
SENI IR NAUJI BUDAI LIETUVYBEI IŠLAIKYTISekdami lietuviškąją spaudą, pastebėsime, jog paskutiniuoju metu vis daugiau rašoma apie nutautimo pavojų, jo priežastis, dejuojama dėl mūsų tautiečių abejingumo šiuo reikalu ir siūloma įvairiausių receptų (deja, dažniausia pasenusių) tai ligai gydyti. Nutautimo ir tautiškumo išlaikymo tema yra beveik neišsemiama, todėl jąja kalbėti niekad nebus perdaug. O plačiai tą reikalą kedendami, mes greičiau surasime ir priemonių tam dideliam pavojui, jei jau ne prašalinti, bent tolyn nustumti.Nutautimą greitinančių priežasčių yra daug, tačiau mes jas, pagal jų pavojingumą, dažniausia netiksliai įvertiname, pirmoje eilėje kaltindami įvairiausius išorinius pavojus, o savo kiekvieno asmeninę ir visuomeninę kaltę tik prabėgomis paminėdami. Pagal seną įpratimą kaltės vis ieškome kituose, Ar ne laikas būtų daugiau dėmesio kreipti patiems į save?Kiek maža naudos teturime iš tų senųjų tautiškumui išlaikyti patarimų, jau matome iš šiandieninės padėties. Pavarty kime tik lietuviškosios spaudos puslapius. Tik retas laikraštis nesiverčia ginčais. Kaip taisyklė, tai beveik kiekviename numeryje užtiksime ilgų „samprotavimų“, išvedžiojimų, įrodinėjimų, priekaištų, šmeižtų. Iš menko, vieną asmenį telie- čiančio dalykėlio sukuriamos valstybinio masto „aferos“, o ginčai dėl kiek svarbesnio reikalo tęsiami jau dešimtmečiais. Taip ir prisimena pirmaisiais tremties metais vykusios vidaus „kovos“ stovyklose dėl valdžios. Kas iš jų liko šiandien? Dažnas sunkiai beįsivaizduoja, kaip jis tuomet galėjo taip žemai nupulti ir taip „smarkiai“ „kovoti“ dėl niekų. Tas patyra ir šiandien, tik kitoje — aukštesnėje plotmėje. Ginčų objektai iš buvusių stovyklos ribų prasiplėtė iki visą mūsų bendruomenę „liečiančių reikalų“. Besiginčijantieji, besikoliojantieji niekaip negali su prasti ,kad tie jų tariamai „svarbūs“ reikalai daugumai lietuvių visai neįdomūs, iki gyvo kaulo įgrįsę, nusibodę. Jei dar iš ~7 senesniųjų kai kas tuos ginčus seka, ta‘ dalis jų daro dėl to, kad galėtų pasijuokti, nes šiaip mūsų spaudoje jumoro sritis itin apleista, dalis apetitui sumažinti, kad šiek tiek nukristų per aukštas svoris. O ką gauna iš tokios spaudos jaunimas? Nei jis tų ginčų supranta, nei prisimena anuos laikus, kuriuos nuo mūsų skiria 20-30-40 metų atstumas. Kas toje „senovėje“ įvyko, jam neįdomu, pagaliau jis ir laiko neturi praeities mėšlyne kasinėtis. Jaunuolis, porą kartų paskaitęs lietuvišką laikraštį ir jame nieko sau įdomaus neradęs, ims svetimą, kuris aktualesnis, pritaikytas šių dienų gyvenimui, kur aptariama kiek viena nauja problema, propaguojama nau ja mada. Nė vienas mūsų nenori būti atsilikęs nuo gyvenimo. Kiekviename žings nyje susiduriant su kitataučiais, kalbama ne vien apie politiką. Yra daug kultūrinių, ūkio, mokslo, meno, filosofijos, religi jos ir kitų sričių, kuriomis domisi kiekvienas prasilavinęs žmogus. Deja, kiek apgai lėtinai visa to maža užtinkame mūsų spau doje. Čia jau dėl lietuviškosios spaudos mažėjančio skaitytojų kiekio, dėl jos krintančio populiarumo kalti ne vien politikieriai, bet ir laikraščių redaktoriai, duo darni perdaug vietos tiems visiems „veikėjams“. Daug daugiau būtų pasitarnauta tautiškumui išlaikyti, jei spaudoje pakan karnai rastume rimtos medžiagos, skirtos visokioms aktualioms gyvenimo problemoms. Rimtos medžiagos, ne vien tik kri tikuojančias, visais būdais suniekinti besistengiančias mintis. Vis tiek, tegu būna aptariama kokia knyga, vertinama filmą, artistai, kalbama apie modernius ir moderniausius šokius, naujausią madą, kitų tautų papročius, tarpplanetinį susisiekimą, diskutuojamas socialinis draudimas, politinės partijos ,karo vadų gerosios ir blogosios pusės ar pagaliau rašoma apie automobilių naudingumą, vėžio ligos plėtimąsi ar naujos kometos pasirodymą. Kai mūsų spauda bus aktuali, įdomi, tikrai jai netruks skaitytojų, ją brangins ir priaugantieji ir jaunimas. Tuo pačiu nutautimo pavojus jau bus mažesnis.Skundžiamasi, dejuojama, kad jaunimas mažai telanko lietuviškus parengimus, net lietuviškų pasilinksminimų vengia. Nepakanka vien reikalauti, nes viskas, kas atliekama ,kaip pareiga, dažniausiai atliekama nemielai. Jaunimas gausiai lankytųsi į kiekvieną mūsų subuvimą, jei ten ja" . būtų duodama daugiau, nei panašūs kitataučių parengimai. Paskirkime dalį programos jaunimo reikalams, duokime nema ža laiko tai muzikai ir šokiams, kuriais domisi ir žavisi viso pasaulio jaunimas. Patinka mums ar ne, tai skonio reikalas Bet jei jaunuolis visą vakarą negirdės mo dernios muzikos, — jis nuobodžiaus, ii sekantį kartą be lazdos jo į tokį pobūvį nebgnuvarysi. Kaip savo metu jokia pasaulio galybė nesulaikė valso, o vėliau 

tango ar fokstroto plėtimosi, taip niekas nesulaikys ir moderniškiausių jų šių dienų šokių ar keisčiausios (mūsų ausims) muzikos. Tegu jaunimas šoka ir klausosi lietuviškoje aplinkumoje. Kartu jis ten išgirs tautinės muzikos, pamatys liaudies šo kius, suras savo širdyje vietos ir jiems. Svarbiausia psichologiškai jis nesijaus menkavertiškesnis už savo bendraamžius amerikiečius, anglus, australus ir p.Taip pat ir vargo ir šeštadienio lietuviš koše mokyklose nereikia pasitenkinti vien grynai lietuviška programa. Reikia surasti laiko vaiko-jaunuolio charakterio auklėjimui, neleidžiant išsivystyti mažavertiš kūmo kompleksui. O tai reiškia, kad, tos mūsų mokyklos savo programa, net ir vaiko akimis žiūrint, savo skelbiamomis min timis turėtų būti modernios. Pirmieji įspūdžiai, pirmieji patyrimai visad yra patvariausi. Todėl svarbiau už puoduką pieno pamokų metu, kad lietuviukai su savo vargo mokykla pirmą kartą nueitų į zoologijos sodą, kad jie su vargo mokykla pirmą kartą gyvenime pamatytų cirką, su vargo mokykla aplankytų muziejų,'pamatytų pakankamai kultūrinių filmų ar daly vautų kokiame kitame „labai svarbiame“ (pvz., sportiniame) parengime. Net tautinius šokius mokysis ir šoks daug mieliau, jei mokytojas nevengs duoti patarimų mo dėmiuosiuose. Jie jausis tuomet neatsili- kę nuo gyvenimo, dar daugiau — jie galės imponuoti prieš savo naujuosius draugus. Už visą tai lietuviukai bus dėkingi lietuviškajai mokyklai, lietuviškajai aplin kai ir pasididžiuodami skelbsis, kas jie esą. O tokie jau taip greitai nenutautės.
LITUANIZACIJAPasaulyje gimė naujas žodis — lituani- zacija. Jo autorius — George Mikes. Jis neseniai išleido knygą, vardu „The Hungarian Revoliution“.George Mikes gimimo vengras, bet britų pilietis. Kilus Vengrijos revoliucijai, BBC televizijos buvo paprašytas vykti į Vengriją ir pranešinėti apie įvykius. Grįžęs išleido minėtąją knygą.Pradžioje autorius apibūdina Vengrijos istoriją tarp dviejų karų, palaipsniui prieidamas prie naujųjų įvykių. Čia jis pakaltino ir Ruzveltą, kurio neapdairi ir ego istinė politika atidavė Rytų Europą į Sovietų nagus.Karo pabaigoje buvo pakankamai prisiklausyta rusų propagandos ir tikėta, kad rusai ateina kaip draugai, bet ne kaip užkariautojai. Tačiau dabar rusų barbariš kas elgimasis Budapešte ir visame krašte, baisios žudynės, plėšimai ir nepabaigiamas moterų prievartavimas giliai sukrėtė gyventojus. Žmonės, jei ir neatleistų, neužmirštų įvykių ,tai gal bent suprastų, kad rusai, mongolai ar kirkizai nėra aukš tos kultūros, kad karys, kovojęs fronte, ga Ii išeiti iš ribų, bet tą supratimą sugriovė rusiškojo komunizmo beprasmė propaganda, kuri visa jėga buvo šūkavusi, kad sovietų kariai yra tikri džentelmenai, kad visos istorijos apie netinkamą karių elgesį yra skleidžiamos hitlerinių fašistų, bestijų ir t.t. Žinoma, sunku patikėti propagandos mašinai, kai žmonių, akys, o ypač moterų kūnai, ką kita liudijo, ir toji beprasmė propaganda iš karto parodė, ko vertas yra sovietų žodis.Toliau autorius smulkiai dėsto sovietų machinacijas, kurias vykdant buvo likviduotos visos politinės partijos, o valdžia atiduota į vengrų komunistų rankas, taip pat iškelia vengrų vadų tarpusavio santykius.Pasirodo, komunistinis režimas padarė gan gerą pradžią. Jis pasiekė tam tikrų rezultatų: dingo nedarbas, atostogos pasidarė apmokomos, darbininkas galėjo atostogauti aristokratų pilyse, o, svarbiausia, valstiečiams buvo išdalyta žemė. Tačiau visa nelaimė — tai komunizmo sistema, kuri niekais pavertė tariamąją, bent teorinę gerovę. Pagal tąją sistemą: 1) Vengrija buvo verčiama pamėgdžioti S. Sąjungą; 2) Sovietai apiplėšinėjo Vengriją, panaudodami ją savo gerovei kelti; 3) Gamyba išvirto į savo rūšies dievybę; 4) Baimė atnešė keisčiausias pasėkas.Autorius dabar didele jėga dėsto tenai brendusius įvykius: smurtą, brutalumą, sadizmą, planavimą .kuris privedė prie ūkinės katastrofos. O kada atrodė, kad visa tauta jau paskendusi teroro košmare, Rusijoje pribrendo nauji įvykiai, ir Chruš čiovas viešai pasmerkė stalinizmą. Tai buvo pirmoji vilties žiežirba, ir įvykiai, nors ir lėtai, dabar pradėjo plaukti jau vilties kryptimi. Pro teroro uždangą pirmieji prasiveržė plunksnos žmonės, o bolševikų vadai buvo apimti netikrumo, tai pradžioje nereagavo, leisdami pasireikšti ir drąsesnei minčiai. Tuojau subruzdo stu dentai ir kiti intelektualai, patraukdami

Iki šiai dienai dar niekur neteko nei skaityti, nei girdėti apie magnetofono juos tų panaudojimą lietuvybei palaikyti. Ši moderni priemonė, mažai tekaštuojanti, nedaug tereikalaujanti darbo, galėtų nepaprastai praturtinti mūsų visų kultūrinį gyvenimą. įrašius į tas juostas statomuosius scenos veikalus, operetes, chorų dainas, įkalbėjus vaidinimus, įvairius mūsų klasikų—rašytojų, poetų kūrinius, — susidarytų galimybė kiekvienoje vietovėje, kur bent keli lietuviai gyvena, suruošti veik tikrus literatūros vakarus, praturtin ti kiekvieną susirinkimą, įgalinti padaryti prasmingus ir įdomius tautinių švenčių minėjimus. Juostos daug nekaštuoja, jas galima būtų siųsti iš vietovės į vietovę, o patį aparatą įstengtų reikiamai dienai išsinuomoti net ir pati neturtingiausioj! lie tuvių apylinkė Vokietijoje. Tik įsivaizduo kime, kiek džiaugsmo-turėtų mažomis gru pėmis gyveną tautiečiai, girdėdami mūsų garsiuosius solistus, klausydamiesi lietuviškos muzikos, vaidinimų, eilėraščių ir ne betkaip, bet gražiai, prasmingai perduotų.Čia mano keliamosios mintys nėra visai naujos. Panašia prasme jau yra pasisakę V. Banaitis, M. Musteikis, kun. J. Aviža ir kiti. Bet kalbėti ir judinti reikės tiek ilgai, kol sukrus ir dirbti pradės tie, kurių rankose glūdi galimybės tiems visiems projektams įgyvendinti, kol ne vien žodžiais, bet ir darbais bus imta kovoti su visais nutautėjimo pavojais.
, L. S.

