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įgyjančios Žaizdos
Lietuvos Diplomatijos šefo S. Lozoraičio 
pareiškimas per radiją birželio 15 dienos 
minėjimo proga.

Kada sovietų valstybė dar neegzistavo 
ir netrukdė žmonijos pažangos, civilizuo
tasis pasaulis minėdavo tų įvykių sukaktis, 
kurie turėjo teigiamos įtakos atskirų tautų 
ar jų bendruomenės gyvenimui kultūros, 
mokslo ar idėjų srityse. Atsiradus sovietų 
valstybei, kuri nuo pat pirmosios dienos 
pastatė savo užsienio ir vidaus politiką ant 
smurto bei neteisybės pagrindo, atsirado 
reikalo minėti naujo's rūšies sukaktis — so 
vietų padarytųjų didžių nusikalstamųjų 
darbų. Birželio 15 diena yra dviejų tokių 
nusikaltimų sukaktis.

Tą dieną 1940 m. Sov. Sąjunga užpūolė 
ir okupavo mūsų kraštą, sulaužydama sa- 

. vo pasirašytąsias sutartis ir prisiimtąsias 
prievoles bet kuriomis aplinkybėmis gerb
ti Lietuvos valstybės suverenumą bei ne
priklausomybę. Pasaulio viešoji nuomonė 
pasmerkė šį sovietų agresijos aktą. Gi 
ypač griežtą jo pasmerkimą padarė JAV 
vyriausybė, kuri po šiai dienai nuosekliai 
laikosi to nusistatymo Lietuvos okupacijos 
ir vadinamosios inkorporacijos į Sov. Są
jungą klausimu.

Po vienerių metų Maskvos vyriausybė 
padarė dar vieną nusikalstamąjį darbą: ne 
girdėto žiaurumo aplinkybėmis per kelias 
dienas ir naktis iš Lietuvos buvo deportuo 
ta keliasdešimt tūkstančių žmonių. Juos so 
viekai išplėšė iš gimtojo krašto, nežiūrėda
mi elementariškiausių žmogaus teisių, ne
gailestingai suardydami šeimas, atskirda
mi žmonas nuo vyrų, mažus vaikus nuo tė 
vų. Dauguma tų žmonių žuvo ištrėmime, 
priverčiamojo darbo stovyklose ar kalėji
muose nuo bado, ligų, nepakeliamo darbo.

Yra žaizdų, kurios ilgai neužgyja, kurios 
ilgai palieka atdaros ir dega tiek atskirų 
žmonių, tiek tautų kūne. Tokią žaizdą So
vietų Sąjunga yra padariusi mūsų tautai, 
ją užpuldama ir smurtu primesdama jai 
komunistinę santvarką. Štai kodėl birželio 
15-toji yra lietuviams gedulo diena. Bet 
jos minėjimas išeina iš vien tik mūsų tau
tinių interesų bei jausmų ribų ir turi pla
tesnės ,reikšmės. Tai, ką sovietų vyriausy
bė padarė Lietuvai, tebuvo pradžia akci
jos, kurios Maskva griebėsi, siekdama už
valdyti visą Europą. Ir jeigu sovietai to 
tikslo pilnai nepasiekė, tai vis dėlto jie pa 
vergė 10 kraštų, būtent, Lietuvą, Estiją, 
Latviją, Rytų Vokietiją, Lenkiją, Vengriją, 
Čekoslovakiją, Rumuniją, Bulgariją ir Al
baniją. Tokiu būdu 100 milijonų europie
čių atsidūrė sovietų priespaudoje ir komu 
nistinėje santvarkoje .kuri, priešingai tų 
tautų valiai, yra išlaikoma vien tiktai so
vietų ginklų pagalba.

Prieš dvi savaites Sovietų Sąjungos ko-
munistų partijos pirmasis sekretorius ir 
vienas uoliausiųjų Stalino teroro vykdyto
jų davė televizijoje interview Amerikos
laikraštininkams, kuriame, be kita ko, pa
sakė, kad amerikiečiai ir sovietai neturėtų 
žiūrėti vieni į kitus kaip į plėšikus, bet 
kaip į padorius žmones. Į šitokį keistą pa
geidavimą — kad sovietai nebūtų laikomi 
plėšikais, — geriausią atsakymą duoda 
šios dienos sukaktis. Ji primena pasauliui, 
kad sovietai įsiveržė į Lietuvą ir ją apiplė
šė kiekvienoje tautinio gyvenimo srityje. 
Jie ištrėmė šimtus tūkstančių žmonių, jie 
atėmė iš mūsų tautos žemę, nuosavybę, 
žmogaus teises, politines laisves, asmens 
saugumo garantijas, minties, sąžinės, tikėji 
mo laisvę, teisę bendrauti su pasauliu ir, 
galop, tai, kas yra aukščiausias tautos gė
ris, — jos valstybinę nepriklausomybę. 
Šitaip nuterioję Lietuvą ir eilę kraštų, so
vietai nemano atsisakyti nuo savo grobio. 
Todėl Sovietų Sąjungos komunistų parti
jos pirmojo sekretoriaus savotiška preten
zija, — kad nebūtu atsižiūrima skirtumo 
tarp padorių žmonių ir plėšiku, — yra ne
suderinama nei su moralės ir teisės dės
niais, nei su faktais ir civilizuoto pasaulio 
interesais.

Nežiūrint skaudžių nuostolių ir žaizdų, 
kurių sovietai yra padarę ir tebedaro Lie
tuvai, jie neįstengia išrauti laisvės troški
mo iš mūsų tautos širdžių. Šis tautos nusi
statymas yra svarbiausias pagrindas tvir
tai vilčiai, kad Lietuvos nepriklausomybė 
bus atstatyta. Kada ateis tas tinkamas lai
kas, — to dar niekas negali tiksliai numa
tyti, — bet jis ateis. Toks visados buvo Lie 
tuvos Diplomatinės Tarnybos, kurios var
du aš kalbu, įsitikinimas. Jį sustiprina 
JAV politika, kuri grindžiama kilniais lais 
vės idealais. Ir dabar, būdamas šiame ga
lingame krašte, turėjau naują progą pa
tirti Amerikos palankumą Lietuvos laisvės 
atgavimo bylai ir lygiu būdu galėjau kons 
tatuoti, kokios didelės svarbos turi tai by
lai gausingų Amerikos lietuvių veikla.

A.fA. LYDIJAI SIRUTIENEI 
mirus,

velionės vyrui ir giminėms nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Iz. A. Laucius

TREČIOJI VLIKO SESIJA POSĖDŽIAVO AMERIKOJE
Aptarta eilė svarbių Lietuvos laisvinimo 
klausimų. Nauja Vlik'o Prezidiumo, Vyk. 
Tarybos, Tautos Fondo Valdybos ir Kontr. 
Komisijos sudėtis. Nustatytos gairės atei
ties darbams.

Trečioji Vliko sesija įvyko 1957 m. gegu 
žės 31 ir birželio 1-2 dienomis, New Yorke, 
McAlpin viešbutyje.

Sesijoje dalyvavo atstovai nuo visų de
vynių Vliką sudarančių grupių, jų pava
duotojai ir svečiai. Viso sesijos buvo penki 
posėdžiai.

Atidaromajam ir užbaigiamajam posė
džiui pirmininkavo J. Matulionis, Vliko pir 
mininkas, prof. J. Kaminsko protarpiais 
pavaduojamas. Antrajam posėdžiui pirmi
ninkavo Rapolas Skipitis; trečiajam — J. 
Stikliorius; ketvirtajam — prof. B. Vitkus; 
penktajam — Antanas Juknevičius. Sesi
jos sekretorius buvo H. Blazas

Vliko sesiją atidarė pirmininkas J. Ma
tulionis. Po jo atidaromosios kalbos pasvei 
kinimo žodį į susirinkusiuosius tarė Birutė 
Bilevičiūtė ,kuri pereitą rudenį buvo Šve
dijoje pasišalinusi nuo Sovietų laivo, o da 
bar yra atvykusi į JAV.

Visas pirmasis posėdis buvo skirtas pra 
nešimams, kuriuos pradėjo Vliko prezidiu
mo pirmininkas J. Matulionis. Apie valan
dą trukęs pranešimas apėmė svarbiuosius 
Vliko darbus, pasikeitusias politines sąly
gas, vis naujas pastangas Lietuvos laisvini 
mo problemai pajudinti tarptautinėse insti 
tucijose, Vlikui bendradarbiaujant su Lie 
tuvos diplomatais, su Altu, LLK ir kito
mis institucijomis. Pranešimas apėmė pa
dėtį pavergtojoje Lietuvoje, tremtinius Si
bire, Vliko informacijų įtaką krašte, So
vietų ofenzyvą prieš Vliką pavergtajame 
krašte ir gen. Michailovo pamfletuose lais 
vajame pasaulyje; Vliko pastangas konso
liduoti visas lietuviškąsias politines ir vi
suomenines jėgas, suderintai vientisai ko
vai prieš Lietuvos okupantą; Lietuvos lais 
vinimo akcijos laisvajame pasaulyje orga
nizavimą, o taip pat laisvajam pasauliui 
skirtųjų Eltos informacijų svetimomis kal
bomis išplėtimą.

A. Devenienė, Vykd. Tarybos pirmininko 
p. e., pranešė apie VT ir jos įstaigų darbus 
Europoje, pažymėdama, kad per 1956 me
tus VT tarnautojų skaičius dėl emigracijos 
ir vykdyto taupumo žymiai Sumažėjo, bet 
kad dėl to VT veiklos sritys ir darbų apim 
tis ne tik nebuvo susiaurintos, bet pilnai 
išlaikytos ir dar praplėstos. Jos praneši
mas pavaizdavo VT veiklą politinėje srity
je Lietuvos interesus ginant ir kovojant 
prieš sovietų melus; Sovietų pastangas te
rorizuoti VT narius ir jos įstaigų tarnau-

Rūpestis šalpa ir globa
Balfo Pirmininko kan. Dr. J.B. Končiaus 

per VGA Muenchene gegužės 31 d.
pasakytoji kalba

Jungtinių Tautų Rūmuose Ženevoje ge
gužės 27-8 d.d. įvyko konferencija šūkiu 
„Pabėgėlis šiandien ir rytoj“. Konferenci
joje dalyvavo J.E. Jungtinių Tautų Aukš
tasis Komisaras Dr. Lindt, Tarpvalstybi
nio Europos Emigracinio Komiteto Pirmi
ninkas Ambasadorius Tittman, Austrijos 
Vidaus Reikalų Ministeris Helmer, Ameri
kos, Vokietijos, Turkijos, Danijos ir kitų 
vyriausybių atstovai ir pasaulinių šalpos 
organizacijų delegatai, iš viso 248 dalyviai. 
Bendrąjį Amerikos Lietuvių šalpos Fondą 
kartu su manim atstovavo Aldona Dambra 
vienė ir Izidorius Rugienius. Šioje Konfe
rencijoje dvi dienas rimtai buvo svarsto
ma viso pasaulio pabėgėlių problemos. 
Kaip žinome, didžiausią pabėgėlių skaičių 
sudaro žmonės, pasprukę nuo komunisti
nio teroro. Valstybės vyrai ir humanitari
nių organizacijų atstovai su dideliu atsidė
jimu svarstė daugelio tautų tragišką padė
tį. Buvo gvildenta po lapkričio revoliuci
jos atsidūrusių laisvėje vengrų pabėgė
liams pagalbos teikimas ir svarstyti planai 
galutinai išspręsti graikų, čekų, ukrainų, 
estų, latvių ir lietuvių pabėgėlių proble
mas. Su didele atida ir rimtimi buvo svars 
tomą taipgi Artimuosiuose ir Tolimuo
siuose Rytuose esančių pabėgėlių ir ištrem 
tųjų reikalai.

Malonu pažymėti, jog iš tautinių organi
zacijų lietuvių delegacija buvo viena žy
miausių. Latviai ir estai savo delegacijų 
neatsiuntė, todėl lietuvių delegacija atsto
vavo latvių ir estų pabėgėlių reikalus.

Iš konferencijos delegatų buvo sudary
tos trys komisijos šiems svarbiausiems 
klausimams nagrinėti:

1. Pabėgusių iš už geležinės uždangos 
priėmimas ir teikimas jiems visokeriopos 
pagalbos.

2. Emigracija į kitus pasaulio kraštus, 
jei pabėgėlis nori emigruoti, ir

3. Pabėgėlių tautiniai, religiniai, kultū
riniai reikalai ir pagalba jiems įsikurti. 

tojus šmeižiančiais lapeliais ir net veiks
mais; apie kontaktus su laisvųjų valsty
bių intitucijomis, apie veiklą Baltų tarybo 
je ir kitus atliktus darbus, išplaukiančius 
iš VT paskirties. Ypatingas dėmesys buvo 
kreipiamas į informacijas laisvajam pašau 
liui ir į pavergtąjį kraštą. Jei Sovietai pra 
dedant nuo 1956 m. gruodžio mėn. taip 
smarkiai pradėjo pulti Vliką, jo Vykd. Ta
rybą ir juose dirbančiuosius asmenis, tai 
parodo, kad Vliko informacija į pavergtąją 
Lietuvą pasiekia tikslą ir daro ten įtakos. 
Tai patvirtina, kad Vliko ir jo institucijų 
dirbamas darbas nenueina veltui.

M. Brakas Vak. Sienų komisijos vardu 
pranešė, kad komisija jau yra gavusi už
sakytas studijas, daugiausia Vakarų Lie
tuvos etnografiniais klausimais, kurios bus 
pradėtos spausdinti ir sudarys mokslinį 
pagrindą Lietuvos žemėms vakaruose nu
statyti. Darbus baigė ir komisijai'patiekė: 
Dr. M. Alseikaitė Gimbutienė, inž. J. Gim
butas, Dr. J. Balys, J. Žilevičius ir J. Lin- 
gis. Komisija savo darbą tęsia ieškodama 
naujų talkininkų ir keldama vis naujus 
sumanymus. M. Brako pranešimą papildė 
Dr. M. Anysas ,kuris Vliko sesijai prane
šė, kad baigia rašyt Prūsų Lietuvos VIII-X 
šimtmečių istoriją, kur aiškina lietuvių gi
minių gyvenamąsias žemes ir pačias gimi
nes.

Dr. A. Trimakas pranešė apie Lietuvos 
Rytinių Sienų komisijos veiklą, o taip pat 
kartu padarė praešimą Santykių su Len
kais Tirti Komisijos vardu. Palietė santy
kius su lenkais, ukrainiečiais, gudais. Ypač 
sustojo ties lenkų egzilinės vyriausybės 
Londone pakartotinai pareikštom pretenzi
jom dėl Lietuvos sostinės Vilniaus, prašy
damas Vliko sesiją tą klausimą išsamiau 
diskutuoti.

