knygų rinkoje pasirodė lietuvių Sale
ziečių išleistas vyr. gimn. mokyt. S. An
tanaičio veikalas „Archimedas — Didy
sis Graikų Mokslininkas“. Knyga skiria
ma mokykliniam jaunimui, ypač besimo
kantiems aukštesnėse mokyklose. Ji 183 
pusi, vadovėlių formato, su daugelių brė
žinių ir paveikslų. Ji gali būti pagelbinė 
priemonė besimokančiam jaunimui. Joje 
populiariai moksliniu būdu aprašomas Ar 
chimedo gyvenimas ir darbai, žinomųjų 
mokslo ir technikos tiesų užuomazga.

♦ ♦ *
Augsburgo Apylinkėje

Nuo pereitų metų rudens Augsburge at 
gaivinta vargo mokykla. Joję iki vasario 
mėn. mokėsi 5 vaikai, dabar joje mokosi 
7.

GIMNAZIJAI REIKALINGAS
KŪRIKAS IR DARBININKĖS

Vasario 16 Gimnazijai reikalingas vy
ras kūrikas ir dvi moterys virtuvei. Pa
geidautina viengungiai. Bevaikės šeimos 
galėtų dirbti vyras ir žmona.

Norintieji prašomi skubiai kreiptis'raš 
tu į gimnazijos ūkvedį, p. A. Gešventą, 
Litauisches Gymnazium, /16/ Huettenfeld 
bei Lampertheim.

NUO 6 VALANDOS AMERIKIEČIU 
KARIAI VERČIAMI SUEUROPĖTI...
Amerikiečių karys paskutiniu laiku Vo 

kietijoje yra piktas, o ypatingai po šeštos 
valandos vakaro. Bet jis pyksta ne todėl, 
kad jam sumažino cigarečių ir whisky 
normas, jis turi daug svarbesnį pagrindą 
supykti: nuo 6 vai. vakaro jis neturi tei
sės daugiau pasirodyti Vokietijos miesto 
gatvėje be kaklaraiščio ir švarko. Tokį 
parėdymą davė savo kariams Frankfurte 
esančių amerikiečių kariuomenės dalinių 
vadas, pulkininkas Dilley. Jis yra tas 
pats, kuris jau anksčiau amerikiečių ka
rių moterims Vokietijoje uždraudė rody
tis gatvėse su pilna galva plaukams fri
zuoti suktukų, dėvėti gatvėse vasaros 
sukneles su apnuoginta nugara, ir dėvėti 
ilgas kelnes.

VISI EKSKURSUOJA LIETUVIŲ 
SODYBON!

Gegužio 28 d. Manchesterio' DBLS sky
riaus valdyba rengia išvyką į Londoną, o 
iš ten į Lietuvių Sodybą.

Išvykstama iš Manchesterio, Liet. Soc.
Klubo šeštadienį, gegužio 28 d., 9 vai. ry
te į Londoną. Iš ten sekmadienio rytą va
žiuojam į Lietuvių Sodybą,- kur įvyks 
oficialus atidarymas. Iš Londono į Man
chester! grįšime pirmadienio ryte. Kelio- _ _ __

Nationalinė Biblioteka,.kurioje yra ir vi- kursijoje dalyvauti, prašomi uzsirasyti... .• - .. „ ,
pas Bačanską ar Jalovečką, Liet. Soc; sl klti Napoleono I laiškai, rašyti Mari- 
Klube. jai Luizai. Toje bibliotekoje Napoleono

DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba laiškai saugojami jau 150 metų.

5000 Markių už Napoleono laišką
Vienas Napoleono I-jo laiškas, rašytas 

savo antrąjai žmonai Marijai-Luizai, ba
landžio mėnesio pabaigoje Marburge bu
vo parduotas iš varžytinių už 5000 mar
kių, kurias jvaržė nuo pradinės 2500 mar 
kių sumos. Tą laišką nupirko Paryžiaus

jai. Luizai. Toje bibliotekoje Napoleono
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EUROPOS LIETUVIS Nr. 20. (400) 19. V. 1955.