su savim mases. Komunistų viršūnės aiškinosi su savo Kremliaus viešpačiais, intriguodami vienas prieš kitą. Tą netikrumo valandą įvyko pirmoji demonstracija, pasigirdo vis drąsesni žodžiai, prasiveržė šūviais praskambėjusi lava. Vengrų tauta pasiryžo krauju išsikovoti laisvę. Sunku nesijaudinti, skaitant apie tą nelygią kovą, jaučiant tą tamsią brutalią jėgą, kuri dusino vengrų laisvės troškimą.Trečioje knygos dalyje, kalbėdamas apie busimuosius ateities įvykius, autorius sako, kad Sovietai Vengrijoje dabar turi du galimus kelius. Jie vis dar gali pasitraukti iš Vengrijos ,arba jie gali Vengriją paversti Lietuva. Pastarąjį sakinį cituoju angliškai: „The Lithuanisation of Hungary means the deportation of about a million people (refugees might well be counted in this case, as deporters), their replacement by Soviet settlers, and the turning of Hungary into a military colony (lietuviškai: Vengrijos sulietuvinimas reiškia išgabenimą apie milijono žmonių — pabėgėliai šiuo atveju gali būti laikomi tremtiniais, — pakeitimą jų sovietiniais nauja kuriais ir krašto pavertimą karine kolonija).Tačiau autorius primena, kad Vengrijos pavertimas antrąja Lietuva sovietams reikštų palaidojimą visų vilčių sustiprinti savo įtaką viduriniuosiuose Rytuose ir iš viso Azijoje. Su karčia ironija jis rašo, kad jei rusai paverstų Vengriją karine kolonija, tada Vakarai pareikštų savo gilią užuojautą, nulašintų šiek tiek ašarų ir pasiųstų šiltų kelnių, o tai gerai, nes žmonės jų reikalingi, žinoma, ir Jungtinės tautos parašytų daug ir gerų rezoliucijų, bet Vengrija būtų palikta po rusų batu.Tačiau ,jei Rusija nutartų paversti Veng riją antrąja Lietuva, pasaulis turėtų daugiau padaryti .negu nulašinti ašarų ir aprūpinti Vengriją kelnėmis. Jungtinės tautos turėtų paskelbti Rusiją agresore, nutraukti su ja visus kultūrinius santykius ir tai tęsti tol, kol rusai nepakeis savo nusistatymo Vengrijos atžvilgiu.Mes nežinome ateities, bet mažoji Lietuva veltui šaukiasi teisybės. Ar Vengrijos įvykiai pabudins pasaulio sąžinę, — parodys ateinantieji metai.
V. S.

JURGIO SAVICKIO KNYGALietuvių Rašytojų Draugijos rūpesčiu skiriamoji kasmetinė literatūros premija už 1956 metus atiteko Jurgio Savickio kny gai Žemė dega.Diplomatas ir elegantiškasis mūsų rašytojas Jurgis Savickis yra jau miręs, o Te- rros leidykla dabar yra išleidusi du tomus jo literatūrinių užrašų.Premiją nubalsavo rašytojai. Pirmojo balsavimo metu Savickio knyga buvo gavusi 18 balsų, o A. Gustaičio 14; kiti balsai pasidalijo tarp kitų knygų. Perbalsuo- jant varžėsi jau tik 2 knygos, ir dabar Savickio Žemė dega surinko 40 balsų, o Gus taičio Anapus teisybės 21 balsą.Pirmas dar toks atsitikimas, kad miru-
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TRĖMIMAI VENGRIJOJE IR 
BULGARIJOJENeseniai iš Budapešto buvo išgabenti „liaudies priešai“, ypač šeimos tų, kurie dalyvavo sukilime. Dabar Vengrijos vidaus reikalų ministeris skelbia, kad iki rugsėjo mėn. bus saugumo sumetimais pa tikrinti visi gyventojai.Trėmimai prasidėjo ir Bulgarijos sostinėje Sofijoje — visų „buržujų“ ir įtariamųjų. Buvo pradėta vežti Vengrijos įvykių metu, dėl to manyta, kad tai tik laikina priemonė. Naujieji išvežimai rodo, kad tai nieko bendra neturi su laikinumu.
BRITŲ VYRIAUSYBĖ PALEIDŽIA 
VYSK. MAKARIOSDėl neramumų Kipro saloje laikytas ištrėmime vysk. Makarios britų vyriausybės nuspręstas dabar paleisti. Iš jo buvo reikalaujama pasmerkti terorą. Jis atliko tai, nors ir švelnesnėje formoje, negu buvo reikalaujama.
AMERIKOS LAIVAI TAIP PAT DAR 
NESINAUDOS SUEZUAmerikos vyriaūsybė patarė savo laivų savininkams dar nesinaudoti Suezo kanalu, kol nebus sutvarkytos „fizinės ir teisinės kliūtys“. O kanalas normaliai pradės veikti apie balandžio mėn. vidurį.
BRITŲ IR PRANCŪZŲ LAIVAI DAR 
NESINAUDOS SUEZUBritų ir prancūzų laivams dar kol kas neįmanoma pasinaudoti pravalytuoju Suezo kanalu, nes yra dar neaiškumų dėl atsilyginimo. Britai ir prancūzai savo metu užšaldė Egipto sąskaitas savo bankuose,dėl to tų kraštų pinigai dabar Egipte laikomi negaliojančiais apmokėti už laivų praleidimą.
LENKAIKASYKLOMS NORĖTŲ 
SVETIMO KAPITALOLenkai kreipėsi į Jungtinių Tautų Ekonominę Komisiją Europai, siūlydami privačiam Vakarų Europos kapitalui rinką Lenkijos kasyklose. Lenkija nori pakelti anglies gamybą, bet Vakarai siūlymą sutiko abejingai.
MOTERYS LYGIOS SU VYRAISVakarų Vokietijos darbo teismo patvarkymu ten moterims bus mokami tokie pat atlyginimai, kaip ir vyrams, kai jos atlikinės vyro darbą.
DIDŽ. BRITANIJOJE SREIKAS 
STIPRĖJAMetalo apdirbimo įmonių pradėtasis streikas vis didėja, šeštadienį dar pusmil- jonis darbininkų pradėjo streikuoti,
SOVIETAI KALTINA VAKARIEČIUSMarš. Bulganinas apkaltino Ameriką ir Didž. Britaniją, kad jos Bermūdos konferencijoje sutarusios laikytis ligšiolinės savo politikos, pasiskirstymo į karinius blokus ir ginklavimosi varžytynių. Kaip žinia, abu kraštai ir toliau tęs atominių bom bų bandymus, o Amerika prižadėjo dar duoti britams atominių ginklų. Dėl to Bulganinas, ypač britams, prikišo sunkią atsakomybę, kuri teksianti dėl tokios politikos.
BRITAI SPROGDINS TRIS BOMBASBritai yra nusistatę šiais metais išbandy ti bent tris hidrogenines bombas. Bandymai mus vykdomi Christmas saloj. Pirmoji bomba numatoma sprogdinti gegužės mėn., o kitos dvi birželio mėn.
MIRĖ HERRIOTPrancūzijoje mirė radikalų vadas He- rriot, tris kartus buvęs ministeriu pirmininku, 50 metų buvęs Liono miesto burmistru ir po pastarojo karo pirmininkavęs parlamentui.
KANADA DUOS BRITAMS
URANIJAUSBermūdos konferencijos metu Kanados ministeris pirmininkas yra pažadėjęs pagal ilgalaikę sutartį duoti britams urani- jaus.
LAIMĖJO PREMIJĄšiam autoriui paskiriama premija. O Savickiui net ir mirusiam reikalingas pinigas, ir jis atėjo labai laiku. Jo palaikai palaidoti laikiname kape. Po kelerių mėtų taip ir dingtų kaulai žmogaus, kuris turi didžių nuopelniį mūsų raštijai, nes ta vieta bus pradėta judinti kitų palaikams. Be to, pastoviau palaidojus, reikėtų taip pat bent kuklaus paminklo, kad ten ilsisi mums brangus literatūros džentelmenas ir laukia laiko grįžti namo. Visam tam reikia bent 1500 dolerių. Trečdalį tos sumos dabar sudarys premija.Balandžio 6 d. premijos paskyrimo proga Čikagoje ruošiama speciali Savickio akademija.

DIENOS -|
GRĄŽINAMI IŠ RUSIJOS LENKAIKaro metu ir po karo iš Lenkijos sovietai buvo išgabenę apie pusę milijono žmonių. Dalis tų imtinių buvo išžudyta, dalis išsilaisvino išeidami į Anderso armiją. 1955 m. nedidelis skaičius buvo grąžintas jau namo. Pagreitintas grąžinimas pradėtas 1956 m., o dabar turtėų grįžti visi likusieji.
IMRE NAGY JAU NUGABENTAS 
RUSIJON?Remdamasis Vienos politinių sluoksnių žiniomis, „E.Z.-D.“ praneša, kad antisovie- tinės revoliucijos metu trumpai buvęs Vengrijos ministeriu pirmininku Imre Nagy išgabentas į Odesą. Numalšinus sukilimą, jis buvo išviliotas iš Jugoslavijos ats tovybės Budapešte ir nugabentas' į Rumuniją. Kaip spėjama, sovietai bus pabūgę, kad Europoje prie jo neprieitų Jungtinių Tautų komisija Vengrijos įvykiams tirti.
BUVĘ SAUGUMIEČIAI — DABAR 
PLĖŠIKAIKaip rašo „E.Z.-D.“, rytinės Lenkijos da lies kaimuose, ypač Baltstogės ir Lomžos apylinkėse, gyventojai labai kenčia nuo plėšikavimų. Dabar policija išaiškinusi, kad tuos gausius plėšimus vykdo buvę bol ševikiniai saugumiečiai (UB), kurie, atleisti iš tarnybų, neatidavė ginklų ir susimetė į gaujas.
ŽEMĖS REFORMA IRAKEIrake iki šiol žemės gavo 557 bežemiai. Bet pagal palaipsniui vykdomąjį planą jos gaus gana daug gyventojų, ligi šiol nedirbamos ar neturėjusios drėkinimo. Taigididžioji tos žemės dalis atkariaujama iš dykumų.
ISPANIJOJE NĖRA RAMUIspanijoje stiprėja pogrindžio judėjimas. Šiuo metu sklinda atsišaukimai, kvie čiantieji piliečius nedalyvauti jubiliejiniuose minėjimuose (20 metų, kaip panaikinta demokratinė respublika ir įvesta dik tatūra) ir minėjimo dienomis nepirkti laik raščįų.Kaip opozicijos stiprėjimo ženklas nuro domi pernykščiai ir šiemetiniai studentų tarpe vykusieji neramumai.
NAUJI NERAMUMAIEgiptas vėl provokuoja incidentus Gazos srityje, norėdamas atgauti pilną jos kontrolę. „Mirties savanoriai“ vėl pradeda teroristinę veiklą.JTO diskutuoja kaip išvengti naujo kon flikto Artimuose Rytuose. Tuo tarpu Izraelis grasina panaudosiąs jėgą, jei JTO energingai nesudraus Egipto. Savo kariuo menę Izraelis siunčia J pasienį.
MIRĖ ADM. BIRDAmerikos admirolas Richard E. Bird — poliarinių ekspedicijų veteranas, neseniai staiga mirė širdies smūgiu. Tarptautiškai jis buvo pripažintas pačiu garsiausiu mūsų laikų tyrinėtoju, širdies smūgis jį užtiko penktąjį kartą grįžtant iš Pietų Ašigalio. Ištyręs surinktus stebėjimus, jis vėl buvo planavęs ruošti šeštą ekspediciją.
TUNELIS PER MONT BLANCPereitą mėnesį Prancūzijos parlamentas ratifakavo sutartį, pagal kurią bendromis jėgomis su Italija bus pradėtas Mont- Blanc — aukščiausiojo Europos kalno — pragręžimas. Dirbs nuolat 5.000 darbininkų ir 1.000 technikų ir inžinierių. Darbai bus pradėti dar šio mėnesio pradžioje. Pagal planą pirmasis traukinys jau turėtų pravažiuoti Mont-Blanc tuneliu po trijų metų — 1961 m. Kelias iš Torino į Paryžių sutrumpės 232 km. Tunelis bus 7 m. aukščio, 8 m. ir 80 cm. pločio, o ilgio jis bus 11.900 m. Mont-Blanc turi 4.807 m. aukščio. Gręžimo darbai pradedami iš abiejų pusių — iš Prancūzijos ir Italijos.
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KAMPANIJA PRIEŠ JAUNIMO 
„SUBURŽUAZĖJIMĄ“(E) Okupuotoje Lietuvoje ir kitoje sovietinėse respublikose dabar duotas signa las pradėti plačią kampaniją prieš jaunimo ir ypač studentų „suburžuazėjimą“. Šita „ideologinė ofenzyva“ pradėta ryšium su visasąjunginio komjaunimo centro komiteto posėdžiais. Sovietinių kraštų jaunimas mintąs „gandais“ ir „išmislais“, jaunime esą pastebima „nihilistinė“ ir „nesveika“ laikysena, ir panašiai. Toji „perauklėjimo“ ofenzyva būsianti nukreipta ypačiai į aukštesniųjų mokyklų jaunuolius. Dėl jų bolševikų vadovybė labiausiai ir jaudinasi, nes tokie „buržuazinių palinkimų“ jaunuoliai, išėję į gyvenimą, galėtų tas nepageidaujamas pažiūras platinti ir tarp kitų. Iš viso numatyta sustiprinti marksizmo leninizmo skleidimą tiek miestuose, tiek provincijoje.
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KLASIŲ KOVOS DOGMA Romano konkursai, premijos 
ir kas toliau

SENOVĖJE ŽVĖRYS DRASKĖ 
PAVERGTĄJĮ. BOLŠEVIKINIAI 

OKUPANTAI DRASKO ŽMOGAUS VIDŲ. 
O ISTORIJA — KLASIŲ KOVOS 

PRIEŠINGYBIŲ KĖLIMAS

Prof. Dr. ZENONAS IVINSKIS, Roma.

