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estų liuterių arki vysk. Jan 
latvių liuterių arkivysk. Gustav 
sakosi norį Amerikoje išbūti 10- 
ir tuo padaryti revizitą JAV

S. Mackevi- 
savaitraštis 
savo buv. 

veiklą, tarp

Naujasis sovietų užsienių reikalų minis- 
teris Šepilovas pasisakė, kad vizituos Grai
kiją.

New 
vasaros 
laipsnių karščio. Sustreikavo 
geležinkelio tarnyba. Beveik visose linijose 
sustojo judėjimas.

Yorke buvo viena karščiausia šios 
; diena: temperatūra pakilo iki 36 
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Ir šis sekmadienis Anglijos pajūrio va
sarvietėms ir visų rūšių užeigoms buvo 
nuostolingas: oras lietingas ir rudeniškai 
šaltas.
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PARODAI

laikų
kad p. Mackevičius 
esąs „Lietuvos ba- 
kaip jis tvirtina,

VIII metai

Viena žmogaus gyvenime yra tiesa, ne
mari ir amžina: žmogus trokšta būti lais
vas. Ir mes, netekę tos laisvės, jaučiame ir 
akivaizdžiai matome, kad mus visus jungia 
ta pati nemari idėja — atgauti laisvę! Jėga 
vergijon įgrūstas žmogus, niekad nesiliauja 
išsivaduoti, niekad nepraranda vilties būti 
laisvu. Jei jis miršta jos neatgavęs, karstan 
su paskutiniais atsidūsėjimais nusineša vil
tį, kad pasilikę bus laisvi, kad nesiliaus ko
voję dėl tikrojo tikslo — laisvės. Laisvės 
įdėja turi savyje įgimtą jėgą, kurios jokia 
žemėje vergijos sistema, jokios priemonės 
negali įveikti. Žmonių gyvybės, suaukotos 
ant laisvės aukuro, visada gyviesiems palie
ka nerašytą testamentą, kurio įgyvendinimas 
— eiti žuvusiųjų keliu, pasilikusiems tampa 
tokia pat būtinybė, tampa varikliu, kurio 
žmogus nebeįveikia sutramdyti, kaip neįvei
kia jis sulaikyti brėkštančios dienos. Juo 
tauta daugiau sukrauna aukų laisvės auku
ram juo daugiau atsiranda žuvusiųjų vieton 
sūnų, pasiryžusių ginti tautos idealą, pasiry
žusių išsikovoti Dievo duotą teisę — gyventi 
laisviems.

Lietuvių tautos kelias yra grįstas tokiais 
pavyzdžiais nuo pat tų dienų, kiek tik isto
rijos žinios siekia. Šiandien mes esame žy
miai stipresni, negu dienomis, kada neskait
lingi pasišventėlių savanorių būriai sukrovė 
gyvybių aukas, iškovodami mums laisvę 
1918 metais. Jų, tų savanorių aukos, prikėlė 
visą tautą sukilimui 1941 metais, kurio 15 
metų sukaktį švenčiame šią savaitę .Kai Ne
priklausomybės kovose Kudirkos varpas pri 
žadino tik dalelę tautos — savanorius, tai jų, Lenkijos ateities problemas. Prelegentas 
tų savanorių aukos, 1941 metais birželyje, 
be raginimo, be įsakymo, spontaniškam su
kilimui įžiebė kovos ryžtą kiekvienam Lie
tuvos sūnui ir dukrai. Kaime ir mieste, vien 
kiemyje ir nuošalioje pamiškės trobelėje, pla 
kė lietuviška širdis, pasirengusi stoti kovon, 
užimti pirmųjų tomis dienąmis žuvusių par
tizanų eiles. Ūkininkas ir jo sūnus ėjo nuo 
plūgo, ėjo mieste gyvenąs lietuvis nuo rašo
mo stalo, ėjo jo sūnus iš mokyklos suolo, 
ėjo, nes juos šaukė kritusių už laisvę dvasia.

Mikroskopinei tautos dalelei pasitraukus 
už Tėvynės ribų, Birželio dienos nenutrūks
tamai tęsėsi, jos tebesitęsia ir dabar. Daug 
greičiau mes, atsidūrę užuovėjoje, prarasime 
ryžtą kovoti, nebeįveiksime kasdienybės sve 
timų dulkių užpūstytomis ausimis ir širdi
mis išgirsti Birželyje kritusių brolių šauks
mo, negu tie, kurie liko prie išdraskyto šven 

. tovėje Lietuvos Savanorio Kapo. Jie kovą 
tęsia, jie tą kovą laimės, nes nėra pavyz
džio, kad gaji tauta pralaimėtų kovoje už 
idealą, kurio vardas Laisvė.

Mūsų, užuovėjoje gyvenančių pareiga, ne
prarasti tikėjimo, skelbiančio, kad mūsų pu
sėje ne tik tiesa, bet ir moralinė jėga, kuri 
faktiškai ir yra tikroji galybė. Šiandien toji 
-moralinė jėga, mūsų laisvės idėja, yra Vaka
rų valstybėms vienintelis ir tikrasis sąjungi
ninkas, kuriuo tos valstybės, pačios norėda
mos išvengti mūsų likimo, remiasi. Tik tau
tos, kovojančios už savo laisvę, parodė vaka 
rų žmogui ir jo vyriausybėms, kokias jie yra 
padarę klaidas. Pavergtų tautų kietos kovos 
kasdieną neša mums viltį ir tikėjimą, kai 
matome, kad diena iŠ dienos vis plačiau 
plinta tos idėjos, už kurias šimtai tūkstan 

i, “ čių žuvo lietuvių.
. Tautos sukilimo 15 metų sukaktį minint, 

\ prisimenant Birželio deportacijas ir kritu
sius už laisvę partizanus, šio krašto lietuviai 
turėtų ryžtis tų kankinių atminimui pagerbti, 
pastatydinti tinkamą paminklą Lietuvių So
dybos žemėje. Jis ir mums, čia esantiems, 
bus kovojančios tautos simboliu, bus ženklu, 
.kad mūsų širdyse gyva žuvusiųjų dvasia, ku
rią mes, savo aukomis įsigytoje žemėje 
įamžinome. Juk neatsiras šioje saloje lie
tuvio, kuris tokiam tikslui nepašvęstų pen
kiolikos minučių savo darbo pajamų. Tesu- 
randa šios kuklios mintys Jūsų, gerb. skai- 

w tytojai, širdyse, atgarsį ir tegu jos tampa
tikrove. Br. Daubaras

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga 
birželio 16-17 d.d. surengė Vašingtone 
Lietuvių Dieną. Tautodailės parodoje, Va
šingtone, yra lietuvaitės dovana iš Sibi
ro — mažytės pirštinėlės, megztos tauti
nėmis spalvomis. Pirštinaites prisiuntė 
lietuvaitė „Dirvos“ Redakcijai. Lydrašty
je rašoma: „Į ruošiamą birželio mėn. Va
šingtone tautodailės parodą siunčiu rank- 
darbėlį — mažytes pirštinaites, kurias nu- 
mežgė mano sesuo, gyvenanti Sibire. Ne
atsisakykite jas įteikti parodos rengė
jams“.

Gerb. Skaitytojų Dėmesiui.
Pusmečio prenumeratoriai pra

šomi atsilyginti už „E. Lietuvio“ 
prenumeratą

Visoje Sov. Sąjungoje ir okup. Lietu
voje plačiai vedama akcija, kad kiek ga
lint daugiau jaunimo būtų išvežta į šiau
rės sritis, Donbaso anglies kasyklas ir T. 
Rytus. Akcija varoma šūkiu, kad „jauni
mo vieta ten, kur nurodys partija“. Mas
kvoje į AT posėdžių salę buvo paskelbta 
1956.VI.2. susirinkus per 2.000 jaunuolių 
ir merginų, kurie turėjo išvykti į rytus su 
pirmuoju ešelonu. Prezidiume pasirodė 
Chruščiovas, Furceva ir kt. Per bolševiki
nius radijus skelbiama, kad, esą, „dešim
tys tūkstančių jaunųjų patriotų atsiliepė 
į partijos šaukimą vykti į didžiules sta
tybas“. Esą, „gyvai atsiliepė ir Lietuvos 
jaunimas. Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klai 
pėdos, Kėdainių jr kt. miestų jaunuoliai 
ir merginos dešimtimis, šimtais „prašosi“ 
siunčiami ten, kur reikalinga jų rankų. 
Vien Vilniaus miesto Stalino rajono kom 
jaunimo komitetas gavo 400 pareiškimų. 
Savanoriai jau išvyksta į darbo vietas“, 
skelbiama Vilniaus radijo 1956.VI.3. pra-

■ nešime. Vėliau pranešta, kad, esą, ir 300 
klaipėdiečių... pareiškė norą vykti staty
ti Pavlodaro aliuminijaus kombinatą. 
Klaipėdos m. komjaunimo sekretorius

Politinių Studijų Klube, New Yorke, 
apie mūsų ginčą su lenkais kalbėjo buv. 
Vilniaus krašto žinomas veikėjas, adv. 
Antanas Juknevičius. Peržvelgęs Vilniaus 
bylą iki II-jo pasaulinio karo, įvertinęs 
esamą padėtį, paskaitininkas kiek ilgiau 
sustojo prie dabartinių mūsų santykių su 
lenkais ir taip pat pasisakė apie Lietuvos- 

yra tos nuomonės, kad Lietuvos-Lenkijos 
ateities santykius planuojant reikia turėti 
kuomažiausio pasitikėjimo pačių lenkų 
žodžiams apie jų palankumą Lietuvai. Jei 
tik Lenkija turėsianti progos, ji vėl orga
nizuosianti ką panašaus į želigovskiadą. 
Teisė, neparemta jėga, negalėtų lenkų su
laikyti. Savo santykiams su Lenkija tin
kamai išspręsti, Lietuva turinti jieškoti 
sąjungininkų. Natūraliausias sąjunginin
kas esanti Ukraina.

. Diskusijose pasisakė kon. Budrys, V. 
Rastenis, B. Nemickas, J. Kaminskas, J. 
Požėmėnas, K. Bielinis, V. Vaitekūnas, J. 
das, M. Brakas, A. Trimakas.

Vincas Rastenis priminė, kad JAV pilie
tis Treckis, berūpindamas savo žmonai, 
gyvenusiai Vilniuje, JV vizą, rėmėsi tuo, 
kad jo žmona esanti Lietuvos pilietė. Ame-

Paskelbtas Sov. S-gos kpck ir minist. ta
rybos nutarimas, kuriuo eilė ūkio šakų 
įmonių perduotos sąjunginių respublikų 
žinion. Drauge buvo paskelbti su tuo su
siję organizaciniai patvarkymai. Tas žygis 
grindžiamas tuo, jog „prireikę įgyvendinti 
papildomas priemones sąjunginių respub
likų vaidmeniui liaudies ūkio valdyme to
liau sustiprinti. Todėl sutarta perduoti są
junginių respublikų žinion įmones ir orga
nizacijas, šiuo metu betarpiškai buvusias 
pavaldžias šioms Sov. Sąjungos ministeri
joms: maisto prekių pramonės, mėsos ir 
pieno produktų pramonės, žuvies pramo
nės, paruošų, lengvosios pramonės, teksti
lės pramonės, statybinių medžiagų pramo
nės, popieriaus ir medžio apdirbimo pra
monės, automobilių transporto ir plentų, 
upių laivyno, sveikatos apsaugos, o taip 
pat mažmeninį prekybos tinklą ir visuo
meninio maitinimo įmones. Betgi paliktos 
betarpiškai pavaldžios atitinkamoms Sov. 
S-gos, sąjunginėms respublikinėms minis
terijoms cemento, šiperio, asbesto, celiu- 
liozės-popieriaus, dirbtinio pluošto, dirbti
nės odos, mašinų ir jų detalių lengvajai, 
maisto ir mėsos bei pieno pramonei gamy
bos įmonės, taip pat medicinos pramonės 
įmonės.

Ryšium su tuo nutarta sujungti Sov. Są
jungos lengvosios pramonės ir tekstilės pra 
monės ministerijas į vieną ministeriją, ku
ri pavadinta lengvosios pramonės ministe
rija. Bendrasąjunginė paruošų ministerija 
pertvarkoma į sąjunginę respublikinę „TS 
grūdų produktų ministeriją“.
Įmonės ir organizacijos perduodamos pa
gal 1956 m. sausio 1 d. būklę su visomis 
vertybėmis, įrengimais, fondais etc. Sąjun 
ginių respublikų k. partijų c. komitetai ir 
ministerių tarybos įpareigotos sustiprinti 
kvalifikuotais specialistais atitinkamų mi
nisterijų kadrus sąjunginėse respublikose, 
taip pat respublikų valstybinės plano ko
misijas ir užtikrinti, kad daromieji pakeiti
mai prisidėtų prie pagerinimo vadovavimo 
įmonėms ir organizacijoms, perduodamoms 
sąjunginių respublikų žinion. Panaikinta 
ir Sov. Sąjungos teisingumo ministerija, 
skelbiant, kad tuo padidinamas sąjunginių 
respublikų vaidmuo šioje srityje. Prie Sv. 
S-gos ministerių tarybos steigiama juridi
nė komisija, kuri turės sistematingai įsta-

^Visiems, kurie gyvu žodžiu, laišku 
ar užuojauta prisidėjo prie mano bran
gių Tėvelių
AjA JONO fr MARIJOS KUZMICKIŲ 

mirties skausmo įprasminimo, 
nuoširdžiai dėkoju.

Kun. J. Kuzmickis 

JAU VEŽAMI Į RYTUS
Rimkus švietė apie „milžiniškus Sibiro 
turtus ir jame vykdomas didžiules staty
bas“. Pasiuntimu viešai džiaugsmą reiškė 
laivų surinkėjas Figlinas, „Aušros“ koji
nių fabriko darbininkė Michailova ir kt.

Išsiunčiamieji įspėti, kad visur sutiks 
daug sunkumų. Tačiau jų nereikią bijoti, 
bet juos įveikti. Tai esanti „didžiausia pa
triotinio jaunimo pareiga, o komjaunimo 
komitetų uždavinys — atrinkti geriausius 
iš geriausiųjų, drąsiausius, karštų širdžių 
žmones“. „Komjaunimo Tiesa“ 1956.VI.2. 
paskelbė vedamąjį „Ruoškitės kelionei, jau 
nieji patriotai“. Esą, gauti jau šimtai sava
norių pareiškimų. Visur vyksta susirinki
mai, varoma agitacija, davinėjimos „reko
mendacijos“, kurios faktiškai reiškia pa
skyrimą. Kaip anksčiau buvo pastatytas 
prie Amūro Komsomolsko miestas, sukur
tas Magnitogorskas, taip dabar šimtai tūks 
tančių turį kurti „naują gyvenimą“ Sibiro 
ir Kazachstano stepėse, visur ten, kur 
juos pasiunčia partija. Viską stengiamasi 
pavaizduoti taip, tartum tikrai jaunimo 
šimtai patys veržte veržtųsi Į pačias žiau
riausias vietoves dirbti.