PLUNKSNAGR A UZIO PAVERGTOJE TEVYNEJE

Iš ne visai patikimų šaltinių sužinojau, 
kad centrinės mūsų Londono valdžios kai 
kurie nariai labai uoliai pradėjo lankyti 
gegužines pamaldas. Tie patys gandone
šiai tvirtina, kad taip pradėjo elgtis ir Lie 
tuvių Sodybos administracijos „persona
las". Prie progos pasiteiravau, pasirodė, 
kad šiek tiek tikrovės esama. Jie visi da
bar meldžiasi, prašydami giedraus oro ge
gužio 29 d., per Sekmines, taip, kaip šio 
krašto piliečiai anais metais prašė gied
ros karalienės vainikavimo dienai. Jei 
Dievulis ir mūsų maldų taip išklausys, 
kaip anuomet britų, tai, kaip atsimename, 
per Sekmines turėsime sniego su ledais 
mišrainę. Na ,bet mums tiek nereikėtų nu 
siminti, kadangi jau ir dabar Lietuvių So 
dyboje galima bare sušilti...

rimgus, mano pažįstamasai milžinas ėmė 
tai aglvoti ir apie šeimos židinį. Galvojo, 
taip pat ir jo mieloji skruzdėlytė. Ne tik 
galvojo, bet ir raštu parašė ilgiausią laiš
kelį, kurio gale, pagal šio krašto papro
čius, pridėjo tris kryžiukus. Mano bičiu
lis, kiek išskaitęs, kiek neišskaitęs angliš
kąjį laiškelį, rimtai susimąstė ties trim 
kryželiais ir padarė šitokią išvadą:

— Ne, sese, lietuvio neapmausi!— Dar 
nespėjom žiedų sukeisti, o ji jau nori, 
kad aš mirčiau...

Šį kartą trys kryžiukai nulėmė, kad ma 
no bičiulis, pavasariniam pavojui praė
jus, kurį laiką dar išliks ištikimas mūsų 
viengungiškam stonui...

KAIP LIETUVOJE „REFORMUOJAMI“ 
VARDAI IR PAVARDĖS

Įvairūs partijos pareigūnai jau pirmo
sios okupacijos metais savo rusiškas ar 
žydiškas pavardes stengdavosi sulietuvin
ti — taip Meiskupai virto Adomais. Fei- 
gelsonai — Maskvynais, kiti ,u_--- i"

Mūsų naujoji Sodyba — įvairiausioms 
pagundoms vieta. Ten galima pasireikšti 
įvairiose sporto šakose: jaunavedžiai tenMano bendradarbis Georgas nebesu

kalbamas: jis man pralošė 10 „bobų“, sta- ruošiasi praleisti medaus mėnesius, pavar 
tydamas, žinoma, už savo krašto boksiniu 
ką CockelTį. Kadangi kitos išeities nebu
vo, aš stačiau-tokią pat sumą už Marci- 
joną. Bokso rungtynių naktį Georgas bu
dėjo prie aparato. Kai ryte paraudusiom 
akim atėjo šluotų kambarin, jis be žo
džio paklojo dešimtinę, pridėdamas dar ir 
įprastą keiksmažodį. Tačiau popiečio va
landomis, kai šluodami takus radome po
pietinį laikraštį, jis puolė mane, reikalau
damas atiduoti praloštąją sumą. Girdi, 
CockelTis nepralaimėjo, bet negarbingai 
Marciano jį pritrenkęs galva. Pirmą kar
tą mačiau tokį įsiutusį draugą, dėl tos 
„neteisybės“, kad tuoj pat sutikau laimė
tą sumą drauge pragerti bare. Tą vakarą 
bare buvo kaip avilyje, nors ir pirmadie
nio būta. Laimei, kad buvau ne iš Kali
fornijos: būčiau nulinčiuotas. Gailėjausi, 
kad šios rungtynės neįvyko Maskvoje: ne 
vienas anglas, nors ir raudoniausių pažiū
rų būtų, per rinkimus nemestų nė vieno 
balso už komunistų kandidatą... Kaip čia 
mums užsiauginus jaučio sveikatos ir mar 
cianinės galvos kietumo boksininką?!—

Jis pasirūpino

gę pailsėti, medžiotojai — medžioti, o 
meškeriotojai — meškerioti. Nežinau, 
kiek tame ežerėlyje yra žuvies ir kiek il
gai jos užteks, bet visdėlto yra. Prieš ku
rį laiką, savaitgalio proga, mano bičiulis, 
/turįs automobilį, sugundė važiuoti Sody
bos prūdan meškerioti.
meškere, benzinu ir kitokiu kuru, o aš 
skauradėle. Viengungiška. Vos spėjome 
įmerkti slieką — ir kilograminis karpis 
jau spurdėjo ant kranto. Apie sutalpini
mą į mano skąuradėlę, negalėjome nė gal 
vc'.i. Kitos išeities neradę, įmetėm „ryk
lį“ atgal į vandenį.