Prof. Dr. Zenonas Ivinskis eilėje 
straipsnių nušvies mūsų skaitytojams, 
kaip sovietų aiškinime atrodo Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo valstybių praeitis.

*
Istorinėje amžių perspektyvoje mums 

prieš akis atsistoja du skirtingi paveiks
lai. Kada žiloje senovėje Tigro—Eufrato 
slėnio ar Mažosios Azijos tautos puldavo 
savo kaimynus ar užimdavo jų žemes, tai 
jos pirmiausia tik apiplėšdavo, pagrobda
vo materialines gėrybes, atimdavo brange 
nybes, išsivesdavo belaisvių. Panašiu bū
du kūrė savo imperiją ir romėnai.

Iš pajungtųjų Graikijos, Persijos, Egip
to ir kitų tautų jie ėmė Romon atsigaben
ti ir vietinių stabmeldiškų dievų statulų, 
šios turėjo ir toliau gerbiamos ir garbina
mos būti nugalėjusiųjų sostinėje. Sostinei 
Išpuošti romėnai nesigailėjo didelių trans
porto sunkumų, net obeliskams atsigaben
ti. Vadinasi, užimtojo krašto materialinės 
gėrybės priklausė nugalėtojui. Ir pokris- 
tinlais laikais, ir viduriniaisiais amžiais, 
ir taip pat naujaisiais, ilgus šimtmečius, 
priešo žemes okupavus ar prijungus jas, 
būdavo uždedamos kontribucijos, išrenka
mi, mokesčiai, žodžiu, dėmesys būdavo la
biausiai kreipiamas Į ekonomini krašto iš
naudojimą.

Šiandien metodai už geležinės uždangos 
yra stipriai pasikeitę. Sovietiniams oku
pantams nebepakanka vien materialinio 
Išnaudojimo ir apiplėšimo, vykdomo iki 
aukščiausio laipsnio. Komunizmas eina žy 
miai toliau. Užimtosiose tautose jis siekia 
grobti ir dvasines vertybes, ir šioje srityje 
sovietų sugebėjimus ir jų mokslas yra to
li pažengę.

Čia net nereikia plačiau pabrėžti, kaip 
vis einama prie žmogaus dvasios, kaip vis 
stengiamasi perdirbti jo psichologiją, jo 
mentalitetą. Net teisminiai procesai yra 
daug kartų akivaizdžiai parodę, kaip ko
munistai, aptikę glaudų ryšį tarp kūno ir 
dvasios, panaudodami įvairias technišką
sias priemones, pirmiausia siekia sudras
kyti žmogaus dvasią.

Kitados pirmųjų krikščionių kūnus plė
šydavo liūtai cirkuose, arba jie, smala api 
pilti, sudegdavo Nerono soduose. Tada bū
davo kankinamas tik kūnas. Neieškota la 
blau kitų kankinimo būdų, o būdavo pa
sitenkinama atiduodant žmogų žvėrims. 
Žinoma, buvo bandoma palaužti dvasi- 
kad pirmieji krikščionys išsižadėtų savo 
įsitikinimų, bet tam neturėta kitų priemo 

nių, kaip tik sunaikinti kūną, ir krikščio
nys mirdavo su džiaugsmu, išlaikę savo 
įsitikinimus. Šiandien gi {vairiausiais pre 
pasavimo metodais, kaip jie pasauliui la
biausiai žinomi iš kardinolo Mindszenty 
bylos, pirmiausia draskoma ir palaužiama 
dvasia. Ir užimtosiose tautose sovietai ne 
sitenkina vien materialiniu apgrobimu, 
bet stengiasi išdraskyti jų dvasią, visai 
perkeisti ją.

Viena žymiausių tautos dvasinių verty
bių, šalia kalbos, folkloro, tautinio meno 
ir kitų specifiškų išraiškos lobių, yra jos 
istorija. Pabaltijo tautoms, labiausiai nuo 
jų tautinio atgimimo laikų, savosios tau
tos praeitis, anas per šimtmečius susikro
vęs turtas apie savo protėvius ir jų žy
gius, buvo Įgijusi ypatingos reikšmės. Es
tų, lietuvių ir latvių tautos atgimė įsisą- 
monindamos savo praeitį, savo atskirą tau 
tinį paskyrimą, savo pašaukimą. Jos iš
augo į sąmoningas Pabaltijo tautas, kurios 
sėkmingai atsikovojo savo valstybingu
mą, nesigailėdamos ir pačių didžiausių 
žemiškų aukų. Tad suprantama, kodėl sa
voji istorija toms tautoms buvo virtusi ga 
na svarbiu jų dvasiniu lobiu, kada jos gy 
veno nepriklausomą gyvenimą. Ji buvo 
tų tautų sąmoningumo šaltinis.

Šalia visų kitų skriaudų, jau antras de
šimtmetis slenka, kai dabar klastojama 
tų trijų tautų istorija. Garbingoji tų tau
tų praeitis šiandien žalojama ir pristato
ma iš atvirkščios pusės. Istoriniai šimtme 
čiais buvę Pabaltijo tautų priešai verčia
mi jų geradariais, mokytojais, auklėto
jais. Kad šitokiomis sąlygomis negali 
būti kalbos apie objektyvius ir teisingai 
nušviečiamus istorijos faktus, įrodymus 
duoda sovietiškieji leidiniai apie Pabaltijo 
praeitį. Taip elgiasi dabar sovietai visur, 
kur jų sistema įkelia koją.

1956 m. gegužės mėn., pvz., akademinis 
Pragos jaunimas sukėlė riaušes ir išėjo 
su eile reikalavimų. Jų svarbiausieji bu
vo du. Buvo reikalaujama sumažinti iki 
gyvo kaulo įgrisusio marksizmo—leniniz
mo dėstymą! Kitas reikalavimas buvo 
tokis: čekų tautos istorija turi būti rašo
ma ne pagal komunistų partijos liniją ir 
direktyvas, bet pagal šaltinius. Tam sa
vaime suprantamam ir elementariam rei
kalavimui nuolat nusidedamą ir leidiniuo 
se iš Pabaltijo istorijos. Dauguma vadina
mųjų tyrinėjimų ir studijų, kurios orga
nizuojamos Pabaltijyje, turi tarnauti tam, 
kas naudinga okupantų nustatytajai lini-

Europos Lietuvyje sumirgėjo žinutė: 
„Nida“, nusižiūrėjusi į „Draugą“, planuo
ja romano konkursą. Žinoma, kiekvienas 
dalykas, kuris skatina kurti, yra teigia
mas. Šiuo atžvilgiu pinigas, tūkstantėlis, 
yra didžiai viliojantis akstinas, nors tik
rasis rašytojas negali nekurti, mat, viduje 
deganti ugnis turi rasti išeitį, ir musų ra
šytojai jau įrodė, kad ir fabrikuose ir sun
kiose sąlygose jie ne tik dažnai dykai rašė 
ir rašo, bet dar patys primeta spaudai, 
kad toji būtų stipresnė.

O yra rašytojų, kurie vien konkursais 

jai, jų sugalvotiesiems ir Maskvoje sukur 
tiesiems planams.

Labai lengva atspėti, kurios yra prie
žastys, dedančios tuos varžtus ir šunke
liais nukreipiančios istorijos tyrinėjimus. 
Tų priežasčių pagrindinės yra dvi.

Iš vienos pusės dialektinis marksizmas 
pateikia savo schemą visam istorijos aiš
kinimui pagal tai, kaip yra keitęsi gamy
biniai santykiai. Nuo naujų gamybinių 
įrankių atsiradimo ar naujų gamybinių 
metodų įvedimo komunistams prasideda 
vis nauja istorijos epocha.

Visa žmonijos, t.y. visuotinė istorija, 
kaip ji šiandien atsispindi ir į estų, lat
vių ir lietuvių kalbas iš rusų kalbos iš
verstuosiuose senosios, vidurinių amžių ir 
naujųjų amžių istorijos vadovėliuose (au
toriai: S. Kovaliov, E. Kosminski, A. Je- 
fimov, J. Galkin, L. Zubkov, F. Notovič, 
V. Chvostov), faktiškai virsta ne kuo kitu, 
kaip įvadu į komunistų partijos istoriją. 
Visuotinė istorija vaizduoja tik tą buvu
sį laikotarpį, kurį žmonija vienu ar kitu 
būdu turėjo „pramušti“, kad galėtų susi
laukti laimingos eros, prasidėjusios kom
partijos atsiradimo pavidalu.

Komunistų kultyvuojamajai ir rašoma
jai istorijai nesvarbu vardai, metai, žymūs 
istorijos veikėjai ir nuosekli faktų evo
liucija. Visa žmonijos praeitis suniveliuo
jama tik į įvairiomis formomis vykusią 
klasių kovą. Minėtieji istorijos vadovėliai 
ir kitos šitokios rūšies knygos akivaizdžiai 
parodo, kaip komunistams svarbu iškelti 
priešingybes tarp faraonų ir vergų, tarp 
aristokratų ir demos'o, tarp patricijų ir 
plebėjų, tarp feodalų ir valstiečių, tarp 
pramonininkų ir proletarijato, tarp „bur
žuazijos“ ir „liaudies“ (K. Drunga: San
tarvė 1956, Nr.3. p. 141).

Anuose vadovėliuose, iš kurių dabar Pa 
baltijo mokyklinis jaunimas gauna tikrai 
sujauktą ir netikslų praeities supratimą, 
visa istorija yra vaizduojama, kaip nuo
seklus, neišvengiamas, sėkmingas ir ne
kintamas kelias j komunizmą.

Ne tik istorijos dėstymas mokykloje, bet 
ir jos rašymas ar tariamasis „tyrinėjimas“ 
yra pajungtas vienintelei ir siaurai klasių 
kovos dogmai. Pagal tokią sovietine istori
jos sampratą pats žmogus yra tik anoni
miškas klasių kovos įrankis. 

gyvena, kurie metai iš metų skuba su ro
manais, mėgindami savo talentą ir laimę, 
yra rašytojų, kurie, nusiuntę vieną kurinį, 
jei turėjo tokį po ranka, daugiau jau nebe 
bando, ir yra rašytojų, kurie nelinkę kon
kursuose dalyvauti, turėdami tam tikrų 
priežasčių, iš kurių svarbiausioji — justi 
visišką laisvę, nepriklausyti nuo komisijos 
narių.

Štai, berods, pernai „Draugas“ paprašė 
Rašytojų Draugiją, kad toji sudarytų ko
misiją, kuri parinktų tinkamiausią roma
ną. Tačiau komisijos sudėtis nepatiko 
„Draugui“, buvo parinkti kiti žmonės, ir 
nuo to laiko romano konkurso skelbėjai 
patys kviečiasi teisėjus, tuo būdu pasitik
rina, kad konkurso nelaimėtų autorius, 
kuris savo idėjomis gali prasilenkti su mi
nimojo laikraščio ideologija. Ir tas susirū 
pinimas suprantamas ir pateisinamas, dėl 
to netenka ginčytis.

„Nida“, būdama nesrovinė, atrodytų lais 
vesnė, bet, norėdama parodyti savo neu
tralumą, vėl sudarys komisiją iš visų sro
vių, kad kas nešūkteltų, girdi, susirinko 
tam tikros spalvos žmonės. Toji procedū
ra, toji priežiūra baido daugelį rašytojų, 
kurie kurdami negalvoja apie komisiją, ar 
apie pinigus, bet yra laisvi, stovi akis 
akin su savo širdim ir siela.

Žinoma, konkursas yra patrauklus ir 
spalvingas dalykas tiek patiems sumany
tojams, tiek kalbėtojams, tiek laimėtojui. 
Bet kada kasmet gimsta naujas genijus, 
o kartais atsitinka du ir trys, tada verčia
mi tikėtis, kad lietuvių literatūra po kelių 
metų turės daugiau genialių rašytojų, kaip 
prancūziškoji. Bet tai jau toks musų liki
mas, nes dar laisvoje Lietuvoje buvo šnabž 
dama, kad turime daugiau generolų, negu 
Prancūzija.

Tačiau, jei iš vienos pusės galime pa
dundėt! pasigirti premijomis ir konkur
sais, tai iš kitos pusės turime raudonuoti 
iš gėdos. Iliustracijai tebūna toks fakt'as. 
Lietuvio dvi -knygos buvo išverstos į lat
vių kalbą. Vertėjas gavo du trečdalius at
lyginimo, o lietuvis rašytojas vieną treč
dalį. Tačiau tas gautasis trečdalis buvo di
desnis, negu lietuvis leidėjas sumokėjo au 
toriui už abi knygas! Taigi vertėjas išver
tęs gavo žymiai daugiau už autorių, ir ne 
koks anglų vertėjas, bet tokių pat ubagų, 
kaip mes, latvių vertėjas. Vėl. Mūsų laik
raščiai ir žurnalai prašo savo leidiniams 
kūrinių, tik duok jų. Vieni laikraščiai pa
giria nusiųstąjį kūrinį, padėkoja už jį ir 
primena, kad autorius dar prenumeratos 
nesumokėjęs; kiti dykai siunčia laikraštį; 
treti dar primoka kelis dolerius. Gražu at
rodytų, bet nereikia pamiršti ,kad tie ke
li doleriai yra už kelių savaičių darbą, tai 
lyg elgetai skatikai į kepurę, kai iš kitos 
pusės kasmet skiriamos kelios premijos ir 
konkursas tūkstančius dolerių kaštuoja. 
Visa tai jau labai „šlėktiškai“ atrodo. Len 
kiškai tariant, z honorem. Kad ir be apa
tinių marškinių, bet su skrybėle ir povo 
plunksna. Tuo keliu eidami, mes literatū
rą ne stiprinam, bet susinam ją. Rašytojas 
ilgai negali būti žonglierius ar asilas, ku
riam morka prieš nosį kabo! Visai nena
tūralu, kad visą laiką jis turi priklausyti 
vien nuo konkursų ar premijų. Rašytojas 
turi remtis geru laikraščiu, žurnalu ir są
žiningu leidėju. Tie trys turi parūpinti są 
lygas, kad rašytojas galėtų gyvuoti, kad 
kūrybos sąlygos būtų sveikos ir našios. 
Lenkų, latvių žurnaluose pilna grožinės 
kūrybos, ir ji labai populiari, tuo tarpu 
mūsų laikraščiuose ji beveik visai išnyku
si, mūsų skaitytojai pradeda apsiprasti be 
jos, knygų paklausa mažėja, ir. jei negrį- 
šime prie normalių sąlygų, vien premijos 
ir konkursai mums nepadės.

