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EILINIAI ŽMONĖS
Labai dažnai jeigu mūsų spaudoje ar su 

sirinkimuose pareiškiama originalesnė ar 
kiek kritiška mintis, pasigirsta tam tikra 
kritika ir nepasitenkinimas. -Taip tai taip, 
sakoma, „tamsta esi visiškai teisingas, bet, 
matote, eiliniams žmonėms šito ar ano ne
reikėtų sakyti“. Atseit, aiškiai duodama su 
prasti, kad be politinio, religinio, sociali
nio ir kitokio pasidalinimo mūsų visuome
nė dar skirstosi į eilinius r neeilinius žmo 
nes.

Šitoks skirstymas iš esmės nėra klaidin
gas, bet jis mūsuose dažniausiai būna la
bai blogai suprantamas. Pagal populiarią 
gal dar iš Lietuvos atsigabentą nuomenę, 
kiekvienas išmokslintas (kartais ir neiš
mokslintas) žmogus, sugebąs verstis ne
dirbdamas juodo rankų darbo, skaitomas 
neeilinis arba dar kitaip — inteligentas. 
Taip, pav., ūkininkas ir batsiuvis būtų 
eiliniai žmonės, o mokytojas ir nuovados 
viršininkas — neeiliniai. Manau, kad ne
reikia labai didelės išminties, kad supras
tum šitokios „klasifikacijos“ absurdišku- 

• mą. Vakarų pasauly tatai seniai yra pa- 
mirtša ir niekada nebeprisimenama.

Imant plačia ir teisinga prasme, beveik 
kiekvienas iš mūsų yra eilinis žmogus, ne
atsižvelgiant į tai, ar jis vadovauja ku
riai organizacijai, ar leidžia laikraštį, ar 
gydo žmones ar, pagaliau, stovi fabrike 
prie mašinos. Todėl kalbėti apie tai, kad 
eilinis žmogus kurios nors mūsų tautinės 
problemos ar laisvės kovų būdo neįvertins 
ar blogai supras, atrodo, būtų lyg ir savo
tiškas nesusipratimas, nes tai reikštų, kad 
mes patys savęs nebesuprantame. Iš kitos 
pusės, gyvendami nesudėtingą tremties gy 
venimą mes iš viso mažai tesusiduriame 
su tokiais klausimais ir problemomis, ku
riuos tik išrinktiesiems tebūtų galima 
svarstyti ir patikėti. Žinoma, kiekvienas 
žmogus naują faktą ar idėją vertina išeida 
mas iš savo galvojimo būdo ir pasiremda
mas turimu išsilavinimu bei asmenišku nu 
sistatymu. Iš to atsiranda nuomonių skir
tumai ir diskusijos, kurios savo ruožtu pa 
deda surasti tiesą.

Kaip jau minėta, skirstymas į eilinius 
ir neeilinius iš esmės nėra klaidingas, nes 
iš tikrųjų esama ir neeilinių žmonų. Ta
čiau tokiais galima vadinti tik tuos, kurie 
savo kūrybos genijumi praturtino savo tau 
tąs ar net visos žmonijos kultūrą bei civi
lizaciją. O taip pat tuos, kurie nebodami 
asmeniškos naudos, aukojasi kuriai nors 
kilniai idėjai, tautai ar žmonijai. Tokie 
žmonės yra tarsi žemės druska, priduodan
ti gyvenimui kryptį ir skonį. Bet jų yra 
labai nedaug. Ir galima drąsiai teigti, kad 
jie yra paskutiniai, kurie reikalautų, kad 
jų mokslo, meno, literatūros ar dar kito
kios kūrybos vaisiai būtų pridengiami pas 
laptingumo skraiste ar iš viso eiliniams 
žmonėms neprieinami. Kiekvienas tikras 
kūrėjas jieško tieses, kuri yra paprasta ir 
visiems suprantama. '

Didžiau:!?: blogybė, surj atsiranda dėl 
neteisingo skirstymo į eilinius ir neeili
nius yra tai, kad tas skirstymas, sudaro ne 
ribotas sąlygas tuščioms ambicijoms. Pa-

Neleido Pamatyti Vilniaus
Du žurnalistai, vienas anglas, kitas ame 

rikietis, prieš kurį laiką skrido iš Pary
žiaus į Maskvą. Ten jie norėjo aprašyti 
prancūzų ministerio pirmininko ir užsie
nio reikalų ministerio vizitą. Dėl kažkokių 
neaiškumų su vizomis, jie buvo išsodinti 
Vilniaus aerodrome, ir turėjo ten būti vi 
są naktį.

Vienas laikraštininkas aprašo savo nuo 
tikį „Encounter“ žurnale, rugpjūčio mėn. 
laidoje.

Abiem žurnalistams Vilniaus aerodrome- 
buvusi pakišta anketa, kurią jie turėjo už 
pildyti ir pasirašyti. I visus klausimus tu 
rėję atsakyti „Ne“. O tų klausimų buvę 
įvairiausių, įskaitant ir tokius: „Ar veža- 
te opiumo?“ „Ar vežatės elnio ragų?“..

Išaiškinus jų vizų reikalą, abu žurnalis 
tai turėję laukti kito lėktuvo. Vilniaus ae
rodromo tašytų akmenų pastatas papuoš
tas kolonomis ir „portikais“ (matyt,stali
ninio stiliaus), nesudarė žurnalistams jau 
kios nuotaikos, ir abu nusprendė aplanky- 
ti Vilnių. Vilnius juos traukė, juo labiau, 
kaip vienas jų pažymi, jau dvidešimt me
tų nebuvo gero reportažo iš Lietuvos sos
tinės. Žurnalistai paprašė uniformuoto In 
turisto valdininko, kad tas jiems pakvies
tų iš miesto taksi. Pareigūnas ilgai atsikal
binėjo, kad jie galį pavėluoti į lėktuvą ir 
būtų geriau jiems labai patogiai praleisti 
vakarą ir naktį aerodrome... Pagaliau vai 
dininkas sutikęs iškviesti automobilį, ta
čiau po ilgo laukimo pranešė, kad automo 
bill's pakeliui į aerodromą sugedęs. Užsis
pyrėliai žurnalistai priprašė valdininką 
iškviesti kitą taksi, kuris atvyko, bet prie 
šoferio jie rado besėdintį emvedistą. Šis 
pradėjo jiems aiškinti, kad reikia specia
laus leidimo lankyti Sovietų Sąjungos ry
tų provincijas, o jų vizose tebuvę pažymė 
ta, kad jie vyksta į Maskvą ir "Leningradą. 
Emvedistas ėmė klausti, ko jie norį Vil- 

prastas žmogus pakeltas ant neeilinio pe- 
destalo yra beveik verste verčiamas vai
dinti ir veidmainiauti. Nejučiomis išsivys
to dviguba asmenybė — dviveidiškumas. 
Vienas mastas taikomas ir vienas veidas 
rodomas savoje namų aplinkumoje, kitas, 
visai priešingas, visuomenėje. Vienas pa
prastas, realus, išsižadantis daugelio tauti 
nės kultūros vertybių dėl grynai asmeniš
kų patogumų ir smerkiantis kiekvieną, ku 
ris nesutinka su jo nuomone. Kitas — la
bai patriotiškas, kviečiantis visomis išgalė 
mis remti tautinę veiklą, ugdyti vienybę, 
negailėti pinigų liet, spaudai ir laisvės ko 
vai, žodžiu, visur aukotis ir aukoti.

Jeigu atidžiai pažvelgsime į mūsų trem 
ties gyvenimo negalavimus, tai pamatysi 
me, kad žymia dalimi tų negalavimų prie 
žastis yra minėtinas dvilypumas. Todėl jei 
gu mes, neatsižvelgiant ar būtume įvairių 
rūšių kvalifikuoti specialistai, ar kompli
kuotų mūsų visuomenės veiksnių vadovai, 
ar tik eiliniai darbininkai sugebėtume vi
sur ir visada išlikti tai kas iš tikrųjų esa
me (tvirti ir teisingi eiliniai lietuviai), tai 
daugelis mūsų negerovių ir nesantaikų be 
jokių ypatingų pastangų pačios savaime 
išnyktų.

J. L, 

niuje, ką numatą aplankyti ir kodėl? Viso 
pasikalbėjimo ir ilgų derybų išvadoje žur 
nalistai suprato, kad aiškiai nepageidauja 
ma, kad svetimšaliai lankytųsi „naujai pri 
jungtose Sovietų Sąjungos pasienio terito 
rijose“.

Žurnalistams nebuvo kitos išeities, kaip 
sumokėti šoferiui už iškvietimą 24 rub
lius (48 šilingai oficialiu kursu) ir paleisti 
jį nepasinaudojus. Taip jiems ir neteko 
matyti Vilniaus. Auštant, dvimotorinis Da 
kotą juos nugabeno į Maskvą.

DAR VIENAS

Stockholmas. švedas darbininkas, preci 
zijos instrumentų specialistas, Anatole Eri 
cssson buvo teisiamas Stockholmo tribu
nole. Jis buvo kaltinamas špionažu ir pri 
sipažino perdavęs Sovietų agentams rada 
ro įrengimų nuotraukas.

Po šio prisipažinimo Sovietų ambasados 
Stochkholnje prekybos skyriaus attache 
Mirožnikovas buvo paprašytas neatidėlio
jant apleisti Švediją.

Ericssonas nurodė jog jis Mirožnikovui 
pardavęs minėtas nuotraukas.

Švedų vyriausybė , pareiškė rusų amba
sadoriui Stockholme Radionovui portestą 
dėl Mirožnikovo darbų nieko bendro netu 
rinčių su diplomatija ar normalia prekyba 
tarp abiejų kraštų.

J, MILTINIS REŽISUOJA FILMĄ
Pavergtosios Lietuvos spaudoje kurį lai

ką nebuvo minimas Panevėžio teatro va
dovas ir režisierius J. Miltinis. Net ir šio 
teatro sukaktį minint, nė vienu žodžiu ne
buvo užsiminta apie rež. J. Ijliltinį. Pasta
ruoju metu „Tiesa“ pateikė informacijų, 
jog J. Miltinis režisuoja filmą „Tiltas“, pa 
gal J. Dovydaičio scenarijų. Veiksmas 
vykstąs Lietuvoje buvusio karo metais.

Varšuva. Ministerių kabineto nutarimu, 
Generolas Vaclovas Komar'as paskirtas 
Lenkijos vidaus jėgų viršininku. Pažymė
tina, kad šis generolas iki 1953 metų buvo 
krašto apsaugos vice-ministeriu, kuomet 
jis buvo iš pareigų atleistas, areštuotas ir 
apkaltintas išdavimu... Gen. Komaras kalė 
jime sėdėjo iki š. m. balandžio mėnesio.

AJA
JADVYGAI NAVICKIENEI 

mirus,
jos liūdinčiai šeiniai ir artimiesiems 

nuoširdžią užuojautą reiškia 
DBLS Rochdale's Skyrius

AfA
JADVYGAI NAVICKIENEI 

mirus,
giliame skausme pasilikusį jos vyrą, 

vaikus ir visą šeimą nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

M. Leksienė, K, Steptėiavičius.

ANTISEMITIZMAS LENKIJOJE
■ * -. V

TREČIADIENIS. Lenkų vyriausybė turi 
nemažų rūpesčių dėl pasireiškusių Lenki
joje labai ryškių prieš žydiškų tendenci
jų. Neseniai įvykusioje, taip vadinamojo 
Nacionalinio Fronto konferencijoje, lenkų 
valstybės tarybos pirmininkas Zavadskis 
pareiškė, kad vyriausybė pasiryžusi kovo
ti su besireiškiančiais prieš žydus ir kitas 
mažumas nukreiptais veiksmais. Zavads
kis kvietė žydus, ukrainiečius ir kitas ma 
žumas jungtis į Nacionalinį Frontą...

Kiek anksčiau lenkų kompartijos sekre
torius Ochabas taip pat kvietė partiečius 
sudvigubinti pastangas, užtikrinant žy
dams ir kitoms mažumoms visas pilietines 
teises Lenkijoje. Iš jo kalbos paaiškėjo, 
kad Lenkijoje buvo apiplėšta daug sinago 
gų, išniekintos žydų kapinės ir puolami 
žydai moksleiviai...

Padėtis žymiai pablogėjusi po Poznanės 
įvykių, ir žydai daugeliu atveju buvo vie
šai įžeidžiami autobusuose ir kitose viešo
jo susisiekimo priemonėse. Kovodoma su 
tokiais veiksmais vyriausybė radusi reika 
lo leisti žydams emigruoti. Ministeris pir- 
min'nkas Cirankevičius neseniai paskelbė, 
kad nebus daroma kliūčių žydams, norin
tiems apleisti Lenkiją. Po to paskelbimo 
labai daug žydų pareikalavo išvažiavimo 
vizų. Daugiausiai prašymų paduota vizoms 
į Izraelį. Išvažiuojąnčių tarpe yra ir kom
partijos narių. Pagal pranešimus, iš Lenki 
joj esančių 40.000 žydų rengiasi išvažiuo
ti didesnė dalis. Tenka pažymėti, kad prieš 
karą Lenkijoj žydų buvo 3.500.000.

KODĖL PANAIKINTA 
SUOMIJOS-KARELUOS RESPUBLIKA?