Šveicarijoje, Berne tebesitęsė byla ke
turių rumunų, užpuolusių komunistinės 
Rumunijos pasiuntinybę Šveicarijoje, ku
rią jie buvo užėmę 38 valandas pereitų 
metų vasario mėnesį. Per šį komunistinės 
ambasados užėmimą buvo nukautas am
basados šoferis Setu. Vienas iš keturių ru
munų emigrantų, ■ Stan Codrescu, kaltina
mas žmogžudyste. Buvęs Rumunijos užsie
nių reikalų ministeris G. Gafencu Berno 
teisme buvo liudininku šių keturių emig
rantų byloje. Jis teisme pareiškė: „Tų ke
turių jaunų žmonių elgesys, nesprendžiant 
kaip ši byla pasibaigtų, turi 'nepaneigia
mos reiškmės tiek visai rumunų tautai, 
tiek ir visam laisvam pasauliui. Nieko nė
ra blogesnio už moralinę kapituliaciją ir 
šie jauni, drąsūs vyrai apie tai serai žino
jo. Jie norėjo, kad jų darbas būtų akivaiz
dus protestas prieš tai, kas vyksta už ge
ležinės uždangos, protestas prieš laisvąjį 
pasaulį, kuris abejingas paliko ,jų, tąųta 
kančioms“. Savo parodymuose Gefencu pa
citavo Chruščiovo žodžius, pasakytus 20 
kompartijos kongrese: „Areštai, masinės 
deportacijos, egzekucijos sudarė nuolatinę 
baimę, 
ką“.

rikos Valstybės Departamentas su tuo su
tiko, ir vizą išdavė.

Kon. Budrys pareiškė, kad buv. lenkų 
okupacijoje Vilniaus krašto gyventojams 
tenkančiais JV palikimais rūpinęsi Lenki
jos konsulatai, nors 1945 m. sutartimi 
Lenkija yra sutikusi su savo dabartinė
mis sienomis rytuose. Jei tai nėra koks 
nesusipratimas, tai mūsų diplomatų būtų 
pareiga atitinkamais kanalais atitinkamose 
įstaigose reikalą įvesti į teisingą kelią.

Visų diskusijose dalyvavusių buvo vie
ninga nuomonė, kad nereikia vengti su 
lenkų atstovais kontaktų. Izoliacija niekad 
neveda į kaimynų geresnį sugyvenimą, o 
veikiau skatina antagonizmą. Tas nereiš
kia, kad lietuviai turi nutylėti lenkų sklei
džiamą netiesą. Priešingai, lietuviai kiek
viena proga turi pareikšti lenkams ir ki
tiems, kad ginčo tarp Lietuvos ir Lenkijos 
dėl paties Vilniaus su apylinkėmis dau
giau negali būti. Kaikurių lenkų svajonė 
vėl užgrobti Vilnių, yra tuščios svajonės, 
tokios pat, kaip ir lenkų šovinistų paskelb 
ti atvirukai su žemėlapių, kuriame ir Ber
lynas, ir Kopenhaga, ir Helsinki, Budapeš
tas ir Bukareštas prijungti prie „Didžio
sios Lenkijos“.

tyminį darbą ir atlikti kitus jai skirtus už 
davinius. Tuo reikalu paskelbti Sov. S-gos 
AT prezidiumo įsakai ir duota visa eilė ati 
tinkamų patvarkymų.

Dėl to skelbiamo decentralizavimo betgi 
Vakaruose pastebima, kad tai greičiau esą 
ma tik tam tikro manevro, o pati santvar
ka iš esmės piliekama ta pati: vis tiek svar 
blausieji įsakymai eis iš Maskvos ir bus 
reikalingi jos pritarimo. Centrinė galia vis 
tiek paliekama Kremliuje, kuris ir decen
tralizavus davinės įsakymus. Kol kom. par 
tija valdo tokiu būdu, visokios tariamos 
„savivaldos“ ar decentralizacija teliks tik 
popieriuje. Atskira respublika tegalės vyk 
dyti tik tokius planus, kurie prieš tai bus 
patvirtinti iš Maskvos. Kol nėra laisvų rin 
kimų ir galimumo laisvai reikšti savo nuo
monę, panašios rūšies „decentralizacijos“ 
neturi svarbesnės reikšmės, nes dabar pa
čios respublikos turės savo priemonėmis 
įvykdyti reikalaujamus planus. Paskutiniu 
metu sovietinė „Pravda“ vėl puolė Lietuvą, 
kad ji neįvykdanti planų...

Reuterio pranešimu, 9 bolševikiniai So
vietų bažnyčių vadai su pravoslavų met
ropolitu Mikalojum priešaky, kuris pava
duoja Maskvos patriarchą, išvyko į JAV. 
Su jais vizų pasiprašė taip pat bolševikų 
laikomas 
Kiiwit ir 
Turs. Jie 
15 dienų
protestantų dvasininkų delegacijai, ku
rioje dalyvavo žymesni JAV religinių 
bendruomenių atstovai. New Yorke atvy
kusieji sutikti su plakatais, reikalaujan
čiais Pabaltijui ir kt. laisvės.

Berlyne skelbiamos žinios, tariamai atė
jusios iš sovietų laivyno, kurios atidengia 
britų naro Crab'o paslaptingą dingimą. Pa
gal tas žinias, Crabb'as buvo užmuštas so
vietų įgulos kreiserio „Ordyonikidz“, ku
riuo Anglijon atvyko Chruščiovas ir Bul
ganinas. Sakoma, kad britų naro buvęs už
davinys patirti techniškas naujoves, kurias 
turįs įsirengęs sovietinis kreiseris. Crabb' 
as buvęs užmuštas naujų įrengimų, ku
riais sovietinis kreiseris pasirūpinęs, at
plaukdamas viešnagėn į Angliją.

Tie patys šaltiniai nusako ir to naujo 
įrengimo paslaptį. Esą, laivo dugne veikią 
stiprus magnetis laukas, kuris pritraukia 
narą ir jį ten laiko tol, kol išsibaigia jo de
guonies atsargos, ir jis prigeria. Po to, 
magnetinė traukos jėga išsijungia, ir la
vonas iškyla į viršų. Tokia „operacija“ bu
vusi padaryta ir su naru Crabb'u, kuris 
bandęs sužinoti sovietines paslaptis. Girdi, 
iškilusio naro lavoną pasiėmę anglai, kurie, 
nenorėdami didesnės kompromitacijos vi
są šį reikalą laiką paslaptyje.

Gail. Sės. Genei Zavadskaitei- Matulio
nienei mirus Dr. B. MATULIONIUI, vai
kams ir artimiems reiškiame širdingą 
užuojautą ir kartu liūdime.
D .Paukštienė, L. Rizgevičiūtė ir M. Tulytė- 

OSgPdby Ligoninė Anglijoje

Antras lenkų emigracinės prez. Zaleskio 
vyriausybės premjeras St. Mackevičius re- 
patriavo komunistinėn Lenkijon. Prieš jį, 
Varšuvon išvyko, kiek kitokiomis aplinky
bėmis buv. premjeras Hanke. Bešališkam 
sprendėjui peršasi prielaida, kad, S. 
Mackevičiaus išvykimas yra susijęs su 
lenkų politinių veiksnių tarpusavio pjau
tynėmis. Mums, lietuviams, verti dėmesio 
Lonodno kaikurių lenkų politikų laikysena 
Vilniaus klausimu, kurį jie kiekvieną pro
ga iškelia. Štai ir šiuo kartu, 
čiui repatriavus, londoniškis 
„Orzel Bialy“, apžvelgdama 
premjero paskutiniųjų 
kitko rašo: „Kas iš to, 
pretenziškai užtikrina 
joru“? Kas iš to, kad,
myli Vilnių ir esąs katalikas? Mes emig
racijoje ne tam pasilikome, kad pareiškus 
Vilniui „meilę“, bet tam, kad reikalautu
me to miesto ir jį supančių žemių išlais
vinimo“...

Politiniame Europos gyvenime staigme
ną padarė Italijos komunistų vadas Tog
liatti, pareikšdamas, kad kitų kraštų komu 
nistai neturi toliau eiti pagal Maskvos li
niją. Turint galvoje, kad Italijoje komu
nistų daugiausia, negu bet kuriame kita
me pasaulio krašte, šitoksai pareiškimas 
sukėlė įvairiausių spėliojimų.

Italijos komunistų oficiozas „L'Unita“, 
paskelbęs Togliatti pareiškimą, kaltina da 
bartinius Kremliaus valdovus, kad tiek 
Chruščiovas, tiek jo draugai nebeteko au
toriteto, kadangi Stalinui gyvenant nieko 
nepadarė, kas būtų priešinga Stalino mi
tui. „Jei jie laiku negalėjo sutrukdyti Sta
lino tironirjos, tai galėjo būti atsargesni 
su pataikavimu ir dievinimu jo ypatybių. 
Anksčiau skelbė, kad viskas, kas gera yra 
vieno viršžmogiškų gabumų žmogaus at
siekta, gi dabar tvirtinama, kad visa, kas 
tik bloga, padaryta to paties žmogaus, ši
toksai tvirtinimas, — sako Togliatti, nebe
sutinka su sveiko proto žmogaus galvose
na“.

Togliatti priėjo net šitokios išvados, kad 
kiti kraštai gali prieiti prie socializmo ki
tais būdais, nebūtinai komunistams val
dant. Gi straipsnio pabaigoje italų kom
partijos vadas pasidaręs išvadas iš Chruš
čiovo kalbos, pasakytos kongrese, kad Sta
linas sužlugdęs Rusijos demokratiją ir to
dėl Togliatti siūlo, kad kitų kraštų komu
nistų partijos demokratijos siektų savais 
keliais.

PIRMADIENIS. Britų finansų ministe- 
rio planas, šiek tiek primenąs mūsų Ne
priklausomybės laikų valstybinę loteriją, 
Parlamente buvo priimtas 53 balsų per
svara: 252 atstovai pasisakė už ministerio 
Macmillano pasiūlymą, 199 prieš.

„Taupyk svarą — laimėsi 1000!“. Šitoks 
maždaug šūkis britų valstybinės paskolos, 
kurios tikslas padidinti atsargos kapitalą.

Kiekvienas D. Britanijos gyventojas, pa
skolinęs valstybei 1 svarą, dalyvaus kiek
vieną mėnesį loterijoje, kurioje galima lai 
mėti šitokias premijas: vieną — 1000 sva
rų, dvi po 500 sv., keturios po 250 sv., de
šimts po 100 sv., dvidešimts po 50 sv. ir du 
šimtai po 25 svarus. Valstybių, paskolos iš 
mokėjimai prasidės ateinančiais metais 
Kai kurie laikraščiai pąsisako, kad tai 
„Welcomes idea“, nors yra ir priešingų 
nuomonių, tvirtinančių, kad loterija neiš
gelbės valstybės iš finansinių sunkumų.

Vašingtonan nuvykęs Prancūzijos užsie
nių reikalų ministeris Pineau bandė įtikin
ti Dulles, kad Vakarų valstybių politikos 
dabartinę laikyseną Sovietų Rusijos atžvil
giu reikia keisti.

Pineau, priešingai, negu neseniai JAV vi 
zitavęs Adenaueris, yra nuomonės, kad po 
Stalino mirties Sovietų Sąjungoje įvykę 
dideli pasikeitimai į gerą. Adenaueris tvir
tino, kad sovietų politikoje pasikeitusi tik 
taktika, kuri yra dar pavojingesnė, negu 
Stalino laikais.

Prancūzas siūlęs amerikiečiams peržiū
rėti dabartinę JAV prekybinę programą 
su sovietais. Pagal jo planą, reikią Vakarų 
valstybėms užmegsti glaudesnius prekybi
nius ryšius su Maskva. Iš amerikiečių 
spaudos atsiliepimų atrodo, kad Dulles nė
ra toks optimistas, kaip Prancūzijos minis 
teris Pineau.

Kipro saloje EOKA teroristinės organi
zacijos nariai padegė mišką. Gaisro metu 
19 britų karių žuvo ir 18 nugabentą į ligo
ninę pavojingai apdegę. Gaisras sunaiki
nęs taip pat karinius sandėlius.

ANTRADIENIS. Tito vis dar "tebevieši 
Kremliuje. Užsienio spaudos žiniomis, „de
mokratiniam“' Jugoslavijos „prezidentui“ 
nelabai vyksta derybos su Kremliaus „de
mokratais“. Pats Tito tvirtina, kad laik
raštininkai nesitikėtų jokių sensacijų iš jo 
vizito Sovietų Sąjungoje. Vakarų pasaulio 
paguodai Tito pasakė, kad jokių pasikeiti
mų neįvyksią Jugoslavijos santykiuose su 
Vakarais. Paklaustas, ar jis aptarė ūkinės 
pagalbos reikalą, kurios tikėjosi iš Krem
liaus, atsakė, kad kalbėjo, bet konkretaus 
plano nepriėję. Gi apie karinius dalykus, 
Tito žodžiais, iš viso nesikalbėta...

* ♦ ♦

Nors oficialūs amerikiečių politikos va
dai sako, kad netikį į sovietų rėžimo pa
sikeitimą, bet biznieriai, atrodo, bus kitos 
nuomonės: 41 Amerikos privačios pramo
nės atstovai išskrido iš New Yorko į Mas
kvą, kur viešės 8 dienas. Tuo pačiu metu 
J Sovietų Sąjungą iškeliavo žydų rabinų 
tarybos trys atstovai, susipažinti su žydų 
religiniais reikalais Rusijoje.

New Yorkas, žinomas amerikiečių auto
mobilių lenktynių dalyvis, Bob Sweikert , 
mirtinai užsimušė, kai jo vairuojamas 
lenktynių automobilis išsuko iš kelio ir per 
šoko per fotograframs skirtos tribūnos sto 
gą. Du fotokorespondentai sužeisti.
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EUROPOS LIETUVIS

PREMIJOSESTU. KULTŪRINIS GYVENIMAS ŠVEDIJOJE
Helsinkio dienraštis „Hufvudstadsbla- 

det“, rašydamas apie Švedijoje esančius 
21.000 estų, pažymi, kad jie rodo labai gy
vą veiklą. Švedų — estų santykiai jau iš 
seno buvo neblogi. Švedai iš Estijos buvo 
1940 m. evakuoti. Skaičiuojama, kad šiuo 
metu Švedijoje yra apie 8.000 Estijos šve
dų. 1940 m. pasirodė ir pirmieji estų pa
bėgėliai, bet 1943 m. pradėjo jų plūsti tie
siog masės. Estų pabėgėliai turi tas pačias 
teises, kaip švedai; jie prisitaikė prie šve
dų gyvenimo, betgi nenustodami savo tau
tinio ir kultūrinio savitumo. Sunkiau kiek 
nebent estų inteligentams ir buvusiems 
valdininkams. Iš viso tik 14 asmenų , grį
žo atgal į Estiją“.