Mano manymu, užtektų turėti vieną kon 
kursą metuose, užtektų turėti vieną pre-

(Nukelta į 3 psl.)

Evangelijos duona

Duonos kvapsnis visuomet toks mielas 
išalkusiam žmogui! Evangelijoje net 83 
kartus duona minima ar kaip maistas, ar 
kaip simbolis, ar pagaliau kaip malonės 
ženklas dieviškose rankose. Gyvenimo di
dysis įstatymas yra kančia. Be kančios ir 
prisivertimo nieko didingo žemėje neįvyks 
ta. Taip pat ir javai, kad iš jų pasidarytų 
duona, turi būti sutrinti, girnų sumalti. 
Kristaus laikais, šalia didelių malūnų, bu
vo ir mažų, namuose vartojamų saviems 
reikalams, paprastai sukamų dviejų mo
teriškių. Kada Kristus norėjo parodyti bai 
sias blogo pavyzdžio pasekmes, nerado ge
resnio palyginimo, kaip asilo sukamų gir
nų akmenį, kuris butų užnertas ant davu
sio papiktinimą kaklo ir kad jis būtų nu
skandintas juros gilybėse! Kodėl? Todėl, 
kad daugiau toks nekenktų žmonių bend
ruomenei!

Kad duona būtų skani, ji turi būti įrau- 
ginta. Įmaišoma duona ir įdėjus nors tru
putį raugo — fermento, ji tyloje ir tam
soje iš lėto persmelkia visą maišymą. Ir 
Kristus duoda palyginimą: „Dangaus kara 
lystė panaši į raugą, kurį moteriškė ėmė 
ir įmaišė trijuose saikeliuose miltų, kolei 
visa įrūgo“. Bet taip pat ir Kristaus prie
šų mintys iš lėto gali persmelkti ir suga
dinti širdis, todėl įspėja: „Saugokitės fari
ziejų raugo, jų dviveidiškumo!“_Kada gun
dytojas pasiūlo vieną iš paprasčiausių žmo 
gaus gyvenimo reikalų: sakyk, kad iš šitų 
akmenų pasidarytų duonos, Kristus atsa
ko: „Žmogus ne vien duona yra gyvas“. 
Tačiau išmokęs Apaštalus maldos po trijų 
žmogaus pagrindinių santykių su Dievu, 
virš visų kitų žemės reikalų pirmoje vie
toje išmokė dangiškąjį Tėvą prašyti: Kas-' 
dieninės duonos duok mums šiandieną! Sa 
vo viename gražiausiųjų psichologinių pa
lyginimų apie sūnų palaidūną, kas jį suža
dino gailėtis ir grįžti į paliktus namus, 
Kristus nurodo, kad palaidūnas prisiminė 
tėvo namus, kur tranai turi apsčiai duo
nos. Kvepiančios duonos prisiminimas grą 
žino išklydusį sūnų atgal į paniekintą tė
viškę!

Šiais pavyzdžiais Kristus toliau kalbės 
apie duoną, nužengusią iš dangaus, kuri 
maistingesnė, nes kas ją valgys, nemirs 
per amžius. Padaugins duoną išalkusioms 
minioms tyruose, iš anksto nurodydamas 
eucharistinę duoną, kol pagaliau Paskuti
nės Vakarienės metu įsteigia Šv. Komuni
ją: „Imkite ir valgykite, tai yra mano kū
nas!“ Ją priimdami atneškime naują en
tuziazmo ugnį ir į savo bendruomenę.

P. Dauknys, MIC

ROCHDALE — balandžio 7 d., 4'v?pK-----
pamaldos ir Velykinė išpažintis. Bus 
svečias kun. V. Kamaitis.

NOTTINGHAM <— balandžio 14 d„ 12.15v.
MANSFIELD — balandžio 14 d., 4 v. p.p.

Sės. Koplyčioje.

Rekolekcijos
STOKE-on-TRENT — šį šeštadienį, balan

džio 6 d., 7 vai. vak. Sacred Heart baž., 
Queen's Avenue, Tunstall, ir sekmadienį 
12 vai. Velykinės pareigos atlikti kvie
čiami plačios apylinkės tautiečiai.

P. ABELKIS

_ Baisioji Įlanka _
Čia spausdinamoji ištrauka yra iš ra

šomo romano „Pirktinukės“, vaizduojan 
čios žilosios senovės laikus Indijoje, in
doeuropiečių protėvynėje. Pati įlanka 
vadinama baisiąja, nes ten buvusi die
vų Perkūno, Rudros ir Kali būstinė.

Rašytojas Pov. Abelkis gyvena Ame
rikoje (gimęs 1906 m. sausio 14 d. Žem. 
Kalvarijoje). Yra išleidęs „Gyvenimo 
sūkuriuose", „Kalnų dvasią“, „Tilto sar
gą“, „Žemaičių krikštą“, Atlaidų pavė
sy“, „Visų Šv. parapijos“ (Amerikoje) 
istoriją. Rankraščiuose turi „Pirktinu- 
kę", „Piemenį" ir kt.

*

Sekančioji diena išaušo tokia pat graži, 
kaip jaunamartės šypsena. Kai Rožės Žie
delis vaikščiojo po sodelį tarp žydinčių 
gėlių, atėjo Lu Pa ir, paėmęs jos ranką, pa 
sakė:

— Eime.
— Neklausiu, kur, nes tikiu, kad tikrai 

| jūros bangas.
— Apsirinki, mano drauge, ji šiandien 

rami, kaip motina po gimdymo.
— Aš žiūrėsiu | jos veidrodį ir jausiu 

sielos ramybę.
— Ar gali justi tai?
*— Kurdama ir nuvargusi, tyloje ilsėda

masi.
— Tu labai surimtėja!.
— Kai jus pažinau. Ypač čia, šiame ro

jaus kampely. Jūs čia man nepaprastai ge 
ras. Čia jaučiuosi ir gamtos supinta su ju 
mis: mano tėviškės gimtieji kalnai, lyg to
kie pat būtų, kaip ir šie, o didingoji jūsų 
jūra, kurios nebuvau mačiusi, užbūrė ma
no sielą. Net šios gėlės, jų kvapas, vėjo 
dvelkimas atrodo daug švelnesnis, nei kur 
kitur.

— Nepasiilgai tėviškės?
— Ne. Žinau, kad jon grįšiu su jumis. 

Kol jūs čia, mano siela rami šioje aplin
koje.

— Greit susipratai su šiomis vietomis.

— Jūsų nuoširdumo dėka. Bet eime, — 
linksmai paragino ji, įkišdama jo švarko 
atlapan gvazdiko žiedą.

Jis paėmė ją už rankos, ir abu nuėjo so
do taku. Sustojo prie namų, iš verandos 
paėmė virvę ir maišiuką.

— I paslaptingąjį kalną? — linksmai 
sušuko mergaitė.

— Atspėjai, — atsakė šypsodamasis.
Kai jau atsidūrė kalno viršūnėje, regi

nys buvo žavėtinas: jūra po audros ilsė
josi, kalnai snaudė, saulė šypsojosi, tik 
oras judėjo. Jame buvo jaučiama gyvybė: 
vabzdžiai ir paukščiai lėtai skraidė.

— Žiūrėk, kaip išvalė tavo įlanką, — vi 
sad pastabi, sušuko Rožės Žiedelis. — 
Tiek čia buvo prinešta laužo, kai paskuti
nį sykį stebėjova ją.

— Keista: per audrą prineša, o po jos 
srovės išplauna į atvirą jūrą. Bet laivas 
laikosi vietoje, tik kiek daugiau nugrimz 
dęs.

— Ir niekas iš jo neišsigelbėjo.
— Tur būt, ne.
— Baisu.
— Ne be reikalo šios vietos ir vengia 

apylinkės gyventojai.
— Tik ne mudu!
— Jei taip, leidžiamės įlankon. Ar moki 

čiuožti virve?
— Kam? Aš galiu šokti nuo kalno į 

vandenį, kaip ir tu.
Jis pritvirtino virvės galą prie akmens, 

prie kito pririšo maišiuką su įrankiais ir 
nuleido į tą vietą, kur juos buvo pagriebu
si srovė.

— Tu nusileisi virve ir jos laikydamasi 
paskardžių nueisi į aną ramų vandenį, iš 
kurio patenkama į tavo urvą, o aš šoksiu 
jlankon, apžiūrėsiu paskendusį laivą ir at 
plauksiu prie tavęs.

Jis nusimetė viršutinius drabužius ir, tik 
su maudymosi kelnaitėmis, nubėgo atgal 

prie įlankos vidurio. Greit atsiskyrė nuo 
viršūnės, pakibo ore ir pliumptelėjo van
denin.

Rožės Žiedelis sekė visus jo judesius. 
Kai jis iškilo paviršiun ir nuplaukė prie 
skenduolio, ji taip pat nusimetė rūbus ir, 
maudymosi kostiume, nubėgo į tą pat vie
tą, iš kurios šok > jos draugas. Kai šis at
sistojo ant paskendusio laivo galo, mer
gaitė sušuko ir, oaspyrusi kalno viršūnę, 
šoko nuo jos. Lyg peteliškė, suglaudusi 
sparnus, sudėjusi rankas, skriejo apačion.

Lu Pa sulaikęs kvėpavimą laukė išdy
kėlės mergaitės triuko pasekmių, pasiruo
šęs šokti gelbėti. Bet ji greit iškilo pavir
šiun ir priplaukusi užlipo pas jį.

— Visai nebaugu kristi, — pasakė at
sistodama šalia jo ir paslydusi niro atgal 
vandenin. ■>

Lu Pu šoko iš paskos, bet ji jau plūdu
riavo vėl vandens paviršiuje.

— Tu lipk į mano vietą ir pailsėk, o aš 
nersiu skenduolio apžiūrėti.

Šį sykį mergaitė paklausė.
Kai jaunikaitis išniręs užsirioglino pas 

ją, nustebės ėmė porinti:
— Keistas laivas: jokio įėjimo vidun 

Dar keisčiau jo nuskęsta: iki pusės smėlin 
susmigęs.

— Nedidelio ir būta.
— Bet prabangus. Gaila, negalėjau var

do užrašo rasti.
— Gal žmonės viduje yra?
— Vis tiek mūsų pagalba jiems nebe

reikalinga.
— Kam taip žiauriai kalbi?
— Nežinau kodėl, bet šis laivas mane 

nepaprastai domina, turėsiu jį ištirti.
— Pradėkiva tuoj.
— Ne. šiai dienai yra kita programa. 

Niekad nereikia nukrypti nuo susiplanuo
tosios dienotvarkės: nebaigsi pasiimtojo 
darbo. Be to, reikia ir įrankių: plikomis 
rankomis neįeisi vidun, o visos paslaptys 
yra ten.

— Tad ryt.
— Perdidelis skubėjimas irgi nevisad 

duoda gerus rezultatus.
— Besirmšiant gali viskas dingti.
— Būk rami: ši vieta moka laikyti pas

laptis. Po šimto metų rasi tą patį, kaip ir 
šiandie. Todėl šiai dienai užteks skenduo
lio, plaukiame tavo urvan.

— Plaukiame.
Abu sukrito vandenin ir pasileido plauk 

ti įlankos pakraštin, kur srovė artėjo prie 
skardžio.

— Laikykis dešinės! — sušuko Lu Pa, 
kai pasiekė įlankos pakraštį. Netoliese bu
vo matoma srovės sukinėjama virvė. Jis 
greit pagavo ją ir galą padavė mergaitei. 
Sriautas buvo labai smarkus, bet siauras. 
Nors jis ir suko juos į jūrą, bet dabar lai
kė juodu, ir jiedu lengvai galėjo plaukti 
pakraščiu.

— Štai mano išėjimas iš įlankos, — pra 
plaukiant pro urvo angą riktelėjo Lu Pa 
ir už poros minučių atsidūrė jiedviem ge
rai pažįstamame ramiame užtvankos van
deny.

Čia niekas nebuvo pasikeitę. Buvo taip 
pat atoslūgis, vanduo nusekęs. Jiedu vir
vės galą apvyniojo apie išsikišusį akmenį 
ir nubėgo taškydamiesi vandeniu, lyg iš
dykėliai vaikai.