KETVIRTADIENIS. Londone leidžiamas 
anglų kalba sovietiškas , Review“ paaiš
kino, kodėl Suomių-Karelų Socialistinė So 
vietinė Respublika panaikinta. Vieton še
šiolikos, Sovietų Sąjungoje tėra likę. 15 
„broliškų“ respublikų. Pagal tos brošiū
rėlės aiškinimą, toje respublikoje yra 600 
tūkstančių gyventojų išsimėčiusių 69.000 
kvadratinių mylių plote. Po revoliucijos 
gyventojų sąstatas žymiai pasikeitęs, šian 
dien tik ketvirtadalis tos respublikos gy
ventojų sudaro suomiai ir karelai. Du treč 
dalius gyventojų dabar sudaro rusai ir uk 
rainiečiai. Visiškai natūralu buvo, kad gy
ventojų dauguma per savo Augščiausiąją 
Tarybą išreiškė pageidavimą prisijungti 
prie rusų federacijos — prie -didžiausios 
Sovietų Sąjungos respublikos... Tas „prašy 
mas“ buvo, suprantama, patenkintas, ir iš 
Suomių-Karelų Respublikos pasidarė tik 
Karelų autonominė respublikėlė, neišsky- 
riama Rusų Federacijos (RSFSR) dalis. 
Klausimas, kada kitos respublikos bus pa
kankamai surusintos ir pribrendusios įsi
jungti į grynai rusiškąją Sovietijos dalį?

Bonna. Vakarų Vokietija pareiškė griež
tą protestą Sovietų Sąjungai dėl rusų da
romų kliūčių Vokietijos Ambasadai Mas
kvoje normaliai veikti.

Notoje pažymima, kad Sovietų policija 
tikrinanti dokumentus einančių į Vokie
čių Ambasadą asmenų. Keli tokie asme
nys buvę sulaikyti.

Ambasada jau anksčiau pranešusi, kad 
į ją kreipėsi tūkstančiai vokiečių prašan
čių, kad jiems būtų sudarytos sąlygos re
patrijuoti į Vokietiją. Gi Sovietų Sąjungos 
organai tuo pat metu tvirtino, kad vokie
čių piliečių Sovietų teritorijoje nesą.

Notoje Sovietų vyriausybė kaltinama už 
tai, kad ji ambasadai teikianti netikras 
žinias apie vokiečių piliečius laikomus So 
vietų Sąjungoje. Dar geriau. Vokiečių vy
riausybės notoje pabrėžta, kad visa eilė 
asmenų, kuriuos sovietai buvo paskelbę 
mirusiais ar repatrijavusiais atėjo į am
basadą prašydamiesi, kad būtų jiems pa
gelbėta grįžti į namus. Notoje pažymima, 
kad ne kas kitas, o tik Vokiečių Federali
nė vyriausybė gali sukontroliuoti ir nusta
tyti kas yra Vokietijos pilietis ir kas turi 
teisę į Vokietiją repatrijuoti.

Vokietijos ambasadorius Maskvoje bu
vo iškviestas į Bonną painformuoti vyriau 
sybę tuo reikalu.

PENKTADIENIS.
Alžyras. Alžyre atidaryta milžiniška pa 

rodą kurioje išstatyti nematytai įvairūs ir 
gausūs Andre Lhote ekspedicijos Saharo- 
je surasti priešistoriniai meno turtai ir 1 
tos įvairios priešistorinių liakų liekanos. 
Ekspedicija atrado Hogaro šiaurėje, maž
daug toje srityje, kur eina kalbos apie 
egzistavusią Atlantidą, daug priešistori
nių piešinių. Atrastų priešistorinių pieši
nių skaičius viršija 10.000 egzempliorių. 
Tokiu būdu Hogare surastas pats turtin
giausias priešistorinių laikų liekanų cent-

Henri Lhote ištyrė, kad visus tuos me
no turtus galima suskirstyti į dvylika skir 
tingų epochų. Jis pareiškė: „Turint galvo
je dabartinį Saharos stovį šie atradimai 
yra milžiniška staigmena. Iki šiol buvo ne 
įmanoma įsivaizduoti, kad tuose šiandieni 

niuose tyruose gyveno tiek civilizacijų tu 
rėjusių tokio augšto lygio meną“.

šie meno palaikai įrodo, kad Sahara bu
vo kryžkelė kurioje susitiko didžiosios ei 
vilizacijos: Viduržemio, etiopų, egiptiečių 
ir juodosios rasės. Be įrašų ir piešinių bei 
paveikslų požeminėse grotose rasta taip 
pat ir pelenų, kaulų ir kitų liekanų čia gy 
venusių priešistoriniais laikais žmonių. 
Rasta net ir maisto liekanų, gilioje senovė 
je vartotų girnų, titnago smaigalių vily- 
čioms karo ir medžioklės tikslams, apyran 
kių ir kitų papuošalų. Visa tai pagelbės ar 
čiau pažinti tuos žmones kurie sukūrė 
priešistorinio meno paminklus.

Ekspedicija kruopščiausiai nukopijavo 
uolose išgraviruotus ir išpaišytus paveiks
lus ir vien tik jų kopijos jau sudaro ne- 

' paprastą įspūdį.
Neužilgo viso pasaulio spauda supažin

dins visuomenę plačiau su šiais nepapras 
tais atradimais.

SEKMADIENIS.
Paryžius. Charlie Chaplin'as sukvietė 

spaudos konferenciją ir papasakojo žur
nalistams apie savo paskutiniąją filmą 
, Karalius New Yorke“. Ta filmą, paties 
Chaplino žodžiais, būsianti pati juokingiau 
šia iš visų jo pagamintų filmų. Joje Chap 
linas parodys didmiesčio kontrastus.

Maskva. Chruščiovas dalyvavo didelia
me priėmime suorganizuotame Rumunijos 
ambasadoje rumunų tautos dienos — 12- 
tosios „išlaisvinimo“ sukakties proga.

Kaip paprastai jis daug kalbėjo. Kalbė
damas su grupe Artimųjų Rytų ir Vakarų 
diplomatų jis pabrėžė, kad kilus karui dėl 
Suezo kanalo „arabai neliktų vieni“. 
Kreipdamasis į prancūzų ambasadorių De 
jean ir Didžiosios Britanijos ambasadorių 
Sir William Hayter Chruščiovas pareiškė: 
„Anglai ir pracūzai turėtų būti atsargūs. 
Jei Egiptas bus užpultas, arabai grumsis 
už teisybę ir susilauks savanorių“.

Chruščiovas nepaaiškino kas tie savano 
riai būtų. Tačiau visi prisimena rusų „sa
vanorius“ Ispanijos pilietiniame kare ir 
Korėjoje.

KONFERENCIJA PASIBAIGĖ

PIRMADIENIS. Londone sušauktoji kon 
ferencija Suezo kanalo reikalams aptarti 
baigė savo darbą rugpjūčio mėn. 23 dieną. 
Konferencijos dalyviai, nepriėję vieningos 
nuomonės, pasidalijo į dvi grupes. Indija, 
Sovietų Sąjunga, Ceilonas ir Indonezija pa 
sisakė už Nasserą, tačiau 18-ka valstybių, 
kurių laivai sudaro 95 nuošimčius visos 
Suezo kanalo laivininkystės, Nassero sau 
valiavimą pasmerkė. Ši per:verianti konfe 
rencijos dalyvių dauguma patvirtino JAV 
Valstybės sekretoriaus Dūl es planą, pa
gal kurį reikalaujama, kad kanalas būtų 
tvarkomas tarptautinės organizacijos, ne
priklausančios nuo vienos valstybės poli
tinių kaprizų. Konferencijos dalyvių dau 
gumos nuomonė tokia tarptautinė organi
zacija, tvarkanti susisiek'm ą kanalu, ne
turėtų veikti pelno tikslais. Atskaičius ka
nalo priežiūros ir išlaikymo išlaidas vi
sas pelnas turėtų būti atiduotas Egiptui.

Konferencijos dalyvių dauguma (18 vals 
tybių) išrinko komisiją kuri turės tą pla 
ną aptarti su Nasseru. Komisiją sudaro 
Australijos, Abisinijos, Švedijos, Persijos 
ir JAV atstovai. Komisijai pirmininkauja 
Australijos Ministeris Pirmininkas Men
zies.

Klausimas, kas būtu jei Nasseras nepri
imtų konferencijos daugumos pasiūlymo. 
Tokiu atveju teliktų dvi galimos išeitys; 
panaudoti jėgą arba boikotuoti Suezo ka
nalą. Aišku, kad karas Artimuosiuose Ry 
tuose būtų bloga išeitis, nes tuo atveju 
tektų kovoti su visais arabų kraštais ir at 
sisakyti ilgam laikui Artimųjų Rytų naf
tos šaltinių. Kanalo boikotas kainuotų ne 
mažai, bet kur kas mažiau, negu karas. Pe 
Teitajame „Europos Lietuvio“ numeryje 
pažymėjome, kaip galima būtų apsieiti be 
Suezo kanalo. Pagaliau Suezo kanalo boi
kotas sukompromituotų Nasserą ir pavers 
tų į niekus jo planą, — visas Suezo kana
lo pajamas panaudoti Assouan'o užtvan
kos statybai.

Londono spauda pažymi, kad konferen
cija įrodė vieną labai padrąsinančią ap
linkybę: Vakarai yra vieningi. Rusų propa 
ganda apie amerikiečių ir anklų nuomo
nių skirtumus pasirodė įprastas Maskvos 
melas.

Southamptonas. Keturi Transporto Mi
nisterijos rekvizuoti prekybiniai laivai 
krauna karišką medžiagą ir ginklus siun
čiamus į Viduržemio Jūros rytų zoną.

Bcnna. Egipto vyriausybė atsiuntė pa
siūlymą vokiečių Kielio kanalo locmanams 
dirbti naujoje egiptiečių Suezo kanalo 
bendrovėje. Locmanams siūlomi atlygini
mai tarp 450 ir 900 svarų per mėnesį. Iki 
šiol nebuvo nei vieno vokiečio Suezo kana 
lo locmanų tarnyboje.

1



Tremtyje jau į tradiciją įėjo Rezisten
cinio Sąjūdžio Lietuvių Fronto Bičiulių 
kasmet ruošiamos Studijų Savaitės, tiks
lu lavintis, stiprinti kultūrinę rezsitenci- 
nės kovos dvasią, bei konferencijoje ap
tarti organizacinius reikalus, Šių metų 
Studijų Savaitė vyko Vokietijoje netoli 
Heidelbergo ant Nekaro krantų kurorti
nėje vietovėje — Neckarsteinace rug
pjūčio 5-12 d.d. Dalyvių — pačių bičiu
lių ir svečių — buvo nemažas skaičius — 
105 asmenys iš Vokietijos, Šveicarijos, 
Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Belgijos, 
Olandijos, Anglijos ir JAV. Jų tarpe bu
vo 2 ministerial, 20 profesorių bei dak
tarų, 15 kunigų, studentų, visuomenės vei 
kėjų, žurnalistų, kultūrininkų ir šiaip ei
linių žmonių. Kasdieną prieš piet vykda
vo vis nauja paskaita su diskusijom, po 
piet — tęsiamos diskusijos, ruošiamos 
kultūrinės pramogos, minėjimai, įvairus 
pasirodymai, literatūros ir muzikos vaka
rai, tarpusavinis susipažinimas.
Paskaitinė dalis

Po suvažiavimo atidarymo ir iškihnin- 
i goję posėdžio pirmąją paskaitą skaitė

prof. Dr. Zenonas Ivinskis tema: „Lietu
vos praeitis sovietų aiškinime“. Prelegen
tas istorinėje perspektyvoje apžvelgė, 
kaip nugalėtojai senovėje savindavosi tik 
materialines gėrybes. Dabar už geležinės 
uždangos komunizmas eina toliau. Sovie
tai grobia ir dvasines vertybes, siekia drąs 
kyti ir palaužti pavergtųjų dvasią, ją per
keisti. Jau antras dešimtmetis, kaip sovie 
tai klastoja Pabaltijo tautų istoriją" Rusai 
prisistato, kaip tautų mokytojai, auklėto
jai. Sovieų istorija, pagal dialektinio 
marksiszmo schemą, turi parodyti kaip 
keitėsi gamybos santykis, iškelia priešin
gumus (faraonai-vergai, buržujai-liaudis), 
kaip kovų kelią į komunizmą.

Pabaltijo istorija pertaisoma pagal ru
sų imperializmą, pateisinant Pabaltijo 
įjungimą j Sovietų Sąjungą. Visai igno
ruojama Didž. Lietuvos Kunigaikštystės 
istorija. Rusai, davė modelius kaip rašyti 
sovietinių respublikų istoriją, kad sunai
kinus savąją istoriją — tautos atsparumo 
respublikų istoriją, kad junaikinus savą
ją istoriją — tautos atsparumo ir susipra
timo šaltinį. Iš Maskvos Pabaltijo istori
kams įsakyta parašyti po 3 tomus savų 
respublikų istoriją ir vieno tomo apimties 
skirtą gimnazijoms ir liaudžiai. Pereitais 
metais jau pasirodė Estijos sovietinės is
torijos I tomas 700 psl. Ir latviai jau iš
leido I tomą, nors techniškai gana puikiai 
bet istoriškai — falsifikatas! Lietuviai so 
vietinės istorijos dar vis neužbaigia para
šyti. Istorijos bėgyje estų ir latvių tautų 
sąlyčiai su rusais reiškė tik pasien'o susi
dūrimus, o lietuviams — pastovios nuola
tinės kovos, atviras karas su Maskva per 
200 m.

Lietuvoje pernai minint nuo paskutinio
jo D. Lietuvos Kunigaikštystės padaliniu 
mo 160 m., Sniečkus pareiškė: „Tai labai 
reikšminga sukaktis, kada Lietuva buvo 
prijungta prie Maskvos, nors ir caristi- 
nės“. 1863 m. Lietuvos ir Lenkijos sukili
mas nusikratyti rusų jungą, Didž. Bolše
vikų Enciklopedijoje rašoma, kad tai buvo 
sukilimas prieš savus dvarininkus. Gru
bus1 falsifikatas ir apie vysk. Valančių. 
Rusai ciniškai tyčiojasi, kad katalikų dva 
sininkai ėjo už carus, nenori žinoti, kad 
vyr. sukilimo vadas buvo kun. Mackevi
čius.