J. Audėnas, Lietuvos Atstatymo komisi
jos pirmininkas, pranešė, kad komisija tę
sia savo darbą ir savo narių pastangomis 
ir lėšomis yra atlikusi Lietuvos atstatymo 
klausimais 14 studijų ir išleidusi rotatorių 
mi spausdintus 11 sąsiuvinių. Paskutiniu 
laiku esanti atlikta dar viena studija Lietu 
vos jūrininkystės klausimu, kuri irgi bū
sianti išspausdinta atskiru sąsiuviniu.

V. Sidzikauskas, lietuvių delegacijos 
prie Pavergtųjų Tautų Seimo pirmininkas, 
pranešė aipe PET darbus, didėjančią reikš 
mę tarptautinėje plotmėje, ypač Europoje, 
ir lietuvių delegacijos įnašą į PET veiklą. 
Pranešėjas iškėlė mūsų dalyvavimo PET 
svarbą tarptautinės politikos, diplomatijos, 
teisės ir kitais požiūriais Lietuvos laisvini
mo siekiant.

Min. K. Škirpa, kaip Vliko politinių gru 
pių komisijos pirmininkas vidinei konsoli-

Lietuvių delegacijos nariai pasiskirstę 
aktyviai dalyvavo minėtose komisijose. Ko 
misijų paruoštus nutarimų projektus ple
numas rimtai apsvarstė ir priėmė labai pa 
lankias rezoliucijas pabėgėlių klausimais. 
Rezoliucijos bus įteiktos Jungtinėms Tau
toms, laisvojo pasaulio valstybių vyriausy 
bėms ir visiems labdaros organizacijų cent 
rams.

Ypačiai iš pagrindų buvo išstudijuota pa 
dėtis, susidariusi sovietų patrankoms ir 
tankams triuškinant Vengrijos žmones, kai 
per kelias dienas į Austriją ir Jugoslaviją 
atbėgo apie 200.000 vengrų pabėgėlių. Lais 
vasis pasaulis tai staigmenai nebuvo pasi
ruošęs ir todėl buvo ieškoma išeičių sun 
kūmams išvengti. Iš Vengrijos įvykių daug 
pasimokyta, ir šioje konferencijoje sudary 
ti geri planai ir taisyklės ,kaip vyriausy
bės, tautinės ir tarptautinės šalpos organi 
zacijos galės koordinuotai gelbėti, jei vėl 
kur nors pasireikštų panašus kaip Veng
rijos įvykis.

Esančių Europoje pabėgėlių problemoms 
spręsti labai konstruktyvią ir entuziastiš
ką kalbą pasakė Jungtinių Tautų aukšta
sis Komisaras pabėgėlių reikalams Dr. 
Lindt. Jis atkreipė ypatingą dėmesį į ligo
nius ir pabrėžė reikšmę suderintos jo va
dovaujamos įstaigos ir šalpos organizacijų 
veiklos.

Konferencijai užsibaigus Jungtinių Tau
tų aukštasis Komisaras pabėgėlių reika
lams Dr. Lindt priėmė lietuvių delegaciją, 
su kuria svarstė likusiųjų Europoje pabal- 
tiečių įkurdinimo ir pagalbos' teikimo rei
kalus. Balfo Pirmininkas, kuris yra labai 
gerai susipažinęs su pabaltiečių pabėgėlių 
būkle, išdėstė jų įkurdinimo problemas, ir 
J.E. Dr. Lindt prižadėjo visapusiškai su 
Balfu bendradarbiauti, teikiant pagalbą pa 
bėgėlių įkurdinimui. Jungtinių Tautų Ko
misaro įstaigos ir Balfo ateities bendradar 
biavimo planams ir sutartims sudaryti pa 
baltiečių įkurdinimo reikalus tvarkant pa
vesta abiejų organizacijų biurams.

Šioje konferencijoje lietuvių delegatai 
turėjo geros progos susipažinti ir užmegzti 
ryšius su vyriausybių atstovais ir šalpos 
organizacijų delegatais. 

dacijai siekti, pranešė kontaktų eigą su 
Vlike nedalyvaujančiomis politinėmis gru
pėmis.

Dr. A. Trimakas padarė atskirą praneši
mą apie tarptautinių įvykių raidą.

Dr. D. Krivickas savo pranešime plačiai 
apžvelgė Lietuvos laisvinimo problemą pa 
sikeitusiose sąlygose, iškeldamas minčių 
dėl Lietuvos valstybės atstatymo veikusių 
sutarčių ribose, dėl santykių su kaimy
nais, dėl tautinių mažumų Lietuvoje prob
lemos, o taip pat dėl mūsų informacijų į 
laisvąjį pasaulį ir į pavergtąją Lietuvą.

Pranešimai buvo baigti antrojo Vliko se
sijos posėdžio pradžioje. Likęs posėdžio 
laikas, o taip pat visas trečiasis sesijos po
sėdis buvo skirtas ištisai diskusijoms. Pa
sisakyta dėl pranešimų ir juose iškeltųjų 
minčių. Pasisakyta dėl etnografinės Lietu
vos ir Lietuvos kaip valstybės koncepcijų, 
dėl santykių su vokiečiais, lenkais, gudais, 
ukrainiečiais, dėl santykių su kitų Sovie
tų pavergtųjų tautų egziliniais veiksniais 
ir laisvosiomis valstybėmis. Aptarta padė
tis paverg. Lietuvoje, tremtinių likimas Si 
bire, lietuvių tautos laipsniškas naikini
mas, lietuvių žudymai Sibiro priverčiamo
jo darbo stovyklose. Diskutuoti veikimo 
būdai ryšium su esamomis problemomis, 
kaip paveikti laisvojo pasaulio viešąją opi 
niją ir kaip paveikti vyriausybes ir tarp
tautines institucijas, o taip pat, kokiomis 
priemonėmis sustabdyti Lietuvos okupan
to žiaurumus tėvynėje ir palengvinti Sibi
ro tremtiniams. Aptarti lietuviškųjų veiks 
nių glaudesnio bendradarbiavimo siektinu- 
mas, vidujinės konsolidacijos reikalingu
mas, informacinio darbo į laisvąjį pasaulį 
ir kraštą tobulinimas, lėšų kovai dėl Lie 
tuvos išlaisvinimo telkimas ir grynai orga
nizaciniai klausimai.

Iš pranešimų ir diskusijų iškilo visa eilė 
rezoliucijų, kurios buvo patiektos rezoliu
cijų komisijai — Dr. M. Anysui, prof. B. 
Vitkui, J. Kardeliui — suredaguoti ir pa
tiekti plenumui patvirtinti. Jos bus pa
skelbtos skyrium.

Ketvirtasis ir iš dalies penktasis sesijos 
posėdžiai buvo skirti'Vliko, Vykd. Tarybos 
ir jos įstaigų apyskaitų tvirtinimui ir są
matų ateičiai sudarymui. Finansiniai klau 
simai sukėlė ir vėl plačias diskusijas, ku
rios neišvengiamai apėmė Vliko, V.T. ir jos 
įstaigų praktinės veiklos klausimus. Vliko 

r SeįįtįįnfoS
ŠEŠI VĖL MIRŠTA

Vengrų teismai vėl nubaudė mirties 
bausme 6 savo piliečius, tarp jų kalvinistų 
kunigą ir teatro režisorių. Kiti septyni nu
bausti kalėjimo bausmėmis.

RETAS NELAIMINGAS ATSITIKIMAS
Londono labiausiai judrioje prekybinėje 

Oxford gatvėje birželio 13 d. autobusas už 
važiavo ant šaligatvio, 7 žmones užmušė 
ir daug sužeidė.

NEAIŠKŪS KANADOS RINKIMAI
20 metų turėję Kanados parlamente dąu 

gumą, liberalai pralaimėjo rinkimus. Lai
mėjo pažangiųjų konservatorių partija, 
bet ir jos laimėjimo persvara yra labai 
menka, todėl spėjama, kad šie rinkimai 
gali būti panaikinti ir rudenį skelbiami 
nauji.

PRANCŪZŲ JAUNIMO ŽYGIAI 
ALŽYRE

Atsikeršydami už šokių salėje padėtąją 
bombą, kuri sprogdama užmušė ir 8 euro
piečius, Alžyre gyvenantieji prancūzų jau
nuoliai nužudė 12 arabų, išvartė automobi 
liūs, išdaužė parduotuves ir atliko dar ki
tokių gėdingų žygių.

BULGANINO KELIONĖ Į SUOMIJĄ
Po Bulganino pasitarimų su Suomijos 

prezidentu paaiškėjo, kad sovietai įkalbė
jo Suomijai pasirašyti keletą jų tarptauti
nės politikos liniją remiančių šūkių, o Šuo 
mijai nepažadėta nei grąžinti užimtąsias 
teritorijas, nei duoti paskolą.

J. KAJECKAS PERĖMĖ LIETUVOS 
REIKALŲ ATSTOVAVIMĄ

Lietuvos Diplomatijos Šefas S. Lozorai
tis buvo atvykęs į Vašingtoną, kur daly
vavo a.a. min. P. žadeikio laidotuvėse.

Būdamas Amerikos Jungtinių Valstybių 
sostinėje, S. Lozoraitis lankėsi Valstybės 
Departamente ir kalbėjosi tenai taip pat 
klausimais, susijusiais su Lietuvos minis- 
terio Vašingtone mirtimi.

Remiantis galiojančiais diplomatiniais 
įpročiais, Lietuvos pasiuntinybės Vašingto
ne reikalų vedimą charge d'affaires ad in
terim titulu parėmė- pasiuntinybės patarė
jas J. Kajeckas. 

atstovai pareiškė daug sugestijų, kurios 
plenumo buvo priimtos.

Kai kurie nutarimai nevisai atitiko vei
kiančius statutus, ir todėl Vliko sesiją iš
rinko statuto komisiją, kuri atskirus statu 
to paragrafus turi suderinti su padarytai
siais nutarimais ir patiekti sekančiai Vliko 
sesijai priimti. Į statuto komisiją išrinkti; 
Dr. V. Viliamas, Dr. J. Budzeika, J. Audė
nas, M. Brakas ir K. Bielinis.

Apskritai nusistatyta Vliko, V.T. ir jos 
įstaigų darbą atlikti prisilaikant kuo di
džiausio taupumo, daugelį darbų atliekant 
laisvu įsipareigojimu, neapmokamai.

Sesijai pateiktosios sąmatos už 1957 m. 
II-jį pusmetį sumažintos iki minimumo. Pa 
lyginus su 1955 m. sąmata, V.T. sąmata su 
mažinta pusiau. O palyginus su 1956 m. są 
mata Vliko prezidiumo sąmata sumažinta 
dviem trečdaliais. Vliko prezidiumas nebe
turės nė vieno apmokamo pareigūno ar tar 
nautojo.

Sesija išrinko naują vadovybę. V.T. bu
vo. atsistatydinusi jau 1956 m. lapkričio 
15 d. ir iki dabar ėjo tik pareigas. Tautos 
Fondo Valdyba ir Vliko Prezidiumas atsi
statydino šioje sesijoje.

I Vliko prezidiumą išrinkti: Dr. Antanas 
Trimakas —- pirmininku; Dr. Jonas Stik
liorius — vicepirm. ir Henrikas Blazas —•_ 
sekretorium.

Į Vykd. Tarybą išrinkti: Jonas Glemža 
— pirmininku; Dr. Petras Karvelis ir J.' 
Kairys nariais.

Į Tautos Fondo Valdybą išrinkti: Prel. 
J. Balkūnas, A. Devenienė, Dr. J. Budzei
ka, P. Minkūnas ir J. Jaks-Tyris. TFV pa
reigomis pasiskirstys pati.

Į Kontrolės Komisiją perrinkti: Jonas 
Norkaitis pirmininku, Erdm. Simonaitis na 
riu ir vietoje į VT įėjusio J. Kairio — kun. 
Dr. Gronis nariu.

Vliko sesija išreiškė ypatingą padėką 
Amerikos Lietuvių Tarybai už rėmimą 
Vliko ir jo ištaigų veiklos finansiniai ir mo 
raliai ir už nuolatinį bedradarbiavimą Lie 
tuvos laisvinimo darbą dirbant. Taip pat 
Vliko sesija išreiškė padėką visoms lietu
viškoms organizacijoms ir lietuvių visuo
menei visame pasaulyje, rėmusiems ir re- 
miantiems Vliką jo pastangose išlaisvinti 
tėvų žemę iš bolševikiško okupanto ir at
kurti nepriklausomą demokratinę Lietuvos 
valstybę. (E)

DIENOS -|
PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBĖ

Naująją Prancūzijos vyriausybę sudarė 
Bourges-Mauno'ury. Ji esanti dešinesnė už 
buvusiąją.

GRIPAS PLEČIASI
Iš Tolimųjų Rytų gripo epidemija jau 

persimetė gilyn j Azijos kraštus ir pasiekė 
Indo-Kiniją ir Indiją.

ITALIJOS VYRIAUSYBĖS KRIZĖ
Krikščionių demokratų partijos atstovo 

Zoli sudarytoji vyriausybė nutarė atsista
tydinti. Parlamente ji atsisakė neofašistų 
paramos, o be tos paramos neįveikė surink 
ti daugumos.

KARŠTI ORAI
Tiek Didž. Britanijoje, tiek ir Europoje 

užėjo karštos dienos.

NUKAUTI ALŽYRO SUKILĖLIAI
Prancūzai skelbia, kad pastarąją savaitę 

buvę nukauti 205 Alžyro sukilėliai.

SOVIETŲ KARO LAIVAI PRO TURKIJĄ
Pagal tarptautines sutartis sovietai pra

nešė Turkijai, kad trys jų karo laivai iš 
Juodosios jūros sąsiauriu praplauks į Egė
ju jūrą. Laivų kelionės tikslas nežinomas, 
bet spėjama, kad jie plaukia į Albaniją.

SOVIETŲ POVANDENINIAI LAIVAI
Britų admiralitetas praneša, kad trys so 

vietų povandeniniai laivai iš Baltijos jūros 
nuplaukė Egipto linkui. Jų judėjimą seka 
amerikiečių laivai.

GRIPAS PERSIMETĖ IR Į EUROPĄ
Iš Tolimųjų Rytų ir Azijos gripo virusas 

jau persimetė į Europą ir šiaurės Ameri
ką. Čia dar epidemija neprasidėjo, ir tiki
masi, kad neprasidės dar vasarą.