Pribėgę smuko pakriaušėn ir greit sulin 
do urvan. Čia taip pat niekas nebuvo pa
sikeitę. Audros pėdsakų nebuvo matyti. 
Apėjo pakriaušę, kadangi saulė buvo ki
toje pusėje kalno, mažai šviesos įėjo čia, 
ir buvo vos prieblanda. Jau norėjo sukti 
gilyn į urvą, kai Rožės Žiedelis suklyko.

— Kas nutiko? — paklausė jaunikaitis, 
atsisukdamas į ją.

— Mane nutvėrė už plaukų! — spiegian 
čiu balsu atsakė mergaitė.

Lu Pa greit išsitraukė peilį, bet, pa
tamsiais nieko nematydamas, ėmė čiupi
nėti mergaitės galvą ir užgriebė tabaluo
jančias žmogaus kojas. Plaukų kaspinas 
buvo užsikabinęs už kojos apavo. Greit 
perplovė jį, atpalaidavo mergaitės galvą, 
apčiupinėjo pakaruoklį. Buvo nauja mįs
lė. Šviesos neturėjo, negalėjo įžiūrėti, kas 
jis per vienas. Iš visko buvo aišku, kad 
jis čia neseniai atsirado: greičiausia po 
paskutinės audros.

— Ar labai išigandai? — užklausė mer
giną.

— Visai ne. Tik skaudžiai rovė plaukus.

— Ar nebijosi apgraibyti jį?
— Ko aš turėčiau bijoti?
— Tai lipk man ant pečių ir ištirk, kaip 

jis ten laikosi pasikabinęs?
-— Gerai. — Tuoj ji užsikarabkino jam 

ant pečių ir ėmė tauškėti: — Vyras.
— Tą ir aš žinau.
— Be vienos rankos. Galva, keista, į 

sieną įsmigusi, lyg joje būtų buvusi skylė.
— Mėgink ištraukti.
— Nepajėgiu, — ir tą patį akimirksnį 

visi trys sugriuvo urvo dugne.
— Ar neužsigavai? — paklausė atkelda 

mas mergaitę. — Neišlaikiau abiejų: per 
sunkūs ir netikėtai.

— Aš griuvau ant lavono, klausk jį, ar 
neužsigavo, — atsakė ji juokais. Apžiūrė
jo gulinčiojo kišenes — tuščios.

— Bus iš ano laivo, — pasakė Lu Pa.
— Bet kaip ten pasikorė?
— Greičiausiai, vilnys bus įbrukusios.
— Palaikyk mane, pažiūrėsiu, kur buvo 

įspringęs.
Greit, kaip voverė, ji užšoko ant jauni

kaičio pečių ir ėmė graibyti sieną.
— Yra lyg urvas. Atrodo, lyg .tyčia pa

darytas: taisyklingai apvalus, toliau lyg 
kuo užkištas.

— Mėgink traukti.
— Vos pirštų galais kamštį siekiu.
— Lipk ant mano galvos.
Nereikėjo antrą sykį kartoti.
— Dabar delnu siekiu, bet nejuda, tvir

tai laikosi.
— Tur būt, kokių bangų išplūva.

— Gal ir taip, — nulipdama pasakė 
mergaitė. — O ką darysime su lavonu?

— Audrai užėjus jūra atsiims.
— Aš nenoriu, kad jis čia mano ur

ve gulėtų ir dvoktų.
— Jei taip, vėliau išnešime į jūrą ir 

atiduosime ligi nesugedusį žuvims.
—■ Koksai tamsta šiandie...
— Ar ne tas patsai: žemėje kirmėlės 

suės. Pakol kas palikime tad jį ramybėje, 
eime toliau.

Lavoną patempė į aukštesnę vietą, to
liau nuo vandens, o pačiudu nuėjo urvu 
aukštyn.

(Bus daugiau)
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS

DBLS LONDONO I SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Balandžio 6 d., 7 vai. vakare, kviečia
mas metinis visuotinis skyriaus susirinki
mas Lietuvių Sporto ir Socialiniame Klu
be (Parapijos salėje).

Laukiame visų DBLS Londono I sky
riaus narių atsilankant į savo skyriaus vi
suotinį metinį susirinkimą. Taip pat mie
lai laukiame visų kitų tautiečių atsilan
kant ir įsijungiant į skyriaus eiles.

ADRESO PAKEITIMAS KAŠTUOJA 
PINIGĄ!

„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klu
bo prenumeratoriai, keisdami adresus, ma 
loniai prašomi būtinai prisiųsti tam pa
keitimo reikalui po 2 šilingus.

PAŠTO ORDERIUS SIUNČIANČIŲJŲ 
MALONIAM DĖMESIUI

Siunčiantieji Lietuvių Namų Akc. B-vei 
„Europos Lietuvio“ ar Nidos Knygų Klu
bo prenumeratą ar kitokius mokėjimus 
lietuviai labai prašomi pašto orderius bū
tinai pagal nustatytąsias taisykles per
braukti ir pažymėti juose, kad mokėtini 
jie yra Lithuanian House Ltd.

RŪPINTOJĖLIUI SODYBOJE
Krikščionybė suaugo su mūsų tautos 

dvasios gelmėmis ir sukūrė savitai tautiš
ką dorinį charakterį, nuspalvino mūsų tau 
tinę kultūrą. Tai liudys ir Rūpintojėlis, ku 
rį pastatysime Lietuvių Sodyboje.

Vėl atsiuntė aukų: DBLS Nottinghamo 
sk. per savo pirm. K. Bivainį — 8 sv., A. 
Vaičaitis iš High Wycombe — 1 sv., J. Uo
gintas iš Newmarket — 10 šil. R. žudžius 
iš Ipswich — 10 šil., Pijus Didžbalis iš pa
čios Lietuvių Sodybos — 1 dolerį, Kazys 
Plukas iš Surrey — 10 šil., Antanas Ber
natonis iš Dewsbury — 1 sv., P. Liesis ir 
V. Braniška iš Hawthorn — abu po svarą. 
J. Jakimavičius iš Leeds — 2 sv. Iš Lon
dono: Jonas ir Janina Jurkoniai — 1 sv.. 
Jonas Kriščiūnas — 1 sv., Kostas Dusevi- 
čius — 6 šil., Antanas Bernotas — 10 šil. 
ir šeimininkė Ona — 10 šil.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoju. 
Tik savanorišku dosnumu bus galima pa
statyti ornamentinį Kryžių-Rūpintojėlį.

Šiuo metu fonde jau yra 34 svarai. Dar 
trūksta 66 sv. Kiek fondas pakils iki Vely
kų švenčių?

Kun. Dauknys
MISIJOS

Religinės dvasios pagrindinio atnaujini
mo Misijos Londono Lietuvių Šv. Kazimie 
ro bažnyčioje jau prasideda šį Kančios sek 
madienį —- balandžio 7 d. Jos pradedamos 
iškilminga Suma ir įžanginiu pamokslu 
11 vai. Tą vakarą Graudus Verksmai ir 
pamokslas 7 vai. Visą savaitę Misijų pa- 

•wokolai vyksta kiekvieną vakarą 8 vai. 
Misijos baigiamos sekantį Palmių sekm. 
vakare, 7 vai. Kviečiami dalyvauti visi 
tautiečiai ir iš tolimesnių vietų, pranešti 
ir kitiems, apie Misijas nežinantiems. Mi
sijas pravesti pakviestas iš Romos kun. Dr. 
Juozas Vaišnora, MIC.

MIRĖ B SIRVYDAS
Benediktas Sirvydas 67 m. amžiaus, iš 

senosios išeivių katros, po dviejų operaci- 
jį Bethnal Green ligoninėje, aprūpintas 
paskutiniais sakramentais, mirė kovo 28 
d. Palaidotas iš Lietuvių bažnyčios balan
džio 2 d. A.a. Benediktas, išauginęs dide
lę šeimą, visą laiką rodė daug geros šir
dies savo tautiečiams. Nemaža pirmųjų iš 
Vokietijos į Londoną atvykusių tremtinių 
rado prieglobos jo namuose. Buvo žymus 
Lietuvių bažnyčios rėmėjas ir bažnytinių 
organizacijų narys. Ir šiandien dar tebe
stovi jo įtaisytas Šv. Kazimiero altorius. 
Miršta žmonės, bet nemiršta jų darbai!

NORTHAMPTONAS
Auka Gimnazijai

Dar vis Vasario 16 d. nuotaikomis D.B. 
L.S. Northamptono Skyrius per savo pirmi 
ninką A. Barančiuką Vasario 16 Gimnazi
jai suaukojo 2.13.8 sv., ir 5 nariai užsisakė 
pirmąjį Gimnazijos metraštį. Gimnazijai 
aukojo po 5 šil. B.L. Utkai, B.L. švalkai, 
S.A. Barančiukai, P. Stančius, S.A. Petru
ševičiai ir A. Pusvaškis, po 2.6 šil. S. Šim
kus, J. Laukaičiai, A. Venckus, K. Norkus, 
S. Garcenka, V. Rutkauskas, S. Paulaus
kas ir A. Zubavičius, po 2 šil. F. Tadaus- 
kas ir A. Pakalnis.

BOLTONAS
Gimnaziją remia

DBLS Boltono skyrius paskutiniame sa
vo susirinkime sumetė Vasario 16 Gimna
zijai 3.14.6 svarus ir per pirmininką J. Ba
nį prisiuntė centro valdybai perduoti į Vo
kietiją.

Budinga, kad Boltono skyrius šiuo metu 
dar ūgtelėjo: į jį įstojo 2 nauji nariai.

EDINBURGAS
LIETUVIŲ ŠV. CECILIJOS CHORAS 

EDINBURGE
Šv. Cecilijos vardo lietuvių choras buvo 

atvažiavęs į Edinburgą ir dainavo Uni
versitetui artimos dr-jos susirinkime. D- 
jos tikslas palaikyti kultūrinį ryšį tarp čia 
atvykusių įvairių tautybių. Tokių žmonių 
yra čia iš įvairiausių pasaulio kraštų. Vie- 
hi čia atsidūrę yra studijų gilinimo, ar iš 
viso studijų reikalais, o per pastaruosius 
10 metų pateko ir šiaip likimo atblokštųjų.

Draugijos nariai ir svečiai renkasi kas 
antrą penktadienį ir pateikiama kaskart 
kitokia programa. Šįkart vakaras buvo 
skirtas lietuvių šv. Cecilijos chorui.
' Choras su jo vadove A. Varnaityte-Mu-

DBLS Nottinghamo Skyriaus Narį 
J. MUSTEIKĮ ir p. D. IDEN, 

sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai 
sveikina ir saulėto gyvenimo linki

Skyriaus Valdyba ir nariai 

llen ir programos aiškintoju Mullen šitai 
draugijai jau nebe naujokai, jau kaip ir 
„savi“, nes jau dainavo čia prieš porą me
tų, ir šįkart buvo labai laukiami.

Sudainavo apie 15 dainų, ir turėjo už
tarnautai didelį pasisekimą. Choro vado
vės didelis meno pajautimas, atsidavimas 
tai sričiai, meno disciplina, choro susikau
pimas atliekant dainas neabejotinai paver 
gė klausytojus, kurie, kad ir kalbos ne
suprasdami, jautė, kad tiek dinamikos ir 
garsų spalvotumo galima pasiekti tik dir
bant tą meno darbą su didžiausia meile ir 
dideliu pasiaukojimu. „Karvelėlį“ atlie
kant pasireiškė dar ir stiprus tenoras — 
choro solistas.

Be lietuviškų dainų, buvo atlikta kele
tas ir angliškai ir pabaigoj viena daina 
ukrainietiškai.

Įžangos žodį apie lietuvių tautą ir cho
rą tarė kun. J. Gutauskas, kuris šia pro
ga atvyko kartu. Atsilankiusiųjų tarpe, be 
daugybės škotų ir užsieniečių, paminėsiu 
iš lietuvių pik. B. Jakutį, iš latvių E. Ru- 
llis, lenkų — dr. ŠHžinski, ukrainiečių — 

*kun. Matyšak ir kt.
Chorui teko grįžti namo vėlokai, nes to

lima kelionė, bet jų daina atnešė mums, 
klausytojams, tiek džiaugsmo, klausant tų 
retų mielų lietuviškų dainų, kad tai tegu 
būna bent mažas atpildas chorui ir to
liau nenuilstamai dainuoti tėvynės garbei.

E. Jakutienė

VOKIETIJA
PLSS „AUŠROS“ TUNTAS VOKIETIJOJ 

MINI
DIDŽIĄSIAS SKAUTYBĖS ŠVENTES
Minėdamas 50 metų skautybės ir 100 

metų Lordo Baden-Powellio gimimo sukak 
tį, „Aušros“ tuntas suruošė iškilmingą su
eigą.

Švenčių išvakarėse visi skautai ir skau
tės susirinko gimnazijos kieme, o iš ten 
su vėliavomis ir deglais žygiavo į gimnazi
jos parko vidury esančią tvenkinio apsuptą 
salą. Saloje jau buvo pastatytas lietuviš
kas aukuras ir kryžius. Aukurui statyti 
buvo surinkti akmenys iš įvairių Vokieti
jos vietovių, kuriose anksčiau būta dides
niu skautų vienetų.

Prieš iškilmingą aukuro uždegimą Vo
kietijos Rajono Vadeiva ps. T. Gailius tarė 
švenčių išvakarėms pritaikytą žodį. Savo 
kalboje jis iškėlė Lordo Baden-Powellio 
asmens didingumą ir skautybės reikšmę. 
Baigdamas Vadeiva pabrėžė, kad mūsų 
brolių kančios pavergtoje Tėvynėje ir tau 
tiečių aukos Vasario 16 Gimnazijai ir 
„Aušros“ tuntui įpareigoja nepalūžti lietu 
viškai skautiška dvasia. Jis ir aukurą už
degė. Tada visi skautai ir skautės, po 
trumpos susikaupimo minutės, pakartojo 
garbingą skautiškąjį įžodį. PI. B. Čepule- 
vičiaus paskaityta skautiškoji malda visus 
sustiprino bendrajam skautiškam žygiui.