Laisvieji Vakarai teturi labai maža su
pratimo. kaip sovietai stengiasi Pabaltijį 
nustatyti prieš Vakarus. Pabaltijo kraštuo 
se vyksta žmonių pervirinimas pagal so
vietų modelį. Pavergėjai jaučia kad Pa
baltijo tautų stiprybė yra jų istorija, kad 
Lietuva turėjo savo garbingą praeitį. Da
bar istorijos faktai perduodami išvirkš
čiai, kad jaunoji karta nieko tikro nebeži
notų apie savo tautos didybę. Išvados: tik 
rasis istorijos tyrinėjimas teįmanomas tik 
laisvajame pasaulyje. Sovietų istorikai iš 
istorijos faktų lyg kokiame miške tesisten 
gia išrinkti tik iškirmijusius medžius. 
Mums reikia ne tik tų, kurie išlaisvintoje 
Lietuvoje sugebės tiltus statyti, gydyti, 
bet ir tų, kurie atstatytų sužalotą dvasią!

STUDIJŲ
M

Diskusijose: Sovietinė Lenkija neseniai 
išleido iki šiol didžiausią studiją apie Žal
girio mūšį, kurioje rašoma, kad tik rusų 
Smolensko pulkų dėka laimėtas Žalgiris ir 
tik rusai išgelbėjo Rytus. Lietuvos Metri
ka tebėra Maskvoje. Mums, tremtyje, rei
kia didesnio kultūrinio prieauglio. Lietu
vos laisvinimas težiūrimas tik politiškai, 
tas ateityje atsilieps. Kiekvieno kultūrinio 
plano realizavimas yra lėšų klausimas ir 
kas padaroma tremtyje; tai tik partizaniš
ku veikimu.

Prancūzų komunistų partija, pagal Mas 
kvos ruporą, skelbia, kad Lietuva — rusų 
tautų dalis. Reikia, kad mūsų istorija at
remtų bolševikų priekaištus. Nepakanka 
sakyti, kad rusai meluoja. Pereitą rudenį 
Romoje Tarptautiniame Istorikų Kongrese 
vakariečiai pareiškė: „Leiskite mus į Mas 
kvos archyvus“. Ten pat švedų istorikas 
viešai pasakė, kad mokslas Pabaltyje kles
tėjo ir klesti tremtyje, vedamas savų moks 
lininkų. Rusų šūkis „Tautų draugystė“ 
yra švytuoklė, kurią pavergtieji turi gar
binti, o tikrumoje eina paslėptas rusini
mas. Mes laukiame, kad sovietai vykdytų 
savo pažadus, bet mes patys ar visada pil 
nai vykdome tai, ką esame pažadėję savo 
tautai!

, Lietuvių rezistencinės kovos praeityje“ 
šia tema skaitė paskaitą Dr. Kajetonas Ju 
liūs Čeginskas, prieš mėnesį Strasburgo 
universitete summa cum Įaudė apgynęs li
tuanistinę tezę ir tuo įgijęs daktaro laips
nį. Prelegentas, pagal jo surastus naujus 
šaltinius, kritiškoje šviesoje davė daug 
įdomių žinių ir davinių apie 1831 ir 1863 
m. sukilimus. Diskusijose ministeriai ir 
profesoriai sveikino jaunąjį daktarą, iš
reikšdami didelį susižavėjimą jo paskaita 
ir iškėlė reikalą, kad ši praplėsta paskaita 
būtų juo greičiau išleista atskira knyga, 
ne vien mūsų, bet ir svetimom kalbom, ši 
knyga mūsų juanimui būtų didelis impul
sas rezistencijos dvasiai. Ją reikėtų pa
skleisti kuo plačiausiai, nes tokios rūšies 
knygų mums labai trūksta. Rezistencija 
yra pasipriešinimas okupantui, dvasinis 
nusiteikimas širdimi, žodžiu ir veiksmais. 
Pirmoji lietuvių rezistencija jau vf.ko Vy
tauto laikais, kai Žemaičiai sukilo prieš 
vokiečius ir išgriovė jų 3 pilis.

Ar apsimoka sukilimai? Visų pirma žmo 
gus turi įsitikinti ar reikia kovoti už Lais
vę. Kai įsitikinama kad reikia ,tada jieško 
mi kovos būdai.

„Modernioji krikščionybės krizė“ — kun 
J. Dėdino 3 vai paskaita. Prelegentas da
vė plačią analizę paskirų Belgijos religi
nio gyvenimo faktų, kurie sukėlė ilgas ir 
labai gyvas diskusijas. Visi norėjo tuo 
klausimu pasisakyti. Diskusijose ryškėjo 
jog , religinės kalbos esančios beprasmiš
kos“ tebuvo tik subjektyvus teigimas.

„Komunistinis menas Lietuvoje“ — 
augšto akademinio lygio prof. Dr. Jono 
Griniaus paskaita. Kiekvienas didesnis ar 
mažesnis meno kūrinys atskleidžia savo 
pasaulėžiūrą. Kada visuomenė yra despo
tiška — autoriaus pasaulėžiūros nebema
tyti. Sovietinis menas atrodo lyg reakcija 
prieš Vakarų individualizmą. Komuniz
mui paskiras žmogus tik tiek vertingas, 
kiek jis priklauso klasei. Jiems svarbu tik 
globalinė tikrovė. Teigimas, kad Lietuvoje 
darbo klasė valdo darbo priemones, yra 
grynas melas, nes darbininkai neturi jo
kios įtakos į raudonųjų bajorų planus. Ko
lektyvinė prievarta verčia atsisakyti as
meninių kūrėjo aspiracijų. Ten visas me
nas, šokiai, filmos, teatras moko žmones 
veikti komunistiškai. Menas anapus turi 
padėti žmonėms įsisąmonint materialistinį 
marksizmą, nuteikiant piliečius, išryški
nant istorinio vyksmo revoliucinius vaiz
dus. Per meną nori perkeisti žmonių šir
dis, mintis, apglušinti sovietine tikrove. 
1954 m. Maskvos meno dekadai buvo pa
naudotos milžiniškos lietuvių tautinio raš 
to juostos bolševikų emblemoms, bet kry
žiai nenaudojami, nes jie netarnauja bol
ševikų idėjai.

„Nuopolis ir pasipriešinimas tremtyje“ 
— šią gerai paruoštą ir aktualią temą 
Mečys Musteikis — ELI vyr. _ vadovas. 
Tremties gyvenime stoka idealizmo, rei
kalaujama daug iš kitų, pačiam nieko ne- 
prisidedant. Maža atsakomingumo, nejau
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čiama pagarba autoritetams. Numojama 
ranaka į savo paties augštesnį išsilavini
mą, nesidomima knygomis, spauda. Paža
dama, bet nepildoma. Tačiau mūsų trem
ties pašaukimas remiasi dvasinėmis ver
tybėmis. Prelegentas iškėlė daug optimis
tinių sugestijonuoj ančių pavyzdžių. Ypač 
žydų solidarumas yra labai ryškus: savo 
tautiečiui patekusiam į vargą skubiai su
organizuoja nepaprastai efektyvią pagal
bą.

„Vakarų žmogus komunizmo gresmeje' 
— šią paskutinę paskaitą Studijų Savai
tėje skaitė prof. Dr. Antanas Maceina. 
Šiandieninis Vakarų žmonių nusistatymas 
komunizmo atžvilgiu dar tebėra naivus 
tiek politikų, filosofų, net kartais ir teolo
gų tarpe. Mūsų uždavinys iš esmės žvelgti 
į komunizmą, jį atremti ir Vakarų žmones 
apšviesti. Vakarietis laukia komunizmo 
žlugimo iš jo paties vidaus. Vakarai yra 
dar toli nuo tikrojo komunizmo supratimo. 
Proletariato geresnio būvio kova komuniz 
mui yra tik atsitiktinė, nes už tą. patį ly
giai taip pat gali kovoti ir religija.

Marksizmas yra tapsmo-vyksmo metafi
zika, tai ką jau Heraklitas pradėjo: į van
denį galima įbristi tik vieną kartą, nes vė
liau tas vanduo ir žmogus jau kitas. Tai 
išvystė marksizmas iki galo. Jei viskas yra 
tik istorija, tai ji pasidaro galutine nor
ma. Tada kalbėti apie kokią objektyvią 
tiesą nebėra prasmės, lieka tik reliativiz- 
mas. Krikščionybė yra pasisakiusi už būtį, 
kaip už normą, kas komunizmui yra radi
kali priešginybė.

Rusų revoliucijos metu lyčių santykiai 
buvo labai palaidi, dabar Sovietuose net 
bučiuotis viešai yra griežtai uždrausta. 
Sovietų lyčių moralės pagrindai yra tačiau 
priešingi Krikščionybei. Marksizmui mora 
lė ne pagal Dievo Įsakymus1, bet pagal par 
tijos reikalavimus. Dostojevskis puikiai iš 
reiškė komunizmo esmę: „Mes leisime žmo 
nėms net nusidėti, jei tik jie bus mums pa 
klusnūs“. Vakarai komunizmo paviršiumi 
susižavi, o neįžvelgia jo pagrindų.

Manoma, kad Stalino nuvertinimas su
krėtęs partiją. Stalino nuvainikavimas nė
ra visuotinas kaip mano Vakarai. Jis tik 
politiškai nuvainikuotas, o jo žodžiai tebe
stovi šalia Markso, gujamas jo kultas, bet 
ne jo pažiūros. Iš marksizmo pagrindų ne
plaukia, kad masei vadovautų vienas as
muo. Jei popiežius ką paskelbia, joks ki
tas popiežius negali to atšaukti. Komuniz
mo tiesos kriterijus yra komunistų parti
ja pagal istorinę situaciją. Jei jis su Sta
linu dabar kitaip elgiasi, tai to reikalauja 

LONDONO VAIDILIEČIAI

Londono „Vaidila“ prieš kurį laiką pastatė A. Rūko 3-jų veiksmų nutikimą „Bubu- 
lį ir Dundulį“. Nuotraukoje aktoriai, režisorius F. Neveravičius, režisoriaus padė
jėjas V. Zdanavičius, dekoratorius A. Petrikonis ir grimuotojas J. Kaniauskas.

Foto: V. Zdanavičiaus,

dbartinė situacija, o partija visada lieka 
teisi. Tik mes, kurie esame įpratę mąstyti 
objektyvios nekintamos tiesos šviesoje, at
rodo, kad jie suklydo. Todėl Stalino nuver
tinimas komunizmo nesusilpnino.

Militarinės rungtynės pereina į dvasi
nes, o Vakarai tam nepasiruošę. Pirmiau
sia mums reikia Vakarams tai parodyti, 
mažiau kalbėti apie savo tautą, o daugiau 
apie komunizmą, Vakarų žmonėms padėti 
pažinti komunizmą. Mūsų politinės institu 
.cijos turi sustiprinti savo propogandą Va
karams, kad jie patirtų kas darosi už ge
ležinės uždangos. Reikia sistemingo dar
bo, sistemingos informacijos. Epheta! — 
Atsimerk! — Vakarams, o ne rytams. Mū
sų likimas priklauso nuo Vakarų, o Vaka
rai užsimerkę!

> LF KONFERENCIJA
LF Studijų Savaitės paskutinių trijų d'e 

nų popiečiais vyko LF uždara konferenci
ja organizaciniams reikalams aptarti.

Europos Lietuvių Fronto Bičiulių nau
ju Pirmininku išrinktas prof. Dr. Zeno
nas Ivinskis.

LF Studijų Savaitės laisvais nuo disku
sijų popiečiais ir vakarais vyko įvairūs 
kultūriniai parengimai. Bičiuliškai pami
nėta Ministerio Eduardo Turausko ir jo 
žmonos Elenos 30 metų Moterystės sukak
tis. Jų intencija iš ryto buvo šv. Mišios, o 
po pietų pagerbimas su menine dalimi. Re 
lig:nio susitelkimo metu, kun. Domininkas 
Kenstavičius skaitė poemą — mąstymą, po 
jo palaiminimas ir lietuviškos giesmės. Tė 
vynės valandėlėje Dr. Natkevičius su stu
dentais paminėjo mūsų rašytojus sukaktu
vininkus.

Paskutinę Studijų Savaitės dieną atvy
ko mūsų Darbo Kuopos vyrai iš Kaisers- 
lauterno, vadovaujami muziko Fausto 
Strolios.

Prof. Dr. Grinius padėkos žodyje iškėlė 
mūsų Darbo kuopų vyrų didelę lietuviš
kos dainos meilę ir gyvą rezistencijos dva 
šią, nes sunkiai dirbdamj savo būtino poil 
šio valandas skiria kultūriniam darbui. 
Tokie vyrai mūsų visų tremtinių pasidi
džiavimas! Kvartete dainavo: Česlovas 
Vansevičius, Petras Chmiliauskas, Stasys 
Vaišvila, Edmundas Polskis, Benediktas 
Jėgeris, Bronius Vitkevičius. Jonas Stan
kaitis ir Benas Pakalenka. Trio, akordeo
nu pritariant pačiam vadovui Faustui Stro 
lia, dainavo: Vansevičius, Vaišvila ir Paka 
lenką, Faustui buvo įteikta tautinių raštų 
juosta, o kiekvienam daininkui po gyvą 
rožę.

Londonas, ELI
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MOTERYSTĖS IŠTIKIMYBĖ šiandieną 
mažai tebranginama ir mažai užlaikoma. 
Todėl Šv. Tėvas už šį nepaprastos svarbos 
reikalą paskyrė visos Bažnyčios, visų ti
kinčiųjų maldas per visą rugsėjo mėnesį. 
Popiežius Pijus XII šį svarbų krikščioniš
ko gyvenimo reikalą jau ne pirmą kartą 
iškelia, rūpestingai ir viešai jį nagrinėda
mas. Moterystės ištikimybę popiežius su
pranta labai plačiai. Tai pilnas abipusinis 
vedusiųjų atsidavimas, išpildant moterys
tės gamtines ir antgamtines pareigas, cha- 
lakterio ir valios stiprumas, vaikų auklėji 
mas. Gausiose paskutinių popiežių kalbose 
apie moterystę iškyla gili šio socialinio rei 
kalo analizė. Mūsų moderniais laikais pri 
augančios kartos pažiūra į moterystę daž 
nai formuojama pagal filmas bei techni
kos lengvai patenkinamą hedonizmą, ku
ris iš širdies atitolina pasiaukojančią mei
lę, užleisdamas vietą savymeilei.