MAO-TSE-TUNGAS ŽADA 15 METŲ 
TAIKOS

Komunistinės Kinijos vadas Mao-Tse- 
Tungas, paklaustas, ar greit gali būti ka
ras, šitaip pareiškė: „Naujo karo galimybę 
visada reikia turėti galvoje. Yra visokių 
priežasčių, dėl kurių kapitalistai galėtų 
pradėti jį. Asmeniškai aš netikiu, kad to
kios galimybės reikėtų bijoti dar bent pen 
kiolika metų“.

PLAUČIŲ UŽDEGIMO AUKOS
Maniloje 202 žmonės mirė plaučių užde

gimu. Manoma, kad tai yra gripo pasėka.
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„Mokyklos Draugai“ ŠMEIŽTAI ŠMEIŽTELIAI
Londono „Vaidila“ lietuviškajame šio 

krašto kultūrinio gyvenimo daržely yra 
jau išvaręs nemažą vagą. Tuos darbščius 
scenos mėgėjus pažįstame ne tik Londone, 
bet iš „Bubulio ir Dundulio“ ir kitu, pasta
tymų ir tolimuose krašto užkampiuose

Naujam savo pastatymui, rodos, „Vaidi
la“ net ir nebegalėjo pasirinkti geresnės 
progos. Tik ką pasibaigė pirmoji DBLS de
šimtojo suvažiavimo diena ir Lietuvių Na
mų B-vės susirinkimo dalis, ir Londonan 
suplaukė pirmieji autobusai iš provincijos, 
kurie Sekminių pirmąją dieną atsidurs Lie 
tuvių Sodyboje — dešimtmečio minėjime. 
Nedidelė salė pilna prisigrūdusi žmonių.

Pakyla uždanga ,ir žiūrovas seka L. Fui 
dos 4 veiksmų komediją „Mokyklos drau
gus“. Pamažu susipažįstame su aktoriais 
ir suvokiame veikalo turinį. Veikalo idėja 
narpliojama vokišku tikslumu ir lėtumu. 
Pamažu pradeda ryškėti charakteriai, vei
dai, ima darytis įdomu, imame sekti, pri
tarti ar nepritarti veikėjų mintims ir gal
vojimui. O tos mintys gyvenimiškos ir 
mums visiems suprantamos. Gyvena, štai, 
4 viengungiai, kurie, va, jau 20 metų ne
perskiriami draugai — muzikas, dailinin
kas, inžinierius ir daktaras. Geria jie alų, 
rūko cigarus ir draugiškai lanko vienas 
kitą. Dažniausiai jie tačiau susirenka pas 
daktarą (V. šalčiūnas), kuris yra gražiau 
ir patogiau įsikūręs (turi tarną, virėją ir 
dėžes cigarų) ir aukščiau už kitus neša 
viengungystės vėliavą. Daktaro bute, jo 
žodžiais tariant, įvyksta ir ta „didelė nelai
mė“: trys jo draugai prisipažįsta įsimylėję 
ir nori sukurti šeimas. Daktaras pyksta ir 
gailisi meilės apsvaigintų „pakvaišėlių“, o 
draugai veda ir išvyksta į povestuvines ke 
liones, tikėdamiesi, kad draugystė ne tik 
nesumažės, bet dar sustiprės.

Vienas likęs daktaras nuobodžiauja ir 
naujai susirastajai stenografistei (R. Petru 
šaltytei) diktuoja atsiminimus iš savo vien 
gungiškų kelionių po tolimus kraštus.

Praleidę medaus mėnesį, vėl susirenka 
draugai, bet draugystė ima silpnėti, nes 
jų žmonelės nelabai mėgsta viena kitą. Su 
sirinkus kalbama jau ne apie muziką, me 
ną, bet apie tarnaites ir skrybėlaites, o kai 
iškyla aikštėn paskala, kad dailininko žmo 
na (A. Grikinaitė) dažosi plaukus, senų 
draugų bičiulystei tenka toks smūgis, kad 
atrodo, jog viskas baigta.

Daktaras vis dar užsispyręs viengungis 
(jis net ir stenografistę „ponu“ vadina). 
Tačiau, kaip rūdys ėda ir kiečiausią plie
ną, p-lės Doros grožis, kuklumas, jos mo
teriškas švelnumas lėtai, bet nesustabdo
mai pradėjo graužti šio užsispyrusio ir įsi 
tikinusio daktaro viengungystės šarvus. Ir 
kai jo trys draugai, jau spėję nusivilti sa
vo vedybiniu gyvenimu, pradeda mažiau 
paisyti savo žmonų ir dažniau susitikinėti 
be jų ir senuoju savo papročiu laiką leisti 
cigarų dūmuose ir su bokalu alaus ranko
je, daktaras paskelbia, kad jis nebegalė
siąs jų draugyste naudotis, nes jis pasipir 
šo jau stenografistei ir išvyksta povestu- 
vinėn kelionėn.

„Vaidilos“ režisorius F. Neveravičius šia 
me veikale įstengė sujungti aktorius į vie 
ną darnų ir tamprų vienetą, o tai turėjo 
būti nelengva, nes ir aktorių patyrimas ne 
vienodas (šalia senų scenos vilku, buvo kai 
kas ir debiutantų) ir pats veikalas su savo 
veiksmo judesio stoka kitose rankose labai 
lengvai galėjo tapti monotoniškų ir bespal 
vių dialogų rinkiniu. O šiame pastatyme 
jis buvo įdomus, lengvas sekti ir gyvas. 
Vaidiliečiai bus turėję įdėti daug darbo į 
ilgus ir painius išsireiškimus, ypač dakta
ras (V. Šalčiūnas), kurio vaidmuo, tur 

būt, ir buvo sunkiausias ir nedėkingiau
sias.

Reikia pasveikinti visus aktorius ir ak
tores dėl jų pastangų ir neabejotinos pa
žangos einant iš pastatymo į pastatymą. 
Buvo galima jausti, kad plojimai, kurie se
kė DBLS Dešimtmečio Minėjimo Komisi
jos pirmininko J. Senkaus žodžius, kai jis 
išėjo į sceną padėkoti, buvo tikrai nuošir
džios dvasios triukšmingas išreiškimas.

Vaidino V. Šalčiūnas, J. Černius, V. Mil- 
vidas, A. Kusta, R. Petrušaitytė, A. Maša- 
laitienė, A. Grikinaitė, P. Nenortienė ir A. 
Ragauskas. Režisavo F. Neveravičius, de
koracijos dail. A. Petrikonio.

A. Pužauskas

Žmones ir darbai
VLADAS DARGIS

Šiame numeryje spausdinama maža kro
nikos žinutė, kad Londoną paliko Vladas 
Dargis, buvęs Nidos spaustuvės ir Nidos 
Knygų Klubo vedėjas. Tai .žinoma, ne vi
si jo titulai. Jei kam tai rūpėtų, galima dar 
būtų pridėti, kad jis čia, Londone, ėjęs dar 
ir kitų lietuviškų pareigų: buvo DBLS Vai 
dybos narys, vienas iš Lietuvių Namų Akc. 
B-vės direktorių, klubo sekretorius... Bet 
mums rūpėtų grįžti truputį atgalios ir 
žvilgterėti į tą nematomąjį ir neminimąjį 
vaidmenį, kurį V. Dargis yra atlikęs trem
ties kultūriniame gyvenime.

Kai Hafkruge, o vėliau Neustadte apie 
a.a. Juozą Kruminą susibūrė gražus būre
lis jaunimo dar anom pirmosiomis šio po
kario dienomis ir išleido rotatorinį „Balti
jos“ almanachą, o paskui sąsiuvinį po są
siuvinio „Gintarų“ žurnalo, tada ypač gau 
dyto gimtojo žodžio pasiilgusių tautiečių 
(šitam būrelyje prisišliejęs kurį laiką dir
bo ir žurn. Jer. Cicėnas, redagavęs tada 
viltingą laikraštėlį „Kelyje Tėvynėn"), ten 
dirbo ir Vladas Dargis.

Kraustymosi iš Vokietijos metais jis atsi 
dūrė Coventry mieste, bet Londone jį ma
tome jau tomis vargo dienomis, kai prade
dama organizuoti „Europos Lietuviui“ 
spausdinti sava spaustuvė. Jis čia dieno
mis ar dažniau naktimis sėdi prie iškleru
sio linotipo, kurį išeidamas kitatautis dar 
pabando „užkeikti“, kad niekas negalėtų 
pasinaudoti, čia jis surinktąją medžiagą 
komponuoja į laikraščio puslapius, čia se
na mašina suka laikraštį. O jei kas nors 
sugenda (o senos mašinos nepajėgia nesu- 
gedusios eiti), tai V. Dargis, jei reikia, pra 
sikrapšto visą naktelę, kol sutaiso, ir vaka 
rykštėmis akimis stoja vėl kasdieninio dar 
bo dirbti. Ilgainiui gerėjo sąlygos, spaustu
vėje daugėjo darbo rankų, jau pramokusių 
rinkti, komponuoti puslapius ir sukti 
spausdinamąją mašiną, tad nebebuvo rei
kalo vakarykštėmis akimis tęsti darbą. Ši
tų spaustuvės kūrimo pastangų kitaip ne
galima pavadinti, kaip tyliuoju idealizmu, 
kurį pasūdvdavo žemaitiška kantrybė.

O kai prieš trejetą metų išėjo Nidos Kny 
gų Klubo vardu perspausdintasis „Žalgi
ris“ ir paskui knyga po knygos, vis gerė- 
jančios ir vis pigiai atiduodamos skaityto
jams, šiandien jau pasiekusios aštuonioli
ka numerių, tai taip pat Dargio sumany
mas ir jo pastangos. Jis tą Klubą sugalvo
jo, -suorganizavo ir išaugino iki dabartinės 
jo padėties. Duokime žmonėms paskaityti 
gerų knygų ir duokime pigiai, šiandien Ni 
dos Knygų Klubas yra įsivažiavęs i aiškų 
kelią, ir jo ateitis priklauso grynai nuo 
skaitytojų noro iš viso ką nors skaityti ar

EUROPOS LIETUVIS

Senas yra lietuvių priežodis: „Kuo pats 
kvepia, tuo ir kitą tepa“. Kad jis tinka ir 
šiandien, tai paliudija kasdieninė tikrovė. 
Nėra reikalo kalbėti apie ligi įkyrumo p_- 
žįstamą sovietinę taktiką kaltinti kitus 
tuo, ką patys daro. Taip pat neverta liesti 
lietuvių visuomenės įkartusių ginčų, pri- 
kišant nepatinkamoms grupėms ar asme
nims visokias nebūtas nedorybes, tiesiog 
išdavikiškus kėslus. Šioj vietoj norima tik 
trumpai pažvelgti į „smulkiojo maštabo“ 
šmeižtus ir šmeižtelius, kaip vėžys grau
žiančius lietuvių asmeninį santykiavimą ir 
nekartą paliečiančius net visuomeninį ben
dradarbiavimą. Didysis įsakymas „Mylėk 

neskaityti, nes tiek šių metų leidybinis pla 
nas, tiek ir iki šiol gautieji ateičiai rank
raščiai rodo pastangas, kuriomis dedamas 
indėlis į lietuvių kultūrą.

Suminėdami čia Vlado Dargio pastangas 
ir darbus savajai kultūrai ir lietuvybei, 
linkime jam ištvermės ateities metais.

Knyga, kurioje daug rašoma apie Lietuvą
Neseniai išėjo iš spaudos didelė apie 500 

psl. knyga italų kalba, pavadinta „La Chie 
sa di Silenzio guarda a Roma“. Tai kolek
tyvinis ir gerai dokumentuotas darbas 
apie Bažnyčios padėtį komunistų valdo
muose kraštuose, išleistas Šv. Tėvo garbei, 
jo 80 metų amžiaus ir 40 metų nuo jo kon
sekracijos vyskupu sukakčių proga. Kny
gai įvadą parašė įžymus italų sociologas ir 
parlamentaras Igino Giordani. Jis jaut
riais žodžiais iškelia baisias beginklių pa
vergtųjų krikščionių kančias, pabrėžda
mas, kad komunizmas naikina žmonių kū
nus, bet ne jo galioje sunaikinti žmogaus 
dvasią ir jo tikėjimą. Įvado autoriaus žo
džiais tariant, ši knyga yra skaitoma „su 
skausmu ir su pasididžiavimu, taip kaip 
pirmieji krikščionys skaitė kankinių ak
tus“.

Knyga padalyta į skyrius, liečiančius 
Bažnyčios ir katalikų persekiojimus 12- 
koj Europos tautų. Pats didžiausias, per 
100 puslapių skyrius kalba apie Lietuvą. 
Jis taip pat atspausdintas atskiru leidiniu, 
pavadintu „La fedelta dėl Populo Lituano 
ai Santo Padre Pio XII“. Jame aprašoma: 
1. Praeities bandymai — lietuvių tautos 
istorijos bruožai, 2. Kat. Bažnyčia Lietuvo
je 1918-1940 metų laikotarpyje, 3. Bažny
čios padėtis pirmosios Sovietų invazijos ir 
okupacijos metu, 4. Lietuvių sukilimas 
prieš okupantą, 5. Lietuvių tautos kančios 
nacių okupacijos metais (1941-1944), 6. 
Bažnyčia po antrosios Sovietų invazijos, 7 
Lietuvių tautos ištikimybė Kat. Bažnyčiai, 
8. Nauja Sovietų politika pavergtoje Lietu 
voje, 9. Lietuvių emigrantų ir tremtinių 
prisirišimas prie Šv. Sosto.

Leidinys yra iliustruotas gražiu Lietu
vos gamtos vaizdu su pakrypusiais kry
žiais, sovietų įvykdytomis žudynėmis, Vil
niaus katedros nuoraukomis prieš ir po jos 
pavertimo muziejum. Viena fotografija 
iliustruoja lietuvių tremtinių religinį gyve 
nimą Sibire.

Šią knygą galima įsigyti kreipiantis į 
Italijos Kr. Valdybą: Via Casalmonferra- 
to 20, Roma.

Išleista Pabaltijo literatūros istorija
Žinoma Milano leidykla „Nuova Accade- 

mia“ visai neseniai savo leidžiamoj serijoi 
„Pasaulinės literatūros istorija“ atspausdi
no atskirą tomą, skirtą Pabaltijo literatū
ros istorijai. Veikalas apima lietuvių, lat
vių ir estų literatūras. Jį redagavo įžymus 
kalbininkas, Florencijos Universiteto pro fe 
sorius ir didelis Lietuvos bičiulis, Giaco
mo Devoto. (IKVI) 

savo artimą, kaip pats save“ praktikoje pa 
keičiamas dėsniu: ;,Nepakęsk nė vieno, ku
ris gyvena padoriau negu tu“. Savas mo
ralinis pakrikimas norima tarsi padengti, 
išskaičiuojant kitų nebūtus darbus. Užten
ka tik apsilankyti bet kurioj tirščiau lietu
vių apgyventoj vietovėj, ir tuoj išgirsti pla 
čiausius aiškinimus apie kitų nedorybes: 
vienas vagis, kitas paleistuvis, trečias alko 
holikas, o dar kitas sovietų agentas. Prade 
jus smulkiau tyrinėti, dažniausia pasirodo, 
kad jeigu kam nors tokie kaltinimai iš vi
so tinka, tai pirmoj eilėj dėl jų turėtų gai
lėtis ir muštis į krūtinę anas skundėjas.