Kitą dieną įvyko iškilminga tunto suei
ga, kurios metu 6 kandidatai davė įžodį, o 
4 jūr. sk. kand. priėmė jūr. sk. krikštą. 
Vokietijos Rajono Vadeiva pasveikino įžo 
dį davusiuosius. „Aušros“ tuntui buvo pra 
nešta, kad tuntas susilaukė dviejų naujų 
sk. vyčių: v. si. M. Čerkaus ir s. v. pi. M. 
Sprogio. Ta pačia proga Vadeiva ps. T. 
Gailius išemigruojančiam s. v. si. M. Čer- 
kui už 7 metus stropiai eitąsias „Aušros“ 
tunte skautiškąsias pareigas į teikė PLSS 
„Aušros“ tunto Garbės Pažymėjimą.

Perėmus ps. T. Gailiui LSB Vokietijos 
Rajono Vadeivos pareigas, naujuoju „Auš 
ros“ tunto tuntininku buvo paskirtas buv. 
tunto adjutantas s. v.v. si. P. Cibitis. Tuo 
pat sueigos metu vyr. sk. si. A. Liudžia- 
vaitytė buvo paskirta „Aušros“ tunto se
sių skyriaus vadovės pavaduotoja, o pi. B. 
čepulevičius DLK Vytauto D. d-vės drau
gininku.

Salėn buvo įneštos vėliavos, ir prasidėjo 
iškilmingas minėjimas. Kaip į sueigą, taip 
ir į minėjimą susirinko Vasario 16 Gim
nazijos salėje daug svečių.

Minėjimą atidarė Vok. Ra j. Vadeiva ps. 
T. Gailius. Savo kalboje jis nušvietė skau
tybės įkūrėjo gyvenimą, iškėlė skautybė 
reikšmę lietuvių tautai ir pedagogines 
skautybės vertybes. Didelio klausytojų su
sidomėjimo susilaukė Vadeivos pasakoji
mai apie skautų stovyklą Palangoje, į ku
rią buvo atvykęs ir pats skautybės įkūrė
jas Lordas Baden-Powellis. Ps. T. Gailius 
buvo anos stovyklos dalyvis. Sunku net 
įsivaizduoti, su kokiu dideliu entuziazmu 
ir nuoširdumu Lietuvos skautai, su Valsty 
bės Prezidentu A. Smetona priešakyje, pa 
sitiko Pasaulio Skautų Šefą.

Po Vok. Raj. Vad. žodį tarė „Aušros“ 
tunto skautų kat. dvasios vadovas kun. 
Dr. J. Petraitis. Nušviesdamas skautų šū
kį, jis pareiškė, kad skautybė yra tas jun 
ginys, kuris jungia visų religijų lietuvius. 
Jis pabrėžė, kad idealų .kurių siekia skau
tai, turėtų siekti kiekvienas žmogus.

Po Vasario 16 Gimnazijos direktoriaus 
linkėjimų skautams .kalbėjo sk. vyč. „Mar 
gio“ būrelio globėjas skautas vytis vyr. 
mokt. S. Antanaitis. Jis vaizdžiai išdėstė 
skautybės įsikūrimo pradžią ir jos tolimes 
nį kelią Lietuvoje. Su malonumu kalbė
tojas prisiminė gražiai praleistąsias valan 
das skautų tarpe tėvynėje ir prisipažino, 
kad vargiai galės pamiršti Palangos stovy- 
lą ir Vilniuje, Palangoje ir kitose Lietu
vos vietovėse ruoštuosius didžiuosius skau 
tų laužus, kurie savo linksma, įdomia prof 
rama sutraukdavo tūkstančius jaunimo 
ir senesniojo amžiaus žmonių.

Minėjimo antrąją dalį išpildė pi. B. Če- 
pulevičiaus gražiai padeklamuotas skautiš 
kas eilėraštis ir linksmos skautų ir liau
dies dainos.

Po minėjimo visi skautai su vėliavomis 
ir deglais susirinko prie aukuro. Jame jau 
iš vakaro ir ištisą švenčių dieną degė skau 
tiškoji ugnis. Visa diena buvo skirta tik 
skautybei — tik Lietuvai!

Vok. Raj. Vadeiva tarė švenčių užbaigi
mo žodžius.

Gęstančią liepsną toli toli nulydėjo „Atei 
na naktis“ žodžiai.

Skautiškoji liepsna užgeso aukure, ta
čiau ji dar ilgai degs visų „Aušros“ tun
to skautų širdyse.

s.v.v.sl. P. C.

— Naujai įkurtoji Austrijos karinė avi
acija įsigijo pirmuosius tris lėktuvus (iš 
Didž. Britanijos).

STREIKAS - KA JIS REIŠKIA
*

Kai rašau šias eilutes, esu formalus Ang 
lijos bedarbis — streikininkas. Gal būt, 
kai jos pasieks skaitytoją, didysis laivų 
statybos ir metalo apdirbimo darbininkų 
streikas, rimtai grasinąs sužlugdyti krašto 
ūkį, bus jau pasibaigęs, o gal dar labiau 
išsiplėtęs. Streikas yra panašus į miško 
gaisrą, kuris, prasidėjęs iš mažos kibirkš
ties, jei laiku neužgesinamas, greitai išsi
plečia ir pridaro nuostolių, šį streiką ang
lai vadina sniego rutulio streiku, nes, jam 
toliau riedant, vis nauji streikuotojų 
sluoksniai prisijungia.

Iš tikrųjų Anglijos ūkis, smarkiai pa
liestas Suezo invazijos, negali sau leisti to
kios prabangos, kad įmonės, kurios gami
na per 40 proc. viso krašto eksporto, ilges
nį laiką būtų uždarytos. Daugelis ekono
mistų pranašauja, kad, šitam streikui už
sitęsus bent šešias savaites, Anglija ūkiš
kai būtų beveik visiškai sužlugdyta. Jos 
eksportas per pusę sumažėtų, nauji užsa
kymai sustotų plaukę, ir jie atitektų di- 
džiausiems konkurentams — Japonijai ir 
Vokietijai, plieno darbininkų streikas ne
tiesioginiai paliestų ir kitas pramonės sri
tis ir transportą, skurstančios bedarbių mi 
nios apgultų darbo ir socialinės pašalpos 
įstaigas, svaro vertė žymiai sumažėtų ir 
infliacija pasidarytų neišvengiama.

Dabar, kai jau pirmasis streiko karštis 
yra kiek atslūgęs ir abi pusės savo argu
mentus kartkartėmis išdėsčiusios, galima 
nors bendrais bruožais pabandyti pažvelg 
ti į šių dienų streikų priežastis ir jų teigia 
mąsias ir neigiamąsias savybes.

Po karo laipsniškai panaikinus kainų 
kontrolę, Anglijos ūkyje išsivystė vadina
moji kainų ir atlyginimų spiralė, kurios 
nepajėgė sukontroliuoti net ir suvalsty
bintos didžiosios pramonės įmonės. Reika 
las vyksta labai paprastai: kainoms kils
telėjus, tuoj pakyla ir pragyvenimo išlai
dos. Tada darbininkai pareikalauja dides
nių atlyginimų. Pakėlus atlyginimus, ga
minių kainos vėl kyla, pragyvenimas 
brangsta, ir atlyginimas vėl turi būti pa
keltas. Ir taip be galo. Šitokios kainų ir at 
lyginimų spiralės rezultatas yra ir šis strei 
kas, prasidėjęs lengvai ir nuotaikingai, bet 
vėliau susikomplikavęs ir pradėjęs grasyti 
skaudžiomis pasėkomis. Kiekviena streiko 
diena vien tik laivų statyklose duoda kraš 
tui milijoną svarų nuostolio. Metalo apdir 
bimo pramonėje šis nuostolis yra kelis kar 
tus didesnis.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
TRETIEJI NAMAI

Gražus yra mūsų sąjungos sumanymas 
dar vieną „atramos stulpą“ įsigyti, nes ta
da, ant trijų, ir mūsų negausi kolonija ga
lės tvirčiau laikytis ir pasiskirtuosius tiks 
lūs geriau įvykdyti. Bet vienas dalykas 
yra pažymėtinas: atrodo, kad bendruome
nė šiuo pirkimu labai abejinga ir nepri
tarianti.

Jau kelios savaitės, kai paskelbtas su
manymas pirkti tuos namus, o glūdi be
veik mirtina tyla, nes tik vienas geradarys 
3 sv. prisiuntė, o J. L. anos savaitės „E. 
L-je“ aiškiai pasisakė neigiamai pirkimo 
reikalu.

Prisiminkime, su kokiu dideliu entuziaz 
mu buvo sutiktas Lietuvių Sodybos pirki
mas, nes tai buvo visiems apčiuopiamas 
reikalas, šie žadamieji pirkti namai neturi 
jokio rimto tikslo, remiasi vienintele ta 
nepagrįsta baime, kad namą gali nupirkti 
mums nepalankus asmuo, kuris dėl triukš 
mavimo naktimis gali pareikalauti užda
ryti barą. Tokios „nelaimės“ reikia saugo
tis kitu būdu, prisilaikant viešosios tvar
kos. Ekonomiškai mūsų tvirtovę stiprinti 
gerai ir girtinas dalykas, bet pirkimas na
mų vien skolintais pinigais tai tas pat, 
kaip prie svetimo namo iškabinti savo iš
kabą. Tai tik savęs apgaudinėjimas.

Aš irgi pilnai sutinku su J. L. pareikšta 
nuomone, kad daug geriau ir pelningiau 
būtų išpirkti visiškon nuosavybėn turi
muosius namus. Tai tikrai būtų ne tik ap
čiuopiamas pelnas, bet ir reikalas.

Pravedus tinkamą vajų, aš manau, kad 
bendruomenė žymiai prisidėtų, nes kiek
vienam aišku, kad turimieji namai mums 
reikalingi, be to, jie geram stovyje, erdvūs 
ir visais atžvilgiais tinka mums. Svarbiau
sia, kad kasmet sutaupytume 1000 svarų. 
Mokėtina suma (8000 sv.) yra visai nedi
delė už tokius namus, nes jie yra verti 
daugiau negu dvigubai. Aš buvau iškėlęs 
šį klausimą jau prieš pusę metų, mano 
mintį parėmė p. Tautonis, bet gaila, kad 
Namų Direkcija nerodė jokio susidomėji
mo . ir nepasistengė paaiškinti iškilusių 
neaiškių klausimų. Jau seniai milijoninės 
bendrovės paskelbė balansą, o mūsų bend- 
rovėlė dar iki šiol tai nepadarė. Čia gali
ma įžiūrėti nenorą su akcininkais skaity
tis.

J. Sadūnas

Red. prierašas.
Paskutinis sakinys dėl balanso reikalin

gas pataisyti. Palyginimas yra visiškai ne
vietoje, nes balanso paskelbimas priklau-

Praleidžiant jau beveik komedija virtu
sias darbdavių ir darbininkų derybas, rei
kia paminėti, kad toms deryboms besitę
siant, abi pusės bando surasti vis naujas 
priežastis savam užsispyrimui pateisinti. 
Taip, pvz., darbininkų atstovai sako, kad 
darbdaviai gali pakelti atlyginimus vien 
tiK iš savo milžiniškų pelnų, visai neke
liant gaminių kainų. Be to, jie kaltina 
darbdavius, kad šie per paskutiniuosius 
devynis mėnesius visiškai ignoravo darbi
ninkų prašymą peržiūrėti atlyginimus, nors 
pragyvenimo kaštai nuo paskutinio algų 
padidinimo jau yra pakilę trimis procen
tais. Ir pagaliau kai kurie Profes. Sąjungų 
atstovai įtaria, kad darbdavių užsispyri
mas yra tylus jų sąmokslas su dabartine 
konservatorių vyrausybe, siekiant sužlug
dyti Profesinių Sąjungų autoritetą. Esą, 
jie mano, kad streikui pasitęsus dalis dar
bininkų ignoruos savo vadovų įsakymą ir 
sugrįš į darbą.

Darbdaviai iš savo pusės teigia, kad al
gų pakilimas turėtų neišvengiamai atsi
liepti į gaminių kainas, o tuo pačiu ir į 
rinkos sumažėjimą užsienyje. Jų nuomone, 
vien tik iš pelno nebūtų galima reikalau
jamojo algų padidinimo ištekti daugiau 
kaip dviem mėnesiam, (šiuo metu plieno 
pramonėje darbininkų algos sudaro 70 pro 
centų visų išlaidų ir pelnas 14 proc.). Darb 
daviai taip pat kaltina darbininkus, kad 
jie nepakankamai rūpinasi gamybos padi
dinimu. Esą, per paskutiniuosius 10 metų 
atlyginimai padidėję per 90 proc., o tuo 
tarpu gamyba gal tik apie pusę tiek. To
liau jie kaltina darbininkus dėl neoficia
lių lokalinių streikų ir vadinamųjų darbo 
apribojimų, kaip tai tempo sulėtinimas 
(work to the rules), atsisakymas dirbti 
antvalandžius ir t.t. Ir pagaliau darbinin
kų Profesinėms Sąjungoms primetama, 
kad jų vadovybė daugelyje vietų yra ko
munistiška ir kad šis streikas yra komu
nistų apgalvotas žygis kelti neramumus 
anglų pramonėje ir gal net priversti prie 
vyriausybės krizės. Esą, jei būtų atsiklaus 
ta darbininkų, tai gal tik vienas procentas 
balsuotų už streiko tęsimą.