Kitos savaitės šeštadienio vakare aš pa
sirūpinau meškere, o mano draugas tokiu 
skauradu, kuris uždengė atsarginį auto
mobilio ratą. Po 6 mešeriojimo valandų 
sužvejojom vienintelį kilbuką, nedidesni 
už naujagimio nykštį... Skauradą paliko
me Sodybos virtuvei dovanų, manydami, 
kad jis pravers per atidarymo iškilmėms.

Apie tai pagalvojęs, prisiminiau vieną 
savo bičiulį, aštuntuosius metus kasantį 
Midlande juodąjį auksą. Tiesa, 
boksininkas, bet, sako, iš griovio 
bilį iškeliąs vienui vienas. Taigi 
sylos mano bičiulis, vos vos per
nekrito prieš sknizdės figūros „pupytę“, 
netikėtai sutiktą kine. Pažinčiai užsimez-

jis joks 
automo- 
šitokios 
plaukelį

IR KNYGA
IR PUOŠNUS RANKDARBIAI

P. Andriušio — TIPELIS — 21 ŠI.
N. Mazalaitės — SAULĖS TAKAS —

25 ši. 8 d.
S Daukanto — „SENOVĖS LIETUVIŲ

BŪDAS“ — 29 ši. 4 d.
Landsbergio — KELIONĖ — 18 ši. 4 d.
Lietuviškų raštų pagalvėlės, takeliai ir

juostos. Visa galima gauti, parašius: _____ _ _ ___ o_> ...
D. Daunoraitė, 49, Thomthn Avė. Lon- nistracijos pareigūnai 

don, W.4.

APGYNĖ TITULĄ
d. San Francisco mieste 
svorio bokso čempionas 

____  ____ . gynė savo titulą prieš 
Britų Imperijos čempioną Don Cockell.

Rungtynes devintame rounde technišku 
knock out'u laimėjo MSrciano.

MARCIANO
š.m. gegužio 16 

pasaulio sunkaus 
Rocky Marciano Lietuviu

Buenos Aires. Argentinos prez. Peronas 
Buenos Aires 
nį 140 metrų 
jui, kuriame 
žmonos Evos

KLUBAS
mieste padėjo kertinį akme 
augščio statomam 
bus paguldyti jo 
palaikai.

mauzole- 
mirusios

1, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.U

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Mykolas Vaitkus — AUKSOMykolas Vaitkus — AUKSO RUDUO, 

1950-1952 m. eilėraščiai. Lietuviško Kny
gos Klubo leidinys 1955 m. Spaudė „Drau 
go“ spaustuvė, Chicagoje.

120 psl. Kaina ir viršelio autorius — 
nepažymėti.

LITUANIA, LO QUE FUE, LO QUE 
ES, Lieuvos Pasiuntinybės Urugvajuje lei 
dinys, parodantis Lietuvą vaizduose ir 
faktais atžymįs Rusijos bolševikų mū
sų tautai padarytas ir tebedaromas skriau 
das.

š.m. gegužio mėn. 21 d., 7.30 vai.
„RAGO“BARO 

ATIDARYMAS
Šokiams gros „STANLEY“ džazas.

Įėjimas 2/6

Š.m. gegužio mėn. 28 d., 7.30val. 
Manchesterio lietuvių ekskursijos 

atvykimo proga 
rengiami

ŠOKIAI
Gros džazas. Įėjimas 2/6

PRAŠO ATSILIEPTI
Anglijoje gyvenusį, o gal ir tebegyve

nantį, p. JONĄ SKINKĮ prašo atsiliepti 
jo tėviškės kaimynė M. Viliutė, 34, Avon- 
dle Rd., Wolverhampton.