Nuo seno įsigalėjusiu papročiu, dar ir 
apie tremtyje esančius lietuvius mėgstama 
kalbėti, kaip apie giliai religingos tautos 
ištikimai religingus vaikus. Gyvenimo kas 
dienybėje apsireiškianti religinė praktika, 
deja, daugeliu atvejų jau byloja ką kita.

Lietuvoje, tarp kitų visuomeninių apraiš 
kų, buvo susiformavęs ir plačiai žinomas 
„davatkų“ luomas. Tai daugiausia pagyve 
nusies moterėlės, neturėjusios galimybės 
ištekėti ir savo gyvenimo vakarą nutaru
sios paskirti maldai ir doram gyvenimui. 
Daugeliu atvejų jų gyvenimas buvo tikrai 
labai dorai tvarkomas. Tačiau, greičiau
sia iš neturėjimo ką veikti, jos labai uo
liai suskaičiuodavo visų parapijiečių, pra
dedant klebonu ir viršaičiu, nedorybes. Jos 
žinodavo, kada, kas, kur ir ką bloga pada
rė. Ne tik „žinodavo“, bet ir pasakodavo. 
Tur būt, dėl tos savybės jos ne tiek buvo 
gerbiamos dėl savo pamaldaus gyvenimo, 
kiek nemėgstamos dėl savo ilgaliežuvavi- 
mo. Vyrą pavadinti davatka prilygdavo 
įžeidimui.

Šiandien tremtyje formuojasi kitas vi
suomeninis sluoksnis. Nuo anų davatkų jis 
skirasi tuo, kad jam plačiai atstovauja ir 
vyrai ir kad jų programoje nėra įtraukta 
pamaldumo pratybų. Visiškai sutampa su 
anomis davatkėlėmis išmislingu šmeižtu fa 
brikavimu ir plačiau jų skleidimu. Jų šū
kis: „derk, derk, o vis tiek kas nors pri
lips“.

Ar ne laikas sustoti ir pagalvoti? Nejau
gi nėra tinkamesnių formų savitarpio bend 
radarbiavimui? Ar nebūtų naudingiau, 
užuot skaičiavus svetimus nusikaltimus, gi 
liau įžvelgti į savo būseną, paieškoti savo 
smukimo priežasčių ir pasistengti atgauti 
dvasinę pusiausvyrą? B.L. (ELI)

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Ateitis, katalikiškojo jaunimo žurnalas, 

vyr. red. kun. J. Petrėnas. 1957 m. Nr. 5. 
gegužės mėn. Turinyje: T. J. Borevičius 
„Dvasios laikysena, siekiant krikščioniško
jo idealo“, A. Katelytės ..Motina —■ dan
gaus dovana“, J. Vaitkvevičiaus „Nekirski- 
me šakos, ant kurios sėdime“. D. Brazvtė' 
„Gintarinė madona“, L.V. Steurer ..Kam 
pasidaryti populiariu“, J. Petrėno ...Taunvs 
tė prie Rubikono“, A. Sušinsko „Meilės iš
niekinimas“, R. Kriaučiūno „Kokybė ir 
Kiekybė“, sporto, knygų, darbų ir žmonių 
skyriai ir pluoštas įvairių autorių eilėraš
čių.

Lituanus, anglų kalba lietuvių studentų 
Amerikoje leidžiamasis žurnalas. 1957 m. 
Nr. 1, redaguojamas P.J. Vyganto. A. 
Landsbergio, R. Šilbajorio, K. Skrupskelio 
ir G. Peniko. Turinyje: V. Rastenio strains 
nis apie nustalinimą Lietuvoje. Dr. J. Puri 
no — apie lietuviu tautos kilmės ieškoji
mus, prof. J. Žilevičiaus — apie tautinius 
muzikos instrumentus, prof. Dr. K. Pakšto 
— apie Lietuvos gyventojų judėjimą. Dr. 
A. Trimako — apie lietuvius lotyniškoje 
Amerikoje, P. Jurkaus — apie dail. V. Ka
siulį, kaip gyvenimo džiaugsmo kūrėja, ir 
dar rašoma apie lietuviškąją drama (K. 
Ostrausko „Kanarėlė“), lietuviu profeso
rių darbą, Lietuvių Archyvą ir lietuvišką
sias naujausias knygas.

Nr. 25. (475) 20. 6. 1957.

Šv. Jono Krikštytojo šventė
Pasaulio Išganytojas Kristus liudijo apie 

Jono dvasios tyrumą ir šventumą: „Ko gi 
išėjote pažiūrėti? Ar pranašo? Taip, sakau 
jums ,ir daugiau kaip pranašo. Tarp gimu
sių iš moterų, nekilo didesnio už Joną 
Krikštytoją!“ Šis didysis vyras žuvo kanki 
nio mirtimi ,ir jo šventę katalikiškasis pa
saulis iškilmingai mini kasmet birželio 24 
d., nes kova už Tiesą, už dvasios tyrumą, 
tikrasis didvyriškumas žavi visų laikų žmo 
nes.

Karaliaus Erodo dvare buvo įsigalėjusių 
daug sugedusių pagoniškų papročių. Pats 
Erodas, viešėdamas Romoje, paviliojo savo 
brolio Pilypo žmoną Erodijadą ir su ja su
sidėjęs grįžo Palestinon, kartu parsivežda
mas ir Erodijados jauną dukterį Salomę. 
Valdiniai piktinosi karaliaus elgesiu ir ty 
liai murmėjo, bet niekas viešai nedrįso pa
kelti balso: bijojo valdovo ir divorsuotos 
svetmoters pykčio, nes jų rankose buvo 
krašto politinė ir karinė jėga.

Niekas neišdrįso, išskyrus aną keistą vy 
rą, kuris vilkėjo kupranugarių plaukų tu
nika ir krikštijo žmones ant Jordano kran
tų. Visi Judėjos ir Jeruzalės gyventojai ėjo 
pas jį. Ateinančioms minioms, kad būtų jo 
pakrikštytos, šaukė nepataikaujančia, aš
tria Pranašo kalba: „Angių veislė, kas jus 
pamokė bėgti nuo ateinančios rūstybės? 
Kiekvienas medis, kuris neduoda gero vai
siaus, bus iškirstas ir į ugnį įmestas“. Jis 
viešai skelbė: „Erodai, tau nevalia turėti 
savo brolio moters!“ Erodas, nepakęsda
mas Pranašo, įmetė jį kalėjimam Bet ir 
ten Jonas nesiliovė šaukęs: „Erodai, tau ne 
dera taip daryti!“ Kai nuo vyno ir Salomės 
šokių apsvaigęs Erodas pažadėjo jai pado
vanoti nors ir pusę savo karalystės, buvo 
pigu atsikratyti nepalenkiamo dorovės 
skelbėjo. Už valandos Salome jau turėjo 
Pranašo nukirstą galvą.

Divorsų įstatymų leidėjai tegul neturi 
iliuzijų, kad Dievo teisingumas jų nepa
sieks ir liks nenubausti, taip pat ir tie, ku 
rie bedieviškais įstatymais teisina savo gy 
venimą. Ką Dievas Sujungė, Žmogus Tene- 
perskiria! ši tiesa liks amžinai, nes Gyvy
bės ir Mirties Viešpats Kristus ją iškilmin 
gai patvirtino: „Dangus ir žemė praeis, bet 
mano žodžiai nepraeis!“ šv. Jono Krikšty
tojo šventė teuždega visus būti tokiais drą 
siais kovotojais už Moterystės šventumą ir 
Dievo teises pasaulyje.

P. Dauknys, MIC
Pamaldos
NOTTINGHAM — birželio 23 d., 12.15 vai;
KIRBY IN ASHFIELD — birželib 23 d., 

3.30 vai. p.p. (kapinėse šventinamas pą- 
HEFFIELD — birželio 30 d., 11 vai. : 
minklas).

NAUJOS KNYGOS.!
Dr. J. Prunskis — Motina Gailestingoji 

----9.ŠŲ. 6 p. -------
Dr. '..Ottavio Musumeci — Verkianti Die

vo Motina Syrakūzuose — 14 šil. 8 p.
A. Kairys — Diagnozė —, 14 šil. 8 p. — 

3-jų veiksmų komedija.
A. Gustaitis — Anapus Teisybės — 15 

šil. 6 p. — jumoristiniai eilėraščiai.
V. Baravykas — Anglų-Liet. kalbų žody

nas —■ 28 šil.
Liet, žemėlapiai: seninis — 33 šil.; su

lankstomi — 25 šil. 8 p.
Suaugusiems ir vaikams įvairios malda

knygės, prašau pasirinkti.
Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave, 

London W.4.
UŽ PAVEIKSLĄ 104.000 SVARŲ

Paryžiuje parduotas dalininko Gauguin 
paveikslas už 104.000 svarų (104 milijonai 
frankų).

Kaip vėlė, kaip vėlė nema’rūnė 
Per pasaulį keliauja žmogus.

B. Brazdžionis

POVILAS ABELKIS

ŠILAS S E R S A
Ištrauka iš rašomojo romano „Pie

muo", vaizduojančio pirmąją vokiečių 
okupaciją Lietuvoje.

Įsiskverbęs pro sienos plyšį, pirmasis 
saulės spindulys apšvietė kamaraitę, ku
rios sienos buvo netašytų rąstų, o šių tar
pai nevisai sandariai prikimšti sudžiūvu
sių samanų. Vienoje sienoje buvo įkaltos 
kelios didelės vinys, ant kuriu kabojo mo
teriški drabužiai. Vieni jų buvo gerai apne 
šioti, kiti visai sudriskę. Visi jie buvo sto 
ros naminės medžiagos. Kitame sienos 
kampe buvo matyti geresni, paklode ap
dengti. Kitoje sienoje niūksojo langiukas, 
pro kurį negalėtų net vaikas įlįsti, o šalia 
jo durys, užsklęstos dideliu ąžuolo skląs
čiu. Gale kamaraitės, prie sienos, stovėjo 
staliukas, pora taburečių; ant vienos ju bu 
vo numestos moteriškos kojinės, o ant ant 
ros — drabužiai. Ant stalo stovėjo švento 
Antano paveiksliukas. Prie ketvirtosios šie 
nos, netoli staliuko, už taburetės su dra
bužiais, stovėjo medinė, gal jau kokio šim 
to metų senumo lova, o joje, apsiklojusi 
iki pat smakro patalais, kurių spalva pa
naši j pelenus ir užvalktis maišo storumo, 
gulėjo mergaitė. Jos tik veidas matėsi iš 
po patalų ir pagalvės, kuri nesiskyrė nuo 
patalų savo spalva ir kokybe. Mergaitės 
juodi plaukai buvo padrikę ant pagalvio 
ir sudarė apie raudoną, sveiką jos veidą 
lyg kokią aureolę.

Saulės spindulys, įsprukęs į kamarą, kri
to ant grindų; gerai, kad nepataikė į tarp- 
grindį: būtų vėl išskridęs laukan, nes tarp 
grindų galėjai pirštus kaišyti. Sumirgėjęs 
ant grindinio lentų, pašoko aukštyn, o pas 
kui jį lyg šluota sekė draugų pluoštas. Pa 
lypėjo siena, sustojo prie lovos galo ir lyg 
šokte nuo čia nušoko ant patalų, o jais 
greit nuslydo prie mergaitės veido ir su
stojo, pirma ant lūpų, lyg norėdamas pa
bučiuoti šias dvi, lyg rožių žiedo raudonus 
lapelius, bet, lyg išsigandęs jų krustelėji
mo, pašoko aukščiau ir apšvietė tamsias 
dviejų užmerktų akių blakstienas. Miegan
čioji sujudėjo, o spindulys, lyg nubaidyta 
peteliškė, nušoko ant pagalvio, o kai mer
gina, lyg nuo šalčio pasislėpusi, dar giliau 
įsirausė į patalus ir, pasisukusi kiek ant 
šono, ėmė ir toliau sveikai kvėpuoti, šis 
nuo pagalvio vėl užšoko jai ant veido, už
lipo ant paties nosies galiuko, o jo draugai 
apžėrė visą rausvą veidą, akis ir net plau
kus.

Miegančioji pirma susiraukė, paskui 
ėmė šypsotis ir pagaliau atmerkė savo 
akių vokus ir spinduliams parodė mėlynas 
akis, bet šie buvo tokie akiplėšos, lindo į 
jas, ir ji greit turėjo vėl jas paslėpti no vo 
kais ir tamsiomis blakstienomis.

Bet jau ji nebemiegojo, pasiraivė kiek 
po patalais, iškišo iš po antklodės dvi bal
tas rankas — marškinių rankovės buvo nu 
smukusios iki pat pečių, ir šias nuo darbo 

stipriais muskulais rankas užmetė virš gal 
vos juodųjų plaukų, ražydamasi pasisuko 
ant vieno šono, ant kito ir atsisėdo. Pe
čius ir krūtinę dengė balti plonos drobės 
marškiniai, kurie turėjo būti jos šventadie 
niniai. Ji patrynė dabar rankomis akis, lyg 
norėdama nuvyti įkyrųjį saulės spindulį, 
kurs jai atsisėdant nušoko vėl ant pagal
vio, ir pagalvojo, ar ją žadino kas, ar ne. 
Bet kadangi saulė jau tekėjo, buvo jau vė
lus laikas, — keldavo visuomet dar prieš 
saulei patekant, —- pamanė, kad po vaka
rykščio išgėrimo bus neišgirdusi žadinant, 
tad ėmė nusivilkinėti plonuosius marški
nius. Pirma pasirodė apnuogintos dvi kie 
tos, stačios, pačiame subrendime, krūtys, 
paskiau ir pečiai. Visi raumenys nuo sun
kaus darbo taisyklingai susidėstę. Nesto
ras riebalinis sluogsnis tempė sveiką raus
vą odą, nuo oro įtakų šiek tiek šiurkštoką, 
bet malonią akiai. Spindulys, lyg norėda
mas paglamonėti šias gražiąsias kūno lini
jas, šoktelėjo ant apvaliųjų pečių, bet mer 
gina tuo tarpu numetė ant stalo plonuo
sius marškinius, nuo taburetės pasiėmė 
storuosius pušukinius ir juosna paslėpė pir 
ma rankas, paskui galvą ir kaklą ir 
pagaliau visą gražųjį kūną. Kai marški
niai jau pridengė visą ją, tada ji numetė 
patalus ir nuleido žemyn kojas. Čia stovė
jo medinės klumpės. Įsispyrusi į jas, nuo 
taburetės greit pasiėmė vilnones, jau ge
rai sulopytas, kojines; užsitraukė iki pat 
kelia ir virš blauzdų užrišo iš senos sukne 
lės atsiplėštais kaspinais, užsivilko pus
marškonį, su daugeliu kvaldų, sijoną, jau 
seniai šeimininkės nebenešiojamą trumpi
kę, ir taip po šiais skudurais greit paslėpė 
gražiąsias savo kūno linijas, Kai ji atidarė 

kamaros duris ir atsistojo prieangy — tai 
buvo tik merga Petrė, apsivilkusi kasdie
niais savo skarmalais.