Kultūrines vertybes ir senąsias tradici
jas padeda puoselėti 27 mokyklos. Stock- 
holme veikia estų korespondencijos mo
kykla ir estų institutas, Dorpato universi
teto tęsinys. Estų mokslo akademija trem
tyje turi 110 narių, o panaši akademija 
JAV-se 50. Estai turi ir pasižymėjusių me
nininkų. švedai ypač mėgsta jų dailinin
kus Hermaną Talviką, Olevą Mukiverį ir 
Kariną Lutsą. Taip pat plačiai žinoma E. 
Tubino 5 simfonija, be to, gJrą vardą yra 
susidarę ir pianistai Kabi Laretai bei Jut- 
ta Kipasto. Tautines dainos tradicijas pa
laiko 4 dainos chorai ir 3 vaidintojų bū
reliai. Yra ir visa eilė meno mėgėjų būre
lių. Estų tautinė literatūra praturtinta 180 
grožinės literatūros veikalų tremtyje. Es
tų laikraščiai pasižymi aukštu lygmeniu. 
Jų išeina 13, be to, leidžiami 4 estų dien
raščiai, o visa eilė švedų dienraščių turi 
įsivedę estų skyrelius. Religinę dvasią pa
laiko 25 estų dvasininkai. Tautinėje Estų 
Taryboje atstovaujamos 7 politinės parti
jos su šefu J. Sikkaru, liaud. partijos at
stovu ir Žal. Internacionalo c. valdybos 
nariu. Užsienio sekretoriui vadovauja A. 
Varma.

Sulaukęs 72 m. amžiaus, Stockholme 
mirė pasižymėjęs estų poetas ir politikas 
prof. Gustav Suits. Kurį laiką jis studija
vo Tartu un-te, bet studijas baigė ir gavo 
magistro laipsnį Helsinkyje. Suomijoje 
kelerius metus dirbo kaip bibliotekinin
kas ir mokytojas. Estijai atgavus laisvę, 
savo vyriausybei atstovavo Skandinavijo
je. 1919 m. buvo pakviestas į Tartu un-tą 
estų literatūros profesorium. Kaip poetas 
jau 1905 m. pasižymėjo poezijos rinkiniu 
„Elu Tūli“. 1913 m. pasirodžiusiame rin
kinyje „Tuulemaa“ yra patys gerieji jo 
eilėraščiai, kaip „Giesmė apie Estiją“. 
Prof. Suits buvo vienas iš estų tautinės 
tarybos kūrėjų ir kelerius metus veikė 
kaip estų parlamento atstovas. Sovietams 
1944 m. vėl okupavus Estiją, pasitraukė į 
Švediją. Tremtyje pradėjo rašyti estų li
teratūros istoriją, kurios pirmasis tomas 
pasirodė Stockholme 1953 m. Prof. Suits 
buvo Upsalos u-to garbės daktaras, o 
prieš metus laiko už. nuopelnus literatū

BUMBULIS IR DUNDULIS BAUBLIUI

rai buvo išrinktas suomių literatūros drau
gijos „Eino Leino“ garbės nariu.

Visa eilė estų pabėgėlių pasižymėjo Šve
dijoje įvairiose srityse. Lundo un-tas su
teikė daktaro laipsnį jaunam estų kalbi
ninkui Valteriui Taulinui už jo darbą iš 
finų-ugrų filologinės srities. Disertacija 
parašyta angliškai ir vadinama .Phonolo
gical Tendencies in Estonian“. Veikalą, 
turintį 231 pusi., išleido danų mokslo aka
demija. ELTA

PROF. VACL. BIRŽIŠKOS PALIKIMAS

Prof. Vacį, Biržiškos palikimą tvarkanti 
komisija — S. Santvaras, J. Jašinskas ir 
J. Sonda •— peržiūrinėja velionies palik
tus kelis tūkstančius lapų rankraščių. Yra 
likęs rankraštis „Aleksandryno“, kur į 
3.000 puslapių (mašinėle) sutrauktos biog
rafijos iki spaudos uždraudimo rašiusių 
autorių. Paruošta nauja žymiai papildyta 
laida „Rašytojo kalendorius“. Naujai per
žiūrėtas ir iš pagrindų perredaguotas Lie
tuviškosios bibliografijos veikalas, apimąs 
nuo pirmos lietuviškos knygos iki 1904 m. 
iš viso 2.000 mašinėle rašytų puslapių. Pa
likta 222 puslapiai rankraščio „Studentai 
iš Lietuvos užsienio universitetuose XV- 
XVIII amžiuose“. Taipgi yra sudarytas 
lietuvių istorijos straipsnių rinkinys — 
„Tarp mirusių žmonių ir gyvųjų knygų ir 
raštų“ bei — „Praeities pabiros“. Planuo
jama tuos rankraščius išspausdinti.

LIETUVOS ISTORIJOS 
PRENUMERATORIŲ ŽINIAI

Tėvynės Mylėtojų Draugija, Amerikoje, 
praneša, kad š.m. liepos mėn. Draugija 
švenčia savo veiklos 60 metų sukaktį. Tą 
proga, liepos mėnesį bus pasiųsta visiems 
prenumeratoriams, užsisakiusiems V. Sruo 
gienės LIETUVOS ISTORIJA, kurios 
apimtis 786 puslapiai su daug istorinių 
iliustracijų.

Iš anksto užsisakiusiems Istoriją kai
nuos 5 dol. — arba 35 ši. Neužsisakiusiems
— 8 dol. Kas dar užsisakys iki liepos 1 d., 
tam bus skaitoma prenumeratorių kaina.

Naujos knygos
TERROS , Leidykla išleido didelio for

mato knyga SINDBADO NUOTYKIAI, ku 
rios kaina, padarius Anglijoje specialią 
nuolaidą, tik 10 ši. ir 6d.
A. Valuckas — NEMUNO SŪNUS I dalis
— 16 ši.
A. Valuckas — NEMUNO SŪNUS II da
lis — 21 ši. (Kitur 4 dol.).
Prof. Z. Ivinskis — ŠV. KAZIMIERAS— 
22 ši.
Ramojus — LENKTYNĖS SU ŠĖTONU
— 22 ši.

Jaunimui
Jura-Bakšys — TĖVŲ KALBA — 18 ši. 
4 d. Naudingas viešiems lietuvių kalbos 
vadovėlis ir Tėvynės pažinimas.

Kreiptis: Dainora Daunoraitė, 
49, Thornton Av., 
London W.4

Žmogus reikalingas tam tikrų akstinų 
bei paskatinimų. O ypač reikalingas jų vi
suomeninėje bei kultūrinėje veikloje. Čia 
tiek nusivylimo, kad neretas dažnai linkęs 
apatiškai į viską ranka moti. Kultūrinia
me gyvenime vienu iš tokių akstinų imtis 
darbo yra premijos bei konkursai. Aišku, 
ne premijos pagimdo talentus, bet jos ne
retai paakina pasivyti, pabandyti, stoti į 
lenktynes. Laimėtoji premija, mat, išpopu
liarina, na ir šiokios tokios medžiaginės 
naudos atneša. Ji mūsų gyvenime dažnam 
yra ne be vertės.

Mes jau seniai apsiprantame su literatū
ros premijomis. Jos būdavo skiriamos ne
priklausomoje Lietuvoje, jos ir čia išeivi
joje atgaivintos. Pionierius čia buvo „Drau 
gas“, jau eilę metų skiriąs 1000 dol. pre
miją romanui ar artimo pobūdžio grožinės 
literatūros veikalui. Tai jau įsigalėjusi tra 
dicija. Rašytojai, be abejonės, to nepamirš 
ta ir mielai tuose konkursuose dalyvauja. 
Jei šie konkursai bei premija išnyktų, aiš
kus dalykas, tai tuoj aus atsilieptų į mūsų 
kultūrinį gyvenimą labai neigiamai. Bet 
šioji rašytojų pagerbimo bei paakinimo 
veikloje, atrodo, atsiranda jau ir perdėji
mų. Daug kas nori parodyti savo gerą va
lią, paremti bei paskatinti kultūrines ap
raiškas ir kuria naujas premijas, Jų jau 
nemažai turime. Ypač šiais metais. Grei
tomis jas net sunku suskaityti. Be Draugo 
romano premijos kasmet skiriama L. Ra
šytojų D-jos premija taip pat už grožinės 
literatūros veikalą. Kas antri metai tokią 
pat 500 dol. premiją ir už tokį pat veikalą 
skiria TT Pranciškonai, kurie per Aidus 
buvo peskelbę taip pat scenos veikalo kon
kursą. Pernai dar vieną grožinės literatū
ros premiją (500 dol) buvo paskyręs Mon- 
trealio Akademinis Sambūris. Pirmosios 
trys premijos jau yra įsigalėjusios ir virtę 
nuolatinėmis. Vadinasi, mes prileidžiame, 
kad kasmet mūsų rašytojai parašys ma
žiausiai 2-3 geras knygas.

Be abejonės, tai gražu. Ir tikrai verta 
paremti rašytojus. Tačiau palengva gau
nasi įspūdis, kad mes nebe daug ka. ir be- 
išgalvojame be premijų. Tiesa, gerai dar, 
kad daugumą kitų paskelbtų premijų ža
dama duoti dažniausiai už tam tikros auk
lėjamosios reikšmės darbus — jaunimo ir 
vaikų literatūra, jaunimo scenos veikalas, 
jaunimo įvairių rašinių konkursai. Vien 
KLB Kultūros Fondas yra paskelbęs 4 to
kius konkursus. Deja, vienas jų — jauni
mo scenos veikalo — susikerta su tuo pa
čiu Čikagos Liet, mokytojų sąj. paskelbtu 
konkursu. Be abejo, tai jau negerai ir tai 
rodytų, kad premijų skyrimas būtų reika
lingas tam tikros koordinacijos arba nors 
viešo atsiklausimo ar kas nors nesiruošia 
ką panašaus skelbti.

Mūsų dabarties sąlygose grožinei litera
tūrai gal užtektų ir poros premijų, o kitos 
turėtų būti paskatinimu jaučiamiems mū
sų gyvenimo trūkumams užpildyti. Ypač 
Sveikintini jaunimo darbų bei rašinių kon
kursai, nors vargu ar tikslus reiškinys, kai 
kurios mūsų institucijos premijoms užan- 
gažuoja visas savo turimas ir tikimas gauti 
lėšas. Nejaugi jau nėra jokios kitokios 
veiklos difvos ar jokių kitokių reikalų?..

Dėka kun. J. Prunskio šiemet- mes dar 
turėjome net religinio meno premiją. Bet 
apskritai meno kūrinių, kaip ir mokslo 
veikalų premijavimo klausimas tebėra ne
išspręstas. Meno premijos, berods, dar ne
buvo skirta nei vienos. Moksliniam darbui 
kas antri metai premiją skiria T. Pran
ciškonai, vienas istorinio darbo konkursas 
yra paskelbtas Vokietijoje (šnapščio su 
Klovų) ir vienas lyg ir paskelbtas Maž. 
Liet. Bičiulių D-jos. O .kodėl negalėtų at
sirasti nuolatinė premija už mokslinį li
tuanistinį darbą? „Tėv. Žib“.

TREMTINIŲ DAINA

Pavasarį paukščiai į tėviškę grįžta,..
O mes ar sugrįšim kada?
Praeis mūsų dienos, brangioji jaunystė,
Širdy pasiliks riten skriauda.
Gyvenimas e3na už plieninių grotų,
Bet jis nebetas, nebetas...
Visa Lietuva atsidūrė Sibire
Ir kas ją į Laisvu išves?
Dievuliau Brangiausias, už ką tiek kančių, 
Kam draudžia tėvynę mylėti;
Nejaugi brangios, laisvos Lietuvos
Neteks mums daugiau jau regėti?
Pavasarį paukščiai į tėviškę grįžta, 
O mes ar sugrįšim kada...?
Tai kas mūsų dienos, tai kas mūs jaunystė, 
Jei tėviškėj laisvės nėra.

(Iš partizanų eilėraščių rinkinio, par
gabento iš Sibiro.)

VIEŠA PROCESIJA

Netoli Londono Lietuvių bažnyčios, esan
ti Prancūzų bažnyčia liepos 1 d. — sekma
dienį, 3.30 vai. po pietų ruošia per Rytinio 
Londono gatves iškilmingą viešą procesiją 
kurioje skaitlingai dalyvaus anglai bei ai
riai katalikai, įvairios jų organizacijos. 
Taip pat pakviesta dalyvauti Londono Lie
tuvių parapija, Italų ir Lenkų katalikų gru 
pės.

Lietuviai kunigai kviečia visus tautie
čius skaitlingai atvykti ir dalyvauti šioje 
metinėje iškilmingoje Anglijos Katalikų 
procesijoje. Mergaitės 'ir moterys kviečia
mos su tautiniais rūbais, jeigu kuri juos 
turi. Smulkesnės informacijos teikiamos 
mūsų Lietuvių bažnyčioje.

Pianistė Angelika MATUKAITĖ, šį pa
vasarį baigusi Paryžiuje Muzikos Konser
vatoriją, birželio mėn. pabaigoje išvyksta 
visam laikui į Kanadą, kur gyvena jos tė
veliai.

„TIK LIETUVIAMS“

Londone išrastas nuo visų ligų naujas 
vaistas, gydąs tik lietuvius.

Vienos ampulės kaina 2šl. 6 d.
Vaistas rinkoje pasirodys liepos mėnesį.