Naujas rinkinys lietuviškų plokšte-

LAIVŲ LAUŽYKLAI REIKALINGI PRITYRĘ

PECKURIAI
Geras atlyginimas, pastovus darbas tinkamiems vyrams. Geros ir nebran
gios gyvenimo sąlygos. Teirautis — SHIPBREAKING IDUSTRIES LTD, 
Faslane Port, Shandon, Dunbartonshire.

IMIGRACIJA I KANADA IR AMERIKA
Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, darbo-buto 
garantijas, etc. ) parūpina Pasaulio Liet. Bendruomenės Britų Kolum

bijos Apylinkės Valdybos pirmininkas, diplomuotas teisininkas 

JONAS J. JUŠKA1TIS, LL. B.
Įstaigos adresas:

SUITE 14, TUNSTALL BUILDING
. 700 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B. C., CANADA 

(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos 
smulkesnės informacijos).

Matyti, Maskvos kp centro komitetui, 
ministerių tarybai ir saugumui pritrūko 
kantrybės su rusų pareigūnų pavardėmis 
ir vardais Lietuvoje, nes 1955 m. kovo 10 
d. įvairių LTSR įstaigų kadrų skyriai ga
vo naują patvarkymą, jog patikrintų var 

_______ _____ __  ______ dų bei pavardžių pasikeitimus Lietuvoje, 
gelsonai — Maskvynais, kiti „zonai“ — pradedant nuo 1944 m. Atrodo, bent ne 
Kalviais etc. Panašus „atlietuvėjimo“ pro vieno taip galvojama, kad visi rusai, ku- 
cesas vyksta ir dabar. Prireikus, savo pa 
vardes lietuvinasi, idant neatrodytų tokie 
baisūs jau iš pavardės, net ir kai kurie 
bolševikinės Ministerių Tarybos nariai. 
Iki šiol, pradedant 1944 metais ir bai
giant pereitų metų rudeniu, rusų pareigu 
nų, taip pat partinių, saugumiečių (MVD 
ir KGB) įr šiaip administracijos eilinių 
valdininkų rusų vardai bei pavardės bu
vo keičiamos „savanoriškai“, kitaip tarus, 
kiekviena ministerija ar įstaiga šiuos rei
kalus tvarkė pati savo slaptais „vidaus 
įsakymais“. Bet galų gale su visokiais 
vardais bei pavardėmis susidarė Lietuvo
je tokia painiava, jog kai kur ne tik mi
nisterijos, bet ypač MVD ir KGB Maskvo 
je, neturėdamos reikalingų lingvistinių 
žinių, pradėjo kaip reikiant nesusigaudy- 
ti, ar tikrai pvz. Josif Donskoj, išsiųstas 
1944 m. MVD tarnybon i Lietuvą, yra Jo
nas Donaitis, ar Josif Donaitis, ar galų 
gale „Jonas Donskoj“, nes jis vieną kar
tą pasirašydavo vienaip, kitame dokumen 
te apie jį buvo kalbama antraip, o trečia
me — tas pats asmuo atžymėtas vėl tre
čiaip.

Kadangi rusai pareigūnai dažniausiai 
kas keletas mėhesių ar po metų perkelia
mi iš vienos vietovės į kitą, iš vienų pa
reigų skiriami į kitas, o ypač saugumo 
kadruose, tai Maskvoje su vis kaitalioja
mais vardais bei pavardėmis susidarė 
daug nepatogumų, juo labiau, kad LKP 
centro komitetas, Ministerių Taryba, pro
fesinės sąjungos, komjaunimas ir galų 
gale net rajoniniai partijos komitetai bei 
fabrikai, persiųsdami kas mėnesis kadrų 
pranešimus kadrų evidencijos skyriui Vii 
niuje, o MVD ir KGB — tiesiai Maskvon, 
rašo vardus ir pavardes taip, kaip juos 
rusai pareigūnai ar šiaip žmonės faktiš
kai vartoja. Dažnai pasitaiko, kad pvz. 
1954 m. Šiaulių miesto tarybos vykdomo
jo komiteto pirmininkas pasirašydavo Mo 
tiejus Vilutin, o 1955 m. pasirašo jau Mat 
vej Vilutis; Anatolijus Mikutis pasirašo 
Anatolij Mikutis; Justas Paleckis vidaus 
raštuose ir Maskvon siunčiamuose rapor
tuose pasirašo Justin Paleckį j, Aleksan
der Jefremov — dabar pasirašo jau Alek 
Sandras Jefremovas arba Aleksandr Jef- 
removas. Kostas Gabdankas pasirašo 
Konstantin Gabdank etc. Su aukštesniais 
partijos pareigūnais ar valdininkais nėra 
tiek painiavos, nes visi gerai žino, kad 
Čistiakovas yra tas pats Čistiakov, o Eli
ją Bilevič vėl — „Elijošius Bilevičius — 
Sarinas“. Sunkumų susidaro dėl smulkes 
niųjų valdininkų partijos ir saugumo kad 
ruošė. Be to, pagal „rusų įprotį“ Lietuvo
je kartu su vardu sakomas ir tėvo vardas 
— „otečestvo“: Ivan Jakovič, Alfons Fio- 
dorovič etc. Taigi, visi partiniai ir admi- 