Popiežiaus rūpestis visų pirma eina 
krikščioniškajai šeimai. Tėvai težino, kad 
jie skiriami ne tik plėsti ir palaikyti žmo
nių gim'nei žemėje, ne tik auklėti bet ko
kius tikrojo Dievo garbintojus, bet gimdy
ti Kristaus Bažnyčios vaikus. Todėl mo
terystės ištikimybė yra ypatingu būdu iš
tikimybė tikėjimui ir Kristui, kuris įsta
tymo išpildymui teikia malones, vyrą ir 
moterį pakeldamas į antgamtinę meilę, 
juos stiprindamas sakramentais, nes ryto
jaus Bažnyčia ateina tik iš giliai tikinčių 
krikščionių šeimų ir tik per tokias šeimas 
ateis taip labai popiežiaus žadinamas re
liginis atgimimas už Geresnį Pasaulį.

Kad moterystės ištikimybė spindėtų vi
su savo grožiu jau priaugančios kartos ne 
vedusių santykiai tarp savęs turi būti nu 
žymėti skaistybės ženklu su giliu Dievo vei 
kalui pagarbos jausmu. O tada „ką Dievas 
sujungia, žmogus teneperskiria!“ Iš čia aiš 
kiai matyti, kad moterystė jau savo pri
gimtyje), daug anksčiau negu ji buvo pa
kelta į sakramento garbę, buvo taip Die
vo sutvarkyta, kad ją žymėjo visą gyveni
mą trunkąs neišardomas ryšys, kurio jo
kie žmonių įstatymai negali išardyti. Taip 
sudaryta šeima yra stipriausias vienetas 
Tikėjimo platinimui ir kartu išganinga, 
kad popiežius visos Bažnyčios maldas pa
skyrė už š; reikalą.

P. Dauknys MIC

MIRĖ PROF. PRIELGAUSKAS
Liepos 16 dieną Šiauliuose mirė muzi- 

kas-pianistas profesorius Ignas Prielgaus- 
kas, sulaukęs 85 metų amžiaus.

TRAGIŠKAI ŽUVO PROF. J. ŽEMAITIS

„Tieos“ pranešimu liepos 29 dieną tra
giškai žuvo Veterinarijos Akademijos chi
rurgijos katedros vedėjas profesorius J. 
Žemaitis. Kartu žuvusi ir prof. J. Žemai
čio žmona. Žuvimo priežastys „Tiesoje“ 
neminimos.

MARIJAMPOLĖJE ATIDAROMAS 
DRAMOS TEATRAS

Rugpiūčio 1 dieną Marijampolėje pradė
tas darbas šį rudenį pradėsiančiame veik
ti dramos teatre. Teatro direktoriumi pa
skirtas K. Zinkus, o vyr. režisieriumi — 
St. Čaikauskas. Marijampolės teatro ati
darymas spalio mėnesį įvyks K. Binkio 
„Atžalynu“. ,

Jurgis Savickis

Ex - diplomato kelionė
Bernas, 1940 m. lapkričio 14 d.

Einu jieškoti kitų lietuvių mieste.
Ypatingai man rūpi mūsų prezidentas, 

čia atvykęs. Žinau, jis čia dabar gyvena, 
Berne. Ir kad abu vargsta. Prezidentas ir
gi nepagalvojo tuomet apie žemių pirki
mą... Prezidentas bus nutaręs tuo tarpu pa 
silikti Šveicarijoje. Tik šveicarai kaip ir 
nenorį to. Net, mūsų pasiuntinybės prašo
mi, jie maisto kortelių yra suteikę prezi
dentui labai nenoriai. Šveicarui tokios rū
šies biznis neišsimoka!

Tegu ir pabėgėlis.dabar prezidentas, bet 
jis dabar gyvena daug geriau ir daug ra
miau nei Lietuvoje. Dabar taip neseniai 
buvęs Lietuvoje, atrodo, taip netoli iš čia. 
Gyvena dabar viename kambariūkštyje, 
kurą galėtų taip pat užimti užsienyje koks 
mažiau kvalifikuotas šaltkalvis. Apie nu- 
silesusius studenčiukus jau nekalbama. 
Bet taip pridera karo ir nelaimių metu. 
Abu su žmona suliesėję.

Kaip pasakoje kokioje geriems vaikams. 
Prezidentas įbridęs į šliures. O ji — namų 
ruoša susirūpinusi.

Šiaip prezidentas užgulęs mokosi iš kaž
kokio sąsiuvinio anglų kalbos. Vėliau jam 
prireiksiančios, į Ameriką nuvažiavus.

Kambaryje be galo prirūkyta. Jie abu iš 
tikimi pypkoriai, prezidentas ir preziden
tienė.

Kalbama apie Lietuvos armijos pasiprie 
šinimą. Tikriau pasakius, apie nesiprieši
nimą.

— Armijos pasipriešinimo nesuspėjome 
suorganizuoti. Lietuva liko užklupta. Lie
tuva, kuri buvo tiek prikišamai priešų įs
pėta, kas ją gali laukti, Beliko dabar be

sitraukiančių žmonių likučiai užsienyje.
— Tiesa, dabar užsienio akyse būtume 

stipresni. Stipresni, negu dabar esame.
Prezidentas apsižvalgo ir apima akimi 

savo suguitą lovą kambariokštyje. Jis ne
noromis prisimena, kaip bus ištrūkęs iš 
kokios pasaulio „prabangos“.

Prezidentas, esąs, kaip tik buvo šalinin 
kas tokio pasipriešinimo. Kad ir paskutinę 
minutę suorganizuoto. Nors jis ir turėjęs 
tiek malkonentų ir priešų tokiai akcijai. 
„Pražūtingajai“, — kaip buvo sakoma. Vi 
si tuomet liko filosofais ir aiškintojais. 
Veik visi.

Jis, kaip neseniai nubudęs žmogus, da
bar nubraukia nuo kaktos savo sunkias 
mintis. Prezidentas pasijunta staiga dar 
gyvas, išlikęs. Grasinusios mirties dar ne
nušluotas.

Kreipdamasis į mane (mat, aš buvau se 
niau atstovu Rygoje) jis man sako:

— Žmonės apšaukė mane, kam aš iš tė 
vynės bėgęs. Nepatriotiška! Bet kas atsi
tiko su latvių prezidentu? Juk jis nutarė 
pasilikti savo šalyje ir parodyti kad jis 
esąs namie.

— Po gatves Rygoje vežiojo! — atsime 
na klaikų sapną prezidentas. — Raudoną 
skarmalą ant nugaros buvo užkabinę. Pa
rodyti jį žmonėms Rygos gatvėse...

Kai šį rytą Berne aš buvau pasakęs sa 
vo kolegoms eisiąs prezidento lankyti ir 
jo adreso paklausiau, tikslaus adreso man 
niekas nedavė. Bet visi, lyg staiga ką atsi 
minę ar susitarę, pasakė išvien: „Ak, mes 
eisime kartu!“

Tiesą pasakius, jie visi buvo prezidentą 
kiek pamiršę. Diena iš dienos gyvendami 
tartie pačiame Berno mieste ir tuo pačiu 

oru kvėpuodami. Dar taip neseniai jam 
lenkėsi...

„Visi“ — turiu omenyje — mes trys 
„atstovai“. (Tik ne- — sekretorius! Jis tai 
prezidento nebus užmiršęs ■— padėdavo).

Tiek atstovų staiga bus čia prisirinkę. 
Be manęs, pačio gal neutraliausio, dar du. 
Iš povyzos ir turinio. Trečias — priešin
gai. Pats paslankusis, visuomet diplomat! 
nės bei kitokios akcijos pilnas.

Pats paslankusis kaip tik ir kviečia 
mus visus į savo nepaprasto skaistumo Ii 
muziną. Anksčiau niekuomet-nemačiau gy 
venime tokio daiktmens — tokių dabių Ii 
nijų ir tokio blizgesio.

Visiems buvo įdomu pažiūrėti preziden
to jo egzilyje. Įsibrovę visi į jo mažą bute 
lį, žvalgomės. Mes visi, dar neseniai užsie 
nyje „ekscelencijos“ ir respublikos atsto
vai.

Prezidentas, lyg ne ad rem, ima ilgokai 
pasakoti savo persikėlimą iš Lietuvos į 
Vokietiją. Ir kai vokiečiai buvo atėmę jam 
laisvę ir net suabejoję, ar iš viso — ne ge 
riau grąžinti į Lietuvą...

Tik vėliau pajunti, kad tą viską jis taip 
„monotoniškai“ pasakoja, pats pergyven
damas iš nauja visas tas baisenybes. Vi
su realumu stojasi jam vakarykščioji die 
na, nepakenčiama. Ypač vienas vokiečių 
karininkas Karaliaučiuje, pristatytas pre
zidento šeimos saugoti, buvęs įkyrus.

—• Mano duktė, karininko nepakęsdama, 
taip jam pasakė į akis: „Šie sind dumm!“

Kariškis kone pasiuto. Pirmiausia jis pa 
reiškė Lietuvos prezidentui, kad jis galįs 
jį ir visą jo šeimą į parako dulkes sumalti. 
Kelionę į tolimesnius Europos kraštus ga 
lįs prezidentui nutraukti.

Prezidentienė tuomet Vokietijoje buvo 
apsikrovusi vaikų vaikais. Vaikai visų gi
minių ir pažįstamų. Vienas sūnus sūnienei 
gimė kelionėje.

— Bet — pinigų? Ar turite dolerių? — 
Klausia trečiasis, tas paslankusis kolega. 
Iniciatyvos pilnas žmogus. Jis žino, kur 
esama gyvenimo nervo.

Prezidentas savo poelgiu bei kalba, kaip 
žinome, visuomet buvo paprastas žmogus. 
Taip ir dabar. Jis mielai atsako į visus ma 
no kolegos klausimus.

— Ministeriams buvo nutarta duoti po 
tūkstantį dolerių. Prezidentui — dvylika!

Aš irgi teiraujuos prezidentienės, kaip 
sekasi gyventi ir kaip ji čia Šveicarijoje, 
organizuoja savo dieną. Jai ilgainiui įky
rus darosi šis mano „interviu“. Jau 
pietų laikas! Krepšeliu nešina ji išeina į 
mugę.

Prezidentas mūsų kviečiamas išeiti į 
miestą. Jis pasidarė patenkintas ir links
mas.

Tik jis negalėjo iš karto nusistatyti.. — 
nelygu žmogus iš kokių kartuvių buvo pa 
leistas, ,— ką pirma ir kokia eile daryti. 
Ar eiti barzdos skustis. Ar pirma išeigi
niais rūbais apsivilkti, ar paslikti su tuo 
pačiu vilnoniu iki pat kulnų šlafroku ir, 
įsisupus į jį — važiuoti. Ar tik paltą už
sivilkti ant viršaus.

Jis nusistato išvykti su mumis.
Vienas mano kolegų sakosi prezidentui, 

jog norėtų su juo apie daug ką kalbėti 
dar. Bet dabar pietų laikas! Kolega — rim 
tas. Jis pripratęs dieną tvarkyti tiksliai.

Visi išsinešdiname laukan.
Mūsų kolegos pranginėje mašinoje už

simezga sielą kutenantis ir gyvas pasikal
bėjimas. Kokiu būdu geriausia skusti barz 
dą. Pačiam? Pas kirpėją. Paprastu skustu 
vu, ar — „gilette“? — Apie elektros varo
mą skustuvą tuomet dar nebuvo kalbos, 
kaip apie labai moderninį daiktą.

Pokalbyje dominavo mūsų rimtasis, žo
džių daug netariąs, diplomatas. Bet kiek 

žmonių, tiek ir nuomonių. Ir atkakliai gi
namų bei jų atstovaujamų.

— Kažin? Jei vokiečiai pajudėtų prieš 
bolševikus? Bet kažin, ar įvyks dar kas 
iki šio pavasario. Vargu. Kad ir Ameriko
je ne kokie pyragai laukia. Nuvažiuoti — 
nuvažiuosi, o paskui — grįžti? Kad ir Por 
tugalijoje išlaukti laiką — ne ką geriau. 
Vien kas, kad — Europoje.

Lisabonoje teks ilgiau užtrukti, kol iš 
ten pasitaikys laivas ir kol visi kelionės 
formalumai bus sutvarkyti.

— Amerikos pareigūnai labai manda
gūs. Bet vis dėl to yra paėmę raštišką pa
sižadėjimą, kad j Ameriką važiuoju, kaipo 
privatus asmuo. Bet neprezidentas. Mat, 
imtum dar ir pasirašytum kokį aktą, o pas 
kui keblumai. Ir dar — protokoliniai sume 
timai.

— O aš, kai tik pasigirs gandas Lietu
voje — vėl į ją grįšiu. Ir vėl iš nauja dirb 
ti! ' |

Mano kolegos mašina sustoja. Visi išli
pą. Prezidentas nori apsižvalgyti mieste, 
jaučias dabar esąs visai svetimas gatvėje. 
Pasisaugodamas suskambinusio tramva
jaus, jis ko tik neužšoka ant kokio (ar po 
kokiu), tiesiog milžiniško sunkvežimio. Su 
prunkščiančio visomis galybėmis.

Toks tipingas žmogus, tegu savo pilku 
paltu. Savo visa povyza sumažėjęs. Pirmas 
Lietuvos prezidentas, Antanas Smetona.