Bolševizmo pjautuvai šienaujant

Žiaurieji Birželio trėmimai, Rainių 
miškelyje kankinimai, Pravieniškių masi
nės žudynės ir visa eilė kitų barbariškų 
bolševikų darbų mūsų krikščioniškai Tau 
tai, kiekvieną geros valios žmogų supur
to. Bedieviškasis bolševizmo maras su ne
paprastu įnirtimu ir baisiausiu žiaurumu, 
prisidengdamąs lanksčia propaganda, ku- " 
ria savo utopišką įsivaizduotą žemės ro
jų. Šių skaudžių įvykių akivaizdoje ne 
dejonės ir skundas, bet gilus susimąsty
mas ir vyriškas ryžtas turi mums šviesti ■ • 
kelią į ateitį, į pavergtosios Tėvynės iš
laisvinimą! Jau nebe šimtai, bet ištisi 
tūkstančiai mūsų pavergtųjų brolių ir se
sių žuvo nuo bolševikinio pjautuvo ir kū
jo. Mūsų nukankintų brolių ir sesių kau
lais liko nubarstyti ne tik Lietuvos laukai, 
bet ištisi Rusijos plotai nuo Ledinuotojo 
vandenyno, nuo Karelijos pelkių, per Ura
lo, Kazachstano, Sibiro vergų stovyklas 
iki tolimosios Korėjos karo laukų.

Bedieviškasis bolševizmas visomis gud
riai iš anksto apgalvotomis priemonėmis 
stengiasi sunaikinti krikščioniškąją kul- > 
turą, jos bendruomenės santvarką, išplėš- J 
ti iš žmonių širdžių tikėjimą Dievu. Jei į 
jiems rūpėtų iš tikrųjų darbininkų gerbū
vis, tada darbo žmogui Sovietų Sąjungoje | 
būtų geriausios gyvenimo sąlygos, kaip ■'% 
niekur kitur pasaulyje. Bet tai yra tik | 
priedanga, pa kuria demonas siaučia prieš 
Dievą. Laisvajame pasaulyje komunizmui 
padeda plisti ir ta spauda, kuri nutyli Ru
sijos bolševikų darbus. Ji tyčiomis tyli,' 
nors taip noriai viešumon išvelka net 
smulkiausius kasdieniško gyvenimo įyy-r 
kius, o tačiau tyli apie baisius žiaurumus 
ir tautų naikinimus bolševikijoje.

Apaštalų Sostas gerai žino savo užda
vinį ginti tiesą, teisingumą ir visas am
žinąsias vertybes, kurias niekina ir puola 
komunizmas. Net patys pikčiausieji Kris
taus Bažnyčios priešai, kurie iš Maskvos 
vadovauja kovai prieš krikščioniškąją 
kultūrą, ne tiek žodžiais kiek nuolatiniais 
puolimais parodo, kad Roma -• Apaštalų 
Sostas nepaliauja ištikimai saugojęs ir 
gynęs žmogaus teises daug labiau negu 
kuri kita vieša galia.

Birželio deportacijų — žmogaus naiki
nimo siaubo akyvaizdoje, mūsų Tautoje 
pasireiškė galinga kantraus pasipriešini
mo dvasia — rezistencija! Tą tamsią Va
landą, kaip švietė Kristaus žodžiai: „Ne
bijokite tų, kurie užmuša kūną o sielos; 
negali užmušti. Nebijokite!“ Blogis kurį 
reikia nugalėti yra dvasinės kilmės ir es
mės. Visos komunizmo baisenybės eina 
su tam tikru būtinumu iš sugedusių pa
žiūrų, kurios skelbiamos vyliojančiais, bet, 
apgaulingais pažadais. Todėl minint šias 
sukaktis, mūsų tremtyje turi iš naujo ga
lingai suliepsnoti rezistencijos dvasia už 
didžiuosius idealus. Religinio Atgimimo 
dvasioje už Geresnį Pasaulį, Dievo laimi
nami ir kovodami už Kristaus Karalystės 
triumfą pasaulyje, mes sėkmingiausiai ko
vosime ir už savo Tėvynės išlaisvinimą 
iš didžiųjų Dievo priešų! Burkime visus 
palikusius kovos lauką, šaukime pasitrait 
kusius, nes pergalę tada pats Dievas 
mums užtikrins!

P. Dauknys MIC '*

PAMALDOS
WOLVERHAMPTON — šį sekmadienį -fair, 

želio 24 d. SS. Peter ir Paul bažn. North 
Str. 1 vai. Kviečiami apylinkės lietu
viai. Pamaldas laikys kun. Kazlauskas.

NOTTINGHAM — birželio 24 d;, 12.15 v. 
—jubiliejinės Mišios.

BRADFORD — liepos 1 d., 12.30 v. — ju
biliejinės Mišios.

s. Adolfas Venclauskas

RENNHOF’O PILIS
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS GIMNAZIJOS RŪMŲ LEGENDA.

Prieš šimtą metų plačiose plynėse, prie 
Odenvaldo kalnų, turtingas baronas pa
statydino gražią medžioklės pilaitę. Pla
tūs miškai tada buvo nukloję apylinkę. O 
tuose miškuose, nuo pat Hiutenfeldo ir to
li už garsaus Lioršo, ir netoliese vingiuo
jančiuose Odenvaldo kalnuose, apsčiai vi
so įvairių paukščių ir daugybė didžiųjų 
ir mažųjų žvėrių ir žvėrelių.

Dažnai medžiodavo apylinkėse turtinga
sis baronas su didele daugybe svečių. Ne 
dešimtį ir ne šimtą prišaudė jis bailiųjų 
kiškelių ir gudriųjų lapių, ir grakščiųjų 
Odenvaldo stirnelių, ir stambiųjų plačia- 
raglų briedžių. Ir, kad nereikėtų sau ir 
sukviestiesiems svečiams jieškoti prieglau
dos svetimose karčiamose, pastatė baronas 
gražią, liekną pilaitę, su bokštu ties rūmų 
viduriu, o iš to bokšto matėsi penki keliai, 
susibėgą į pilį iš tolimų apylinkių.

Didelę medžioklę surengė baronas savo 
svečiams, kai rūmai buvo baigti. Bokšto 
viršuje pastatytas trimitininkas stebėjo 
kelius ir garsiai sveikino trimitu atvyks
tančius svečius, tuo pačiu duodamas ženk
lą ponui ir tarnams, kad pasiruoštų priim
ti juos su derama pagarba. Didžiojoje sa
lėje paruošti puotai stalai lūžo nuo dau
gybės įmantriai pagamintos paukštienos ir 
žvėrienos, ir nuo įvairiausių artimojo Rei
no ir tolimesniojo Mozelio vynų.

Ne vien į rūmų atidarymo iškilmes buvo 
sukviesti svečiai. Artimuose Odenvaldo 
kalnuose, tada taip turtinguose įvairiais 
miško gyvūnais, pasirodė nepaprastas 
briedis. Stiprūs ragai ant didingos galvos 
žėrėjo auksu; kojų kanopos jam bėgant 
dundėjo perkūnu ir skėlė žaibus. Nevienas 
medžiotojas jį matė, nevienas mėgino jį 
vytis, bet paslaptingasis briedis visuomet 
ištrūkdavo iš savo persekiotojų jr dingda
vo nežinia kur.

Tai jį pagauti norėjo turtingasis baro
nas, ant jo galvos sukvietė tiek daug sve
čių. Ne tik iš artimųjų Vokietijos kraštų, 
bet ir iš tolimesniųjų valstybių suplaukė 
pakviestieji: atvyko jau pražilęs medžiok
lėse prancūzų markyzas ir jaunas gražuo
lis rusų grafas, ir keletas mažiau tituluo
tų, bet nemažiau galingų savo finansine 
galybe ponų ir savo grožiu dar galinges
nių ponių.

Bet įvairių gražuolių tarpe labiausiai 
visų dėmesį kreipė atvykusi su savo glo
bėju, prancūzų markyzu, kunigaikštytė: 
augšta, liekna, šviesiais kaip rugių laukas 
banguojančiais plaukais ir mėlynomis kaip 
skaidraus ežero vanduo akimis. Gal aštuo
niolikos, gal devyniolikos metų ji buvo, 
bet laikėsi taip oriai, lyg būtų seniai įpra
tusi valdyti kraštą ir žmones. Bet ne tik
tai salėje ir tarp žmonių ji jautėsi valdo
ve: medžioklėje ant žirgo ji lenktyniavo 
su geriausiais raiteliais, ir vargas tam 
žvėriui, į kurį ji nukreipdavo savo me
džioklinį šautuvą. Visi stebėjosi jos ne
paprastu grožiu, jos protinga, kartais gal 
perdaug vyriška, kalba, jos judesių gra
cija ir kilnumu.

Ypatingai žavėjosi ja gražuolis rusų 
grafas. Kur tik ji bebūtų, jis visur sekė 
ją. Su kuo ji bekalbėtų, jis įsimaišydavo į 
kalbančiųjų būrį ir įsiterpdavo į kalbą. 
Gal ne tiek pats kalbėdavo, kiek jos bal
so klausydavo. Ir vis jieškojo progos pa
likti su ja dviese, kad atvirai pasikalbė
tų, kad savo susižavėjimą pareikštų, kad 
jai suliepsnojusią meilę išpažintų. Tik ne 
taip lengvai galėjo ji ištrūkti iš garbinto
jų būrio. Pastebėjo ir kunigaikštytė at
kaklųjį grafą. Nebuvo ji tokia šalta, kaip 
atrodyti stengėsi. Ir jos širdis palinko gra
žuoliui grafui, bet išdidžiai ji vaikščiojo 
blizgančioje svečių minioje, čia prašnekda

ma vokiškai, čia prancūziškai, čia angliš
kai. Ir nei minutei negalėjo ji pasitraukti 
iš gerbėjų būrio, kurie kaip spinduliai 
saulę ją supo.

Ir kai medžioklės ragui sugaudus, visi 
svečiai sulipo ant žirgų joti į didžiąją me
džioklę, kunigaikštytė taip vikriai šoko 
ant žirgo, taip tvirtai įsėdo į balną, kad 
atrodė, lyg būtų kartu su žirgu iš vieno 
marmuro gabalo iškalta stovyla.

Tuo metu priėjo prie jos senas, drauge 
su ja iš Prancūzijos atvykęs, tarnas ir 
pradėjo jai kažką kalbėti keista, nei vie
nam medžioklės dalyviui nesuprantama 
kalba. Kunigaikštytė išklausė jo žodžių 
kuriuose jautėsi ir susirūpinimas, ir mal
davimas ir atsakė švelniai ir raminančiai 
ta pačia kitiems nesuprantama kalba. Ji 
lengvai šyptelėjo seneliui, vos pastebimu 
galvos linktelėjimu padėkojo už rūpestį ir 
įsimaišė į pajudėjusių medžiotojų būrį.

Ilgai tęsėsi medžioklė. Kunigaikštytė 
ant savo eiklaus žirgo skraidė kaip vėsu- 
las. Nestabdė jos nei statūs ir gilūs grio
viai, nei sraunūs akmenuoti upeliai. Tvir
ta, įkaitusiais skruostais ir blizgančiomis 
akimis vijo ji pasitaikiusią stirną, tartum 
būtų pati medžioklės deivė Medeinė. Ma
žųjų žvėrelių ji nelietė. Jieškojo stambes
nių miško gyventojų. Ir kai vakarop pa
stebėjo pro medžių šakas tolumoje bėgan
tį auksaragj briedį, suvirpo jos širdis 
džiaugsmu ir, tartum iš lanko paleista 
strėlė, išsitiesė ji briedžio link. Atrodė, 
kad žirgas nebelietė savo kojomis žemės, 
bet skrido oru tarp medžių, leidosi į lo
mas, persimesdavo per upokšnius ir uo
lienų krūvas.

Pajutęs mirtiną pavojų, didžiuliais šuo
liais dundėjo briedis į vakarus, nusileido 
nuo Odenvaldo kalnų ir pasileido tiesiai 
Rennhoto pilies link. Matyt, iš toli jis bu
vo atklydęs, ir šios vietos jam buvo ne
pažįstamos. Pastebėjo besivejančią briedį 
kunigaikštytę visur paskui sekiojęs gra
fas ir paleido savo žirgą paskui ją: gal 
susirūpino įsimylėjęs grafas, kad neatsi
tiktų nelaimė, nes sužeistas briedis gali 
būti pavojingas, o gal tikėjosi, kad, atito- 

lus kunigaikštytei nuo medžiotojų, pavyks 
su ja viena pasikalbėti, savo vis didėjan
čią meilę išsakyti. Ir kaip kunigaikštytė 
vėsulu vijosi briedį, taip įsimylėjęs gra
fas skrido jai iš paskos. Bet ne vienas jis 
skrido: pastebėjo ir kiti medžiotojai ku- 
pigaikštytės vejamą briedį ir pasuko į jį 
savo žirgus.

Staiga briedis sulėtino bėgimą ir pra
dėjo svyruoti į šalis. Netoli pat rūmų jis 
pateko į klampynę, kuri buvo. dabartinio 
tvenkinio vietoje. Matydamas nebeištrūk-. 
siąs, jis palengva atsisuko ir akimis jieš
kojo jį persekiojančio priešo, pasiruošęs 
stoti į kovą. Pamatęs atskriejančią savo 
persekiotoją, briedis įtūžo ir, pykčio pa
gautas, puolė savo priešininkę. Netikėtu
mo išgąsdintas žirgas staiga metėsi į šo
ną, ir vos neišmetė savo raitelio iš balno. 
Bet jojikė tuoj suvaldė žirgą apsuko pra- 
retėjusiame miške lanką ir, išnaudojusi 
akimirką, kai briedis atsidūrė klampioje 
aikštelėje, šovė į jį. Griuvo briedis visa 
savo galinga mase į žemę ir nulenkė ga
lingus ragus po nugalėtojos kojom. Pasi
girdo triukšmingos medžiotojų ovacijos.

Triumfaliai pažvelgė kunigaikštytė į 
savo auką, nušoko nuo arklio ir priėjo prie 
gulinčio briedžio. Nusėdo nuo žirgų me
džiotojai, o nušvitęs džiaugsmu markyzas 
nusilenkė jai ir tarė:

— Mano kunigaikštytė, aš sveikinu ta
ve su puikia pergale. Aš džiaugiuosiu ga
lėdamas šia proga paskelbti dar vieną ta
vo pergalę: tu sužavėjai Rusijos grafą 
Andrių, ir aš, kaip tavo globėjas, skelbiu 
tavo sužieduotuves su grafu.

Paraudę iš susijaudinimo ir medžiok
lės vėsulo kunigaikštytės vaidai staiga nu
balo, bet greitai jos skruostus vėl nuda
žė raudona ugnis. Jau ji buvo benorėjusi 
kažką atsakyti, kai briedis sujudo, lėtai 
pakėlė didingąją savo galvą, nukreipė 
žvilgsni i kunigaikštytę ir prašneko keista, 
kitiems nesuprantama kalba. Tik viena 
kunigaikštytė ir čia pat atsiradęs jos se
nasis tarnas suprato ja.