' . ’„' i lietuviai kasdieni
niame gyvenime noromis nenoromis ver
čiami vartoti rusų kalba savo lietuviškus 
vardus ir tėvo vardus, pvz. Ivan Kestu- 
■tovič, Rūta Dainorovna ir kt. Pasitaiko, 
kad rusės Vieros, Liubočkos ar Svetlanos 
keičia Lietuvoje savo vardus į lietuviškes 
nius: Viera į Tikutę, Liubočka į Mylutę 
ar Meilutę, o Svetlana į Šviesutę arba 
Šviesuolę. Kadangi faktiškai Chruščiovo 
įsakymu visi „garbingieji“ komjaunuoliai 
turi tuoktis ir kurti „tarybines šeimas“, 
tai ir Lietuvoje jaučiamas partinių orga
nų spaudimas, jog rusės tekėtų už lietu
vių, o lietuvės — už rusų. Tokiu būdu 
mišriose „sovietinėse šeimose" pasitaiko 
daug „otečestvinių“ vardų kurijozų. Kas 
kita Rusijoje: atrinkti Kazachstanan ar 
Pauralės sovehozams lietuvės ir lietuviai 
paprastai gauna terminuotus įskymus — 
ir turi kurti „tarybines šeimas“. Ypač 
lietuvės stengiamasi perkelti į mišrius ru 
sų-ukrainiečių ar kitų sovehozus, kur tu
ri gyventi bendruose „zemliankose“. Iš
tekėjusi už ruso ar kito „tarybų šalies“ 
komjaunuolio, lietuvė jau gauna atskirą 
butą. Jų' vardai surusinti, o kadangi vie
toje nėra lietuviškų mokyklų, tai ir vai
kai visiškai surusinami.

rie sulietuvino savo pavardes, betgi pasi
likdami rusiškus vardus, turės ateity var 
toti ir lietuviškus vardus. O tie, kurie su 
rusino savo pavardes, turės surusinti ir 
vardus. Be abejo, tame patvarkyme turi
ma ir kito tikslo, paslėpto, būtent — su
rasti ir išaiškinti pasislėpusius po sveti
mais vardais ir pavardėmis „nepatikimus 
gaivalus". Tas įsakymas daugiau liečia 
miestų gyventojus negu kaimo. Kaimie
čiai vieni kitus gerai tarpusavy pažįsta. 
O miestuose esama apsčiai lietuvių, len
kų ir k. tautybių įvairių „kombinatorių“, 
kurie skelbėsi. Nepriklausomos Lietuvos 
laikais simpatizavę ar priklausę kom. par 
tijai arba veikę komunistiniame pogrin
dyje vokiečių okupacijos metais." Todėl 
galima laukti tam tikro LKP narių „va
lymo“.

LENKIJON SIŲSTI NCFE BALIONAI 
SU SWIATLO BROŠIŪRA PASIEKĖ 

LIETUVĄ

1955 m. kovo 11 d. LTSR teritorijoje 
buvo sugauti Laisvosios Europos Komite
to iš Vak. Europos pasiųsti Lenkijon ba
lionai su buv. lenkų saugumo žymaus vai 
dininko J. Swiatlo sencacingais pasakoji
mais, atspaustais brošiūros pavidalu ir 
atidengiačiais lenkų žvalgybos užkulisius. 
Brošiūrėlės buvo sugautos Kretingos Tr 
Širvintų rajonuose. Iš kitų rajonų duome 
nys laukiami. Kretingoje apie sugautus 
balionus agitatorių brigadą įspėjo kultū- 
rinės-švietimo propagandos vedėjas Vali- 
šauskas, artimas įvairių įstaigų bendra
darbis. Kiti jį taria esant lenkų kilmės, 
širvintuose, spėjama, porą balionų sura
do kolchozninkai. Paskum pasklido gan
dai apie „amerikiečių parašiutininkus“. 
Milicija ir DOSAAF daliniai ištisas savai 
tęs laiko medžiojo balionus pievose ir miš 
kuose.