Apie kurį jau žmonės tėvynėje pradėjo 
dzinguliukus dainuoti. Pasitaikiusiomis 
progomis buvo fabrikuojamos papirosų ir 
krakmolo dėžutės su prezidento atvaiz
dais. Kas atsitinka šalyje arba su labai pa
galėjusiais lyriškais tenorais arba — su 
imančiais jau įsisąmonėti šalyje žmonė
mis. Pagaliau žmogus savo populiarumu at 
sistojęs greta kurių didvyrių, per vande
nyną skridusių lakūnų: Dariaus ir Girėno, 
ir kitų.
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MINISTERIS BALUTIS DALYVAVO 
KARDINOLO LAIDOTUVĖSE

Didžiosios Britanijos katalikų Ganytojo, 
Kardinolo Griffino laidotuvėse dalyvavo 
tūkstantinė minia tikinčiųjų, oficialūs vals 
tybių atstovai ir Jos Karališkos Dideny
bės vyriausybės nariai. Diplomatų tarpe 
buvo Lietuvos Ministeris B. K. Balutis ir 
Estijos Ministeris Torma.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Londone įvyks rugsėjo 8 d., (šeštadie
nį) 6.45 v. v., XX-th Century teatre, 
Westbourne Grove, London, W. 11. (netoli 
Lietuvių Namų),

Minėjimo programoje .London Vaidila“ 
suvaidins A. Rūko

„BUBU L Į ir DUNDULI“, 
3-jų veiksmų linksmą nutikimą su prolo
gu ir tautiniais šokiais.

PLB Švenčių Rengimo Komisija

GRUŠO „KARJERISTAI“

Nidos Knygų Klubas pasiuntė savo na
riams naują šio mėnesio knygą — J. Gru
šo „Karjeristai“ pirmąjį tomą. Antrasis 
šios knygos tomas klubo narius pasieks 
rugsėjo mėnesį. „Karjeristai“ yra keturio
liktoji Nidos knyga.

GRĮŽO JAUNIMAS

Anglijos lietuvių jaunimo 17-kos asme
nų grupė, dalyvavusi Huettenfeido Jauni
mo stovykloje, pereitą sekmadienį grįžo iš 
Vokietijos.

P. B. VARKALA VYKSTA AMERIKON

, Teko patirti, kad P. Varkala netrukus 
išvyksta į Jungtines Amerikos Valstybes 
savo įmonės prekybiniais reikalais. Jis ap 
lankys New Yorką, Chicagą ir kitus mies
tus.

GARNELIS VAŽIUOJA NAMO

.Europos Lietuvio“ skaitytojas Garne- 
lis ilgesnį laiką gyvenęs ir dirbęs Škotijo
je, šią savaitę vėl kreipėsi į Sovietų kon
sulatą, prašydamas vizos į- pavergtąją Tė
vynę. Jis jau buvo besirengiąs išvykti 
prieš du metus, tačiau apsigalvojęs pasili
ko. šių metų liepos pabaigoje buvo apsigy 
venęs sovietiniame viešbutyje Londone, 
bet, užsukęs atsisveikinti į Lietuvių Na
mus, vėl kuriam laikui pasiliko. Šią sa
vaitę jis galutinai apsisprendė grįžti, tre
čią kartą nuėjęs į sovietinį konsulatą.

Grįžimo priežastis, kaip pats Garnelis 
sako, — pakrikę (nervai.

SIŪLO DARBO MOTERIMS

Slough mieste ir apylinkėse gyvenan
čioms moterims gailu gauti darbą namuo
se. Informacijos suteikiamos parašius „E. 
L.“ skelbimų skyriui Mr. J. K.

NIDOS SPAUSTUVĖJE MOKOSI 
AMATO

Jauniausias p. Kaulėnų sūnus, Gedimi
nas, 15 m. amžiaus, šią savaitę pradėjo 
spaustuvininko karjerą Nidos spaustuvėje.

MIRĖ JADVYGA NAVICKIENĖ
ligoninėje 

lietuvis A. 
Lietuvoje,

MŪSŲ LIGONIAI
STOKE-ON-TRENT Bucknall 

jau beveik metus guli 51 metų 
Albertavičius. Jo šeima likusi
apie kurią neturi jokių žinių. A. Alberta1 
vičius po įvairių negalavimų pagaliau bu
vo ištiktas paralyžo, kuris padarė jį invali 
du ir bemaž atėmė žadą. Su juo susikal
bėti sunkoka.

DERBY savo žento Urbanavičiaus na
muose liginasi apie 70 metų senutė Jieva 
Riščiūnienė. Apie Velykas ją, guvią ir 
linksmo būdo moterį, ištiko paralyžas ir 
prirakino prie lovos. Kėlias savaites nėga 
Įėjo nė kalbėti, nors dabar jau kalba, tik 
neatgauna visiškos atminties ir guvumo. 
Ją aplanko kaimynai ir pažįstami, o medi
cinos pagelbą teikia dr. Mockus.

Abu ligonius neseniai aplankė kun. J. 
Kuzmickis.

Londone, Lietuvių Namuose gyvenanti 
Giriūnienė ūmai susirgo ir išgabenta į 
ligoninę.

PAMALDOS
GLOUCESTER — šį šeštadienį — rugsėjo 

1 d. 6 vai. vak. Šv. Petro bažn.,-London 
Road: klausomos išpažintys ir konferen
cija.

STROŲD, Glos. — rugsėjo 2 d. 12 vai. Šv. 
Mylios The Immaculate Conception baž. 
Beeches Grėen. Visi kviečiami skaitlin
gai dalyvauti.

PAMALDOS
BRADFORD — rugsėjo 2 d., 12.30 vai.

SPECIALUS „AIDŲ“ NUMERIS
JAV ir Kanados Lietuvių Bendruome

nių centrų valdyboms pritariant., Aidai“ 
skelbia kultūros kongreso medžiagą. Jau 
paruoštas splecialus žurnalo numeris, ku 
riame bus atspausdinta visos paskaitos, 
pranešimai, rezoliucijos, kongreso bei jo 
sekcijų ir dainų šventės aprašymai. Tas 
numeris išeis labai žymiai padidintas ir 
iliustruotas tik su kultūros kongresu bei 
dainų švente susijusiomis nuotraukomis. 
Kurie nesiprenumeruoja „Aidų“, o norė
tų šį vertingą leidinį turėti, yra prašomi 
iki rugsėjo 20 d. pranešti administracijai 
ir atsiųsti 1 dol. Jai iš anksto reikalinga 
žinoti, kiek spausdinti šio numerio. „Ai
dų“ administracijos adresas: 680 Bush
wick Avė., Brooklyn 21, N.Y.

ALIAS STIPENDIJA 
TECHNIKOS MOKSLAMS EITI

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjunga 1952 m. įsteigė „Išvežtųjų 
ir Ištremtųjų Lietuvių Inžinierių ir Archi 
tektų Vardo Stipendijos Fondą“, kurį' su
daro S-gos narių aukos. Pirmasis šio Fon
do stipendijatas coli. Mečislovas Bružas 
jau baigia technikos mokslus Vokietijoj,

Nuo š.m. rudens semestro bus skiriama 
nauja stipendija technikos mokslams eiti 
stipendijato pasirinktame Europos Univer 
sitete bei kitoje augštoje mokykloje. Sti
pendijos dydis bus nustatytas pagal pra
gyvenimo lygį studijų krašte ir bus užten 
karnas pragyvenimui. Kandidatas stipend! 
jai gauti paduoda prašymą ALIAS Centro 
Valdybai pridėdamas savo gyvenimo apra 
šymą, išeito mokslo pažymėjimo nuorašą, 
asmens fotografiją ir Lietuvių Bendruo
menės (bei kitos lietuviškos organizacijos, 
jei pastarosios vieneto nėra stipendijato 
gyvenamoje vietovėje)
Prašymai siunčiami iki š.m. spalio mėn. 
10 d. ALIAS Sekretoriui šiuo adresu: Juo
zas Rasys, 15 Wendower St., Dorchester, 
Mass., USA.

Rugpjūčio 22 d. 1.30 vai., naktį, širdies 
smūgio ištikta, Rochdalėje mirė a. a. Jad
vyga Peleckaįtė-Navickienė, 59 metų am
žiaus, plikusi giliame liūdesyje vyrą, tris 
sūnus ir dvi dukteris.

Velionė buvo gimusi 1897 m. gegužės 6 
d„ Palavenės dvare, netoli Kupiškio, kur 
jos našlė motina tarnavo 25 metus. Tė
vas, dalyvavęs japonų kare, žuvo bebėgda 
mas į JAV. Kartu su Jadvyga augo sesuo 
ir broils. Sesuo ir šiandien tebegyvena Liė 
tuvoje, o brolis žuvo Lietuvos nepriklau
somybės karuose, įstojęs savanoriu į bęsi- 
kuriančią kariuomenę. . . . .

1924 m. lapkričio-29 d. Subačiaus bazny 1957 m; Sąjungos atstovų suvažiavimo me 
čioje kun! Kazlauskas palaimino jos mote- įu Suvažiavimą reikėtų kviesti pradžioje 
rystes rysi su Mykolu Navicku, su kuriuo 
sulaukė sūnų Česlovo, Vytauto ir Jono ir 
dukterų — Genės .ir Danutės.

Kadangi vyras tarnvo Lietuvos polici
jos žinyboje, velionei su šeima teko ilgą 
laiką gyventi Klaipėdos krašte, kur jos vy 
ras ėjo pasienio policijos pareigas. Gyven 
darni, taupiai, per 15 metų šiek tiek susi
taupė ir Smalininkuose įsigijo užeigos na
mus. Naciams okupavus Klaipėdos kraštą, 
M. Navickui buvo pasiūlyta šnipinėti Rei
cho ' naudai bet šiam atsisakius visa šei
ma buvo ištremta-į Didž. Lietuvą. Navic
kai tada įsikūrę Biržuose, kur gyveno iki 
antrosios bolševikų invazijos.

1944 m. birželio 13 d. turėjo palikti gra
žias Biržų apylinkes ir pamažu trauktis į 
Vakarus. Vokietijoje atsidūrė spalio 9/d. 
Kurį laiką gyveno Brąunschveige, vėliau . . . .
Blomberge, o vyrui epiigrąyus į Angliją, je, Kartu tiktų ir įvairių laikotarpių Lie- 
1947 m. su vaikais atvyko pas jį ir įsikūrė įUV03 na5to ženklai. Parodoje turėtu būti 
nuosavuose namuose Rochdale j e, kur iki - _ .___  ________mirties gyveno. skyrius „Sąjungos Dešimtmetis . Jame tu

A. a. Jadvyga buvo tipiška lietuvė motę retų būti parodyti komplektai^ „Biulete- 
ris ir motina, visa širdimi mylėjusi Dievą, ■■ -................ -
savo Tėvynę ir šeimą, kurai aukojo visas 
savo jėgas. Kada tik turėjo valandėlę lai
ko, ėjo į bažnyčią melstis už savo šeimą ir 
save. Ir išpažintis nebuvo jai našta, bet 
dvasinė paguoda ir nuoširdi auka Viešpa
čiui. Tikėjimas buvo jai šventės dalykas ir 
dėl jo nėjo į jokius kompromisus.

Mylėjo visa širdimi ir Lietuvą, kur daž- 
nai nuklysdavo savo mintimis ir mėgo daž 
nai apie ją pasikalbėti. Jos meilę nuo pąt ■ dokumentinę medžiagą iš 1947 m., būtent: 
anūko Pauliuko kūdikystės skiepijo į jo ........................... ' .............
jauną širdį, nepamiršdama ir savo pačios 
bręstančių vaikų. ...

Pasiaukojusi savo - šeimai,- visa širdimi- 
troško, kad jų namai .būtų krikščionybės 
ir lietuvybės tvirtovė. Buvo griežta, veik
li, bet ir švelni, maloni, atlaidi. Ant savo 
pečių nešdama gausios šeimos aprūpinimo 
naštą, vis dėlto neužsidarę tiktai savo šei
mos kiaute: rūpinosi, mielai priimdavo 
kiekvieną,,kas tik užsukdavo į namus, ne 
šykštėdamą nei užuojautos,'nei 'patarimų, 
nei pagalbos.

Kai kiti šeimos nariai nė neįtarė, kad 
velionė pradėjo rimtai negaluoti, ji krikš
čionišku ramumu žiūrėji į savo ateitį. Die 
vą mylinčia širdimi nujautė, kad šiais me 
tais mirs ir atostogaujantiems vaikams 
užsiminė, kad netrukus turės. skubėti su 
ja atsisveikinti. Nesigraužė, nesielvartavo:

. giliai pasitikėdama Dievo valia, guodėsi 
tuo, kad vaikai jau užauginti, kad nereikės

' jiems sunkios našlaičiu dalies pažinti. :
O visdėlto šeimoje liko tuštuma, nes- 

daugiau nėra kam iš darbo grįžtančius su 
šypsena ir raminančiu žodžiu sutikti, nė- 

, ra kam motiniškos šilumos suteikti.
Velionė buvo palaidota rugpjūčio 25 d., 

Rochdalės kapinėse po gedulingų Mišių 
ir pamokslo šv. Jono bažnyčioje.

Amžiną atilsį. J. K-s.

DBLS Dešimtmetis
lui atskirą skyrelį. Iš anksto reikėtų pa
skelbti koks „Europos Lietuvio“ Nr. bus pa 
skirtas pav.,Corcby, Bradfordui ir pana
šiai, ir paprašyti, kad prisiųstų medžiagos. 
Reikia tikėtis, kad skyriai savo specialų 
numerį pilnai paremtų ne tik koresponden 
cija, bet turtingesnieji ir vienu kitu sva- 
riuku. Skyriams specialias laidas leisti 
alfabeto tvarkoje. Surinkus iš skyrių me 
džiagą, žymiai palengvėtų ir atskiro Są
jungos dešimtmečiui paminėti leidinio iš
leidimas.

Užbaigai, minint dešimtmetį, be kasdie
ninių minėjimų, siūlyčiau surasti ką nors 
naujesnio, nekasdieninio.

Jau paaiškėjo Sąjungos dešimtmečiui 
rengti komisijos sudėtis ir parengiamoji 
minėjimo programa. Naudodamasis komi
sijos leidimu, Sąjungos dešimtmečio minė
jimo klausimu noriu patiekti keletą min
čių.

