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BRANGIEJI DRAUGAI!
JOS NEPAJĖGŪS vakarams pasakyti tiesos. 

LAIŠKAS is LIETUVOS. ^^USVIECIA JAU ŽINOMUS IK DAR 

KAUNE DEMONSTRACIJOS BUVO DIDESNĖS NFCiT vitmtttt wnnzv 
STiKr^ 
GEDIMINUI, O NUBAUSTI, LYG NUSIKALAMAI DIMMUSi^^0 
BRANGIEJI, NEPAJĖGŪS VAKARAMS PAsIky^I TIESOS^

_ Grįžtu prie pirmojo įvykio. Aišku, 
žinia apie jį tuojau pasiekė mūsų „tėvy
nės“ sostinę — Maskvą. Gruodžio pradžio
je Nikita Chruščiovas atsiuntė įspėjimą, 
kuriame pagrasino, kad tuo atveju, jeigu 
panašus įvykis pasikartotų, bus uždarytos 
visos aukštosios mokyklos. Aišku, buvo 
įsakymas dar nubausti nusikaltusius. Tai 
davė pagrindo Antanui (Sniečkui) pasaky 
ti kalbą, kuri mūsų žmonių buvo aiškina
masi, bet nežinant tų tikrųjų priežasčių, 
kurios sukėlė ją.

Po keleto dienų universitete buvo pradė
ti areštai. Daugiausia nukentėjo lituanis
tinio fakulteto literatūros studentai, ypač 
vyresniųjų kursų, nes paaiškėjo, kad tie 
studentai buvo pradininkai įvykių, buvu
sių Visų Šventųjų dieną. Tie, kuriems pa
vyko išvengti arešto, buvo išmesti iš uni
versiteto be teisės įstoti į kitą ar gauti 
darbą. Nukentėjo ir kiti fakultetai. Areš
tuotiesiems prikergtas kaltinimas ir dėl to moksleivių draugijoje. Aktyviai pasireiškė 
„nusikaltimo“, kuris įvyko teatre. Dar bu
vo aiškinama, ar kuris jų nėra pasirašęs 
peticijos. Juos teisė lyg nusikaltėlius, nu- 
sipelnusius bausmės pagal baudžiamąjį ko 
deksą, ir nubaudė po 10-15 metų.

Man ne kartą yra tekę su mūsų žmonė
mis pasikalbėti vengrų reikalu. Daugelis 
jų pareiškė, kad Lietuvoje padėtis yra žy
miai blogesnė ir kad lietuviai yra sudėję 
ne mažiau aukų ,negu vengrai. O vis dėlto, 
sako jie, Vakaruose niekas net neužsimena

BRANGIEJI, NEPAJĖGŪS VAKARAMS

Amerikiečių Išlaisvinimo Komiteto 
Muenchene rusų kalba leidžiamasis laik
raštis „Naše Obščee Delo“ (Bendrinis 
mūsų darbas) 1957 m. birželio 1 d. lai
doje, išsispausdino neseniai į Vakarus 
vienam lietuviui atsiųstąjį laišką, kuris 
smulkiau nušviečia jau kai kuriuos 
mums žinomus ir atidengia taip pat dar 
nežinotus dalykus. Laiške rašoma:

„Brangieji draugai!
Perduodu jums ko geriausius linkėjimus 

N. Metų proga nuo visų Gedimino krašto 
tautiečių. Perduodu taip pat kai kurias ne 
malonias ir liūdnas naujienas, kurias čia 
trumpai papasakosiu.

Visų Šventųjų dieną Kaune {vyko ma- 
sinės demonstracijos. Demonstrantai Lais
vės Alėja Išėjo į kapines, šaukdami: „Duo
nos ir laisvės!“, „Mes solidarizuojame su 
vengrais“ ir kt. Demonstracijose dalyvavo 
tūkstančiai žmonių, jų tarpe buvo ir rusų. 
Kapinėse nenutrūkstamai aidėjo tautos 
himnas ir tautinės dainos; ties kovose kri
tusiųjų kapais suplevėsavo tautinės vėlia
vos. Pasigirdo šūviai, bet išimtinai šauti į 
orą. Tą dieną Kaune buvo areštuota apie 
200 žmonių, tarp jų apie 30 rusų.