Užtrenkusi kamaros duris, ristele perbė
go kiemą ir per gerąją pusę norėjo įeiti 
virtuvėn, bet nustebo, radusi šias duris 
dar užrakintas: visuomet pro čia šeiminin
kai eidavo samdiniu žadinti. Ji apėjo ap
linkui ir per prastąją pusę įėjo šeimyni
nėm Lova, kur vakar atsigulė davatka, bu
vo tuščia, viešnios niekur nematyti, o taip 
pat tos senmergės krepšiukas buvo dingęs. 
Šeimininkai irgi nesirodė. Ji į tai nekreipė 
dėmesio: buvo pripratusi prie virtuvės, ži
nojo, ką reikia pusrvčiams virti, todėl ėmė 
kurti ugnį ir užkaitė košę, kaip ir kiekvie
ną rytą.

Trinktelėjus mergos kamaros durims, 
nubudo bernas. Jis taip pat negalėjo su
prasti, kas nutiko: kamaroje buvo visai 
šviesu, o jo niekas nežadina. Pamanė, kad 
bus nejutęs, kaip šeimininkas beldė į du
ris, ir todėl greitai iššoko iš lovos ir ėmė 
rengtis. Pažadino piemenuką ir abu, lyg 
lenktyniuodami, katras greičiau apsirengs, 
skubėjo rengtis. Abu greitai spruko apsi
rengę iš kamaros nrie savo kasdieninių 
darbų. Buvo nesmagu, kad pramiegojo, ir 
bijojo k'.sme susitikti šeimininkę: tikrai 
imtų barti.

Rytas buvo gražus. Saulė jau per visą 
sprindį pakilusi virš akiračio. Varnėniukai 
visokiais balsais čiulbėjo klevo šakose, o 
juodu, lyg apsivogę, skubėjo į patvartę gy 
vulių šerti.

Jų laimei, šeimininkų niekur nebuvo ma 
tyti.

Petrė išvirė pusryčius ir pašėrė kiaules, 
o šeimininkai vis nesirodė.

Kai jau šeimyna buvo susėdusi už stalo 
pusryčiauti, šeimininkė išėjo iš savo gali
nio kambario ir tylėdama atsisėdo prie 
stalo, šeimynykščiai pasižiūrėjo į vienas 
kitą ir tylėdami toliau valgė pusryčius. Vi 
si kažką jautė: oras buvo pritvinęs, ir vi
si laukė ,kad kas nors turi įvykti. Kai atsi 
kėlęs bernas nuo stalo paklausė, kas dirbt: 
po pusryčių, šemininkė tik burbtelėjo:

— Paklausk tėvą...
Kad aš jo visą rytą nemačiau, kur aš jį 

surasiu?
— Tur būt, dar guli lovoje...
Piemenėlis, pavalgęs pusryčių, nusišluos 

tė lūpas, pasičiupo nuo gembės kepurę, ser 
mėgą ir spruko pro duris, nenorėdamas 
matyti naujo nuotykio. Bernas, nuspyręs 
klumpes, atidarė gerosios trobos duris ir 
tik su kojinėmis (taip eidavo visi šeimy
nykščiai, o kartais ir patys šeimininkai) 
įėjo gerojon trobon, kur gulėjo šeiminin
kas.

Dar buvo matyti vakarykščios netvar
kos pasėkų: grindys buvo pritriptos nuo 
purvinų apavų, spintelės durys atidaros. 
ant stalo stovėjo išgertas butelis, o šeimi
ninkas, visas išbalęs, lyg drobė, gulėjo 
aukštielninkas lovoje ir dejavo. Paklaus
tas, ką iki pietų daryti, surinkęs visas jė
gas, vis stenėdamas, vos ištardamas žo
džius .pasakė darbus ir, vėl užmerkęs 
akis, ėmė dejuoti. Iš viso jo elgesio buvo 
matyti, kad jis rimtai sergą. Pagailo ber
nui šeimininko, ir tyliai uždarė duris, is- 
eidamas iš šio kambario virtuvėn, čia 
įsispyrė į klumpes ir taip pat tyliai, apsi
vilkęs sermėgą, išėjo prie savo darbo,

■i (Bus daugiau) ’»'
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Europos Lietuvių Kronika
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje perei 
tą sekmadieni vyko iškilmingos pamaldos, 
minint barbariškuosius bolševikų praves
tuosius masinius mūsų brolių ir seserų trė 
mimus i Sibirą. Pirmosios šv. Mišios buvo 
užprašytos jaunosios kolonijos gyventojos 
Onutės Liudvinavičiūtės, o suma — PLB 
Krašto Valdybos. I šias pamaldas atvyko 
J.E. Lietuvos Ministeris B.K. Balutis ir 
gausi kolonija. Kun. Dauknys ilgame pa
moksle iškėlė, kad šių tragiškų trėmimų 
akivaizdoje susirenkame prie Viešpaties ai 
toriaus melsti pavergtiesiems broliams stip 
rybės ir iš naujo pasiryžti kovoti iki ga
lutinės pergalės po Dievo Vėliava. Ne 
verkšlenimai ir dejavimai, bet galingas ryž 
tas turi burti visus, žadinti apsnūdusius, 
nes stovime prieš baisųjį žmonijos priešą. 
Kartu jaunasis kunigas kvietė visus susi
burti į D. Britanijos Lietuvių Sąjungą, kad 
musų bendros jėgos būtų sutelktos ir or
ganizuotos. Jei bolševikinė spauda puola 
ir šmeižia mūsų Sąjungą ir jos vadus, tai 
yra ženklas, kad mūsų kova gerai vedama, 
nes bolševikai labai norėtų, kad užsidarytų 
ir mūsų bažnyčia ir mūsų Sąjunga. Tačiau 
mes kovosime dar smarkiau, kad Dievo ir 
mūsų Tautos teisės būtų juo greičiau atsta 
tytos mūsų Tėvynėje, brangiojoje Lietu
voje!

IŠVYKO Į ROMĄ
Londono Lietuvių bažnyčios Rektorius ■ 

kun. A. Kazlauskas šią savaitę išvyko Ro
mon į tarptautinį Marijonų suvažiavimą 
atstovauti^ Lietuvos Marijonų Provincijai. 
Romoje išbus keletą savaičių. Išvykusį 
Rektorių pavaduoja jo pagelbininkas kun. 
Dauknys, kuris šią savaitę savųjų tarpe 
paminėjo 3 metų sukaktį nuo atvykimo į 
Angliją ir įsijungimo į lietuviškąjį darbą.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Dėl pašto ženklų parodos

„E.L.“ Nr. 24 straipsnyje „Dešimtmečio 
iškilmės L. Sodyboje“ primenama ir Lietu
vos pašto ženklų paroda. Turiu pasakyti, 
kad tą parodą ištiko tokia bėda.

Parodos eksponatai, kurie sudarė 24 rė
mus, kiekvienas jų 12“X18“, buvo atgaben 
ti L. Sodybon kiek pavėluotai, kadangi au
tobusas trupučiuką buvo paklydęs. Bet 
prasidėjo didžioji bėda, kai nebuvo suras
tas laisvas kamputis šiai parodai išstatyti. 
Taigi ji taip ir prastovėjo autobuse, žiūro
vų nepastebėta, o žiūrovams tikrai butų 
buvę kuo susidomėti, ypač priaugančiąja! 
kartai!

Labai gaila.
V. Tamašauskas

SENELIŲ PAGERBIMAS
Londono Moterų Šv. Onos draugijos Vai 

dyba pereito šeštadienio vakare suruošė 
seniesiems kolonijos gyventojams pagerbi
mo vakarienę, kurioje dalyvavo netoli šim 
to tautiečių. Valdybos pirmininkė — gim
nazijos mokytoja Rozalija Černienė (girnų 
si Londone, senųjų išeivių Bulaičių duktė) 
savo kalboje nušvietė senųjų išeivių veiklą 
ir jų nuopelnus. Būdami ištikimi Dievui, 
jie nenutolo ir nuo savo Tėvynės Lietuvos 
reikalų. Iš įkalbėtosios juostelės Mamai- 
tis perdavė sveikinimus išvykusiojo kle
bono kun. A. Kazlausko. Senuosius dar 
sveikino žymioji Londono moterų veikėja 
Ona Liudžiuvienė, DBLS garbės narys Pet 
ras Bulaitis ir kun. Dauknys.

Po oficialiosios dalies, vykstant vaišėms, 
dainavo solistė Janina Liustikaitė, nese
niai grįžusi iš dainavimo studijų Romoje. 
Sekė loterija. Grojant džiazui, jaunesnieji 
pasišoko. Tenka pasidžiaugti ir padėkoti 
Šv. Onos d-jai už tokį malonų, originalų 
ir nuoširdų senelių pagerbimą.

DOLERIS „EUROPOS LIETUVIUI“
Užsisakydamas „Europos Lietuvį“, Pet

ras Pagojus iš Detroito atsiuntė 1 dolerį 
dovanų.

REIKALINGA PADAVĖJA
Lietuvių Sodybai Headley Park reikalin

ga padavėja. Kreiptis Lietuvių Namuose 
Londone (1, Ladbroke Gardens, W.U. Tel. 
PAR 2470) į Bendrovės direkciją.

IŠVAŽIAVO V. DARGIS
Praeitą penktadienį išvažiavo dirbti ir 

gyventi Vokietijon buvęs Nidos spaustu
vės ir Nidos Knygų Klubo vedėjas Vladas 
Dargis.

PETRINIŲ — POVILINIŲ VAKARAS
Londono Lietuvių bažnyčios komitetas 

rengia 1957 m. birželio 29 dieną, 7.30 vai. 
vak. Lietuvių parapijos salėje didžiulį 
„Petrinių-Povilinių ŠOKIŲ VAKARĄ.

Šiuos kelius žodžius rašome Jums, mie
lieji Petrai ir Povilai, kad bažnyčios komi
tetas rengia Jums visiems vardines, tikė
damasis Jūsų ir Jūsų draugų gausaus at
silankymo.

Pelnas skiriamas bažnyčios pagražini
mui — pastatyti naujam tabernakuliui di
džiajam altoriuje.

Dėmesio! Dėmesio!
Lietuvių Veteranų Sąjunga „Ramovė“ 

Manchesterio sk. š.m. birželio 29 d., 5 vai. 
vakaro, Liet. Social. Klube rengia

Antanų — Jonų — Petrų bei Povilų
BENDRĄ SUSIVIENIJIMO BALIŲ.

Kviečiame dalyvauti ko daugiausia. Bus 
linksma. Registruotis iki birželio 25 d. pas 
A. Jakimavičių, 4, Fraseer Str., Manches
ter 8.

„MOKYKLOS DRAUGAI“ KARTOJAMI
Birželio 22 d„ šeštadienį, Parapijos sa

lėje kartoja L. Fuldos 4 v. komediją „Mo
kyklos Draugai“.

Vaidinimų pradžia 7 vai. vakaro.

Pulgis Andriušis mūsų savaitraščio 
puslapiuose

Australijoje gyvenąs rašytojas Pulgis 
Andriušis, daugelio gražių knygų autorius, 
yra pažadėjęs priešokiais parašyti „Euro
pos Lietuviui“.

Amerikos lietuvių plunksnos talka
Be jau anksčiau pasižadėjusių mums 

„Europos Lietuvyje“ patalkinti A. Škėmos, 
Br. Railos, V. .Alanto, P. Abelkio ir kitų, 
šiomis dienomis į talka įsijungė ir rašyto
jas Jurgis Gliaudą iš Kalifornijos. Rašys 
kultūriniais klausimais.

Dėmesio tėvams ir jaunimui!

VASAROS ATOSTOGOS ITALIJOS 
ALPĖSE

Lietuviai Saleziečiai, norėdami ko dau
giau prisidėti prie lietuvybės palaikymo ir 
ugdymo priaugančioj kartoj, savo gimnazi
jos Castelnuove Don Bosco penkerių metų 
veiklos sukakčiai paminėti ruošia Vasaros 
stovyklą lietuviškajam Europos jaunimui.

Vieta: nuosava vasarvietė gražiajam Aos 
tos slėny, Cervino — Matterhorn papėdėj, 
prie Antey St. Andrė miestelio (1100 m. 
aukštumoj).

Laikas: nuo liepos 15 iki rugpiūčio 20 d.
Sąlygos: priimami 9-14 metų berniukai; 

kelionę ir išlaikymą visai neturtingiems pa 
rūpina pati Įstaiga; kitiems — pagal susi
tarimą.

Vadovybė: patys auklėtojai Saleziečiai.
Programa: pravedama Saleziečiams įp

rastu įvairumu lietuviškoj religinėj ap
linkoj.

Prašymus siųsti Įstaigos Direktoriui ši
tokiu adresu: Istituto Sąlesiano Lituano, 
Castelnuovo Don Bosco (Asti) — Italia.

Pastaba: Kadangi- stovykloj dalyvaus 
taipgi Įstaigos auklėtiniai ir šiaip svečiai, 
laisvų vietų yra tik ribotas skaičius. Pir
miesiems — pirmenybė!

Pagal reikalą bus rūpinamasi ir jaunimo 
palydovo klausimu.

Inž. P. Zunde įsijungia į „E.L.“ talką
Lankydamasis Londone, inž. P. Zunde 

pažadėjo pastoviai duoti mūsų laikraščiui 
pirmaeiliais šaltiniais paremtos medžiagos 
lietuviškais klausimais.

Nuolat rašys ir Dr. S. Kuzminskas
Kitų darbų trukdomas ir dėl to ilgesnį 

laiką negalėjęs atsidėti plunksnai, Dr. S. 
Kuzminskas taip pat pasižadėjo parašyti 
„Europos Lietuviui“ kultūrinėmis ir pašau 
lio politikos temomis.

O. Kairiūkštienė apie vyną
Lankydamasi redakcijoje, O. Kairiūkš

tienė pirmiausia pažadėjo parašyti „Euro
pos Lietuviui“ apie vyną. Ji ir šiaip turi 
kitomis temomis mūsų laikraščiui ruošia
mų darbų.