1. Komisijos kadencija, šiais metais ko
misija turėtų pilnai nustatyti dešimtmečio 
programą ir kitus parengiamuosius dar
bus: Dešimtmečio atidarymo data tiktų

metų, nes gegužės mėnuo jau yra pervėlus 
tam reikalui. Dešimtmečio minėjimo me
tus baigti iki'1958 m. Sąjungos atstovų su
važiavimo Komisija, patiekusi nuveiktų 
darbų raportą, baigtų savo kadenciją.

2. Visi 1.957 metai turėtų praeiti Sąjun
gos dešimtmečio ženkle netik Londone bet 
ir provincijoj. Londone vieno parengimo, 
kuris numatytas per Sekmines, maža. Siū 
lyčihu 1957 m. pradžioje, Sąjungos atsto
vų suvažiavimo metu, surengti spaudos pa 
rodą. Kiek galimybės leis, reikėtų, paro
doje išstafyti įvairių laikotarpių leidinius, 
kurie buvo išleisti spaudos draudimo ga
dynėje, N. Lietuvoje, užjūryje ir tremty-

nlo“, Britanijos Lietuvio“ ir „Europos Lie 
tuovio“. Nidos Knygų Klubas ir jo išleis
ti leidiniai. Be to, dar tiktų įvairūs pla
katai, skrajukės, programos ir visa kita 
medžiaga, kuri buvo Sąjungos atspausdin 
ta, rengiant įvairius minėjimus ir solistų 
koncertus. Raštų vinjetės, štampai, ženk
lai, nuotraukos ir kt. Išstatyti originalinę

protokolą!, nutarimai, susirašinėjimas, ir 
visa kitą kas liečia Sąjungos įsisteigimą.

Šiame skyriuje kaip tik.pilnai dokumen 
taliniai galės pasirodyti Sąjunga, ką ji nu 
v ;kė ir k‘ek surinkę ir . išsaugojo archyvi
nės medžiagos.

3. Per Sekmines rengiamojoje meno ir 
tautodailės parodoje išstatyti viską, kas 
yra lietuviška. Ką mes turime atsivežę iš

. Lietuvos, ką sugebėjome pasigaminti būda 
mį išeivijoje.

4. .Išleisti Sąjungos dešimtmečiui pami
nėti iliustruotą leidinį, kuriame smulkiai 
aprašyti Sąjungos veiklą.

5. Ta proga gal tiktų išleisti paveiks
luotus laiškams vokus ir pašto ženklų se
riją. : .

6. Kad būtų lengviau surinkti iš skyrių 
veiklos istorinę medžiagą, siūly
čiau ^.Eūfopoš Lietuvyje“ įvesti tam "tiks

DERBY
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

V. V.

rekomendaciją.

PADĖKA
Musų mielam Kapelionu:, J. Kuzmic- 

kiui, DBLS Nottinghamo skyriaus Valdy
bai ir visiems, prisidėjusiems prie mano 
žmonos AfA PETRAUSKIENĖS Mikali- 
nos laidotuvių ir jai sergant ją lankiu
siems, reiškiu širdingą padėką.

A. Petrauskas

Rugsėjo mėn. 1 dieną Derbyje rengia
mas AŠTUNTO RUGSĖJO minėjimas.

Programoje: meno, drožinių ir tautodai
lės paroda. Paskaitą skaitys Ai KaUlėnas. 
Po oficialiosios dalies šokiai ir žaidimai 
iki' 12 vai. Veiks bufetas.

Minėjimas įvyks Backet Str., Sale's 
Rooms salėje. Pradžia 6.30 v. y.

Rengėjai

VOKIETIJA
KANDIDATAI Į PLB VOKIETIJOS 

KRAŠTO TARYBĄ

įvykusiuose rinkimuose į Vokietijos Lie. 
tuvių Bendroumenės Tarybą kandidatais 
buvo išstatyti šie asmenys:

Apyrubis Ignas, Aviža Jonas dr., Banai
tis Valteris, Banevičienė Jieva, Bardaus- 
kas Antanas, Bataitis Juozas, Bernatonis 
Alfonsas kun., Brinkis Adolfas, Bunga An
tanas kun., Čaplinskas Jonas, Čerkus End- 
rius, Drunga Karolis, Gailius Viktoras (mi 
rė 1956. VII. 7.), Liegus Pranas, Liubinas 
Bronius kun., .Martinaitis Vincas, Medu- 
šauskas Jonas, Midveris Adomas, Mika
lauskas Eduardas, Natkevičius Vincas, 
Norkaitis Jonas, Prosinskis L., Rukša An
tanas dr., Simonaitis Erdmonas, Skeivalas 
Antanas, Stanaitis Julius kun., Gasnerie- 
nė Aldona, Glemža Jonas, Grinius Jonas 
dr., Grinienė Alina, Grunovas Jurgis, Jaks 
-Tyris, Jonutis Antanas, Keleris Adolfas 
kun., Kempka Vytautas, Krikščiūnas Juo
zas, Stankaitis Jonas, Sutkus Viktoras, 
Skėrys Fricas, Šarka Vaclovas kun., Šlen- 
teris Fr„ Šukys Vaclovas, Valiukas Jonas, 
Povilavičius Vykintas St., Zunde Pranas, 
Žilius Endrius,

Iš šių kandidatų buvo renkama 15 atsto
vų į Vokietijcs Lietuvių Krašto Tarybą. ,.

Dabar — tarytum būtų straktelėjęs ir nu 
šokęs nuo Lietuvos pašto ženklo ir atsidū
ręs Berne paprastoje gatvėje. Kaip pasau
lis bus pasikeitęs! Kas galėjo manyti, kad 
taip?

Anais laikais Kaune prezidentas, minis
terial, to direktoriai pėsti nevaikščiodavo. 
Niekuomet! Jie būdavo automobilizuoti. 
Kaip Dalai-Lamos kokie, jie galėjo pakels 
ti vietas tik šios susisiekimo priemonės 
pagalba, bet ne pėsti. Arba jau verčiau sė
dėti visai namie. Buvo laikai, ir tokie jau 
tolimi.

Grįžome iš audiencijos. Morališkai kaž
ką nauja visi paragavę. Gal kiek suneri
mę ir pavargę. Gi j’ome visi kaip po kokių 
mišių.

Jaukiojo vietinio pasiuntinio buvome pa 
kviesti salonan pietų. Tikriausia protoko
liniais sumetimais prezidentas nebuvo 
kviečiamas.

Puikiame ir išlaikytame salone —■ kurių 
iš viso nedaug tokių pasitaiko — įvyko 
stilingas lietuvių pasitarimas. Net, galima 
sakyti, valstybinis pasitarimas. Tema bu
vo — daržininkystė. Kitokių temų buvo 
vengiama.

Pietūs buvo pilni jaukumo. Buvo kažkas 
panašu į prašmatnų souper, paimtą iš ope 
ros „Tosca“. Tik, žinoma, ne tokiais bai
siais sumetimais ir tikslais, kaip toje ope
roje. Niekas čia viena." antro nežudė ir. ne 
kerštavo.

Savo virtuve pasiuntinio žmona visus 
mus sužavėjo. Tarytum dešimt virėjų, bet 
ne ji pati būtų pagaminusi

Be to, penia buvo tokia grakšt-.
Senstelėję žmonės darosi visuomet tokie 

sentiment ."Ils.
Iš Berno paskubėjau išsinešdinti grei

čiau.
(Iš J. Savickio „Žemė Dega“.)

NOTTING HAMAS
Dėmesio Nottingbamas, Derby ir 
artimiausios lietuviškos kolonijos!

Tautos Šventės Minėjimas Nott.nghame 
įvyks š.m. rugsėjo mėn. 15 d. (šeštadienį).

Minėjimo programoje Londono Vaidila 
suvaidins A. Rūko veikalą

BUBULIS IR DUNDULIS
Visi Nottinghamo ir apylinkių lietuviai 

kviečiami minėjiman atvykti. Smulkiau 
apie rengiamą minėjimą bus paskelbta ki
tuose „E. Lietuvio“ numeriuose.

DBLS Ncttirghamo- Sk Valdyba

MANCH ESTERIS
MANCHESTERYJE LAUKIAMAS 

„BUBULIS IR DUNDULIS“
Švietimo, kultūros ir visuomenės darbui 

labiau derinti ir prireikus atlikti net tai, 
ko viena paskira organizacija neįveikia ar 
nedrįsta imtis, Manchesteryje jau pora me 
tų veikia visų lietuviškųjų organizacijų 
koordinacinis komitetas. 1956 m. rugpjū
čio 26 d. pasitarime išrinktas naujas to ko 
miteto prezidiumas: pirmininku kun. V. 
Namaitis, iždininku V. Stabačihskas ir 
sekretorium D. Damauskas.

Kai sekmadieninės mokyklos veikla yra 
nutrūkusi, pastovus komiteto rūpestis da
bar — išlaikyti lietuvišką vaikų darželį, 
kuris jau veikia. .

Dabar bendromis pastangomis rūpinama 
si atsikviesti londoniškį „Vaidilą“, kad 
jis čia suvaidintų A. Rūko „Bubulį ir Dun 
dūlį“. Jei neiškils kokia nors nenumatyta 
kliūtis, Manchesterio ir kitų šios srities 
vietų lietuviai gražiuoju vaidinimu galės 
pasidžiaugti rugsėjo 29 d. Londoniškių- at
vykimas su šviesios nuotaikos vaidinimu 
bus kartu ir Tautos Šventės minėjimas.' 
Techniškam vaidintojų kvietimo ir visiem 
kitiems su tą diena susijusiems rūpesčiam 
atlikti pakviesta speciali komisija su V. 
Stabačinsku priešaky (be jo dar Bačans- 
kas, Jaloveckas ir Kupstys).

BARKIM LONDONO VALDŽIĄ

„Už vieną muštą duoda dešimt nemuštų“ 
— sako senas priežodis. Vadovudamasis 
šia sena išmintimi, siūlau kuodaugiau ir 
kuodažniau peikti ir barti bet kokią mū
sų valdžią. Barkim ne iš pykčio, pagiežos, 
bet iš meilės ir pagarbos. Badami įrody- 
sim kad sekam savo valdžios žygius, domi 
mės.jų darbais ir rūpinamės visų mūsų 
gerbūvių. ...

Šiuokart didžiąją ugnį gręškim į Lietu
vių Namų Bendrovę ir pakaitinkim Direk 
torius. Barkim, kad jie neinformuoja mū
sų apie Bendrovės sėkmės, nesekmes ię 
esamą jos finansinę padėtį. Barkim Direk 
torius, kad jie nekreipia dėmesio į mūsų 
patarimus, siūlomus planus ir ypač, kad 
jie nepaaiškina kodėl mūsų siūlymai ne
bandomi įgyvendinti.

pa-

Arba imkim giminingą reikalą. Savo 
spaustuvę turėjom jau keletą metų, o lie
tuviško laiškų popieriaus .ir lietuviškų vo
kų vis dar neturim. Ar yra koks nors 
teisinimas šio apkiautimo?

Praeitą savaitę gavau iš p. J. Dyvo laiš 
ką, kuriame jis aprašė lietuvių liaudies pa 
žiūras į karpas (Tai pirmasis ir, kol kas, 
vienintelis atsiliepimas į mano prašymą 
šiuo reikalu!). Laiško vokas tuojau atkrei 
pė į save kelių mano bendradarbių dėme
sį. Kairėj voko pusėj buvo-.braižinys: lie
tuviškų tautinių juostų pynė, kurios vir
šutinėj daly randasi Rūpintojėlio galva, o 
apačioj — Vilniaus Trijų Kryžių Kalno 
Trys Kryžiai. Braižinio viršuj užrašas: 
, My Country Lithuania“, o po kryžiais — 
„Vilnius Capital“. Gal menininkai šį brai
žinį kritikuos ir, žinoma, sukurtų šį tą gra 
žesnio, bet turint galvoj, kad čia mintis ir 
darbas yra eilinio lietuvio ūkininko, šį 
darbą reikia įvertinti labai gerai. Jis mo
ko mūsų visuomenininkus ambasadoriau
ti. Jei kasmet per Britų ir viso pasaulio 
paštus būtų perėję po 100.000 panašių vo 
kų ir atvirukų, tai būtų padaryta didelė 
propaganda Lietuvai. Svarbiausia, ši pro
paganda ne tik nieko nekaštuotų, bet dar 
duotų Bendrovei ar DBL Sąjungai pelno!

Luebeck. Vietos lietuviai ruošiasi iškil
mingai paminėti Tautos Šventę. Ta proga 
susituokia Kazys Sližys, Kanados armijos 
karys, su savo tautiete Klementina Jurku
te. Visi lietuviai džiaugiasi šia puikia po
ra ir nuoširdžiai rengiasi ją pagerbti.

Hamburg. Vienuolika vaikų išvyko į ka 
talikiškąją vaikų vasaros stovyklą Šveica
rijoje: Jakobs Bad, Gonten, Kanton St. 
Gallen. Pirmieji vaikų laiškai tėvams iš; 
spaudė džiaugsmo ašaraSį kad jų vaikai 
gali gražiai praleisti atostogas šveicarų dė 
ka gražioje Šveicarijos gamtoje, sveika- < 
me ore, kalnuose, puikioje lietuviškai kri- 
kščipniskoje aplinkoje. Šią stovyklą suor
ganizavo šveicarų-lietuvių šalpos draugija, 
kuriai sėkmingai vadovauja nenuilstamas 
lietuvių bičiulis p. B. Thoma. Stovyklai va 
dovauja rinktinės lietuviškos pajėgos.

Huettenfeld. Ryšium su Vokietijos Ka
talikų Kongresu Koelne atvyksta daug iš 
užsienių svečių ir į Vasario 16 Gimnaziją. 
Lankėsi labai retas ir augštas svečias — 
J. E. Kardinolas Pizza, kuris savo kelionė
je po Vokietiją sustojo tik keliose vietose. 
Malonu, kad jis daug dėmesio skiria lie
tuviams ir gimnazijai. Tai supranta ir la
bai vertina netik lietuviai, bet ir vokiečiai.