— Aš, Lietuvos girių valdovas, — kal
bėjo briedis, — lietuviškos dvasios saugoto

jas. Iš Lietuvos girių atbėgau į vakarus 
jieškoti prieglaudos nuo pavergusio mūšų 
kraštą priešo. Bet tu nužudei mane, tad 
perimk mano lemtį, atsisakyk žemiškos lai 
mės ir aukokis. Tu — paskutinioji Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ainė, tą- 
vo auka gali išgelbėti mūsų tautą. Nepalik 
šios pilies, kurioje aš žuvau, iki ją perims 
valdyti mūsų šventosios sanskritų gimk 
nės palikuonys ir kol iš jų tarpo išeis 
skaistus jaunuolių būrys, kuris savo karš
ta tėvynės meile ir pasiaukojimu išlais
vins mūsų tautą iš dar baisesnio priešo, 
kuris bus pavergęs Lietuvą ir pusę pasau
lio. Ištark Lietuvos vardą, ir tavo auka 
bus priimta.

Taip kalbėjo briedis, bet jo balsas da
rėsi vis duslesnis ir tylesnis kol pagaliau 
nutilo. Nustebę ir susijaudinę medžiotojai 
nedrįso paliesti nutilusio briedžio ir pasi
šalino į rūmus. Tik kunigaikštytė dar il
gai stovėjo tartum suakmenėjusi prie gu
linčio briedžio, iš kurio akių dar tekėjo 
stambios ašaros. Pasiliko ir senas tarnas, 
viską girdėjęs, ką kalbėjo mirštantis brie
dis. Puolė ant kelių prieš kunigaikštytę ir 
maldavo atsisakyti grafo ir parimti brie
džio lemtį, kad išgelbėtų savo tautą.

Lėtai pasisuko ji pilies link ir, kad pa
liktų viena, pasikėlė į bokštą. Nerimo pa
gauta vaikščiojo ji, mėnulio nušviesta, pa- 
liai baliustradą ir kovojo su savo jausmais, 
tai sustojusi žiūrėjo į tolumoje tebegulintį
briedį, iš kurio akių tebetekėjo ašaros, virs 
damos mažu ežerėliu.

Išėjęs į kiemą grafas pastebėjo bokšte 
kunigaikštytę ir skubiai kilo laiptais. į vir
šų. bet“, prilipęs į baliustrados augštą ve
dančias dureles, tamsoje pastebėjo kažką 
ties durimis stovint. Nekreipdamas dėme
sio, ištiesė ranką durims atidaryti, bet ne
pažįstamasis ištarė:

— Neikit ten, grafe. Ne jums ji skirta.
Grarfas pažino kunigaikštytės tarną.
— Šalin, tarne!
— Ne! Ginsiu ją!
Įpykęs grafas nutvėrė senį už krūtinės 

ir buvo pasirengęs mesti jį žemėn, bet tuo 
metu tarnas ištraukė jš už juosmens durk"
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KANKINIŲ PAGERBIMAS

14 birželio Išvežtųjų Minėjimas įvyks 
sekmadienį, 24 birželio, 6.30 vai. v.
Paskaita: A. J. Kąulėno

Programoje:
Londono Vyrų Choras — diriguoja V.
Mamaitis
Solistai: B. Povilavičius, J. Černius.
Deklamuoja: E. Arminaitė, L. Mačiū
nienė, D. Dulskytė.
P.L.B. švenčių Rengti Komisija.

JAUNIMO STOVYKLON VOKIETIJOJE, 
VYKSTANČIŲ DĖMĖSIU!

Norintieji vykti į Vokietijoje, Vasario 
16 D. Gimnazijoje rengiamą Jaunimo Va
saros Stovyklą, prašomi DBL Bendruome
nės Valdybai parašyti iki š.m. liepos 
mėn. 6 d.

Stovyklos dalyviams bus pasiųsta smulki 
programa ir nurodytos susisiekimo prie
monės iki Weinheimo.

ALDONA MEKŠRAITĖ 
PRAŠO SURASTI BROLI

Karo metu 15 metų amžiaus lietuvis, 
Romualdas Mekšraitis, pateko į Vakarus. 
Jis yra atsiliepęs seserei į Lietuvą iš Ang
lijos, bet po to keleri metai, kai apie jį 
nebegauta jokių žinių. Jis pats, arba ži
nantieji jo likimą, prašoma parašyti: Mr. 
V. Mekšras, 5819, So. Washtenow Ave. 
Chicago 29, Ill. U.S.A.

GRĮŽO IŠ LIGONINĖS

Petras Miklovas, 8 mėnesius išgulėjęs 
ligoninėje, pereitos savaitės šeštadienį bu
vo paleistas. Jo sveikata žymiai pagerėju
si, tačiau dar kelias savaites negalėsiąs 
dirbti. P. Miklovas apsigyveno Lietuvių 
Namuose.

A.A. VINCO EIDUKEVIČIAUS 
DRAUGŲ ŽINIAI

„E.Lietuvio“ Redakcija gavo žinių, kad 
neseniai Londone staiga mirusio V. Eidu
kevičiaus žmona ir sūnus gyvena Lietuvo
je. Jį palaidoję draugai prašomi parašyti 
smulkesnių žinių šiuo adresu: Mr. T. Kri
vickas, Baldock Hostel, London Rd., Bal- 
dock, Herts.

MIRĖ S. KEVALAITIS

Simas Kevalaitis, 78 m. amžiaus, gyv., 
41 Essex Road, Leyton, E. 10. mirė perei
tą šeštadienį — birželio 9 d. apie virš 10 
metų namuose išgulėjęs paraližuotas. Jį 
visą laiką su pasiaukojimu slaugė duktė 
Julija. Velionis ilgos ligos metu davė gra
žų krikščioniškos kantrybės pavyzdį, nie
kada nedejavo, visada džiaugėsi esąs pa
tenkintas. Tai vienas iš tų didžiųjų išei
vių, kurie kūrė Londono Lietuvių parapi
ją, statė bažnyčią, dirbo organizacinį dar
bą. Palaidotas iš Lietuvių bažnyčios bir
želio 14 d. į Leytonstono kapines.

DBLS Northamptono skyriaus valdyba 
birželio 24 d., sekmadienį nuo 12 iki 19 v. 
Joninių proga, rengia Northamptone, Abin 
gtono parke

IŠKYLĄ
Kviečiami visu iš visur atvykti traukiniais, 
autobusais, nuosavomis priemonėmis vy
rus su žmonomis, vaikais, draugais ir pa
žįstamais. žaidimams pasiimti kamuolius, 
sviedinius ir kit. Parke groja dūdų orkest
ras, yra erdvi valgykla ir muzėjus. Malo
niai praleisime savųjų tarpe kelias valan
das. Laukiame atvykstant!

Skyriaus Valdyba

STROUD, Glos.

Religinis Atgimimas už Geresnį Pasaulį 
jau pasiekė ir musų visų pamirštą koloni
ją. Anksčiau čia buvo daug tautiečių, bu
vo gyva veikla. Vėliau daugelis išemigravo 
ar persikėlė į kitus miestus ir jau ar ne 
treti metai neturėjome nei susirinkimų, nei 
lietuviškų pamaldų. Pagaliau mūsų. kolo
niją atrado kun. Dauknys. Pereitą sekma
dienį lietuviškos pamaldos buvo laikomos 
už bolševikų ištremtuosius mūsų brolius ir 
seses, už kuriuos skaitlingai priimta Šv. 
Komunija. Turbūt pirmą kartą šioje anglų 
bažnyčioje skambėjo Lietuvos Himnas, 
kaip Dievo akivaizdoje, atgijusios Tėvynės, 
meilės liudijimas!

Po pamaldų į parapijos salę visi tautie
čiai buvo sukviesti į steigiamąjį DBLS su
sirinkimą. Kapelionas savo paskaitoje nu
švietė mūsų tremties kultūrinės resisten- 
cijos dvasią ir jos prasmę, minint skaudžią 
sias Birželio deportacijas ir tą didįjį rei
kalą visiems geros valios taūtiečiams bur
tis į DBLS bendrai kovai už Tautos Lais
vę. Po paskaitos į Sąjungą nariais įstojo 
visi tautiečiai, dalyvavę šiame minėjime- 
susirinkime, viso 14 asmenų, o vėliau na
muose aplankius dar vieną tautietę, susida 
rė apvalus skaičius •— 15 narių.

Skyriaus Valdyba išrinkta sekančios su
dėties: Pirmininkas — Andrius Kaziūnas, 
Sekretorius — Antanas Valentukevičius, 
Iždininkas — Vitas Meškelevičius. Bažny
čios Maršalka patvirtintas Mamertas Rau
dys, kuris kapelionui padėjo sušaukti šį su 
sirinkimą. Bendrame posėdyje Valdyba tuo 
jau užplanavo padaryti Rugsėjo mėn. Tau
tos Šventės minėjimą, o kapelionas pažade 
jo paremti ir mus įjungti į savo lankomų 
kolonijų skaičių. Kitus, kurie.tą dieną tu
rėjo dirbti fabrike, Valdyba stengsis 
įtraukti į Sąjungos narius.

Naujajam DBLS skyriui linkėtina gyvos 
veiklos ir vaisingos sėkmės, o Dievo palai
mos tada tikrai nestokos!

Atgijęs narys

COVENTRY
SEPTYNERIOS VARDINĖS

Jonai-Jonienės, Petrai-Petrienės, Povilai 
-Povilienės, Antanai-Antanienės, Vladai- 
Vladienės ir visi kiti, turį vardus, kviečiai 
mi į Coventry, Pilot salę, birželio 23 d., 
kur įvyks

VARDUVININKŲ POKYLIS

Pradžia 6 vai. Groja lietuvių džazas. Bu
fetas atidaromas pusvalandžiu anksčiau.

Coventrio ir apylinkės lietuviai kviečia
mi atvykti su svečiais.

Rengėjai

ŠVEICARIJA
Liūdnuosius birželio mėn. įvykius Švei

carijos lietuviai paminėjo dviejose vietose. 

Gavome Jungtinių Tautų Augštojo Ko
misaro Vokietijoje pranešimą, kad Kana
dos gyventojų ir imigracijos ministerija, 
atlikusi tyrinėjimus Vokietijoje, Austri
joje ir Italijoje, nustatė naujas sąlygas 
pabėgėliams į Kanadą emigruoti.

NAUJIEJI NUOSTATAI 
PABĖGĖLIAI, GADINTIEJI GAUTI 

GARANTU AS

Garantijų pabėgėliams sudarymas — 
Kanados gyventojai (residents), norintie
ji atsikviesti kurį nors bona fide pabėgė
lį, draugą ar giminę, gali paduoti vyriau
sybei prašymą. Sutikimas sąlygojamas 
sponsoriaus pajėgumu parūpinti pabėgė
liui pakankamas įsikūrimo sąlygas imant 
darbą. Viza bus išduodama, jei pabėgėlis 
atitiks įprastinius civilinius ir sveikatos 
reikalavimus. Kiekvienoje byloje dėparta 
mentas nori užsitikrinti, kad sponsorius 
yra patikimas asmuo, norintis ir galintis 
pagelbėti pabėgėliui sunkiame laike ir 
kad jis ištesėtų savo pasižadėjimus ir ne- 
daleistų, kad pabėgėlis taptų viešąja 
našta.

Išskirtos šeimos
Departamentas yra pasiruošęs peržiū

rėti visas dėl sveikatos išskirtų šeimų by
las, kur šeimos galva ar dirbantysis šei
mos narys yra pastovus Kanados gyven
tojas. Tai reiškia, kad pastovūs Kanados 
gyventojai (permanent residents) gali 
naujai įteikti pareiškimus, prašydami įleis 
ti: jų žmonas ar vyrus ir vaikus, o taip
gi jų tėvus, jei jie yra pabėgėliai ir jų 
sveikatos stovis buvo kilūtis įvažiuoti į 
Kanadą. Dauguma, jei ne visi, šie atve
jai siejas su užkrečiamomis ligomis, kaip 
džiova ar kitos ligos, reikalaujančios in
stitucinės globos. Dėl to Departamentas 
reikalaus, kad pareiškimai būtų paremti 
atitinkamais provincijos sveikatos įstaigų 
pažymėjimais, kad Kanados įstaigos pri
ims gydyti tokį sergantį šeimos narį. No
rintiems savo šeimos narius atsikviesti, 
patariama kreiptis į provincijos sveikatos 
įstaigos viršininkus, tiksliai, detaliai api
budinti bylą ir prašant raštiško užtikri
nimo gydyti ir t.t., kaip aukščiau pasaky
ta. Jei Kanados provincijos viršininkai 
reikalautų kurioje nors byloje paskutinių 
sveikatos davinių, tai tas bus parūpinta 
Nacionalinio Sveikato ir Gerovės Departa 
mento (Departement of National Health

and Welfare). Suprantama, kad šios rū
šies pabėgėliai nebus dabar tinkami įleis
ti kaip emigrantai, bet jiems bus leista 
atvykti kaip neemigrantams gydytis ir jų 
emigranto statusas bus svarstomas, kai 
jų gydymas bus sėkmingas.

Kriminalinių atvejų bylos
Kanados departamentas yra pasirengęs 

peržiūrėti bet kurio imigranto pabėgėlio 
bylą, kuriam buvo atsakyta viza dėl baus 
mės už palyginamai mažą nusižengimą. 
Tai bus taikoma tik tiems, kurių kvietė
jas Kanadoje yra artimas gįminė numa
tomam imigruoti.

Be garantijų imigrantai
Neturinčių garantijų imigrantai parin

kimo kriteriumas šiais metais yra žymiai 
pakeistas ir mažiau reikšmės teikiama 
specialaus profesinio pasiruošimo kvalifi
kacijoms. Imigrantai turi būti tinkami, 
pageidaujami ir priimtini, nuoširdžiai no
rį Kanadoje įsikurti ir su būtinomis cha
rakterio ypatybėmis: drąsa, pastovumu, 
apsisprendimu ir t.t., kurie jam padėtų 
pasiekti tikslą. Be abejo, yra pabėgėlių, 
kurie buvo padavę pareiškimus emigruoti 
į Kanadą ankstesniais metais, bet profe
siniu pagrindu buvo atmesti. Ryšium su 
kriteriumo pakeitimu, tokie gali dabar iš 
naujo paduoti pareiškimus.

Kelionės pagalba šeimos nariams
Tais atvejais, kai šeimos galva randa

mas tinkamu emigruoti bendra programa, 
bet nenori skirtis nuo šeimos, gali būti 
suteikta kelionei pagalba, jei parinkimo 

.valdininko nuomone, nuvykęs į Kanadą 
galės tuojau gauti darbo.

* * *

Šia proga pažymime, kad 'Kanados Mi
sijos Vokietijoje veikia: Hamburge, Han- 
noveryje, Karlsruhėj ir Miunchene.