Dr. K. Valteris grįžta į „E. Lietuvį“
Pasitaisęs iš po sunkios ligos ir jau da

lyvavęs DBLS suvažiavime ir dešimtmečio 
minėjime, Dr. K. Valteris pasižadėjo netru 
kus grįžti ir į „Europos Lietuvio“ pusla
pius. Yra pažadėjęs pastoviai rašyti įvai
riomis susimąstyti ir gal pasiginčyti ver
čiančiomis temomis. Be kitų bėgamųjų da
lykų, „Europos Lietuviui“ skiria baigiamą
jį rašyti darbą apie karpas.

Nottinghamo puslapiai
DBLS Nottinghamo skyriaus vadovai, be 

kita ko, tariasi pateikti medžiagos rude
niop išeisiantiems to skyriaus dešimtme
čiui paminėti skirtiems „Europos Lietu
vio“ puslapiams.

MANCHESTERIS
Klubo susirinkimas

1957 m. birželio 30 d., sekmadienį, 3 vai. 
po pietų, šaukiamas Manchesterio Lietu
vių Socialinio klubo narių visuotinis-pus- 
metinis susirinkimas.

Visus klubo narius prašome susirinkime 
dalyvauti, kartu pasiimant su savimi Klu
bo nario knygeles.

Klubo valdyba

NORTHAMPTONAS
Skyrius ruošia iškylą

Pagal senąją savo lietuvišką tradiciją tė 
vynėje Lietuvoje Joninių išvakarėse būda
vo renkamasi į gražiausias vietas, ten iške 
liama trispalvė, kuriami laužai, sakomos 
prakalbos, rodoma programa, skambėdavo 
dainos. Būdavome linksmi ir laimingi.

Šiandieną nebėra taip, bet tradicijų dar 
nepamiršome. DBLS Northamptono sky
riaus valdyba jau pernai Joninių proga bu 
vo suruošus! iškylą į Abinkton parką. Ta
da susirinko gražus būrelis lietuvių, buvo 
ir iš toliau atvykusių.

Š.m. birželio 23 d„ sekmadienį 1 vai. po 
pietų, Northamptono skyrius taip pat ruo
šia tokią iškylą į Abinkton parką ir kvie
čia ten visus Jonus, Petrus ir Povilus ir 
visus lietuvius tiek iš Northamptono, tiek 
ir iš toliau atvykti ir gražiai praleisti Joni
nių išvakares.

Iki pasimatymo Abinkton parke!

Neužmirštame Tautos Fondo
A. Barančiuko vadovaujamasis DBLS 

Northamptono skyrius neužmiršta Tautos 
Fondo. Jam skyriuje suaukojo P. Stančius, 
S. ir A. Petruševičiai, J. Maciulevičiai, V. 
ir J. Gineikiai, P. Jaškūnas, S. ir A. Ba- 
rančiukai po 5 šil., S. Šimkus, J. šuraus- 
kas, A. Kiaunė po 2 š. 6 p. Iš viso suauko
ta 1 sv. 17 šil. 6 penai.

CORBY
Ruošiamos Joninės

Š.m. birželio 23 d„ 5 v.v., St. John Am
bulance Hall, Lloyd Rd., Old Corby, Corby 
lietuvių skautų ir skaučių komitetas ir rė
mėjai rengia Joninių išvakares — geguži
nę. Programoje: arbatėlė, loterija, plokšte
lių muzika. Veiks ir baras. Be to, jaunimui 
bus papasakota, kaip Lietuvoje švęsdavo- 
me Jonines.

Labai prašome visus Jonus ir Jones ir 
visus kitus tautiečius iš arti ir iš toli at
vykti į šį pobūvį ir prisiminti tėviškės dir 
vonus ir paparčio žiedą.

Vakaro pelnas bus skiriamas skautams 
ir Corby jaunimui sporto reikmenims įsi
gyti. Atsilankydami paremsite ir mūsiškį 
Corby „atžalyną“.

BIRMINGHAMAS
Pavergtųjų tautų demonstracija

Jau keletas metų, kai skyriaus valdybos 
ir pavienių asmenų rūpesčiu stengiamės 
kelti mūsų tautos tragediją ir supažindinti 
anglus su mums padarytąja didžiule 
skriauda. Mūsų minėjimai, parengimai, 
koncertai buvo ruošiami ne vien sau: ne
praleidome nė mažiausios progos nepakvie 
tę parlamento narių, miesto tarybos, poli
tinių partijų ar asmeniškų draugų į tokius 
savo parengimus. Dėl to įsigijome gražų 
būrį lietuviams simpatizuojančių įtakingų 
visuomenės darbuotojų, kurie mielai 
mums padeda, keldami mūsų tautos tra
gediją spaudoje. Vengrijos kovų dėl laisvės 
metu mūsų bičiuliai anglai, padedami lie
tuvių, latvių ir estų, įsteigė „Birmingham 
Committee in Support of Hungarian Free
dom“ (vėliau šio komiteto vardas buvo pa
keistas į „Birmingham Council in Support 
of Human Freedom“, ir Tarybos darbas 
dabar apima visas pavergtąsias Centrinės 
Europos tautas). Tarybos pastangomis, ku 
riai vadovauja miesto tarybos nariai, pro
fesinių sąjungų ir politinių partijų darbuo 
tojai,praėjusį ketvirtadienį buvo sukvies
ta spaudos konferencija, į kurią atsilankė 
ne tik vietos korespondentai, bet ir BBC 
televizijos ir United Press atstovai. Po kon 
ferencijos iškilmingoje ceremonijoje buvo 
padėti vainikai prie Nežinomojo Kario Ka 
po pagerbti žuvusiems laisvės kovotojams, 
tremtiniams Sibire ir komunizmo aukoms. 
Ne vieno dalyvių akyse buvo matyti aša
ros, daugumas prisiminėme savo artimuo
sius, bičiulius, tėvelius ir tarsi padėjome 
vainikus ant jų kapų, nes jie žuvo, kad 
mes gyventume...

šeštadienį, birželio 15 d., Birminghamo 
burmistras specialioje audiencijoje priėmė 
Vengrijos kovų dėl laisvės vadą generolą 
Belą Kiraly, lydimą pavergtųjų tautų, Uni 
versiteto ir Tarybos atstovų. Burmistras iš 
reiškė simpatijas ir palinkėjo, kad netru
kus galėtume grįžti į savo gimtuosius na
mus. Generolo Kiraly garbei, kuris spe
cialiai atvyko iš Amerikos, Grand Kotely
je buvo surengtas priėmimas su pietumis 
ir spaudos konferencija. Garbingajam sve 
čiui pietaujant, tūkstantinė minia su vė
liavomis ir plakatais rikiavosi eisenai 
miesto gatvėmis. Eisenai vadovavo pats 
generolas lydimas keleto tūkstančių komu
nizmo teroro aukų; mergaitės tautiniais 
drabužiais, laisvės kovotojai, skautai, jau 
nimas ir senimas, moterys, nešinos savo 
vaikais. Bent kilometro ilgumo procesija iš 
kilmingai žygiavo, plevėsuojant įvairių tau 
tų vėliavoms, įkaitusiomis miesto gatvėmis 
ir sudarė gilaus įspūdžio žiūrovams. Esu 
tikras, kad ši procesija buvo pati spalvin 
giausia, kokią_ Birminghamas yra matęs. 
Buvo matyti šūkiai: „Mes žuvome, kad jūs 
gyventumėte“,' „Milijonai kenčia komuniz
mo priespaudą“, „Mes norime laisvės“ ir 
kit. Gal but, daugiausia jaudinąs momen
tas buvo tas, kada vienas laisvės kovotojų 
atpažino generolą Kiraly, ir abu spausda- 
miesi rankas, bučiavosi. Pagaliau eisena 
pasiekė rotušę, kur įvyko iškilmingas mi
tingas. Pirmininkaujantis sveikina daly
vius ir primena, kad šiandien mes taip pat 
minime ir pirmąsias deportacijų aukas iš 
Pabaltijo kraštų. Garbės prezidiume maty
ti miesto tarybos, katalikų, anglikonų ir 
pavergtųjų tautų atstovai. Gen. Kiraly sa
vo kalboje pabrėžė, kad Vengrijos sukili
mas vyko prieš pavergėjus rusus ir jų bat 
laižius komunistus. Tiesa, generolas kalbė
jo, buvo tikimasi šiokios tokios paramos 
iš Vakarų, bet jokiu būdu nenorėta sukel
ti trečiąjį pasaulinį karą. Mitingas priėmė 
rezoliuciją, kurioje kreipiamasi į valsty
bių vyrus ir reikalaujama, kad nebūtų pri 
pažinta Sovietų remiamoji Kadaro vyriau
sybė, reikalaujama taip pat sustabdyti de
portacijas, ekzekucijas ir kalinimus. Griež 
tai reikalaujama Jungtinių Tautų veiksmų 
ir sankcijų, kad sovietų kariuomenė būtu 
atitraukta iš pavergtųjų kraštų ir leisti 
laisvi rinkimai su slaptu balsavimu Jung
tinių Tautų kontrolėje ir garantuota reli
ginė ir politinė laisvė. Rezoliucija pasiųsta 
Jungtinėms Tautoms ir Council, of Europe.

Malonu pastebėti, kad ši demonstraci;a 
buvo organizuota pačių anglų, ir reikia ti
kėtis, kad Tarybos darbas sėkmingai bus 
tęsiamas ateityje.

Jonas Zanavykas

WOLVERHAMPTON AS
Trėmimų minėjimas

Pavergtųjų ir į Sibirą ištremtųjų brolių 
kančios mus įpareigoja! Birželio trėmimų 
paminėjimui DBLS Valdyba užprašė šv. 
Mišias, kurias pereitą sekmadienį laikė iš 
Londono atvažiavęs kun. A. Kazlauskas. 
Savo pamoksle ypačiai iškėlė gilią prasmę 
kovos už Laisvę. Dievas sutvėrė laisvą 
žmogų ir nevaržo žmogaus laisvės net ir ta 
da, kada jis nori sukilti prieš savo Kūrėją. 
Bedieviškasis komunizmas šią laisvę išplė
šia iš žmogaus ir, terorizuodamas paverg
tuosius, graso visam pasauliui. Kova prieš 
komunizmą yra kova už tikrąjį žmonišku
mą, už žmogaus teises. Geros valios žmo-

VOKIETIJA
Ateitininkų suvažiavimas

Vokietijoje, Memmingeno mieste, Lietu
vių sąskrydžio metu (8-9 dienomis) vyko 
ir Ateitininkų Sendraugių suvažiavimas. 
Posėdžiai vyko rytais, laisvu nuo sąskry
džio programos laiku. Posėdžiuose suvažia 
vimo dalyviai apsvarstė savojo fondo rei
kalus, Europos ateitininkų apsijungimo ga 
limybes, išklausė ateitininkų-moksleivių, 
studentų ir sendraugių pranešimus, priė
mė eilę rezoliucijų ir išsirinko naują Atei
tininkų Sendraugių valdybą. Antrąją Sek
minių dieną St. .Hildegard bažnyčioje su
ruošė Religinę Valandėlę, o Sąskrydžio iš
vakarėse dalyvavo žuvusiųjų pagerbime 
Memmingeno kapinėse ir čia uždėjo ir sa
vo vainiką.

MISIJŲ PARODA MANNHEIME
Vasario 16 Gimnazijos evangelikai mo

kiniai su savo vadovu mokytoju Skėriu 
ekskursavo į Mannheimą ir aplankė labai 
įdomią ir turiningą misijų parodą.

Paroda buvo labai gerai organizuota, iš
statytos nuotraukos, piešiniai, žemėlapiai 
ir eksponatai. Misionieriai ir misionierės 
aiškino, kaip nepaprastai sunkus ir pavo
jingas darbas yra stabmeldžių tarpe. Mo
kiniai išklausė 2 valandas misionierių pa
sakojimų ir aiškinimų iš Afrikos, Pietų 
Amerikos, .Australijos, Azijos, Indijos, Ja 
ponijos, Ramiojo Vandenyno salelių ir t.t. 
Ne vienas turėjo ten padėti galvą. O vyrai 
ir moterys dirba tą darbą su džiaugsmu ir 
šelpia, be to, dar vargstančius ir slaugo li
gonius.

Pasiuntinybės reikalams ruošiamos to
kios parodos ir vežamos iš vieno miesto į 
kitą. Vien Mannheime tą parodą aplankė 
apie 40.000 žmonių. Žmonės mielai ją > n- 
kė. ir aukojo misionierių reikalams. Moki
niams ir mokytojams ta paroda padarė la 
bai didelį įspūdį.

Paroda buvo Mannheimo pilies rūmuo
se, didžiausiame šios rūšies baroko stiliaus 
pastate Vokietijoje. Statyta tarp 1720 ir 
1760 metų kunigaikščių Carl Philipp ir 
Carl Theodor iš Pfalco. Ekskursantai ap
lankė pilį ir apžiūrėjo labai gražią pilies 
bažnyčią, kurią statė Paul Egell 1731 me
tais. Ten daug kartų yra koncertavęs Mo
cartas. Po altorium guli kunigaikščio Carl 
Philipp ir jo žmonos palaikai. Aplankyta 
dar šalia pilies stovinti Jėzuitų bažnyčia, 
reikšmingiausia baroko stiliaus pietų vaka 
rų Vokietijoje. Statyta 1733-1760 m. Bibie- 
na ir Rabaliatti.

Ekskursantai autobusu apvažinėjo visą 
Mannheimo miestą ir žavėjosi moderniais 
ir senais pastatais. Didelį įspūdį daro nau 
jo teatro pastatas, kuris pašventintas tik 
š. m. sausio 17 d. Jo pastatymas kaštavo 
per 15 mil. markių. Aplankėme ir Mann
heimo miesto herbą „vandens bokštą“. 
Prie to bokšto labai graži apylinkė, puoš
nus parkas su gėlėm ir dideliu fontanu. 
Fontano vandens čiurkšlės naktį apšvie
čiamos.