Hamburg. Daugelis mūsų tautiečių gau 
na komunistinę spaudą „Už sugrįžimą į 
Tėvynę*“. Jos niekas neskaito, nes viskas 
propagandinėje ir nelietuviškoje dvasioje.. 
Nežiūrint to, kad gavėjai grąžina šiuos lei 
dinius, Michailovo komitetas neduodą 
jiems ramybės su naujomis tos rūšies šiuri 
tomis. Paskutiniu laiku komunistinė spau 
da yra pasiųsta iš vienos Vakarų Vokieti
jos vietovės įvairių mūsų tautiečių vardu, 
kaip siuntėjų. Daug kas gavo laikraščius 
„atgal“ kaip siuntėjas. Buvo išspausdin
tas jo vardas, pavardė ir tikslus adresas. 
Hamburko lietuviai yra labai pasipiktinę 
tokiais „sniego akcijos pokštais“.

Iš Lietuvos yra pasiekusios šios knygos: 
1. Vilnius, Laurynas Stuoka-Gucevičius, 
Petras Kalpokas, D. Poška, A. Strazdas, S. 
Stanevičius, J. Biliūnas, J. Tumas-Vaiž
gantas, Pranas Vaičaitis, Ekonominė ir 
teisinė katalikų bažnyčios padėtis Lietu
voje (XV - XIX a).

PAJIEŠKOJ1MAI

Prašomi atsiliepti: JONAS DAUGĖLA, 
kilęs iš.Panevėžio miesto ir KAZIMIERAS 
MIŠKINIS, sūn. Igno, kil. iš Sodeliškio 
vienkiemio. Jie patys, arba žiną jų adre
sus, prašomi parašyti: Mr. S. Juodikaitis, 
402, Dovercourt Rd. Toronto, Ontario, Ca
nada.

VYTAS VOSYLIUS, prašomas, skubiai 
atsiliepti. Turima jam svarbių žinių. Rašy 
ti: K. Kursonas, Naafi. RAF St. Nuneham 
Park, Oxford.

STANISLAVAS BRIEDIS, kilęs nuo Jo
niškio, prašomas atsiliepti, arba žiną jo 
adresą parašyti: V. Alinskas, Malayans 
Teachers College, Brinsford Lodge, Wol
verhampton, Staffs.

Pernai DBLS Tarybos posėdy tarybi- 
n'nkas Pužauskas savo parapijos vardu pa 
teikė naudingų planų pluoštą Lietuvių So 
dybos gerbūviui pakelti. Įdomu, kiek tų 
siūlymų įgyvendinta. Jei nebandyta įgy
vendinti, tai kodėl?

Prieš keletą metų išbariau mūsų londo- 
niškę „vyriausybę“ už nevykusius, nesko
ningus ir gana brangius kalėdinius atviru—Juk jei laiškų popierių vokai ir atvirukai 
kus. Tada raginėū spaūsdinti meniškus, būtų tikrai meiliški ir patrauklūs ir pigūs, 
patrauklius, pigius tautiškai-religiškus ka tai jie rastų rinką Europos ir net užjūrio _ 
ledinius bei velykinius atvirukus. Deja, 
jau eilę metų perkam ir siuntiliėjdm sv'e- 
timtautiškus atvirukus...

JUOZAS BARTAŠKA prašomas atsiliep 
ti arba žinantieji jo adresą pranešti Vin
cui Mačiokui, 2, Sixth Street, Waterbury 
Connecticut USA.

lietuvių tarpe!
‘Tttd ko laukiam?

K. Valteris
SKAITYK 

„EUROPOS LIETUVĮ“!
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PLUNKSNAGRAUŽIO
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U Z RA S A I

j JEI LENINAS BUTŲ TURĖJĘS ĮPĖDINĮ...
.Maskvps spauda. neseniai kaltino augš- pasakytoje 20-tame Partijos kongrese, 

tųjų j/aldaninkų^aikus-už-tar, kad jietunį Chruščiovas pabrėžtinai reikalavo, kad bū 
per -daug pini^j'ir-ištvirkauja1, rengdami tų statomi internatai, kuriuose galėtų mo- 
neleistinus pobūvius.“Dabar iš Budapešto kytis vaikai pagal tėvų pageidavimą. Tė-

|[ PASAULYJE J

Nadlsu-orth, Glostershire. Susidūrus
pranešama, kad Vengrijos vadų vaikai' vai, kurie siunčia savo vaikus i tokius in- dviem sprausminiams RAF lėktuvams žu- 
naudojasi perdėtomis privilegijomis. Pra- ternatus, moka labai augštą mokslo mo- vo žymus britų lakūnas Brian Smith, Glos- 
nešime sakoma, kad tie vaikai mokomi pri kestį. Pagal 20-jo kongreso nutarimus, to- ter lėktuvų bendrovės bandymų pilotas.

Trys Sovietų Sąjungos „didieji'’* veikėjai 
bolševikinėje istorijoje įamžinti už šito
kius atliktus „izmus“: Leninas už komuniz 
mą, Stalinas už terorizmą ir Chruščiovąs 
už turizmą. Pastarasis ne tik pats mėgsta 
keliauti, bet organizuoja masines jaunimo 
ekskursijas iš „respublikų“ j plačiosios tė 
vynės taigas plėšiniams plėšti.

su

ap

Trys skaitytojai, paskaitę Dr. Valterio 
„prašymą“, kreipėsi į mane, prašydami nu 
rodyti smulkesnį gerb. Dr. Valterio adre
są. Savo laiškuose jie pažymi, kad ir be 
mano pereitos savaitės numeryje nurodytų 
būdų karpoms gydyti, jie taip pat turį Ve 
ceptus ne tik kaip karpas nugydyti, hęt 
kaip jas išauginti norimoje vietoje.

Kartą įbridus į medicinos sritį, pereitą 
savaitę, (ne karpos ligos reikalu), turėjau 
užsukti pas savo gydytoją, norėdamas pa 
tikrinti plaučius, kuriuos prieš kiek laiko 
užstačiau Kanados konsulatui. Gydytojo 
laukiamajame eilės lūkuriavo kelios po
nios. Jos, kaip ir negydytojai žino, labai 
dažnai mėgsta aplankyti sveikatos patarė
jus, ypač čia, Anglijoje, kur už tuos malo 
numus sumoka ne fabrikuose dirbą Vyrai, 
bet Jos Didenybės Karališkoji valdžia.

Mano gydytojo pavardė — Dr. J. Balįc- 
ki. Kilęs nuo Silezijos, atseit, Vilniaus 
klausimu yra visiškai kitos nuomonės, ne
gu, pvz., Z. Novakovski, kuris visuomet ra 
šo, kad — „mes be Vilniaus nenurimsim“..

Taigi, šis Dr. Balicki, išlydėdamas vie
ną poniutę iš savo mediciniško kabineto, 
šitaip kalbėjo:

— Pani, — sako jis, — reikia jums gero 
poilsio, ramybės ir šviežio oro. Važiuokite 
pas „litvinus“ į Headley Park. Po savaitės 
jums gn;š apetitas, gera nuotaika ir pra
nyks nostalgija ir nevralgija.

Krumpliais padaužęs man į tą vietą, 
kur, pagal mano visas anatomiškas žinias 
auga plaučiai, paklausęs per žarnelę lietu
viškos širdies plakimą, nusiėmė akinius 
ir šitaip tarė:

— Jums, mielas pone, reikia ramybės, 
poilsio ir gryno oro. Aš patarčiau bent sa 
vaitę nuvykti į Headley Park, kur labai ge 
ras maistas, jaukumas, miškas, ežeras,-.. '

— Gerai, daktare, bet kodėl būtinai į 
Headley Park?..

— Aš ten buvau! Tai liętuviškas Biršto 
nas, kuriame taip pat buvau 1939 metais 
internuotas. Dabar, kai skaitau Adomą 
Mickevičių, suprantu, kodėl jis parašė: 
„Litwo, ojczyzna ty moja!“..

| I 
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Pereitą sekmadienio rytą nuvykau į Vic 
torijos stotį pasitikti iš Vokietijos jauni
mo stovyklos grįžtančius Londono jauna
lietuvius. Grįžo jų septyniolika. Išbalę, 
siglamžę, smegenis išskalavę.

— Koks įspūdis iš tikrosios Europos? 
puoliau prie poetės Sadūnaitės, gražiai 
rašiusios sodybinę skautų stovyklą.

— Geras. Važiuojant per Vokietiją daž
nai į mūsų vagpnus įpuldayo mandagūs, 
pistoletą prie šono prisikabinę, kardu barš 
kindami vokietukai, reikalaudavę parody
ti pasus, lagaminus atidaryti...

— O kai atvykote Anglijon
— Let them sleep! — pasakė apsiblau

sęs muitinės pareigūnas, tikrinęs kaž kam, 
kaž kur lagaminus, bet ne mūsų.

Rusijoje, kaip ir kituose kraštuose, kas 
gali mokėti reikalaujamą kainą, turi bū
ti patekintas, šios naujosios Sovietų mo
kyklos — internatai, valdžios neapmoko
mi, bet, — buržuaziniu pavyzdžiu, ten mo 
kosi tik finansiškai pajėgių tėvų vaikai.

Naujoji Sovietų santvarka kaip tik ir

vačiuose, specialiai jiems įsteigtose, mokyk kios mokyklos turi būti pastatytos gražio- 
lose, tuo tarpu/kai'„Didžiojo Kunigaikščio se vietovėse.
Juozapo vaikai mokėsi valdžios mokyklo
se“. flšįi ■ ■■

Naujoji Vengrijos aristokratija net ir 
maudosi specialiose maudyklėse, kad ne- 
simaišytų su darbininkų vaikais. Niekas 
neatkreiptų ypatingo dėmesio į rusų augš 
tųjų valdininkų.'Vaikų chuliganizmą, ta
čiau tai iškilo ryšium su neseniai pradėtą 
kovą prieš, „asmenybių kultą“.

Nors sovietinė spauda kritikuoja naują
ją aristokratiją,? Įjet faktas lieka faktu. Ru 
sijoje išaugo naujoji augštuomenė, kurią 

. sudaro partijos,Ivįršūnės, technikai, -moks
liniukai, artistai-,-ąugštieji.. valdininkai ir 

’’ karininkįjaj šie -pareigūnai,, suprantama,
— Vadinas, jums Anglija geriau patin- pageidauja savo vaikams geriausių sąlygų vą Napoleonui. Rusai Napoleono neturi,

ka, ir nesivaržo 4ėį-.}auklėjimo lygybės... Įdo- bet jie stengiasi kaip nors ir kuo nors pa
. miausia tai, ,kąd ■ Sovįetijoje reikalas iš- keisti carus. Visa nelaimė, kad taip jų

Čia mes kaip namuos'/. Čia viskas pa naują, vadų kartą buvo oficialiai garbinamas Leninas nepaliko įpėdinių,
prasčiau, be žvangėjimų, be kardų ir be prįpaįįntas ir natvirtintas. Savo kalboje Klausimas būtų lengvai išspręstas...
pistoletų, — choru sušuko Visi Anglijos -
jaunalietuviai.

— O cup of tea! ■— riktelėjo viena Bu-
laityčių, ir pasileido per peroną prie ra
tuoto kiosko, popieriaus puodukuose par
duodančio arbatą. Čia Londonas, Anglija. ____ „ ....... -
Čia visi su arbata dieną pradeda ir ją su Spaudoje ’ nuolat. pasitaiko 
tuo pačiu gėrimu baigia... f

10.000 UKRAINIEČIŲ TREMTINIŲ

Vokiečių pabėgėlių spauda, vadovauda
masi Lenkijos komunistinės spaudos duo
menimis, rašo apie „dešimtis tūkstančių 
ukrainiečių“, pokariniais metais prievar
ta atgabentų į Lenkijai priskirtas rytines 
Vokietijos sritis. Ypač daug ukrainiečių 
buvę atgabenta į rytų Pomeraniją. Ukrai 
niečiai buvę prievarta gabenami, ypač 
įtartieji turėję ryšių su partizanais .. ir 
traktuoti kaip „antrosios klasės žmonės“. 
Prievarta atkeltiems ukrainiečiams buvu
si apribota judėjimo laisvė ir teisė grįžti nėra „buržuazinis palikimas* 
į Ukrainą. Visoje eilėje anapus Oderio- 
Neisės vietovių prievarta atkeldintieji uk
rainiečiai sudarą „stiprią mažumą“.

Kiti du lakūnai išsigelbėjo parašiutais.

Lisabona.. Iš Angolos pranešama, kad iš 
si veržė užgesęs lona vulkanas. Besiveržian 
ti ugnis ir lava sukėlusi paniką džiunglėse 
gyvenantiems drambliams, leopardams liū 
tams ir raganosiams.

Paryžius. Nicos, Cannes, Antibes ir Gra 
įgalina aristokratams ne tik gyventi, bet 586 gaisrininkai, kariuomenė ir 1.500 sava 
ir vaikus auklėti kitaip, negu tai daromą ' 
plačias ir paprastosios liaudies sluogsniuo 
se.

Anglų dienraštis „The Times“ pažymi, 
kad ’prancūzų revoliucija 1789 metaįs nu
vertė karalius tik tam, kad parengtų dir-

norių kovojo su milžinišku miško gaisru, 
grėsusiu Grasse miestui, kur gyvena 
Klimienė, buv. 
cūzijai, žmona, 
policininkai.

P.
Lietuvos ministerio Pran- 
Ugnį gesinant žvuo trys

Kiniečiai ir vėl numušėVašingtonas.
JAV žvalgybinį karo lėktuvą, skraidžiusį 
Formozos srityje. Žuvo 16 lakūnų.