Iš Kretingos ir Širvintų buvo pranešta 
apie nepaprastą sovietinių karinių 
vų judėjimą Lenkijos ir Rytprūsių

ALTAS KELIA SOVIETŲ MELĄ
Jung. Tautų Žmogaus Teisių Komisi

joj, atsakydama Sovietų delegatui, JAV 
delegacijos pirmininkė, O.B. Lord jį pa
klausė, ar’ Sovietai sutiktų, kad žmo
gaus Teisių Komisijoj būtų nagrinėjama 
Baltijos valstybių apsisprendimo teisė. 
Sovietų delegatas atsakė, jog Baltijos vai 
stybės esančios „laisvos, suverenės ir lai
mingos“.

Dėl šio Sovietų atstovo pareiškimo tuo
jau reagavo ALTAS, prašydamas JAV 
delegaciją daryti žmogaus Teisių Komisi
joj spaudimą, kad Soviettai leistų ištirti 
jų okupuotuose Baltijos kraštuose padėtį.

ALTO sekretorius Dr. Pijus Grigaitis 
savo telegramoj JAV delegacijos pirmi
ninkei O.B. Lord pabrėžė, jog Sovietų tei
gimai yra absoliučiai nepagrįsti, kai jų 
delegatas tvirtina, jog Batlijos kraštai 
esą laisvi, suverenūs bei laimingi ir kad 
jie savo laisvu noru prisijungė prie Sovie 
tų Sąjungos. Jis iškelia, jog „Lietuva, 
kaip ir Latvija bei Estija, buvo nelegaliai 
inkorporuotos į Sovietų Sąjungą jėgos 
priemonėmis ir nusikalsiant šių kraštų su 
Sovietų Rusija sudarytoms sutartims.“ 
Sovietų pavergtos tautos, sako ALTO sek
retorius, yra netekusios visų žmogaus tei
sių bei asmeninės gerovės ir gyvena ma
sinių areštų, žudymų ir deportacijų at
mosferoj. Tie faktai buvo konsatuoti JAV 
Kongreso komiteto, praėjusiais metais 
tyrusio Sovietų agresiją prieš Baltijos ir 
kitus Sovietų okupuotus kraštus. Todėl 
ALTAS širdingiausiai įvertina, kad Mrs. 
Lord Žmogaus Teisių Komisijoj iškėlė rei 
kalą ištirti Baltijos kraštų apsisprendimo 
klausimą, ir ragina, kad JAV delegacija 
darytų spaudimą, kad Komisija tą klausi
mą iš tikro imtųsi ištirti.

(LAIC)

„AMERICA“ PAMINĖJO
KAN. A. PETRAITĮ

KVIETIMAS“

lėktu- 
ruože. 
E.

Keliais atvejais mes jau esame girdėję 
maskolbernių keiksmus bei kriokimus po 
litinių pabėgėlių adresu. Šį kartą „Perga
lės“ žurnale, leidžiamame Vilniuje, apti
kome kupinus neapykantos ir grasinimo 
žodžius jau surašytus eilėmis. Tuos žo
džius suraitė nežymus grafomanas Juozas 
Kalvaitis. Štai jie:

Tėvynės išdavikams
Gaisrais liepsnojo tėviškės dangus 
Dundėjo girios, lygumos, palaukės. 
Į vakarus jūs kruvinus nagus 
Išsinešėt, kai priešų ordos traukės. 
Iš ten vėl meiliai kreipiatės į mus. 
Dar sakot mylit gimtąją_ šalelę. 
Padėję priešam plšėti mūs 
Ir pasirinkę išdavikų kelią.
Jūs trokštate sugrįžti vėl į 
Kur gimsta naujas, didelis . _ . 
Kad mums grąžinti skurdą ir kančias. 
Bet taip nebus. Šimtų balsu kartoju:

Vienas žymiausių katalikų laikraščių 
„America“ š.m. bal. 23 d. numery plates
niu straipsneliu-paminėjo neseniai mirusį 
kan. A. Petraitį. Kartu iškeldamas, jog 
velionies pergyventos Červenės žudynės 
savo baisumu lenktyniauja su Katyno žu
dynėmis. Ten sovietai kulkosvaidžiais su
šaudė daugiau kaip 5.000 lietuvių, latvių, 
estų, lenkų ir ukrainiečių kalinių tik to
dėl, kad norėjo jais nusikratyti, artėjant 
vokiečių tankams.