Nuvažiavome ir į Ludwigshafen miestą, 
kurį Rheinas skiria nuo Mannheimo. Ten 
pamatėme aukščiausią vakarų Vokietijos 
pastatą —- 28 aukštų namą, kuris priklau
so BASF-Chemijos fabrikui. Tame fabrike 
dirba per 35.000 darkininkų. Dėl didelio 
pavojaus ekskursijų į tą fabriką neįsilei
džia. Mannheime dar aplankėme Daimler- 
Benz A.G. automobilių gamybos fabriką. 
Vedžiojimas po fabriką užtruko beveik dvi 
valandas. Tame fabrike dirba per 6.000 
darbininkų, ir jame statomi autobusai ir 
tam tikros rūšies sunkvežimiai. Kas de
šimt minučių nuo judomojo diržo nuslenka

Skautiškoji 
Džiamborė

Aukokime Džiamborės Fondui
Džiamborės Fondas įsteigtas tikslu remti 

Lietuvos Skautų Brolijos reprezentacinius 
žygius tarptautiniuose skautų sąskrydžiuo 
se, tuo prisidedant -prie Lietuvos bylos po
puliarinimo kitataučių tarpe. Vienas tokių 
žygių vyksta šią vasarą Anglijoj — mūsų 
skautai, skautai vyčiai ir skautininkai da
lyvauja Jubiliejiniame skautybės sąjūdžio 
sąskrydyje. Šis žygis pareikalaus didelių 
finansinių išteklių. Šiam tikslui pinigus 
kaip tik ir telkia Džiamborės Fondas, o 
mūsų visų lietuviška pareiga butų remti 
jį. Ypač mums, Anglijos lietuviams, ir čia 
reikėtų parodyti tą visur žinomą ir išski
riantį mūsų dosnumą lietuviškiems reika- 
lamš ir galimai gausiau paremti Džiambo 
rėš Fondą. Juk ir šis reprezentacinis žygis 
įvyks ne kur kitur, bet musų saloje.

Džiamborės Fondo aukotojams atžymėti 
skelbiamos šitokios kategorijos:

iki 1 svaro tampa AUKOTOJU — įtrau
kiamas į aukotojų sąrašą; nuo 1 iki 2 su

nės šią kovą laimės, tik suburkime jėgas 
dar glaudžiau, tik prašykim Dievo palai
mos karščiau, nes prieš baisųjį mūsų Tau 
tos ir žmonijos priešą dvasiniai ginklai yra 
galingiausi.

Gražus būrelis per šv. Mišias priėmė šv. 
Komuniją, kad Dievas stiprintų pavergtuo 
sius brolius ir seses. (PD)

SHEFFIELD
Mirė Lydija Sirutienė

Po ilgesnės ligos, nepakėlusi pavojingos 
gerklės operacijos, birželio 5 d. Sheffieldo 
ligoninėje mirė Lydija Žemaitaitytė-Siru- 
tienė.

Velionė buvo gimusi Raugelių k., Taura
gės apskr., ūkininkų šeimoje. Viso buvo 
septyni vaikai, kuriuos visus tėvai stengėsi 
ko geriausiai aprūpinti.

Karo audręi siaučiant, a.a. Lydija su vy 
resne seserimi atsidūrė V. Vokietijoje, dėl 
apsupimo turėjusi ilgiau užtrukti Pomera
nijoje. Vokietijoj gyvenimas buvo sunkus, 
tad, kai atsirado proga emigruoti į Angli
ją, pasinaudojo ja ir 1946 m. spalio mėn. 
pradėjo dirbti ligoninėje. Prieš kelerius me 
tus atsikėlė j Sheffieldą ,kur su darbščiu 
visuomenininku Juozu Siručiu sukūrė šei-
mos židinį.

Buvo ramaus ir sugyvenamo būdo, taiki 
ir draugiška. Tikra geroji namų dvasia. 
Dėl to jos namai buvo visų mėgiami ir mie 
lai lankomi.

Palaidota birželio 8 d. Sheffieldo kapinė
se, dalyvaujant dideliam būriui žmonių. 
Atsisveikinimo kalbą pasakė kun. J. Kuz
mickas.

Amžiną atilsį.

puse svaro tampa GERADARIU — įtrau
kiamas į geradarių sąrašą; nuo 2 su puse 
iki 7 su puse svaro tampa RĖMĖJU — 
įtraukiamas į rėmėjų sąrašą, skelbiamas 
spaudoje, gauna rėmėjo pažymėjimą; 7 su 
puse svaro ir daugiau tampa GARBĖS RĖ 
MĖJU — įtraukiamas į garbės rėmėjų są
rašą, skelbiamas spaudoje, gauna garbės 
rėmėjo pažymėjimą, ir nuotrauka spausdi 
narna „Skautų Aide“.
Padėka

Gautos aukos Džiamborės Fondui: Lon
dono lietuviai per M.S. Kaulėną — 1 sv. 
5 šil. 3 p.; p. P.B. Varkala — 5 sv. ir Lietu
vių Socialinis Klubas (Yorkshire) Brad- 
forde — 10 sv. Visiems aukotojams širdin
gai dėkojame. Čia norisi išskirtinai paminė 
ti Liet. Soc. Klubą Bradforde .kuris, ženg
damas pirmuosius sunkius savo gyvenimo 
žingsnius, puikiai suprato šio lietuviško 
reikalo svarbumą ir parėmė tikrai didele 
auka. Daugiau panašių aukų! Laukiame, 
ps. J. Bružinskas, D.F. įgaliotinis Anglijai. 
46, Springcliffe, Bradford 8, Yorks.
Iš PENŲ SUKRAUNAMI SVARAI. AUKO 
KIME NORS PENUS DŽIAMBORĖS FON 
DUI!

Sporto skyrius „E. Lietuvyje“
„Europos Lietuvyje“ skaitytojai, ypač 

jaunimas, iki šiol pasigedo pastovesnio 
sporto skyrelio. Dabar trys tos srities žino 
vai — A. Pužauskas, V. Kelmistraitis ir 

pastoviai parū
pinti tokiam skyriui medžiagos. A. Pužaus 
kas ta proga pažadėjo stipriau talkinti' ir 

j.k. šalia sporto. •

G. Glatkaūšk'ės — sutarė

gatavas sunkvežimis, ir per dieną pastato 
mi 12 modernių autobusų. Mokiniai matė 
judomojo diržo darbą ir stebėjosi moder
niais fabriko įrengimais. Beveik visas dar 
bas mechanizuotas. Reikia stebėtis, kaip 
greit pažengė technika. Dar prieš 20 metų 
niekas apie tai svajoti nesvajojo. Geležies 
liejykloj mokiniai matė, kaip liejamos ats
kiros motoro dalys, kaip jos apdirbamos 
ir t.t. Kontrolės skyriuje parodė motoro 
veikimą. To fabriko aplankymas davė ne 
paprastai daug naudos fizikos pamokoms.

Vakare visi dalyviai dar apvažinėjo mo
toriniu laiveliu Mannheimo uostus. Mann- 
heimas turi vieną didžiausių vidujinių uos
tų Europoje. Rheinu gabenamos visos pre
kės laivais iki Mannheimo ir ten perkrau
namos į vagonus. Tuo būdu traukiniais 
aprūpinami prekėmis tie kraštai, kurie ne
susisiekia su Rheinu. Pasivažinėję daugiau 
kaip valandą Rheinu ir Neckaru, visi grį
žo prie prieplaukos tilto.

Nuvargę, bet patenkinti ir pilni įspū
džių, grįžo visi laimingai į gimnaziją. '

Fr. Skėrys

ITALIJA A
Nauja Italijos Krašto B-nės Vadovybė

Į naująją Tarybą ir Kontrolės Komisiją 
išrinkti sekantys asmenys.

Į Tarybą: 1. kun. Dr. Vytautas Balčiū
nas; 2. prof. Dr. Zenonas Ivinskis; 3. Vin
cas Mincevičius; 4. Stasys Baranauskas; 5. 
kun. Vytautas Bitinas; 6. kun. Dr. J. Ze- 
liauskas; 7. kun. Jurgis Navikevičius; 8. 
kun. Rapolas Krasauskas; 9. kun. Dr. Jo
nas Bičiūnas. Kandidatais: 1. kun. Jonas 
Riaubūnas; 2. kun. Pranas Gavėnas; 3. 
Elena Bergaitė; 4. Irena Pacevičiūtė; 5. Čes 
lovas Cironka; 6. kun. Viktoras Poimans- 
kis; 7. Janina Liustikaitė.

Į Kontrolės Komisiją: 1. kun. prof. Povi 
las Rabikauskas; 2. prel. Ladas Tulaba; 3. 
kun. Dr. Jonas Sakevičius. Kandidatais: 
1. Bronius Burzdžius; 2. kun. Stasys Žilys.

IKVI

ŠVEICARIJA
Šveicarijos lietuviai dėkoja

Šveicarijos lietuviai, gausiai apsilankę 
lietuvių sąskrydyje Memmingene, nuošir
džiai dėkoja gerb. kun. A. Bungai ir vi
siems memmingiečiams už nepaprastą lie
tuvišką vaišingumą ir labai gražų priėmi
mą. Jie buvo vaišinami ne tik gardžiais 
valgiais, bet taip pat lietuvišku žodžiu, lie
tuviška daina, paskaitomis ir t.t. Net Me
mmingeno mažieji ir mažiausieji, vadovau 
jami'jų prityrusių ir pasiaukojančių moky 
tojų, džiugino svečius šokiais, dainomis ir 
gilią Tėvynės meilę reiškiančiomis eilėmis.

Grįžo iš viešnagės prie kasdieninio dar
bo atsigaivinę lietuviškoje aplinkoje ir už 
mezgę daugelį vertingų ryšių su Memmin
geno lietuviais ir su svečiais, kurie buvo 
atsilankę iš daugelio kraštų. Šveicarijos lie 
tuviai tiki, kad šie nauji santykiai nenu
truks ir tarnaus lietuviškam bendravimui.

AUSTRIJA
LINZO NAUJIENOS
Lietuvis — teologijos daktaras

Pirmasis premonstratiečių vienuolyno 
lietuvis kunigas Geistlicher Rat, Dr. Alois 
Arentas-Arndt, Praemonstratenser Chor- 
herr des Stiftes Schlaegl in Ober Oester- 
reich, eidamas klebono pareigas Goetzen- 
dorf parapijoje, atnaujino parapijos baž
nyčią ir labai pasižymėjo kaip garsus ga
nytojas. Vietos vyskupas," įvertindamas jo 
nuopelnus, suteikė Geistlicher Rat titulą 
ir labai išgyrė.

Kunigas Arentas, nežiūrint savo gausių 
tiesioginių pareigų, visą laiką skyrė teolo- 
finėms studijoms Wienos Universitete ir 

į m. kovo mėn. gavo Teologijos daktaro 
laipsnį ir titulą. 1
SALZBURGO KOLONIJOJE

Mūsų Bendruomenės Valdybos vicepir
mininkas kun. V. Pupinis, SJ, kuris keletą 
metų sėkimingai ėjo Salzburgo liet, koloni
jos seniūno pareigas ir uoliai vadovavo ru
sų pastoracijai Austrijoje, pagal_ Romos 
Kongregacijos patvarkymą savo būstinę ir 
įstaigą iš Salzburgo perkėlė į Vieną ir to
liau uoliai dirba savo darbą, daug padėda
mas visiems Austrijos lietuviams.

Salzburgo lietuviai vasario 16 dienos 
šventę paminėjo susirinkę Vokietaitytės 
bute, turėdami laimės ir progos atsisvei
kinti su seniūnu kun. V. Pupinu. Nauju se
niūnu išrinktas ta proga Bronius Kižys.
VIENOS LIETUVIŲ GYVENIMAS

Vienos lietuviai vasario 16 d. šventę jau 
kiai paminėjo kaip kasmet susirinkę pas 
Digrį. Čia jie išklausė turiningos Digrio 
paskaitos ir pasidžiaugė meniška progra
ma, išpildyta Digrytės.

Vienoje meno studijuoti ir dainavime 
pasitobulinti atvyko iš USA jaunas lietu
vis studentas Leonas Baltrušaitis.

1950 metais „draugai“ iš Vienos buvo 
išvežę Rusijon tremtinę iš Kauno Kleč- 
kauskaitę. Ji buvo nuteista 25 metams Si
biran. Likus invalide, buvo atleista ir kurį 
laiką gyveno Kaune, o šiais metais jos vy
ro austro pastangomis pavyko jai vargais 
negalais vėl pasiekti Vieną ir čia gaut dar 
bo.

Vienoje galutinai apsigyveno pasaulio 
keliautojas Urmonas Stasys su žmona Mar 
garita. Jis yra lankęsis daugelyje pasaulio 
kraštų ir kalbėjęsis su daugeliu žymių 
žmonių ir laikęs prakalbas apie Lietuvą.
SKAUDI TRAGEDIJA TIROLYJE

Erna Kavolytė-Lerch, klaipėdietė, prieš 
karą ištekėjo už inž. Lerch ir susilaukė tri 
jų sūnų. Karo atblokšti Austrijon, 1948 m. 
rengėsi vykti į pietų Ameriką ir turėjo vi
sus dokumentus. Vykstant per Innsbruką 
vyras staiga susirgo ir mirė palikdamas 
žmoną su vaikais varge. Kavolytei savo 
energija ir darbštumu pavyko nugalėti sun 
kumus ir gražiai įsikurti Telfs miestely, 
kur ji dirbo tekstilės fabrike, leisdama sa
vo vaikučius mokyklon. Š.m. balandžio 13 
d., kaip rašo „Tiroler Nachrichten“ dien
raštis, vakare apie 20 vai. atėjo pas jos sū
nų Manfredą Lerch, 15 metų mokinį, jo mo 
kyklos draugas, 17 metų Ludwig Schwarz, 
gyvenąs kaimynystėje, norėdamas Manfre
dui parodyti jo belgišką pistoletą. Manfre 
dą jis sutiko koridoriuje ir skubiai atkišo 
jam pistoletą, bet... staiga pasigirdo šūvis, 
ir Manfredas sukrito, pataikytas į vidu
rius. Sujaudinti kaimynai įnešė sunkiai su 
žeistą Manfredą pas motiną, kur jis ant 
jos rankų ir užgęso.
IR DAR VIENA...

St. Johann am Walde Braunau rajone 
senelių prieglaudoje mirė 87 metų’ senelė 
Karolina Erentrautienė. Palaidota vietos 
kapinėse.
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Arabu dienos ir naktys
NAKTĮ SAUGO KORANAS.

ŠAUTUVŲ POKŠĖJIMAS, GINKLŲ 
SIUNTINIAI IR LĖKTUVŲ BURZGIMAS 

NAKTIMIS.
KISMET? GAL BŪT.

Jau keli mėnesiai gyvenu kaip nomadas 
tarp alyvmedžių ir apelsinų, retkarčiais 
atjodamas j modernųjį Beirutą tabako nu
sipirkti ir laikraščių pasiskaityti.