Matome, kad abi pusės turi savo argu
mentus ir jų kietai laikosi. Buvo prieita 
net iki to, kad vienos ir kitos pusės labiau 
temperamentingi atstovai pareiškė, jog 
jiems krašto interesai visai ne galvoje. Jų 
rūpestis esąs apginti tik savo žmonių ir 
organizacijos reikalus. Tuo tarpu vyriausy 

so nuo to, kada pasibaigia bendrovės fi
nansiniai metai, kurie kiekvienai bendro
vei yra skirtingų Gal tų milijoninių b-vių 
metai pasibaigė anksčiau, negu L. Namų 
b-vės, ir jos galėjo savo balansus anksčiau 
paskelbti. Pagaliau visa tai priklauso ne 
nuo mūsų b-vės valdybos, bet nuo revizo
rių, kurie dar nesudarė balanso.

ooo

AIŠKUMO DĖLEI
Pereitame „EL“ nr. P.J. Vee savo laiške 

„Dėl „Mazowsze“ gana piktokai atsiliepė 
apie savaitraštyje tūpusį mano to paties 
vardo reportažą „Mazowsze“.

Į laišką atsakau be intencijos ginčytis, 
bet norėdamas P.J. Vee kolegiškai padėti, 
kadangi, atrodo, P.J. Vee nesugebėjo mano 
reportažo suprasti ir pasiklydo gana klai- 
džiuose rašeivos keliuose.

P.J. Vee pirmiausiai sumaišo dvi iš dau
gelio žurnalistinių formų: reportažą ir kri 
tiką. Manau, kad jam padėtų, jeigu jis su
lygintų „Mazowsze“ reportažą su 1956 m. 
„EL“ išspausdintąja „Ponios Dulskienės 
moralės“ kritika. Toliau jis man siūlo gar 
sų lenkų kompozitorių — dirigentą, kai aš 
vien apie dirigentą tekalbu. Tai irgi yra 
du skirtingi dalykai. Trūksta taip pat P.J. 
Vee laiške ir logikos; vietomis jis pyksta 
ir skundžiasi, kad „neesminėm smulkme
nom“ perpildytam reportažui „skiriama vi 
sa skiltis lietuvių laikraštyje“, o vietomis 
širšta, kad reportažas per trumpas: „Skai
tytojai net nesužino, kas šokta ir kas dai
nuota“.

Reportaže minėdamas Čiurlionies an
samblį, norėjau atkreipti lietuvių visuo
menės dėmesį (apgailestauju, kad teatkrei 
piau tik Tamstos dėmesį, P.J. Vee) suges- 
tijuodamas, kiek toks dėmesio atkreipi
mas atneštų naudos. Dar daugiau, įžeidi
mą čiurlioniečių adresu randu P.J. Vee tei 
gimė: „Bet ar galima profesionalinį (ma
no pabraukta) „Mazowsze“ ir jo drabu
žius lyginti su Čiurlionies ansambliu?“ Aš 
manau, kad čiurlioniečiai, nors neaprūpi
nami, jaučiasi šio meno veteranais — pro 
fesionalais prieš mazowsiecius.

Baigdamas patarčiau P.J. Vee antru kar 
tu, be pykčio ir pagalvojant perskaityti 
mano reportažą, o tada, esu įsitikinęs, ir 
neaiškumai išnyks.

V. Dargis

Obelis iš Suvalkijos sodo 
Sausa šaka širdy prigijo.

K. Boruta. 

bė laikosi tik stebėtojo ir tarpininko vaid 
menyje. Tiesiogiai ji nieko negali padary
ti, nes streikas yra legalus ir vykdomas 
įstatymų numatytose ribose. Daugelis ne
šališkų stebėtojų yra tos nuomonės, kad 
dabartinė streikų praktika ir ypačiai abie
jų šalių derybos yra pasenę ir turi būti 
padaryta žygių juos labiau pritaikyti prie 
šių dienų reikalavimų. O taip pat prana
šaujama, kad kraštas tol eis iš vienos ūki 
nės katastrofos į kitą, kol susidarys ryžtin 
ga (gal ir nepopuliari) vyriausybė, pajė
gianti užsukti varžtą ant kainų ir atlygini
mų spiralės ašies.

Tai vis streiko neigiamosios savybės. Ta 
čiau esama streikuose šis tas ir teigiama. 
Pirmiausia, darbdaviai mato, kad jie nėra 
visagaliai krašto ūkinio gyvenimo viešpa
čiai ir todėl stengiasi ne tik su darbinin
kais bendradarbiauti, bet taip pat gerinti 
jų darbo sąlygas, tobulinti mašinas ir dar 
bo techniką, rūpintis darbininkų sociali
niais reikalais ir paskirose vietose net 
kviesti darbininkus pasidaryti nors ir 
smulkiais įmonių dalininkais.

Darbininkams, neskaitant tiesioginio jų 
reikalavimų patenkinimo, streikai dar pa
tarnauja ir kaip savotiškas ventilis susi
dariusiam per dideliam nuotaikų slėgimui 
sumažinti. Ilgesnį laiką bedirbant, širdies 
dugne vis labiau ir labiau pradeda nusėsti 
įvairios nepasitenkinimo drumzlės. Paga
liau bendroji nuotaika, aktyvesniųjų vadų 
elektrizuojama, ima tarsi užtvankos van
duo labai smarkiai kilti. Nieko daugiau 
nebematyti — vien skriaudos ir neteisy
bės. Mažiau kultūringuose kraštuose šis 
nuotaikų vanduo išlaužia užtvankas ir pra 
siveržia revoliucijomis, kurios gali pada
ryti kraštui nepataisomų nuostolių ar net 
pakeisti visą jo gyvenimo būdą (pvz., 1917 
m. revoliucija Rusijoje). Tuo tarpu šičia 
gerai organizuotas streikas patarnauja tar 
si užtvankos atsarginis kanalas. Pro jį pa
leistas drumzlinas vanduo nuteka, spaudi
mas sumažėja, sugrįžta rami, kritiška gal
vosena, ir, bent iš dalies patenkinę savo 
reikalus, darbininkai grįžta prie savo ma
šinų, visai užmiršdami praėjusią streiko 
vėtrą.

J. Lūža

NIDOS KNYGŲ 
KLUBAS

JAU RENKAMA ŽADĖTOJI 
SKAITYMŲ KNYGA ,

Nidos spaustuvė jau pradėjo rinkti skai
tymų knygą—chrestomatiją, kuri buvo pa
ruošta DBLS Dešimtmečiui Minėti Komisi 
jos iniciatyva ir kurią išleisti perėmė .Ni
dos Knygų Klubas. Tai bus didelė knyga. 
Dėl didumo ji bus skeliama į dvi dalis ;— 
du eilinius NKK leidinius;- Vis dėlto kiek
viena jos dalis bus dar tirštesnė už eili
nius leidinius, nes, nepaisant nemažo pus
lapių skaičiaus, abiejuose tomuose spaus
dinamoji proza bus renkama, tegu ir kiek 
stambesniu, vis dėlto labai suglaustu šrif
tu, o poezija itin smulkiai, kad tik dau
giau sutilptų medžiagos, kad tik juo dau
giau skaitomosios medžiagos pasiektų skai 
tytoją. •

Knygos turinį sudaro parinkti ištisi da
lykai ar ištraukos iš mūsų literatūros nuo 
Donelaičio iki pačių pastarųjų dienų; Šio
kia tokia išskirtinesnė naujiena — tai ban 
dymas knygoje spausdinamąją medžiagą 
sugrupuoti skyriais.

KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ 
KNYGRIŠYKLOJE

F. Timmermans romanas „Kaimietiško
ji psalmė“ jau atiduota knygrišyklom

Kaip vertėjas V. Kazokas savo žodyje 
į skaitytoją sako, tai bus šedevrinis per
liukas.

(atkelta iš nsl. 2.)
fe

ROMANO KONKURSAI, 
PREMIJOS IR KAS TOLIAU

miją kas dveji metai, nes juokinga, kai ke
lios premijos Vaikosi kelias knygas. Jei ku 
riais metais atsitiks, kad pusė išleistųjų 
knygų gaus_ premijas, tai šitai dar nero
dys, kad mūsų literatūra yra pajėgi. Prie
šingai, tai rodys, kad ligonis su aukšta 
temperatūra.

„Nida“ neturėtų sekti kitų einamaisiais 
keliais. Ji turėtų ieškoti savų kelių, kurie 
būtų originalūs, kaip kad originali yra vi
sa musų sąjunga. „Nida“ gali pasidaryti 
rašytojų mecenatu, globėju, ji gali iškil
mingai įteikti Europos ‘ Lietuvio redakto
riui tam tikrą sumą pinigų, kuri įgalintų 
redaktorių padėti bendradarbiams. Yra ir 
kitų būdų pasireikšti. Štai pereitą vasarą 
iš Italijos buvo atvykęs lietuvių vyskupas. 
Pats mačiau, kokį sąjūdį ir kokį džiaugs
mą jis sukėlė lietuvių tarpe. Kaip būtų 
miela, kad atsirastų mcenatas, kuris at
kviestų į Angliją rašytoją I. Šeinių, duotų 
jam progos aplankyti mūsų koloniją, gyvu 
žodžiu prabilti į tautiečius. Šeinių pažįsta
me, kaip Vasaros vaišių, Kuprelio, Sig- 
frid Imerselbe atsijaunina ir kitų knygų 
autorių, žinome jį kaip didelį humanistą, 
puikų žurnalistą, kovotoją už Lietuvą, bet 
retam teko paspausti jo ranką, o gi ir jis 
neamžinas.

Yra daug kelių, yra daug būdų. Ir- kon
kursai ir premijos yra geras dalykas, bet 
nereikia perdėti, nereikia visiems lėkti vie 
na kryptimi, reikia kam nors pažvelgti at
gal, pataisyti tai, ką kiti skubėdami, pali
ko.
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BUROPOS LIETUVIS

EUROPOS LIETUVIŠKOJI PERIODIKA

t.

SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

SIUNČIA LIETUVIU BENDROVE
įvairios medžiagos, avalynė, vaistai. Pigiausi ir geriausi 

maisto siuntinėliai galima išsiųsti į Lietuvą, Sibirą ir kitus 
kraštus tik per

BALTIC STORES
Z. JURAS

Pavyzdys: 5 sv. sviesto, 5 sv. taukų, 2 sv. šokolado, 1 sv. 
kavos, 2 sv. cukraus. 1 sv. kumpio.

Muitas, draudimas ir kitos išlaidos kainuoja tiktai 9 svarai.
Siuntinėlių pristatymas garantuotas! Prieš užsakydami paly

ginkite mūsų kainas su kitų firmų kainomis.
Rašyti arba teirautis šiuo adresu:

421, Hackney Rd., E. 2., Tel. SHO 8734.
146, Holland Park Ave, W. 11., Tel. PAR 2970.
148 Ridley Rd., E. 8., Tel. CLI 0572.
20, Ridley Rd., E. 8., Tel. CLI 3880.
187, Lewisham High Str., Tel. LEE 1042.

KIEK KAINUOJA APRENGTI VYRĄ AR MOTERĮ?
Persiunčiant siuntinėlius artimiesiems, kiek
vienas svarsto, kiek kainuotų aprengti savo 

artimą Lietuvoje ar Azijoje?

P.&B. SUPPLY CENTRE LTD.
8 A, Thurloe Place London, S. W. 7.

siūlo tok{ siuntinėli Jūsų Tėvui, Broliui, ar sūnui:
3 metrus grynos vilnos tamsiai pilkos medžg. 
vyr. kostiumui, visus reikalingus, labai geros 
rūš. priedus, nuo pamušalo iki sagelės ir siūlų. 
Vyr. virš, gerus marškinius ir apat. baltinius.
2 por. nesudėvimų kojinių — vilna su nilonu.
1 pora juodų ar rausvų vyriškų pusbačių.
Tokio siuntinėlio kaina, su visais mokesčiais 

ir persiuntimu £. 24. 0 .0.
Siuntinėlis žmonai, motinai, dukrai ar sesei: 
Vilnonės medžiagos, pasirinktinos spalvos 
atkarpa kostiumui.
Visi reikalingi kostiumui priedai.
Komplektas vilnonių apatinių baltinių.
2 por. vii. arba 2 poros nilono kojinių.
1 pora sportinių batukų juodų ar rusvų.

Toks siuntinėlis, apmokėjus visas išlaidas, 
kaštuoja £. 21. 12. 0.

Rašykite lietuvių’kalboje užsakymus ar 
pageidaujamus pakeitimus:

SANTARVĖS žurnalo šiomis dienomis 
pasirodė 1957 m. Nr.l. Turinyje, be veda
mojo (Europa — bendroji motina), iš
spausdinti Dr. A. Geručio straipsnis „Lie 
tuvių — vokiečių kultūriniai santykiai“, 
Karolio Drungos „Liberalizmo ir socializ
mo klausimu“, okupuotosios Lietuvos įvy
kių apžvalga ir taip pat okupuotosios Lie 
tuvos problemoms nagrinėti J.J. straips
nis „Pramonės augimo tikroji prasmė“. 
Literatūrinėmis temomis rašo A. J. Grei
mas („Lytingumas“ lietuvių literatūroje), 
mokslo — verstinis A. Einšteino pasisaky 
mas (Religija ir mokslas), praeities temo 
mis rašo Br. Raila (žiupsnis atisminimų 
— „Karalienės sriuba“), akademinio jau
nimo lapai, Carolaus „Keturios temos jau 
nimo judėjimuose“ ir dar kitų dalykų. Žur 
nalą redaguoja F. Neveravičius.