Suinteresuotiems asmenims visokią pa
galbą ir informaciją mielai teiks BALFo 
emigracijos įstaigos Europoje.

BALFas Munchene

MIELI TAUTIEČIAI,

Emigracijos įstatymas į Ameriką š.m. 
gruodžio 31 d. baigiasi nemažas skaičius, 
ypač ligonių, dėl įstatymo griežtumo, ne
galės išvykti į Ameriką. Todėl nuoširdžiai 
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AKADEMIJĄ
kun, J. KUZMICKIO 20 metų past dracinio ir visucmenimio darbo sukakčiai 
paminėti.

Programos meninėje dalyje dalyvauja solistas, bažnytinis choras, 
. Atžalyno“ oktetas ir tautinių šokių grupė. Maloniai kviečiame visus vietos 
ir apylinkės lietuvius skaitlingai dlyvautf.

BLKB KOMITETAS

raginu visus lietuvius pasinaudoti emig
raciją i Kanadą, nes ten yra virš 20.000 
lietuvių ir jie turi sukūrę puikias koloni
jas su naujomis parapijomis ir organiza
cijomis, kaip tai Montrealy, Toronto, Ha
miltone, Niagara Falls ir kitur. Kanada 
klimato atžvilgiu ir gerbūviu po Ameri
kos lietuviams įsikurti yra geriausias 
kraštas. Todėl, norintieji į Kanadą vykti, 
neatidėliojant registruokitės mūsų biu
ruose.

Kan. Dr. J. B. Končius 
BALFo Pirmininkas

TVOROS ISTORIJA KANADOJE...

1953 m. lapkrirčio mėnesį montrealietis 
Aleksandras Jurgutis, berankiodamas va
lyklai užsakymus, savo trokiuką pasistatė 
Lafond gatvėje ir ėjo paimti užsakymo į 
vienus (Montrealyje), namus.

Nežinia, kaip atsitiko, bet greičiausia 
buvo taip, kad p. Jurgutis neįstiprino 
stabdžių, o kadangi gatvė nelygi, tai trio- 
kiukas pasileido bėgti į pakalnę. Savinin
kas, nors to ir nesako, bet nesunku spėti, 
kad šoko trokiuką vytis (trokiukas poli
cijos buvo rastas kitoje gatvės pusėje ir 
užvažiavęs ant šaligatvio).

Skubėdamas, p. Jurgutis įsipainiojo į 
vielas, kuriomis buvo aptvertas ruoželis 
žemės tarp gatvės ir trotuaro, ir griūda
mas susilaužė koją. Greitoji pagalba jį 
nugabeno į ligoninę ir pradėjo gydyti.

Nelaimingąjį ligonį aplankė advokatas 
Dr. St. Daukša, kuriam ligonis papasako
jo visą įvykį. Advokatui tuojau kilo min
tis, ar čia viskas tvarkoje? Pasižiūrėjęs 
miesto įstatymus rado, kad tokių tvorų 
tvėrimas yra neteisėtas ir todėl kaltinin
kus galima „prigriebti“...

A. Jurgučiui sutikus, advokatas iškėlė 
bylą ir namų savininkui, kuris tvėrė tvo
rą ir miesto savivaldybei, kuri neprižiū
rėjo ir nepatvarkė reikalo taip, kad mies
to gyventojai negalėtų laužyti sau kojų.

Patrauktas teisman, miestas čiupo na
mų savininką, kam jis neteisėtai užtvėrė' 
tvorą. Miesto teisme savininkas prisipa
žino kaltu, todėl teismas ir nuo bausmės 
atleido, pareikalavęs sumokėt tiktai teis? 
mo išlaidas. Bet nukentėjusio advokatas 
reikalavo atlyginti solidariai ir iš namų 
savininko ir iš miesto savivaldybės.

Byla tęsėsi 2 su puse metų, nes kalti
namieji bandė kaip nors išsiteisinti. Jie 
įrodinėjo, kad p. Jurgutis, skubėdamas 
pasivyti bebėgantį trokiuką, pats gatvėje 
ar belipdamas į trokiuką nusilaužė koją, 
o po to atšliaužęs prie tos vielų tvoros, 
bet niekas negelbėjo, ir dabar teismas pa
darė sprendimą: kaltas namų savininkas, 
kuris tą vielų tvorą užtvėrė ne savo že
mėje-ir kalta miesto savivaldybė, kad ne
prižiūrėjo ir laiku nepareikalavo iš savi
ninko tvorą nuimti, — todėl priteisė p. 
Jurgučiui atlyginti, solidariai abu atsako
vus, visas gydymo išlaidas siekiančias 
1.500 dol., teismo išlaidas ir dar nuken
tėjusiam kompensaciją.

Namų saivninkas padarė dar vieną ne
protinga žingsnį. Kadangi visą jo turtą 
sudarė tie namai, ties kuriais p. Jurgutis 
susilaužė koją, tai jis manė, jeigu par
duos tuos namus, tai iš jo nebus kas iš- 
jieškoti, — todėl jis namus pardavė. Bet... 
p. Jurgučio adv. p. St. Daukša patraukė 
teisman ir pardavėją ir pirkėją, nes bu
vo aišku, kad pardavimas padarytas su 
aiškiu tikslu, kad būtų išvengta pralaimė
tos bylos mokėjimų. Teismas, žinoma, 
pirkimo aktą panaikino, ir nelaimingasis 
atsakovas dar ir šios bylos išlaidas, 600 
dol., papildomai pasidarė ir jas turėjo ap
mokėti...

lą ir užsimojo smogti grafui. Bet Šis suspė
jo sulaikyti jo ranką ir įsiutęs nukreipė 
durklą į paties tarno krūtinę. Giliai įsmi
go durklas į senojo tarno kūną, kuris čia 
pat sukniubo. Peržengęs lavoną, grafas pro 
atviras duris pasirodė prie bokšto balius
trados, puolė ant kelių prieš kunigaikšty
tę ir maldavo sutikti būti jo žmona.

Susvyravo kunigaikštytė. Ir jos širdis 
buvo pilna meilės, ir ji troško džiaugsmo 
ir laimės. Bet, kai grafas atsistojo ir iš
tiesė į ją rankas, ji staiga, tartum paniš
kos baimės apimta, sušuko:

— Niekuomet nebūsiu žmona mano tau
tos priešo: aš — Lietuvos dukra!

Ir su tais žodžiais pašoko ant baliustra
dos ir puolė žemėn...

Nustebo grafas, greit nusileido laiptais 
žemyn, sukėlė svečius ir tarnus ant kojų, 
ir visi išbėgo jieškoti kunigaikštytės kūno. 
Bet kūno nerado niekur.

Praslinko šimtas su viršum metų. Seniai 
nebegyveno baronas savo pilyje ir perleido 
ją kitiems. Pagaliau atsidūrė pilis lietu
vių rankose, kaip pranašavo briedis. Joje 
apsigyveno baisaus priešo iš tėvynės iš
tremti jaunuoliai, kurie čia ugdo meilę sa
vo kraštui ir ruošiasi jam tarnauti. Ir
skamba rūmuose šventosios sanskritų kal
bos atžala — lietuvių kalba.

Tik kartą į metus, kunigaigštytės žuvi
mo dieną, kai ateina nakties dvylikta, iš 
ežerėlio baltu šešėliu pakyla į orą kuni
gaikštytė, lėtai nusileidžia ant bokšto ba
liustrados ir iš ten tyliai ir nepastebimai 
pereina visas rūmų patalpas ir klausosi 
kaip kalba tarp savęs jaunimas, kokiomis 
mintimis gyvena, kokius sapnus sapnuoja. 
Vai džiaugiasi ji, kai girdi, kaip jaunimas 
dega tėvynės meile ir rengiasi didingiems 
žygiams. Žino ji, kad jau greit ateis valan
da, kada jaunimas prabils į pasaulio są
žinę ir pažadins jį iš sustingimo.

Ir, kai Gedimino bokšte suplevėsuos lie
tuviškoji trispalvė, tą akimirką atgis ku- 

, nigaikštytė ir, grįžus į Lietuvą, atiduos sa
fe, vo širdį kilniausiajam Lietuvos karžygiui.

Ciuriche pirmą kartą minėjimą surengė 
visos trys Pabaltijo tautos kartui Iškil
mėms, kurios įvyko birželio 16 d., vado
vavo lietuvių bendruomenės pirmininkas 
A. Paulaitis. Prof. J. Eretas skaitė vokie
čių kalba paskaitą apie emigraciją ir jos 
uždavinį tiek tėvynei, tiek emigrantus 
priglaudusio krašto atžvilgiu. Minėjime 
kaip Ciuricho valdžios atstovas dalyvvo 
finansų direktorius Peter (socialdemokra
tas), kuris pasakė reikšmingą kalbą. Jam 
visų pabaltiečių vardu buvo įteikta dovana 
— lietuviškas kryžius.

Kitas minėjimas buvo surengtas centra- 
linėje Šveicarijoje. Iš Vokietijos atvyko 
autobusais apie 200 tautiečių, daugiausia 
iš Memingeno, Miuncheno, taip pat iš Va
sario 16 d. gimnazijos atvyko 10 mokslei
vių. Einsiedeln katedroje birželio 16 d. 
prie stebuklingos Dievo Motinos paveikslo 
J. E. Vyskupas Padolskis pašventino žva
kę, prašydamas palaimos ir laisvės lietu
vių tautai. Iš ten maldininkai nuvyko į 
Sachseln, kur yra šveicarų tautinio šven
tojo Niklaus iš Fluh gimtinė. Čia birželio 
16 d. Šveicarijos lietuvių klebonas kun. J. 
Navickas atlaikė pamaldas ir pasveikino 
vyskupą bei kitus atvykusius tautiečius. 
Sekmadienį, birželio 17 d., buvo kelios pa
maldos už kenčiančią lietuvių tautą. Pon- 
tifikalines pamaldas atlaikė J. E. vysk. 
Padolskis, o Ottobensen perdėtinis pasakė 
jausmingą pamokslą. Po pietų vyko vie
šas minėjimas, kurio metu prof. Eretas 
iškalbingai skaitė turiningą paskaitą apie 
bolševizmo pavojų. Memmingeno lietuvių 
choras „Darna“, vadovaujamas muziko M. 
Budriūno, padainavo kelias dainas, susi
laukusias didelio pritarimo. Maldos diena 
už kenčiančią lietuvių tautą, o taip pat 
minėjimas Ciuriche, buvo atžymėti švei
carų spaudoje.

Į minėjimą Ciuriche ir Sachseln suva
žiavo lietuviai iš įvairių Šveicarijos vie
tovių. Abiejuose minėjimuose dalyvavo 
pasiuntinybės patarėjas Dr. A. Gerutis iš 
Berno.

Paukščius keleivius išlydėjus
Parapijos salė Londone pilna pasipuo

šusių moterų ir pakilios nuotaikos vyrų. 
Proga — 11-os asmenų išvykstančių į Ame 
riką išleistuvės.

Kaltininkai, susodinti eilėje prie vadina
mo garbės stalo, atrodo melancholiškai. Vi 
si jie jauni žmonės, kurie Amerikoje įs
tengs kurtis gyvenimą nuo pat pradžios, 
j ieškotis materialinių gėrybių visomis savo 
jaunomis jėgomis ir teise į laimę.

Jie ir čia buvo Londono lietuvių visuo
menės žiedai, ir gaila, labai mums gaila jų 
netekti.

Vienas kitas stikliukas drąsai ar links
mybei, ir prasideda įprastinės kalbos. Kiek 
gražių žodžių, padrąsinimų, pamokymų, 
ašarų, vilčių ateičiai, linkėjimų, laimės ir 
troškimų pasimatyti Lietuvoje!

Susirinkę karštai dalyvauja linkėjimuo
se, jauti kažkas lyg pavydas tiems keliau
jantiems paukščiams, kurie galf laisvai pa
sirinkti „aukso šalį“, jausti susijaudini
mas, išplaukiąs iš atsiminimų, liūdesys, 
kad ir vėl saujelė draugų vyksta dar toliau 
nuo savo gimtosios žemės.

Turbūt išvykstantiems malonu, kad įver 
tinti jų darbai įvairiose srityse, ir kartu 
graudu; matyt tai iš susijaudinusių jų vei 
dų ir linksmybės pro ašaras.

Taip, jų gražūs darbai gyvens ilgiau, ne
gu jų veidų atsiminimas. Tie darbai susie
jo su Londono lietuvių gyvenimu ir pasi
liks visam laikui. Ypač tie, kurie aktyviai 
pasidarbavo kultūriniame gyvenime, nu
sipelnę pagarbos, dėkingumo ir giliausio 
jausmo gėlių.

Ne viena kultūrinio darbo grupė pasiges 
savo veikliųjų narių. Ir Bažnytinis Cho
ras, ir Londono vyrų Choras, ir vaidybos 
grupės, o gal ypač „Londono Vaidila“, ne
tekęs stiprių pajėgų. M. Mineikienės, pui
kios charakteringųjų rolių aktorės, ir G. 

Apanavičienės, žavingos linksmybe ir pa
prastumu, ir nuostabiai besivystančio ak
torinio talento. M- Mineikienė yra sukūru
si eilę labai. įdomių tipų įvairiuose vaidi
nimuose, parodydama savo individualų ir 
idealistinį pasiaukojimą darbui. Gertrūda 
Toliušytė-Apanavičienė ypač šiltą vietą už 
ima mano, kaip korespondentės, širdyje. 
Gal todėl, kad pažįstu ją iš senų laikų, iš 
DP stovyklos Vokietijoje. Gausi Toliušių 
šeima buvo pasižymėjusi nuoširdumu ir 
gražiais vaikais. Dvi tada labai dar jaunu
tės mergaitės, seserys Gertrūda ir Elena, ir 
ten jau dalyvavo tautinių šokių ir dainų 
ansamblyje /.Tėvynės Garsai“, kuriam va
dovavo muzikas Valteris Banaitis.

Gertrūda tik viena atsidūrė Londone, vi
sa šeima išvyko į Ameriką. Malonu buvo 
ją čia sutikti ir stebėti, kaip iš grakštaus 
pumpuro išsivystė ji į gražų žiedą. Toji 
lietuviškojo ūkininko duktė žavi savo įgim 
tąja inteligencija, dvasine giluma, humoro 
jausmu ir tiek kultūrinio darbo srityje, 
tiek sugebėjimu elgtis kad ir geriausioje 
draugijoje gali nušluostyti nosį ne vienai 
įsivaizdavusiai „poniusečkai“. Jinai su sa
vo visuomeniškai veikliu vyru ir gražiu vai 
kučiu vyksta į Ameriką pas motiną ir ar
timuosius, kurių jau nėra mačiusi ilgus 
metus.