Straipsnyje nurodoma, jog iš 11 tas žu
dynes pergyvenusių lietuvių jau 7 mirę, 
nes jų gyvenimą sutrumpino sovietų ran
kose patirtos kančios. Kalbant apie a.a. 
kan. A. Petraitį, pateikiama žinių, kaip 
jis buvo enkavedistų suimtas, kankini
mais verčiamas atsisakyti tikėjimo bei 
sutikti šnipinėti savo parapijiečius ir net 
vedamas sušaudyti ir, tačiau su komunis
tų pasiūlymais nesutiko.

namus

čia, 
rytojus,

Su partija mes einame laimėt, 
Jau" šešiagalviais plūgais žemę ariam. 
Tėvynės vardą jums draudžiu minėt, 
Perdaug Skriaudų jai esate pridarę!
Naujieji miestai Nemuno šaly 
Mūs laimės vaizdą perteikia išsamų, 
O iūsų laukia šuniška dalia, 
Kaip mūsų liaudies atmatų benamių!

Ir niekad jūsų tėviškė neglaus, 
Ji niekad neglaudžia išdaviko. 
Sulaukėt žodžio paniekos gilaus. 
Daugiau sulaukti nieko jums neliko!

PIRMOJI KELIONE
(Tąsa iš pereito numerio)

kuriuose jau

nu-

pu- 
nuo

Vakaro pilkuma lyg milas dengė me
džius ir žemę. Tik pernykščių papračių 
stagarai vis dar išsimušė savo rūdimis žals
vai pilkame fone. Nykščio dydžio rudpilyis 
driežas, prilipęs prie stuobrio žievės, jau 
išsiruošęs nakties medžioklėn. Jo pagurklis 
tankiai tvaksi, tarsi jis būtų tik ką baigęs 
kovą dėl būvio. Ežerėlio paviršiuje vėl 
čiuožė laukinių ančių pora.

Susiradęs takelį, pasukau juo į kitoje 
sėje esančius rūmus,
ankstyvaus pavasario įsikūrė pirmieji „ko
lonistai“ šiame seniai nebegyvenamame pa
state. Jų uždavinys — atgaivinti šiuose, tik
riausiai įdomią ir turtingą praeitį turinčiuo 
se namuose, gyvybę, paruošti juos tiems, 
kurie už mėnesio kito rinksis čia ilsėtis, va
saroti, o ne vienas, metų skaitlingesnės naš 
tos prislėgtas, šioje užuovėjoje ras bent tru
pinėlį tos nuotaikos, nuo kurios jis jėga bu
vo atskirtas prieš dešimtis ar daugiau metų.

Prie durų randu prikabintą ranka rašy
tą raštelį: „Prašome belsti stipriai. Gyve
name šiaurinėje namų dalyje“...

— Na ir namai, — galvoju, be kompaso 
nesusigaudysi... Pildau raštelio potvarkį ir 
tvoju kilograminę rinkę į durų metalą, net 
kažkur girioje aidi. Negelbsti. Bandau žval 
gytis pro langų stiklus. Jokio gyvybės ženk 
lo. Kai vėl grįžtu prie durų ir, protarpiais 
įsiklausydamas, kaukšiu rinke, nugirstu

Pavergtųjų Jungtinių Tautų Seimo se
sija Europoje, turėjusi įvykti š.m. gegu
žės mėnesio gale Strasburge ar Paryžiuje, 
gautosiomis paskutinėmis žiniomis, atide
dama vėlesniam laikui — greičiausiai į 
birželio galą ar liepos pradžią. Strasbur
ge turėjęs susirinkti posėdžių Europos Ta 
rybos patariamasis seimas dėl .britų par
lamento rinkimų gegužės 20 d. savo sesi
ją atidėjo į liepos 5 d.