Beirutas tikrai moderniausias miestas 
Artimuosiuose Rytuose: per 1956 metus 
čia pastatyti penki viešbučiai, o šįmet sta
tomi du tuzinai naujų. Viešbučiai ne bet- 
kokie: 8-10 aukštų dangoraižiai su moder
niausiu įrengimu, oro šaldytuvais, liftais, 
telefonais, megafonais, diktafonais kiek
viename aphrtamente. O ir apartamentai 
nekasdieniškai atrodo: sienos spalvotos, 
kaip Lietuvių Namuose Londone. Baldai 
irgi atominio stiliaus. Na, ir kainos — le- 
vantiškos! Vadinasi, jei parašyta, kad 
apartamentas kaštuoja 10 dolerių j parą, 
tai atidėk kitą dešimtinę „bakšišams“. Ne
mokėsi — toli nejosi. Geriau jau tarp no
madų — alyvų ir apelsinų miške. Ir vėsu, 
ir pigu, ir, svarbiausia, saugu. Mat, Ko
ranas draudžia naktį piauti svečią. Die
nos metu — kas kitas. Bet tu nebūk nai
vus, dieną praleisk mieste. Žinoma, nebūk 
vėl snaudalis, būk atsargus ir be reikalo 
nesivalkiok gatvėmis! Kitaip dar, nukeps 
kas nors ir mieste.

Va, einu sau ramiai vakar iš bazaro į 
viešbutį, o čia nuo šaligatvio — pokšt, 
pokšt, pokšt! Žiūriu, kas ir į ką šaudo. Q 

Specialistų priežiūroje visokios rūšies vaistus 
ir narkotikus pagal receptus ar betisnf h f 

vardu siunčia
ORO AR PAPRASTU PAŠTU 
ACTON PHARMACY 

Rašykite lietuviškai 
Informuojama ir patariama nemokamai 

Mūsų 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

BALTIC STORES
SPECIALUS PRANEŠIMAS

Atidarome dar vieną skyrių siuntiniams 
Į Lietuvą ir kitus kraštus. Norintieji pamatyti 
ir užsisakyti asmeniškai prašome atvykti į 
146, Holland Park Av., W.ll (2-ras aukštas). 
Tel. PAR 2970. (Netoli anksčiau buv. Lietuvių 
Namų), šeštadieniais nuo 10-4 vai. p. p.

» Nuo šios savaitės gauti užsakymai išsiun
čiami iš musų firmos per 24 valandas.

Primename, kad atsakome ne tik už siun
tinio vertę, bet už visas persiuntimo ir muito 

- išlaidas. Persiuntimo, supakavimo, leidimo ir 
apdraudimo išlaidos, jei prekės perkamos pas 
mus yra 2 svarai ir 5 šilingai.

Norintieji gauti smulkių informacijų arba 
išsiaiškinti dėl specialių siuntinių persiuntimo 
sąlygų, prašome rašyti Z. Jurui, 421, Hackney 
Rd., E. 2. ' ,

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 s v. 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.

čia matau, kaip didžiulis prabanginis Ca- 
dillacas drožia tiesiog į blizgančią, šlifuoto 
stiklo moteriškų madų krautuvės vitriną! 
Stiklo žvangėjimas, isteriškas moterų 
riksmas, policininkų švilpukai — tikrai 
savotiška didmiesčio scena. Ir vėl prabilo 
— automatai — serija po serijos, iš visų 
pusių: ta-ta-ta! šaudė policininkai, šaudė 
kareiviai, kažkokie civiliai nuo stogų ir 
iš skersgatvių.

Bematant prisigrūdo šarvuočių ir Rau
donojo Pusmėnulio pirmosios pagalbos au 
tomobilių. Nežiūrint tankių šūvių, iš visų 
langų, balkonu ir duru sookso žmonių gal
vos. Tas susišaudymas Beiruto vidurmies- 
ty, vadinamajame Ras-Beirut, tęsėsi gerą 
pusvalandį. Daugiau kaip trys šimtai po
licininkų, žandarų ir kareivių dalyvavo 
toje tikrai orientiškoje medžioklėje, ku
rios metu žuvo du vyrai, o keli buvo su
žeisti.

Paaiškėjo, kad iš Sirijos slaptai buvo 
atvykęs raudonojo pulkininko Abdull-Ha- 
mid Sarra agentas, kuris nušovė minėtuo
ju Cadillacu važiavusį sirijietį majorą, po 
litinį emigrantą, kuris prieš keletą mėne
sių pabėgo iš Damasko į Beirutą. Po va
landos amerikiečių Universiteto krimina
linės medicinos lavoninėje ramiai ir drau
giškai vienas šalia kito gulėjo du lavonai: 
žudikas ir jo auka... Na, toks jau, matyt, 
buvo jų likimas, toks Kismet, ir dievobai
mingi muzulmonai numojo ranka ir ra
miai sėdo rūkyti nargilios.

Pripratau ir aš sakyti „Kismet“ ar „Ala 

Kerim“ (Dievas mielaširdingas), kai iš
girstu kokią nors baisenybę ar kai žiūriu, 
kaip du jauni vyrai smeigia vienas kitam 
į pilvus savo kreivuosius „handzarus“. Pre 
eitą sekmadienį išeinu iš kino „Dunia“. 
Žmonių minios. Miestas mirga įvairiau
siais neonais. Staiga — pokšt, pokšt, 
pokšt! — čia pat, prie mano kojų, sukrito 
šaligatvy jaunas vyras. Prie jo stovi su 
brauningu rankoje jaunas kareivis ir sa
ko: „Tu prieš penkioliką metų nužudei ma 
no tėvą. Mano keršto priesaika išpildyta“1

Pasirodo, kad kareivis nušovė Muha- 
mmedą Aydį. Tai nebuvo tas pats Muha- 
mmedas Aydi, kuris prieš penkioliką metų 
nužudė jo tėvą...

Vaizdas nebūtų pilnas, jei nepridėčiau, 
kad sausio mėn. gale vidurnaktį ištraukė 
mane iš lovos viešbučio tarnas, rėkdamas: 
„Pone, kelkis. Bėkime!“ — „Kas atsitiko? 
Ar sovietų parašiutininkai mieste?“ sakau. 
„Ne. Dar jų nėr. Bet yra dar blogiau, po
ne: policija sulaikė sunkvežimį; penkių 
tonų. Dvidešimt penkios dėžės sprogstamų 
jų medžiagų — visas kvartalas gali išlėk
ti oran".

Ką padarysi? Išbėgau.
Tiesa, sugautas buvo didžiulis transpor

tas rankinių granatų ir sprogstamosios 
medžiagos. Transportas atėjo iš Sirijos 
uosto Latakia į Beirutą komunistu pogrin 
džiui. Penkios tonos — tikrai, jei būtų su
sprogdinta, kvartalas beveik išlėktų į de
besis. ..

Baalbeke, dievaičio Baalo šventovėje, 
šįmet buvo Muzikos Festivalis. Svečių at
vyko iš viso pasaulio. Iš Vokietijos buvo 
simfoninis orkestras, iš Anglijos — žy
mūs dramos artistai ir artistės. Iš Ameri
kos atkeliavo keli šimtai turtingų muzikos 
mėgėjų. Nuvykau ir aš pasižiūrėti pago
niškų griuvėsių ir pasiklausyti muzikos. 
Važiuojam, o kalnuose — stok!!!

„Kas nauja?“ — klausiu šoferį. „Saugu 

mo „užtvara“, sako šoferis. Iš Sirijos į Li
baną šmugeliuojami ginklai sovietų agen
tams. Po valandos automobilių vora slen
ka gilyn į kalnus. Žiūriu — kareiviai ame 
rikoniškomis uniformomis, apskritais šal
mais, apsupo du automobilius. Toliau-—.ke
letas išbalusių vyrų, aukštyn iškeltomis 
rankomis. Prieinu prie kapitono, paduo
du korespondento liudijimą. „Kas atsitiko 
kapitone?“ Jaunas kapitonas rodo baltus 
kaip sniegas dantis. „Nieko ypatinga. Eili
nis sūrio, mėsos ir sviesto transportas tie
siog iš Maskvos“... Pasirodo, kad automo
biliuose — tarp sūrio, sviesto ir avinų — 
surasta dėžėse 400 naujų automatinių šau 
tuvėlių — tikrai tiesiog iš Maskvos!

O naktys? Naktys, ypač kalnuose, pui
kios ir paslaptingos. Ne dėl to, kad tai bū
tų tikros „Arabų naktys“, bet dėl to, kad 
dažnai matyti, kaip tarp aukštų pinijų nu
tupia sovietiški parašiutininkai. Sovietų 
MIG-ai. skraidžioja naktimis ties Sirija ir 
Libanu, ties Kipru ir ties Italija. Skraido 
iš Bulgarijos, Armėnijos (Kaukazo) ir Al
banijos (Valonos) karinių sovietų bazių. 
Ko jie čia ieško? Ar gražių haremų mer
gaičių? Žinoma, mergaitės sovietams ne 
pro šalį. Bet jų „načalstvai“ rūpi kas ki
ta: rūpi Amerikos Karo Laivyno IV Es
kadros modernieji kreiseriai su atominių 
ginklų lizdais. Vienas toks kreiseris lankė 
Beirutą, ir visi mes, užsieniečiai — žur
nalistai, lankėme tą naujausiąją sovietų 
valdovams pabaisą. Daugiausia sovietus 
gąsdina „Forrestalis“, kuris plaukioja tarp 
Turkijos ir Italijos pakrančių. Tai ne juo
kai: toks 25 aukštų „namas“ (!) su elek
tros jėgaine, kuri gali aptarnauti pusan
tro milijono gyventojų turintį miestelį. 
Yra tai super—moderniškas karo laivas, 
iš kurio atominiais sviediniais galima lais 
vai pasiekti ne tik Maskvą, bet ir Baikalo 
ežero atominį sovietų centrą...

Damaskas Panevėžietis

|[ PASAULYJE ]|
— Argentina ieško tarptautinio kapitalo 

savo skystojo kuro veršmėms išnaudoti.
— Kuboje auga politinis teroras.
— Honkonge potvynių metu žuvo 23 

žmonės.
— Teksas valstybėje Amerikoje vėl bu 

vo dideli potvyniai.
— Vokietijoje buvo už 1.100 markių par 

duotas Einšteino laiškas.
— Rusija ir Cambodia pasirašė kultūri

nio, mokslinio ir kitokio bendradarbiavi
mo sutartį. Vykdydama tą sutartį, Rusija 
statys Cambodios mieste Pnom-Penh 500 
lovų ligoninę.

— Azijos kraštuose siaučiąs gripas vien 
tik Filipinuose jau pareikalavo 390 aukų.

— Sovietai buvo suėmę pasienio vande
nyse žvejojančius japonų žvejus.

— Australijoje uždrausta kaliniams dėti 
ant kojų pančius.

— Hamburge nežinomi piktadariai jau 
antrą kartą kėsinosi susprogdinti ginklų 
pirklį.

— Pirmasis po karo traukinys iš Prahos 
į Niurnbergą atėjo birželio 2 d.

— I garsiąją Paryžiaus Dievo Motinos 
bažnyčią buvo įsibrovę vagys. Pavogti jie 
nieko nesuspėjo.

— Lisabonoje, Portugalijoje, įvyko de
šimtasis ligoninių reikalams svarstyti skir
tasis suvažiavimas.

—■ Japonijos ministeris pirmininkas Ki
ši aplankė Formozoje įsitvirtinusį Čiang- 
Kai-Šeką. \

— Amerikoje praeitais metais įregis
truota 65 milijonai motorinių susisiekimo 
priemonių.

— Pietų Nepale komunistai suruošė su
kilimą.

— Brisdami per labai sraunią Illerio 
upę, prigėrė 15 vokiečių kareivių.

— Londone gimė ketvertukas.
— 631 asmuo žuvo Amerikoje per 4 die

nų Atminimo atostųgas.
— Norvegija išleidžia seriją pašto ženk

lų tarptautiniams geodeziniams metams pa 
minėti.

PJT REIKALAUJA GALIMYBĖS 
ATSAKYTI CHRUŠČIOVUI

Ryšium su Chruščiovo pareiškimais per 
„Columbia Broadcasting System“ PJT bir
želio 3 d. paprašė Jungt. Valstybių Ryšių 
Komisijos pirmininką C.C. McConnaughey 
patvarkymo, kad CBS duotų PJT tiek pat 
per savo televiziją ir radiją nemokamo lai 
ko atsakyti į Chruščiovo melus, kiek davė 
Chruščiovui savo melais klaidinti JAV vi
suomenę. Prašymo nuorašas įtektas ir CBS 
prezidentui Dr. F. Stanton.

Kartu PJT išleido spaudai pareiškimą, 
kuriame pažymi, kad tol, kol sovietų pa
vergtosios Centro ir Rytų Europos, tautos 
negali laisvais rinkimais tarptautinėje prie
žiūroje, visas sovietų okupacines jėgas .ati
traukus, be jokios baimės ir prievartos pa
reikšti savo valios, Chruščiovo propagan
da, kad dabartinė padėtis sovietų paverg
tuose kraštuose remiasi tų tautų valia, yra 
akiplėšiškiausias melas.

PJT pabrėžia, kad sovietų pavergtųjų 
Centro ir Rytų Europos valstybių laisvė 
bei nepriklausomybė negali būti sprendžia 
ma sovietų pasitraukimo apgaulingais pa 
žadais, bet tik besąlyginiu sovietų karinių 
ir policinių jėgų atsitraukimu. Sovietų pa
vergtosios tautos žino ir laisvasis pasaulis 
to neturi išleisti iš akių, sakoma PJT pareiš 
kime, kad Chruščiovo siūlomas sovietų ka 
riuomenės atitraukimas mainais už JAV 
pasitraukimą iš Europos ir NATO likvida 
vimą faktiškai reiškia ne ką kitą, kaip so
vietinę vergiją visai Europai.

ANTROJI VANDENILIO BOMBA
Gegužės 31 d. britai sprogdino antrąją 

iš eilės (pirmoji sprogdinta gegužės 15 d.) 
vandenilio bombą. Sprogdinta buvo Ramia 
jame vandenyne, ties Malden sala.

PAIEŠKOJIMAI
SENVAITIS Petras, kilęs iš Viešintėlių, 

Viešintų valse., Panevėžio apskr., prašo
mas atsiliepti jis pats, arba kas apie jį ži
no, Br. Bagdžiūnui (2630 Prefontaine St., 
Montreal 4, Canada). Turima svarbių ži
nių.

BROWNEJONES Lld-
1. Norfolk PL, London JV.2

2yQy (arti PADDINGT<->N požemio stoties.)

GREITAI! ★ PIGIAI! ★
NEŽIŪRĖKITE VIEN TIK KAINŲ!

žiūrėkite kainų ir rūšies!

RIMTAI!

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 MUSŲ KAINARAŠCIŲ.
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.
31 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.
4j jard. batiso medvil. medž. suknelei.
lį jard. medž. trumpikei (bliuze!).
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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