ŽIBINTAS, religinės kultūros žurnalas, 
1957 m. Nr. 2. Redaguoja kun. J. Kuzmic- 
kis. Rašo Mgr. K. Razminas (Kryžius), J. 
Kuzmickis (Mamertino kalėjime, įspūdžiai 
iš Romos), Zigm. Pykulis (Naujų žmonių 
fabrike — straipsnio apie dabartinę poezi 
ją Lietuvoje tęsinys), L. Venckus (Man- 
chesterio lietuviai anksčiau ir dabar). 
Prof. Dr. Z. Ivinskis yra davęs pluoštą 
atsiminimų apie filosofą prof. St. Šalkaus
kį. Prozos išspausdinta I. Naudžiūnaitės- 
Joerg „Kiškio kerštas“ ir Sean O'Faolain 
„Nuodėmklausys“. Šiame numeryje yra 
vaikų kampelis, recenzijų, kronikos ir kt.

SVEČIAS, lietuvių evangelikų liuteronų 
laikraštis, 1957 m. sausis-vasaris, Nr. 1., 
redaguojamas kun. A. Kelerio ir kun. A. 
Trakio. Jame rašo kun. A. Keleris (Naują 
barą pradedant), kun. A. Trakis (Vieny
bės keliu), J. Grigolaitis (Krikščionies 
garbė), Dr. P. Pamataitis (Kovotojas prieš 
komunizmą); plati evangelikų liuteronų 
gyvenimo ir veiklos apžvalga, žinių iš pa

vergtosios tėvynės, iš Vokietijos lietuvių 
veiklos ir iš viso pasaulio.

DARBININKŲ BALSAS, Lietuvių Pro
fesinių Sąjungų grupės egzilėje biulete
nis, 1957 m. kovas, Nr. 3. Rašoma apie 
Kremliaus šovinizmą, J. Glemžos 70 metų 
sukaktį, neatitolimą nuo kamieno (J. Bū
relis), industrializacijos dinamiką (A. Di
džiūnas), moters įtaką gyvenime (V. Grin- 
kaitė), socialistus ir katalikų bažnyčią 
(K. Barėnas). Duodama dar žinių iš lais
vojo pasaulio, pavergtosios tėvynės ir kro 
nikos. Redaguoja J. Vilčinskas.

IŠ ELTOS KRONIKOS
— Š.m. balandžio 5-7 dienomis New Yor 

ke vyks Vliko pilnaties sesija. Vykdomoji 
Taryba joje bus atstovaujama jos pirmi
ninkės A. Devenienės, kuri išvyksta į JAV 
kovo mėn. gale.

— Pavergtųjų Europos Tautų Seimo se
sija prasidės Strassburge balandžio 25 d. 
Lietuvių delegaciją sudarys V. Sidzikaus
kas (kuris atvyks iš New Yorko), Dr. P. 
Karvelis, gener. št. pulk. J. Lanskoronskis, 
inž. J. Vilčinskas ir V. Banaitis.

— Birutė Bilevičiūtė, kuri prieš 4 mė
nesius Švedijoje pasišalino iš sovietinės 
ekskursijos ir pasirinko laisvę, neseniai 
iš Stockholmo kelioms dienoms buvo at
vykusi į Reutlingeną ir lankėsi Vliko Vyk
domoje Taryboje, susipažindama su jos 
darbuotojais ir pasidalindama mintimis 
apie okupuotą tėvynę, kurią ji dar taip 
neseniai apleido.

— Jonas Glemža (Reutlingene) ir Juo
zas Vilčinskas (Londone) išrinkti Laisvų
jų Profesinių Sąjungų Internacionalo 
(tremtyje) centrinėn tarybon. Latvių ats
tovai yra Bruno Kalninš ir Janis Robež- 
nieks, estų — Johannes Mihkelson ir Er
nest Petersson.

Specialistų priežiūroje visokios rūšies vaistus 
ir narkotikus pagal receptus ar be jų jūsų 

vardu siunčia
ORO AR PAPRASTU PAŠTU 
ACTON PHARMACY 

Rašykite lietuviškai 
Informuojama ir patariama neįmokamai 

Musų eksporto skyrius turi savo žinioje ir 
kitokių prekių: vilnonių gaminių, Singerio 

siuvamų mašinų, avalynės, odos gaminių ir kt. 
Atdara šiokiadieniais — nuo pirmadienio iki 
šeštadienio — kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 v.v.

ADRESAS: ACTON PHARMACY,
24, Church Road, London, Acton, W. 3. 
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712

Nr. 14. (464 ) 4. 4. 1957, .

[ PASAULYJE ]
— Neseniai įvestasis malūnsparnių su

sisiekimas tarp Paryžiaus ir Briuselio turi 
tokį didelį pasisekimą, kad jį pradėjusi 
belgų bendrovė nuo balandžio mėn. vidu
rio ruošiasi padažninti skridimus.

— Meksikos policija areštavo kelis vy
rus, kurie gamino ir gabeno į Ameriką 
opiumą.

— Afrikoje, Tanganaikos provincijoje, 
per pastarąsias trejetą savaičių liūtai su
draskė 42 žmones.

— Meksikos mieste sprogo dinamitas, 
užmušė 14 žmonių ir sužeidė 150.

— Pietų Indijoje rastos liekanos bažny
čios, kurią, kaip spėjama, pastatydinęs te
nai prieš 1900 metų misijonieriavęs apaš
talas Tomas.

— Vienas rečiausių pašto ženklų, 1847 
m. išleistasis 1 peno vertės Mauritius, Lon 
done buvo parduotas už 4500 svarų. Ka
taloge jo kaina 5000 svarų.

— Maskva skelbia, kad Sovietų Sąjun
gai priklausančiose Azijos respublikose pa 
skubom atstatomi muzulmonų religiniai 
paminklai!

— Olandė Henk van Hassel pagimdė 
penketuką. Visi trys berniukai ir abi mer 
gaitės mirė.

— Rio de Janeiro policijos prefektas, ki 
taip negalėdamas sudrausminti šoferių, da 
vė įsakymą išleisti iš padangų orą toms 
mašinoms, kurios stovi draudžiamose vie
tose.

— JAV yra išrasta ir kepyklose naudo
jamas labai plonas aliumini j aus popieris, 
kuris duoną net 12 dienų išlaiko šviežią.

- -- NAUJOS KNYGOS
Prašau pasirinkti! >

J. Savickis — „Žemė Dega", 2 tomai. 
Bruno Markaitls — „širdies Gelmė".
B. Daubaras — „Mėlyna Suknelė“.
N. Mazalaitė — „Pjūties Metas".
V. Krėvės Raštų antrasis ir ketvirtasis 

tomai.
A. Gustaitis — „Anapus tTeisybės“.
Liet. Velykinės atvirutės, liet, plokšte

lės, žemėlapiai.
Rašyti: DAINORA, 49 Thornton Avė, 

London. W.4.

Siūlo darbo žemės ūkio darbininkui, pa
geidaujama norinčio išmokti traktorium 
dirbti. Geras atlyginimas. Duodamas kam
barys. Nurodant savo turimąjį patyrimą, 
angliškai rašyti: W. T. Uglow, Tredarrup, 
Warbstow, Launceston, Cornwall.
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VERTINGUS DOVANŲ SIUNTINĖLIUS

DOVANŲ SIUNTINIAI Į VISĄ PASAULĮ!
Mūsų parodinėje salėje galima pasirinkti iš tūks- 

tanties Įvairiausių audinių, nuo lengvųjų medžiagų 
suknelėms iki tų, iš kurių siuvami apsiaustai ir 
eilutės.

gimtus dar kitokių dalykų galima pasirinkti 
siųsti savo dovanų siuntiniams į visus pasaulio 
kraštus.

Pasinaudokite mūsų siūlymu, aplankykite mūsų 
parodines sales ir apžiūrėkite, kokios geros rūšies 
medžiagas mes siunčiame.

Visi užsakymai atliekami tuojau paprastu ar oro 
paštu.

Pristatymas garantuotas.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

Vintrex and Co Ltd.
51 Brompton Road,
London S. W. 3.

Tel. KNI 1394

siųskite tik per didžiausią 
šios srities bendrovę

TAZAB & CO. LTD.
22, Roland Gdns. 
London S. W. 7.

PARODINĖS SALĖS:
64 Pembroke Road, 
London W. 8.

Tel. WES 0305

RAŠYKITE LIETUVIŠKAI
ir tuoj pat gausite visas informacijas.

Puikūs šveicariški laikrodžiai — graži dovana saviesiems
17 akmenų vyr. ar moter. rankinis laikrodėlis, 
apmokėjus muitą — £. 14. 10. 0. .

Asmeniškai atvykę į TAZAB B-vę, galite 
Patys iš pasirinktų prekių sudaryti siuntinėli, 
koks tik Jums patiks.
Labai prieinamomis kainomis persiunčiami 
vokiečių firmos Hohner akordeonai.

Reikalaukite prospektų ir informacijų.

PAIEŠKOJIMAI
MILIAUSKAITĖ Ona (ištekėjusi, ir nau 

joji jos pavardė nežinoma), kilusi iš Al
vito valse., gyvenusi Oldham, Anglijoje, 
prašoma atsiliepti Albinui Rinkevičiui (20, 
Dane Rd. Stoke, Coventry, EnglandJ- Tu
rima jai svarbių žinių.

ŠULCAITĖ Pranciška, kilusi iš Dulkiš- 
kių k., Gardamo apyl... 1948 m. dirbusi li
goninėje Oldham mieste. Anglijoje, prašo
ma parašyti „Europos Lietuvio“ adminis
tracijai. Turima svarbių žinių.

PALAIMA Stasys iš Ukmergės, gyvenęs 
Anglijoje, ar žinantieji apie jį prašom ra
šyti šiuo adresu: Antanas Zaparackas, 149 
California Ave., Highland Park 3, Mich., 
USA. Reikalas labai svarbus.

RIMKEVIČIUS Algirdas, prašomas rašy 
ti šiuo adresu: T. Dailidė, 166, Quinn Sq.. 
London E.2. Turima svarbių žinių.

ŠARŪNAS Jonas prašomas parašyti „E. 
L.“ Administracijai. Turima jam svarbių 
žinių.

VAIČELIS Juozas (Joseph Whitehall); 
išvykęs prieš pirmąjį pasaulinį karą į 
Angliją ir dar 1947 m. gyvenęs Bradforde, 
jis pats ar apie jį žinantieji prašomi rašy
ti jo seseriai: Marija Petraitienė (537 Wi
llet Ave., Port Chester, N.Y., USA).

VALAITIS Vaclovas, kilęs iš Makolų k., 
Marijampolės par., gyvenęs Vokietijoj 
prie Frankfurto, prašomas atsiliepti pus
seserei šiuo adresu: Sister M. Alphonsa 
(12231 So. Emerland Ave., Chicago 28, Ill. 
USA).

BUTKUS Kazys, kilęs iš Panevėžio, 
1947-8 m. iš Vokietijos išvažiavęs į Angli
ja, prašomas rašyti: P. Karosienė, 545 E 
118 St, Cleveland 8, Ohio, USA.

BKOWMiJWES Ltd. GREITAI!

1. Norfolk Pl., London W.2
★ PIGIAI! ★

NEŽIŪRĖKITE VIEN TIK KAINŲ! 
Žiūrėkite kainų ir rūšies!

RIMTAI!

TEL.: PAD 2797. (arti PADDINGTON požemio stoties.)

Pagelbės pasiųsti siuntinėli šeimai
VAISTUS, TEKSTILĖS MEDŽIAGAS, BATUS IR ODĄ, MEGZTINES KOJINES ... 

Garantuotas siuntinėlių pristatymas 
adresatui. Atveju, jei siuntinėlis dingtų, 

pinigai grąžinami.
Už siuntinėlio gavimą nereikia primokėti.

'RAŠYKITE LIETUVIŠKAI. REIKALAUKITE MŪSŲ KAINARAŠČIŲ.
BIURAS IR SANDĖLIAI VEIKIA KASDIEN NUO 9 V. RYTO IKI 7 V. VAKARO, 

ŠEŠTADIENIAIS NUO 10 IKI 4 P.P.

VYRIŠKAS SIUNTINĖLIS UŽ £26.5.0.
3| jardų ang. mėlynos, rudos ar pilkos 
medžiagos vyriškai eilutei.
Vyriškos eilutės priedai.
Pora stiprių vyriškų kasdieninių batų.
6 poros vyr. vilnonių kojinių.
Pora vyriškų apatinių.
6 jard. poplino medž. 2 vyr. marškiniams.
5 svarai kiaulienos, sudarytos grynuose 
kiaulienos taukuose.
Svaras ryžių.
2 svarai cukraus.

MOTERIŠKAS SIUNTINĖLIS — £24.16.6.
3 jard. vii. medž. moteriškai eilutei.
Moteriškos eilutės priedai.
4i jard. batiso medvil. medž. suknelei.
H jard. medž. trumpikei (bliuzei).
2 poros mot. apat. su pagražinimais. 
Moteriška skarelė.
5 svarai kiaulienos, sudarytos grynuose 
kiaulienos taukuose.
2 svarai ryžių.
2 svarai cukraus.
Svaras šokolado.

19 svarų cukraus
19 svarų taukų

MAISTO SIUNTINĖLIAI:
£ 5. 7.6 19 svarų ryžių £ 6. 2.6
£ 8.18.619 sv. kiaulienos, sud. k. tauk. £11.12.0
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