Spekuliacija Lietuvoje
Pavergtosios ^Lietuvos komunistinėje Toliau „Tiesa“ pažymi, jog plačiausia 

_ “ > informacijų veikla išvystyta prekiaujant siuvamomis
apie spekuliacijos klestėjimą, šitokios in- mašinomis, motociklais, statybine medžia- 
fdrinacijoš kaip tik rodo, jog pavergtosios ga. Pavyzdžiui, Vilniuje supirktos siuva- 
Lietuvos gyventojas dar vis stinga įvairių mos mašinos ir stogams dengti skalda atsi 
kasdieninio vartojimo.gaminių. durianti Ukrainos Vinicoje. Kai pristingą

Bolševikinė propaganda bando spekulia kurių prekių, tai, pasak, „Tiesos“, speku- 
cijos paraiškas ^utapdinti su „buržuazi- liantai tuojau pat jų atgabena iš Rygos, 
nes visuomenės' palikimu“. Kviečiama vi Maskvos, Leningrado ir kitų miestų.

Tatai rodo, kad spekuliacija klesti ne 
tik Vilniuje ar Kaune, bet taip pat Rygoje, 
Leningrade ir bolševizmo sostinėje — Mas 
kvoje. O tuo pačiu tai yra liudijimas, jog, 
nežiūrint nuolatinių komunistinės spaudos 
pagyrų apie staigius pramonės šuolius, 
tiek pavergtoje Lietuvoje, tiek kitose So- 
vietųų Sąjungos srityse žmonės pasigenda 
ne tik medžiagos aprangai, bet ir skardos 
prakiurusiam stogui uždengti.

ELTA

Bonna. Amerikiečių kariuomenės teis
mas nuteisė keturis juodukus karius iki 
gyvos galvos ir tris po 40 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo už išprievartavimą 15-os 
metų vokietaitės.

Mexico City. Švietimo ministeris paskel
bė, kad Meksikoje yra 9 milionai beraščių. 
Trys milionai mokyklinio amžiaus vaikų 
nelanko mokyklų.

San Francisco. Respublikonų konvenci
ja San Francisco išrinko prezidentą Eisen
hower; savo kandidatu į lapkričio mėnesį 
įvykstančius naujo prezidento rinkimus.

Vice-prezidento pareigoms konvencija iš 
rinko dabartinį JAV vice-prezidentą Nix- 
on‘ą.

nes visuomenės palikimu' 
suomenė kovoti ^u šia yda:

„į., iš vienos pusės gerinant valstybinės 
prekybos darbą, ypač tiekimo, kruopščiai 
studijuoti vartotgjų .paklausą, kelti gami
nių kokybę, iš kįtos — neprileisti jokio Ii 
bęralizmo kovoje su spekuliantais“.

šitas pareiškimas, spausdintas „Tieso
je", kaip tik rodo, jog pavergtoje Lietuvo
je pasireiškianti spekuliacija toli gražu 

i“, bet pasėka 
ipasireiškiančilį trūkumų prekyboje, tieki
me ir gaminių kokybėje. O taip pat ir : 
koje reikiamų garbinių, šita stoka matyti 
iš tos pačios „Tiesos" aprašymo, nurodant, 
jog: Vilniuje randasi asmenų, kurie tur
gaus dienomis vaikšto, apsikabinėję „b- 
tais,- medžiagomis“:•. • ,. iHJ’.

, Turgavietėje „įsiveisė visa kategorija 
niekur nedirbant!!}} dykaduonių. Beveik 
' • 't ' X - V k ' - '

pardavinėja maį^tjarekybos ekspeditorius 
J. Andriukaitis. Be turgaus negali gyventi 
ryšininkas M. Maizlinas“.

Anot '„Tiesos“, Vilniuje spekuliacija klės 
tLdiena iš dienos?: ’

' ■'„Dar prieš tai,'iai skubą į darbą darbi
ninkai ir tarnautojai užplūsta gatves ir 
miesto autobusai perpildyti keleivių, keis
tą reginį gėlimą matyti prie Vilniaus cen
trinės' universėlinieš parduotuvės durų. Jie 
gerai pažįsta vietias kitą, kalba specialiu 
savo žargOnūi’ 11 ', • • -o* ->■

Ko gi laukia šiįie žmonės?

„KRYŽIUOČIAI“ LIETUVIŲ KALBA
H. Sinkevičiaus veikalas „Kryžiuočiai“ 

atspausdinti lietuvių kalba. Knygos kaina 
25 šil. 8 penai.

Kun, Ylos „Laisvės Problemos“ — 14/8. -------- ------ ---j-p-mu— ---------------- —
Gen. Raštikio „Kovos dėl Lietuvos“ — kas turgaus dieną kostiuminę medžiagą

50 šilingų. ---- -<---------------------------------------- j.-t—i...
Gerb. Enciklopedijos prenumeratoriai 

prašomi atsilyginti už 8-tąjį tomą.
DAINORA, 49, Thornton A v. London, W 4

LIETUVIAI MASKVOJE IŠKOVOJO 
TRIS AUKSO MEDALIUS

Rugpiūčio 4-16 dienomis Maskvoje vyko 
Sovietų Sąjungos „tautų spartakiada“., ku
rioje dalyvavo ir pavergtosios Lietuve; 
sportininkai. Aukso medalius laimėjo sun
kaus svorio 
kaus svorio ___
I. 5'00 metrų bėgime pirmąją vietą užėmę
J. Pipynė.

boksininkas Šocikas, pussun-
boksininkas Murauskas ir

GREITAI PATIKIMAI PIGIAI

su tikra pristatymo garantija

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

eksporto firma, turinti 10 metų patyrimą
išsiunčia siuntinius į Lietuvą

RAŠYTI LIETUVIŠKAI!
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SIUNTINĖLIAI Į VISĄ PASAULĮ ■
Vilnonės medžiagos, Įvairių rūšių oda, 
megstiniai, vilnos ir šilko skaros, ava- 

3* lynė, vaistai, maistas g
5 10 metų patyrmas ir nusavi turtin- §
g gi sandėliai garantuoja geriausi pa- į 
S tarnavimą jūsų giminėms g
< ir draugams krašte. r1
cfi C
£ Garantuotas siuntinėlių pristatymas m

M DIDŽIAUSI SIUNTINĖLIŲ NAMAI 3
| EUROPOJE >

I TAZAB & CO. LTD. i
§ Tazab House, 22 Roland Gardens, Jį

London, S.VV/7, England

SIUNTINĖLIAI Į VISĄ PASAULĮ

New Yorkas. Sovietų pilietis Petrov'as, 
dirbęs Jungtinių Tautų organizacijoje ver 
tėju, atleistas iš pareigų ir išsiųstas iš 
JAV už šnipinėjimą. Tai jau trečias sovie 
tų pilietis priverstinai apleidžiąs Jungti
nių Tautų organizacijos tarnybą dėl tų pa 
čių priežasčių.

Ženeva. Penki čigonai, vengrų čigonų 
orkestro muzikantai, atvykę į Ženevos fes
tivalį pasirinko laisvę ir 
nio azilio.

paprašė politi-

Londonas. Baronas Guy 
pardavė lenktynių arklį 
65.000 svarų sumą. Arklį pirko anglų ark
lių augintojų grupė.

de Rotschild’as 
, Tropique“ už

VASAROTOJO RŪPESČIAI PALANGOJE
„Tiesoje“ rašoma apie vienos vasarotojų 

šeimos Palangoje rūpesčius. Sunku gauti 
kertę apsigyventi. Trūksta daržovių, trūks 
ta ir duonos: Pietūs kainuoja 10-12 rublių. 
Tačiau kiekviename restorane gausu gėri
mų.

SSSR. Pirmą kartą po 1947 metų trims 
amerikiečams žurnalistams buvo leista ap 
silankyti Novosibirske.

Helsinki. Sovietų prezidentas Vorošilo- 
vas lankėsi Suomijoje. Priešingai negu bu 
vo spėliojama, ta proga rusai nepasiūlė 
suomiams jokių 
čias pagal savo 
puri lieka rusų

teritorinių nuolaidų. Tre 
dydį Suomijos miestas Vi 
rankose.

VASARVIETĖ, KURIOJE MIRĖ NAŠLĖS 
Spauda, ypač mėgstančioji sensacijas, 

Jie žino gerai,, mokyti neręikią. U va- plačiai rašo apie pasklidusius gandus, jog 
, landą, kai atsiveria parduotuvės durys, jie užregistruota visa eilė paslaptingų mirčių 

pirmieji apgula prekystalius ir žaibišku Eastbourne kurorte. Reuterio telegramų 
greitumu išperka visas, kaip jie sako, „auk agentūra paskelbė, jog esama gandų, kad 
sinės prekes“, — žodžiu, tas prekes, kurių tokių paslaptingų mirčių skaičius siekiąs 

300! Daugumoje tos aukos esančios tur
tingos našlės, mirusios keista mirtimi. Eie 
gantiško pietų Anglijos kurorto, Eastbour
ne, policijos viršininkas Mr. Richard Wai 
ker ryžosi kviestis į pagalbą Scotland Yar 
dą po to, kai visos eilės apleidusių šį pa- 

. . . ...... ' šaulį turtingų našlių artimieji kreipėsi j
Ketteringo bažnyčios komitetas vado- jį, pareikšdami abejonių dėl keistai suda- 

vaujams .p. J. Bakaičio, š. m. rugpjūčio m. rytų testamentų. Policija gavusi daug ano

sines prekes'.
retkarčiais jaučiajnas trūkumas'

KETTERINGAS
LIETUVIŠKAS SEKMADIENIS

ketteringe

26 dieną sukvietė lietuvius į pamaldas. 
Klebonas kun. A. Kazlauskas laikė mišias 
ir pasakė gražų pamokslą. Per mišias bu
vo sugiedota „Pulkim ant kelių“ ir kitos 
giesmės. Pagarba ir padėka p.p. Nagiams 
ir Pužauskams- už- vadovavimą giesmėms 
ir visiems talkininkams — giesmininkams, 
kurių tarpe buvo gražus būrys lietuvių iš 
Ketteringo, Corby, Northamptono ir kitur.

Po pamaldų klebonas kun. -A. Kazlaus
kas pašventino pj>. Bakaičių naujai pasta 
tytus namus dalyvaujant dideliam svečių 
būriui. P.p. Bakaičiai pavaišino svečius, 
kaip pavyzdingi ūkininkai Laisvoje Tėvy
nėje Lietuvoje. Gražiai priimti svečiai su
dainavo keletą, lieįuyiškų dainų.

Vakarų Vokietijos trans-Baden-Baden.
porto ministeris Dr. Seebohm čia atidarė 
baigtą statyti dar vieną dalį tiesiamos tarp 
Hamburgo ir Bazelio autostrados. Auto
strada bus baigta statyti 1965 metais.

Delhi. Pranešama, kad lenkų ministe
ris pirmininkas Cyrankiewicz čia lankysis 
š.m. lapkričio mėnesį. Jis tarsis su Nehru 
dėl išplėtimo prekybinių santykių tarp 
Lenkijos ir Indijos.

Bonna.
lėktuvas
video, Rio de Janeiro ir Buenos Aires.
Vedami pasitarimai
Lufthanzos lėktuvais

Pirmą kartą po karo Lufthanzos 
nuskrido iš Frankfurto į Monte-

atidaryti pastovią
aptarnaujamą oro su

niminių laiškų, kuriuose kalbama, jog 
Eastbourne ponios buvusios „išekspedijuo 
tos į geresnį pasaulį“ finansiniais tikslais. 
Paskutinioji byla liečia Mrs. Gertrude Hu 
liet, penkiasdešimties dviejų metų našlę, 
- mirusią š.m. liepos mėn. 23 d. ir palikusią 
109.000 svarų, prieš pat mirtį paveldėtų 
iš jos vyro.

Dabar policija apklausinėje daugelį as
menų, gyvenančiu liuksusinėje rezidencinė 
je vietovėje. Kai kurie laikraščiai spėja, 
kad Scotland Yardas pareikalausiąs iškas
ti ir padaryti skrodimą visos eilės paslap
tingai mirusių našlių lavonams. Kalba ei
na apie naują, sensacingą 20-jo amžiaus 
„mėlynbarzdį“...

Dėl išvykimo Amerikon parduodama arba 
išnūdmuojama gerai veikianti BALDŲ DIRB
TUVĖ Londone su patalpomis ir visais Įrengi
mais. Gera proga lietuviams, turintiems nedi
delį kapitalą, verstis savarankiškai.

%: v Ai Makauskas Ltd., 15a, Hackney Rd., London. E 2.
■ ‘ Tel. SHO 8665

, kU'.- .1 'U ........... ’ "■
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sisiekimo liniją tarp Vakarų Vokietijos ir 
Pietų Amerikos.

VVashtngtonas. čia paskelbta statistika 
nurodanti, kad vedybų skaičius JAV didė
ja. Šiemet vedusių asmenų skaičius JAV 
atsiekė 81.750.000. Palyginti 1950 metais 
JAV vedusių asmenų buvo 75 milionai ir 
1940 metais 60.250.000. Beveik 70 nuošim
čių daugiap kaip 15 metų amžiaus sulauku 
šių amerikiečių yra vedę. Statistika taip 
pat rodo, kad didėja skaičius vedybų tar
pe jauno amžiaus žmonių.

Spring Green, Wisconsin. Garsusis ame 
rikietis, architektas Mr. Frank Lloyd 
Wright planuoja pastatyti Čikagoje 510 
augštų dangoraižį. Dangoraižis numato
mas pastatyti ežero pakrantėje, Jis bus 1 
mylios augščio ir jame įrengtuose biuruo
se galės dirbti 100.000 tarnautojų. Pasta
čius šį dangoraižį milžiniškasis New Yor- 
ko 102 augštų Empire State pastatas pa
lyginti atrodys kaip nykštukas. Čikagos 
dangoraižis bus penkis kartus didesnis už 
Eifelio bokštą...

Barcelona, šeštojo JAV laivyno karo lai 
vai, kurie turėjo lankytis Barcelonoje 
vo įsakymą koncentruotis Viduržemio jū
roje. Vizitas į Barceloną atidėtas.
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