— Gaila draugų, bet noriu pas mamą, 
— sako Gertrūda ir pati nežino, liūdėti ar 
džiaugtis.

Neapsiriksiu turbūt, jei iš išvykstančių 
tarpo dar atskirai paminėsiu Gražiną Lau- 
ciūtę-Stankūnienę ir tūkstančių D. Britani
jos lietuvių vardu nupinsiu jai gražiausių 
gėlių vainiką.

Taip, tūkstančiai lietuvių įvairiuose lie
tuviško gyvenimo D. Britanijoje centruose, 
Coventry, Nottinghame, Manchesteryje, 
Londone ir kitur atsimena įvairiuose minė 

jimuose ir literatūros vakaruose dalyvau
jant dvi grakščias Lauciūtes, kurios šoko, 
kaip balerinos, ir puikiai deklamavo savo 

, tėvo S. Lauciaus ir kitų poetų kūrinius.
Viena iš jų, Gražina Stankūnienė išvyksta 
dabar įsikurti Amerikoje. Be abejo, ji bu
vo čia viena iš geriausių doklamatorių ir 
grakščiausių šokėjų. Jos atliekami eilėraš
čiai įgaudavo tikro gyvenimo ir žavaus 
skambesio, ėjo į širdies gilumą. Ji dekla
mavo ne tik turtingu spalvingu balsu, bet 
grakščiu žestu ir veido išraiška, kaip tikra 
aktorė, apdovanota Dievo kibirkštėle. Tie, 
kurie grožėjusi jąja scenoje, esu tikra, kad 
linki miela j ai Gražutei laimingai įsikurti 
Amerikoje ir ten dar sužibėti savo talentu.

Ir tap atsisveikinom su gražiu būreliu 
lietuvių londoniečių: Mineikiais, Apanavi- 
čiais, Stankūnais, Pesiais, L. Mačioniene, 
gražaus balso dainininke, ir A. Zakarevi- 
čiūte.

Atsisveikinimo vakaro dalyviai lyg ir pa 
miršę, kad tie jų draugai paskutinį kartą 
čia yra jų tarpe, linksminasi malonioj šei
myniškoj vakaro nuotaikoj. Putoja galvose 
alus ir kiti taurūs gėrimai, muzikos taktan 
šoka besijuokiančios poros.

Tikime, kad uos išleidžiame j geresnį, 
turtingesnį gyvenimą, tad perdaug liūdėti 
būtų egoistinis pavydas, tačiau ten kampe 
verkia vyras, verkia karčiomis ašaromis. 
Du draugai išvyksta. Karo žygių ir karo 
nelaimių draugai, tiek artimi, kaip šeima. 
„Kartu peržengėm Lietuvos sieną ir ver
kėm, atsisveikindami su gimtąja žeme, kar 
tu išėjom pavojus ir apkeliavom daug 
kraštų ir čia dirbom drauge. Ar kada be- 
susitiksim, ar grįšim namo kartu?..“ — 
jis sako. <

Taip, namo kartu iš viso pasaulio už
kampių — kažin? Likimo kelio nepakeisi. 
Geriausias kelias — vis pirmyn. Nors ir ap 
link pasaulį apkeliauti tektų.

Jauniems pasiryžėliams geriausios klo
ties linkime.

I. N-ė.
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TERORO SALAPLUNKSNAGRAUŽIO

Dar vienas akivaizdus pavyzdys, kad len 
kai, kur jie bebūtų, valdomi „lietuvių“. Net 
ir emigracijos jų vyriausybę, taip pat, pa
sirodo, sudaro „Lietuvos šlėktos“. Londo- 
niškis lenkų dienraštis „Dziennik Polski“ 
pirmame puslapyje paskelbė buvusio len
kų premjero S. Mackevičiaus, šiomis dieno 
mis ūmai repatrijavusio Varšuvon, atsi
sveikinimą, kuriame rašoma, jog jis, pasiro 
do, besąs „lietuviškas šlėkta“, todėl, girdi, 
jis net ir Vilniaus išsižadėjęs...

Gi pats repatriantas, vos spėjęs Varšu
voje nutūpti, tuoj iš ten per radiją prabilo, 
pasakydamas, kad lenkų emigrantai Angli
joje — avinų gauja. Jis lenkų politinius 
emigrantus suskirstė i keturias kategori
jas. Trečion grupėn priskirti lenkų veikė
jai, kurie gyvena iš paties emigracijos 
fakto.

Lietuviškasis šlėkta, aiškindamas Lenki
jon grįžimo priežastį, pasakė, kad tai pada 
ręs todėl, jog amerikiečių ir anglų politike 
laikysena Lenkijos atžvilgiu neišlaikanti jo 
kios kritikos.

Mums beliko palinkėti Londono lenkų po 
litikieriams, kad jie išsižadėtų be reikalo 
minėti Vilniaus vardą, kaip jo atsižadėjo 
buvęs emigracijoje premjeras — „Szlach- 
cic litewski“... ♦

Paskelbtasis Europos Lietuvių Bendruo
menės Generalinio Sekretoriato, vykdytojo 
kultūrinės veiklos plano galvoje turėto pe
reitų metų Europos bendruomenių pirmi
ninkų suvažiavime Zuriche priimto kultūri 
niais klausimais rezoliucijos... atsišaukimas 
apie jaunimo vasaros stovyklą Vokietijoje, 
sujudino visos Europos ne tik jaunimą, bet 
ir jaunus vaikus turinčius tėvus, jei jų am
žius* dar nepasiekė ribos, atsišaukime nu
rodytos. Tiesa, ten pastebėta, kad ir mano 
amžiui yra vilčių už 3 svarus dvi savaiter 
praleisti Vokietijoje, jei tik įrodysiu, kad 
beturįs atitinkamą vidutinį išsilavinimą ir 
pageidauju fiziškai bei dvasiškai atsigauti. 
Ir kas nepageidautų! Lietuvių Sodyboje už 
tokią sumą galima tik „kumetyne“ atsi
gauti...

Turiu žinių, kad Anglijoje ir kituose Eu
ropos kraštuose jaunimas, kurių amžius ne 
siekia 16 metų, daro naujas metrikas, pri
dėdami po kelis metus, gi peršokę šimtinės 
ketvirtadalį, taip pat didina gimimo skait
linę, kad tik pasinaudojus siūlomu dvasi
niu atsigaivinimu. Neabejotinai, kad didžio 
ji dalis jaunimo dabar skaitys , Europos 
Lietuvį“, jieškodami platesnių informaci
jų apie tą pažadėtąjį stovyklavimą, ir ta 
proga ne vienas jų pirmą kartą susipažins 
su „Europos Lietuviu“, žodžiu, dvasinis at
sigavimas nebeišvengiamas ir, suprantama, 
visa tai todėl, kad augščiau paminėas gene- 
ralinits sekretoriatas sugebėjo iš kažkur 
sugaudyti tuos generalinius 75 procentus 
už kelionę ir 100 procentų už visą kitą. 
Todėl jam, tam generaliniam sekretoriatui 
generalinis — Thank you!*

Londono politiniai emigrantai pergyvena 
atsisveikinimo dienas: lenkai, kaip jau 
anksčiau pažymėjau, atsisveikino su savo 
premjeru, mes, lietuviai londoniečiai, su vi 
su būriu „repatriantų“, išvykstančiu į Dė
dės Šamo žemę. Pereitą šeštadienį Liet. 
Soc. klube įvyko masinės išleistuvės, j ku
rias, laikraštiniu apibūdinimu išsitariant, 
susirinko masė tautiečių. Būdingas reišk' 
nys, retai pasitaikąs mūsų gyvenime: išleis 
tuvėms susirinkome visi iki vieno labai 
punktualiai, minutės tikslumu. Vėliau ir 
priežastis paaiškėjo: visi po svarą išleistu
vėms dėjo.

Toje pat salėje ateinantį sekmadienį, 
6.30 vai. vakare, įvyksta Birželio įvykių 
minėjimas. Duok Dieve, kad organizatoriai 
programą galėtų pradėti 7 vai., kadangi vi
suomenė nebus iš anksto sumetusi po sva
rą...

Sovietinės Lietuvos „prezidentas“ Palec
kis kalbėjo iškilmingame pirmaujančių mel 
žėjų ir piemenų suvažiavime, Vilniuje. Pa
leckis savo kalboje pabrėžė, kad dabar, ka
da pirmaujančios melžėjos ir piemenys už 
savo pečių turi ne su bizūnu stovintį Sta
liną, bet kompartijos kolektyvinę vyriau
sybę, pasiryžusią pakelti Lietuvos kolcho
zų ūkinę gerovę, kolchozų melžėjos ir pie
menys privalo įvykdyti numatytą planą vi
su šimtu procentų. Vienas piemuo kreipėsi 
į’„prezidentą“, prašydamas Stalino bizūno, 
su kuriuo jis galėtų kolchozinę bandą taip 
valdyti, kaip Stalinas valdė savo piemenis, 
jų tarpe ir draugą „prezidentą“.

*

„Mėsa ir duona — prabanga už vande
nyno“, — rašo Michailovo laikraštis, kvie
čiąs lietuvius grįžti į tėvynę. Vienas repa- 
triavęs estas tame laikraštyje rašo, kad 
„užsienyje darbininkas gali būti tik arba 
vergas, arba — tironas, vidutinio nėra“.

Š. m. 88 numeryje Maskvos , Pravda“ 
rašo, o „Tiesa“ Vilniuje persispausdina:...“ 
Asmenybės kultas padėjo plisti ydingam 
metodui vadovaujant partiniam ir ūkiniam 
darbui — grynam administravimui, ugdė 
panieką kylančiai iš apačios inciatyvai. An 
tai, buvo padarytos rimtos klaidos vado
vaujant žemės ūkiui. Dėl jų buvo apleista 
eilė svarbių jo šakų“.

„Asmenybės kulto dėka vystėsi tokie 
biaurūs reiškiniai, kaip trūkumų užtryni- 
mas, tikrovės lakavimas, mulkinimas. Mes 
dar turime nemažą pataikūnų, alilujininkų, 
žmonių, pripratusių kalbėti iš špargalkų, 
išauklėtų meilikaujamo paklusnumo ir pa
taikavimo viršininkams dvasia. Su šakni
mis išrauti ir įveikti tas žalingas asmeny
bės kulto atgyvenas yra mūsų neatidėlio
tinas uždavinys“. (Jau rauja... PI.)

„Didelę žalą padarė asmenybės kultas 
ideologinio darbo srityje. Jeigu paimsime 
asmenybės kulto įtakoje parašytus darbus 
iš filosofijos, politinės ekonomijos, istori
jos ir kitų visuomeninių mokslų, tai dauge
lis jų yra citatų iš J. V. Stalino kūrinių ir 
jo liaupsinimo rinkiniai. Vienas iš ryškiau
sių asmenybės kulto pasireiškimų yra J. V. 
Stalino „Trumpoji biografija“, kuri buvo 
redaguojama jam tiesioginiai dalyvaujant. 
Daugelių atžvilgių taip pat persunkta asme 
nybės kultu ir knyga „Visasąjunginės Ko
munistų partijos (bolševikų) istorijos 
trumpasis kursas“. Dogmatizmas ir. prisi- 
skaitėliškumas — tiesioginis asmenybės 
kulto klestėjimo rezultatas, nes to kulto są
lygomis buvo manoma, kad vystyti, stumti 
pirmyn teoriją, pasakyti ką nors origina
laus ir naujo gali tiktai vienas žmogus — 
Stalinas, o visi likusieji turi populiarinti 
jo išreikštas mintis, atpasakoti jo duotus 
formulavimus. Visa tai stabdė marksizmo- 
leninizmo teorijos vystymąsi. Esant tokiai 
padėčiai, buvo ignoruojamas vaidmuo, ku
rį vaidina partijos kolektyvinė mintis, stu 
mianti teoriją į priekį, buvo nustumiami 
į paskutinę vietą, nebuvo giliai nagrinėja
mi partijos nutarimai, kurie įkūnija didį
jį partijos istorinį patyrimą, jos išmintį“...

„Tam tikrų pėdsakų asmenybės kultas 
taip pat paliko eilėje meno ir literatūros 
kūrinių. Daugelis mūsų istorinių ir ypač 
karinių kinofilmų, literatūros ir tapybos 
kūrinių skirti visų pirma Stalino asmeny
bei liaupsinti ir garbinti“...

Ir taip toliau, ir taip begalo, per ilgiau
sius puslapius Stalino kultas suniekina
mas, o partijos iškeliamas.

Vargšas mūsų „prezidentas“ Paleckis. 
Po šito, jam nieko daugiau nebeliko, kaip 
dalyvauti pirmūnių melžėjų ir piemenų 
sąskrydyje ir ten pasiguosti, kad dabar bus 
geriau... tik, žinoma, jam, Stalino garbin
tojui, bet ne tiems piemenims ir pirmū
nėms, negalintiems primelžti, normos, nes 
kolchoze nėra ne tik karvių, bet ir „pir
mūnių“ ožkų...

Beveik kasdien skaitome spaudoje apie 
teroro veiksmus Kipro saloje. Dažniausiai 
tos žinios praneša apie teroristų veiksmus 
prieš britus. Pereitos savaitės pabaigoje ne 
siliaujančio teroro auka buvo nieko nekal
tas JAV diplomatas, vice-konsulas William 
Butler, kuris vos prieš mėnesį perkeltas iš 
Ankaros vice-konsulo pareigoms į Kipro 
salą. Teroristinis pasikėsinimas įvyko links 
mai apšviestame Nikozijos restorane „Lit
tle Soho“,- kur vice-konsulas ramiai su sa
vo bičiuliais, amerikiečių laivyno kariais, 
vaišinosi. Du jauni kipriečiai, bėgdami pro 
šalį, švystelėjo pro restorano langą pačių 
pagamintą bombą, kuri sunkiai sužeidė vi- 
ce-konsulą. Nuvežtas ligoninėn jis tuoj pat 
mirė. Vienas amerikiečių karių taip pat 
sunkiai sužeistas. Nukentėjo ir dar keli as
menys. Nepaisant anglų dedamų pastangų 
Kipro sala virto teroro sala, beveik kas
dien pasiimanti nekaltų žmonių gyvybes.

Jei pažvelgsime giliau į to pikto šaknis, 
tai pamatysime, kad didžiąja dalimi kalti 
yra tie, kuriems tenka pakelti teroro sa
los aukas; Kipro įvykiai miniatiūroje yra 
lyg ir aidas visų tų klaidų, kurias anglo
saksai padarė karo ir pokario metais, san
tykiaudami su komunistais.