Šiemet pietinėje Prancūzijoje Liurdo 
mieste, kur iš visų kraštų suplaukia labai 
daug maldininkų, ruošiama antikomunis
tinė paroda. Joje bus ir lietuvių skyrius 
su 70 foto nuotraukų, vaizduojančių bol
ševikų terorą Lietuvoje. Tas parinko ir į 
parodą pasiuntė iš Romos kun. V. Mince

vičius, susižinojęs su Inf. Tarnyba.

tarsi aš 
tikrinti

būčiau 
jų die-

spyną.persuka 
prieškambarį.

Vienas „robin-

— Na, ir kągi jūs čia iki gegužio pabai
gos padarysite tokiose platybėsė, tuose kam 
barių labirintuose, toje dykumoje? — imu 
iš karto kabinėtis, priekaištauti ir patari
nėti, vien tik todėl, kad užslopinus savo vi
daus džiuginantį jausmą, kuris rėkte rėkia, 
kad visa tai yra mūsų, kad tai milžinas pa
statas, kur galima, laikui bėgant, įkurti vi
sa tai, kas šio krašto lietuviui artima, mie
la, reikalinga ir naudinga...

— O čia maudyklės, — veda pro erdvią 
patalpą, kurioje išrikiuotos prausyklos ir 
vonios.

Patalpoje dega stipresnė šviesa ir aš ma
tau puikiai įrengtas prausyklas. Nirštu 
džiaugsmu, tačiau, nenorėdamas šito paro
dyti, vėl kimbu ir kritikuoju:

— Vonios neatitvertos... Grindų spalva 
/tamsoka... Sienos peržemai išklotos plytelė
mis...

— Pažiūrėk, kokia virtuvė! Jau visą 
naujai išdažėm aliejiniais dažais, — pučiasi 
„robinzonas“.

— O kurgi šaldytuvams vieta?! — vėl 
puolu, neįžvelgdamas kito virtuvės galo, į 
kurį būtų galima įvažiuoti su keliais šieno 
vežimais...

— Rytoj parodysiu ir šaldytuvams vietą, 
o dabar einame į „gyvenamąjį“ kambarį, 
— kviečia vadovas.

„Gyvenamajame“ antras „robinzonas“ 
jau užkaitęs ant primuso vakarienę. Keli 
„pasoginiai“ iš Londono baldeliai kiurkso

to primityvaus

kažkur lauke pažįstamą balsą ir juoką. 
Trys šešėliai, kastuvais ir grėbliais gink
luoti, išneria iš krūmokšnių.

— Ankstyviesiems ridikėliams paruošėm 
lysves, — šaukia vienas jų, 
darbo inspektorius, atvykęs 
nos nuveiktąjį darbą.

Akėčkolio dydžio raktu 
ir visi sueiname į erdvų 
Blykstelėja elektros šviesa, 
zonų“ išdidžiai giriasi:

—■ Nuo vakar dienos jau nebereikia lik- 
tarnos! Elektra sutvarkyta ir žiūrėk, dega, 
kaip Londone!..

Bandau ir aš kiekvieną įžiūrimą mygtu
ką, nuo kurio paspaudimo palubėje blyks
telėja taupi lemputė, plika, kaip naujagi
mis. Džiaugiamės šiuo „laimėjimu“, tarsi 
pirmą kartą būtume patyrę elektros švie
sos stebuklingąją galią...

— O čia salė, tik dar neturime pakanka
mai lempučių, — aiškina „robinzonas“, 
žiebdamas degtuką. Mūsų vaiduokliški še
šėliai išsitiesia augštose sienose, lyg laivų 
burės...

Ir šitaip prasideda pirmoji kelionė po na 
mų vidų, vienur pasišviečiant degtuku, ki
tur žiebtuvėliu, o kur nekur ir elektros 
mygtukai paklusnūs. Ir čia, kaip ir prie eže
rėlio, žmogaus smalsumas dilgina ir noras pasieniuose, lyg išsigandę 
visą pamatyti, apeiti, susipažinti .kaip gali- robinzoninio pirmųjų kolonistų gyvenimo... 
ma greičiau, tarsi rytoj visa pabėgs, viskas (Bus daugiau)
pasikeis... Br. Debikonis
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