šiandien Kipro saloje neramumus ir te
rorą organizuoja pogrindžio sambūris, ku
rio vardas keturios raidės EOKA. Ši orga
nizacija nėra nauja ir jos gimtinė ne Kip
ras, bet Graikija.

Kipro salą britai valdo nuo 1878 metų, 
o nuo 1925 m. Kipras įjungtas į Britų Im
perijos rėmus. Britai kipriečiams garanta
vo saugumą, pakėlė ekonominį gerbūvį. 
Kipriečiai mėgo Angliją, daug jų yra Lon
done, daug visame krašte turi gerus dar
bus, verčiasi bizniu. Kipriečiai buvo pratę 
vadinti Angliją — „geros vilties sala“. 
Taip buvo iki Antrojo Pasaulinio Karo ir 
to karo metu, kol Graikijos neužėmė vo
kiečiai.

Vokiečių okupacijos metais, graikai, kaip 
ir kitos tautos, nepasidavė, bet kovą 
dėl laisvės tęsė pogrindyje Graiki
jos karaliui Jurgiui II-jam suspėjus pa
bėgti Anglijon, iš kur jis ragino tautą ne
prarasti vilties atgauti laisvę, pogrindin 
nuėjo jaunimas ir sumuštos karališkosios 
armijos likučiai. Tautai atsidūrus nelaisvė 
je, suprantama, tokią padėtį tuoj pat pasku 
bėjo išnaudoti Maskva, infiltruodama ko
munistus į pogrindį. Tada ir atsirado Grai
kijoje EOKA vardas, kurios priekyje stove 
jo raudonasis pulkininkas Grivas, pereitą 
rudenį iš Graikijos persikėlęs į Kipro salą. 
Nuostabiausiai, kad Anglija, remdama 
Graikijos pogrindžio veiklą, daugiausiai 
simpatijų rodė kaip tik tų keturių raidžių 
organizacijai, kuri, neabejotinai Maskvos 
diriguojama, pradėjo „liaudies priešų“ 
skerdynes. Keliolika savaičių Atėnuose bu
vo šaudomas kiekvienas, kuris tik buvo pa 
vadintas „liaudies priešu“. Išsikėlusiai bri
tų armijai Graikijon buvo įsakyta nesikiš
ti į „krašto vidaus reikalus“...

Kaip žinome, anų dienų Graikijos padė
tis buvo katastrofiška. Tik kada į britų ka
rius pradėjo eokiečiai iš pasalų šaudyti, 
Londono vyriausybė atsipeikėjo: pats prem 
jeras Churchillis, nuvykęs 1946 metų pa
baigoje į Atėnus ir, įsitikinęs, kad britų ka 
riai žudomi anglų ginklais, kuriais jie rė
mė EOKA organizaciją, įsakė britų armi
jai šaudyti į graikų banditus.

Jaltos konferencijoje amerikiečių ir an
glų politikai leido Maskvai įsitvirtinti vi
durio Europoje. Kiek vėliau britai ęasitrau 
Kia iš Persijos, Sudano ir Sueso Kanalo. So 
vietų frontas stabtelėjo prie Graikijos Tu?- 
kijos ir Kipro, kur britai perkėlė savo Su
eso bazes. Sovietams, turintiems tikslą an
glus išstumti ir iš tos salos, nesunku buvo 
sukelti kipriečiuose patriotinius jausmus,

kad jie reikalautų visiškos nepriklausomy
bės... Britai, užuot jieškoję tikro keliamų 
riaušių kaltininko, negalėdami užleisti stra 
teginiai gyvybinės vietos, ėmėsi griežtos 
politikos, deja, kaip minėjome, ne prieš tik 
rąjj visų nelaimių kaltininką.

Britų visuomenė jaučia visus sunkumus 
ir nelabai pritaria savo vyriausybės žy
giams, gi opozicijos lyderis, darbiečių par
tijos vadas, lordas Attlee nepritarė taip pat 
jėga pašalinti iš Kipro salos arkivyskupą 
Makarios, pasisakydamas už bandymą ras
ti taikingo susitarimo, nors tam susitari
mui ir tektų iš tremties susigrąžinti Ma
karios.

Pačioje Graikijoje taip pat politinės nuo
taikos tokios, kad Graikų karalius nubrau
kė D. Britanijos ambasadorių iš svečių są
rašo į priėmimą, kuris buvo surengtas Grai 
kijon atvykusiam Vakarų Vokietijos prezi
dentui. Tokiai padėčiai esant, naujas so
vietų užsienių reikalų ministeris atskrido 
Egiptan, atšvęsti Kaire paskutiniųjų britų 
karinių dalinių pasitraukimą iš Sueso Ka
nalo. Klausimas, kiek ilgai reikės laukti, 
kol Maskva atsiųs savo ministerį, pasvei
kinti kipriečius su „išsilaisvinimu“. Kol tai 
įvyks, Kipro saloje nuo teroro žus nekal
tos aukos, o vėliau „išslaisvinus“, bus su
vedamos sąskaitos su „liaudies priešais“ 
taip, kaip ir visuose Kremliaus „išvaduo
tuose“ kraštuose.

V. Pabališkis

ĮSTEIGTA LIETUVOS 
GELEŽINKELIŲ VALDYBA

Tam tikrų decentralizacijos žymių esama 
ir okup. Lietuvoje. Būdingu dalyku tenka 
laikyti žinią, paskelbtą jau ir oficialiai, bū
tent —kad „sutinkamai su TSRS min. tary 
bos sprendimu apie Baltijos ir Odesos — 
Kišiniovo geležinkelių susmulkinimą Vil
niuje įsteigta Lietuvos geležinkelių valdy
ba. Jai priklausys geležinkeliai, esantieji 
Lietuvos TSR ir Kaliningrado srityje“. Vai 
dybos viršininku paskirtas A. R. Kožu- 
chovskis.

PRAŠOMA ATSILIEPTI
Alfonsas Banys, gyvenęs Vokietijoje, 

Oldenburge „Unter Berg“ stovykloje. 
Svarbiu reikalu prašomas jis pats, arba 
jo adresą žiną, parašyti: K. Rožanskas, 
4;"Bailey Str. Old Basford, Nottingham, 
England.

[ PASAULYJE ]

Prašau atsiliepti, arba žinančius pra
nešti adresą, Černiauskienės ir jos duk
ros Aldonos, kilusių iš Jankėnų km. Šven
težerio parp., Lazdijų apskr. Turiu svar
bių žinių. Rašyti: Albinas Kantvydas, 2, 
Fem Avė, Toronto, Canada.

Tėvas ir sūnus Juozas NEVERAUSKAI 
prašomi atsiliepti šiuo adresu:

Mrs. Pernavas, 45, Ethel St... Oldham, 
Lancs., England.

KARAVANAI PRIE JŪROS

Gražioje Pakefield Cliff, Lowestof vie
toje ,dvi minutės iki juros, išnuomuojami 
du luksusiniai keturviečiai karavanai nuo 
birželio 30 iki liepos 14 d. ir bet kuriuo 
laiku po rugpjūčio 25 d. Rašyti lietuviš
kai ar angliškai: Povilas Jaškunas, 125, 
Delapre Crescent Rd. Northamton.

Prancūzų savaitraštis „France Diman- 
che“ rašo, kad mūsų visų likimas priklau
so nuo šių organų veikimo: Eisenhoverio 
žarnų, Edeno tulžies, Chruščiovo inkstų, 
Popiežiaus pilvelio, Mao Tse Tungo plau
čių ir Churchillio smegenų.

Brooklynas. Laima Valiukėnienė birže
lio 9 d. susituokė su Jurgiu Savaičių.

Chicago. Chicagoje, gegužės 9 d. mirė 
vienas žymiųjų Neprikl. Lietuvos pašto 
organizatorių ■.— Juozas Liubinskas, gi
męs Karklupėnų kaime, Pajevonio vals. 
Vilkaviškio apskr. Velionis buvo žinomas 
Lietuvos ir kitų valstybių filetelistams. 
Paliko žmoną ir sūnų.

•
New Yorkas. Amerikon atvykusiam Di

plomatijos šefui St. Lozoraičiui New Yorke 
buvo surengtas priėmimas, kuriame dąlyva 
vo per 200 svečių. Priėmimo pobūvį atidarė 
p. Lozoraičiui sutikti komiteto pirm. J. 
Ginkus.

Los Angeles. Prieš metus iš Australijos 
į Kaliforniją persikėlęs dailininkas Anta
nas Rūkštelė gegužės mėn .pabaigoje Los 
Angeles mieste, lietuvių parapijos salėje su 
rengė savo vėliausių ir seniau pieštų pa
veikslų parodą. Parodoje buvo išstatyta 
apie šimtą jo kūrinių.

*
Koenigstein. Vakarų Vokietijoje, Koenig 

šteino mieste, birželio 1-3 d.d. įvyko ateiti
ninkų sąskrydis. Sąskrydyje dalyvavo atei 
tininkai ir svečiai iš V. Vokietijos, Šveica
rijos, Prancūzijos ir JAV. Vokietijos atei
tininkai sendraugiai išsirinko naują val
dybą, kurią sudaro: Dr. V. Literskis, Dr. 
K. Pemkus ir kun. Dr. Petraitis.

Londonas. Londono Zoologijos sode 22 
stonų gorila buvo nutvėrusi septynerių 
metų berniuko ranką, kai jį motina pakėlė 
prie narvo virpstų, kad gorilai paduotų su 
muštinį. Gorila spėjo prisitraukti berniuko 
ranką ir ją sukandžiojo.

Tel Avivas. Izraelio užsienių reikalų mi
nisteris M. šarett pasitraukė iš einamų pa 
reigų. Jo vietą užėmė moteris, Goldą Mey- 
erson, iki šiol ėjusi darbo ministerio parei-'' 
gas. Šarett pasitraukimas motyvuojamas 
tuo, kad tarp jo ir Izraelio premjero Ben 
Guriono kilęs ginčas pirmoje eilėje dėl Iz 
raelio kariuomenės apginklavimo. Premje
ras apkaltinęs užsienio reikalų ministerį, 
kad jis mažokai padėjęs pastangų gauti gin 
klų iš Vakarų valstybių.

Paryžius. Seno amžiaus baktereologui 
Delille, kurio išrastais nuodais buvo išnuo
dyti visi Prancūzijos (ir Anglijos taip pat) 
kralikai, medžių augintojų sąjunga nutarė 
įteikti piniginę dovaną ir medalį. Šitokiam 
mokslininko pagerbimui pasipriešino pran
cūzų medžiotojų draugija, kuri nebeturi ką 
veikti, nes Prancūzijoje kralikas dabar yri 
retenybė.

Roma. Sicilijoje suimtas italas kaimietis, 
apkaltintas burtininko žmogžudyste. Tam
siame kambaryje, prie degančio alkoholio 

.lėkštelės, burtininkas murmėjo žodžius, ku 
rie tariamai turėję išvyti piktą dvasią, isi- 
veisiusią sergančio žmogaus kūne. Tuo lai
ku įsėlino kaltinamasis ir kirviu užmušė 
burtininką.

«
Ryt, Berlynas. Užsienyje gyvenantiems 

pabėgėliams mulkinti Michailovo laikraš
tyje „Už sugrįžimą į tėvynę“ rašoma, kad 
Londone gyvenanti buv. Rygos gimnazijos 
mokytoja Brederman parašiusi iš Londono 
laišką, kuriame sakoma, kad jai neleidžia
ma Londone nueiti į teatrą. Ji kelis mėne
sius taupė teatro bilietui ir, pagaliau, kai 
jau ji turėjo, jos darbdavė bilietą sudrąs- 
kė ir jai uždraudė nueiti į spektaklį. Ten 
pat yra ir Belgijos lietuvio, Jono Alauno, 
laiškas, kuriame šis tautietis rašo: „Be sa
vos lietuviškos spąudos gyventi sunku, o 
čia, užsienyje, einą laikraščiai jau perdaug 
be savigarbos šmeižia, aš gi norėčiau žinoti 
tikrą tiesą apie savo tėvynę“.

GREITAI PATIKIMAI PIGIAI |

su tikra pristatymo garantija |

P. & B. SUPPLY CENTRE LTD. |
8A THURLOE PLACE, LONDON S.W.7, ENGLAND 1

•wrj K

eksporto firma, turinti 10 metų patyrimą f
išsiunčia siuntinius į Lietuvą |

RAŠYTI LIETUVIŠKAI! 1

SIUNTINĖLIAI Į VISĄ PASAULĮ

Vilnonės medžiagos, Įvairių rūšių oda, 
megstiniai, vilnos ir šilko skaros, ava

lynė, vaistai, maistas
10 metų patyrmas ir nusavi turtin

gi sandėliai garantuoja geriausi pa
tarnavimą jūsų giminėms 

ir draugams krašte.
Garantuotas siuntinėlių pristatymas

DIDŽIAUSI SIUNTINĖLIŲ NAMAI 
EUROPOJE

TAZAB & CO. LTD.
Tazab House, 22 Roland Gardens, 

London, S.W.7, England

SIUNTINĖLIAI Į VISĄ PASAULĮ

Kaip matome, yra dar lietuvių, nežinan
čių tiesos apie žmogžudžius.

*
Berlynas. Vokiečių žurnale , Die Welt“ ; 

buvo atspausdintas tokio turinio skelbi- g 
mimas: „Jaunas, gabus inžinierius, protese- fi 
tantų tikėjimo, gali gauti gerą darbą fab- 
rike. Yra daug galimybių vesti fabriko sa
vininko dukterį, 18 metų amžiaus.

Haaga. Olandijos karalienė Julianna pa
darė daug nemalonumų karališkai šeimai į
ir visiems olandams, susidėjusi su „burti- j
ninke“ Greete Hofman, kuri tariamai gy- | 
džiusi neregę karalių dukterį Marijkę. Ka- i 
rališkoje šeimoje dėl tos .daktarės“ kilo | 
aštrus ginčas. Abi vyresnės dukterys, ku- j 
rių viena 18 metų Beatrix yra sosto įpė- S 
dinė, palaikiusios tėvo pusę ir pritarusios ją 
„daktarės“ pašalinimui iš karaliaus rūmų. S

*
Fatima. Minint 39 m. sukaktuves nuo I 

Dievo Motinos apsireiškimų, iškilmės su- | 
traukė daugiau negu 500.000 maldininkų. | 
Venecijos Patrijarkas Kardinolas Roncallį 
laikė Pontifikalines Mišias už ligonius, Li- | 
sabonos Patrijarkas Kardinolas Carajeira j
iškilmingom apeigom atnaujino Portugali- j
jos pasiaukojimą Marijai. Impozantiškoje 
procesijoje dalyvavo Portugalijos kariuo
menė ir šimtatūkstantinė minia. :
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