Panašios demonstracijos buvo ir Vilniu
je, tik mažesnio masto. Ten dalyvavo tik 
studentai. Prasidėjo Rasų kapinėse. Prie 
Basanavičiaus, Čiurlionies, karių ir parti-
zanų kapų, apdėlioję degančiomis žvakė
mis, giedojo tautos himną ir žinomąsias 
liaudies dainas. Kapinių sargas apie de
monstracijas pranešė policijai, ir netru
kus į kapines pribuvo keli sunkvežimiai 
saugumo policijos valdininkų, kurie išsklai 
dė minią be pasipriešinimo. Vėlai vakare 
susirikiavęs jaunimas nuo kapinių pasuko 
į Aušros Vartų koplyčią, pasiryžęs eiti 
(kai bus bendrai pasimelsta koplyčioje) į 
Antakalnio kapines (Vilnaus priemiestis). 
Vienok prie Aušros Vartų juos sutiko ka
riuomenė ir milicija ir išskirstė, čia pat 
areštuodama keletą žmonių. Paskui žmo
nės aprimo, kai prabėgo jau kiek laiko ir 
daugiau nebebuvo griebtasi jokių repre
sijų.

Antras reikšmingas įvykis atsitiko 1956 
m. rudenį, kada iš Šiaurės grįžo daininin
kas solistas Kučingis. Iš pradžių jis nega
lėjo gauti darbo, bet paskui paėmė jį an
traeiliams vaidmenims. Po to Vilniaus ope 
ra pakvietė jį dainuoti Mefistofelio parti-
ją. Praėjo keletas repeticijų, kurių metu ki 
ti solistai, orkestro muzikantai ir choris
tai triukšmingai plodavo dainininkui. Tai 
sukėlė pavydą Kiprui (Petrauskui), kuris 
pradėjo vaikščioti pas operos direktorių 
fr į partines organizacijas. Jis pradėjo įti
kinėti juos, kad būtų aiški kvailystė leisti 
Kučingiui pasirodyti operos scenoje, nes 
salėje tai galėtų sukelti antikomunistines 
demonstracijas. Betgi teatro administraci
ja nekreipė į skundiką dėmesio, o juo la
biau, kad mieste jau buvo išklijuoti skel
bimai. Tada Kipras kreipėsi į kultūros mi
nisteriją ir ten pasiekė, ko norėjo. Skelb
tasis „Fausto“ pastatymo spektaklis buvo 
atšauktas ir pakeistas „Pilonių“ (Pilėnų) 
pastatymu,

Bet kai „Fausto“ spektakliui bilietai bu
vo išparduoti jau prieš paskelbiant pakei
timą, tai teatras buvo perpildytas (dau
giausia jaunuomenės). Kai užgeso šviesa, 
su pirmaisiais orkestro garsais pradėjo 
maišytis šunų lojimas ir gaidžių giedoji
mas, atsklindantieji iš galiorkos. Orkestro 
pusėn nuskrido pašvinkę kiaušiniai ir su
puvę obuoliai, ir muzika nutilo. Išėjo tea
tro administratorius ir bandė kreiptis į 
publiką, bet buvo sutiktas panašiais „svei
kinimais“. Kai publika truputį aprimo, or
kestras, kad ir sutikdamas sunkumų, pa
kartojo uvertiūrą. Keliant uždangą svai- 
dymasis pratrūko iš naujo. Buvo iššaukta 
milicija, kurios atvyko didelis skaičius. 
Taip tai ir baigėsi „Pilonų“ pastatymas.

Kipras tą dieną buvo medžioklėje. Kai 
jo nebuvo, tada buvo išdaužyti jo buto lan 
gai, o kitą dieną teatro laukiamajame kaž
kas jo portretą apvedžiojo juodu kaspinu. 
Kipras pradėjo kasdien gauti šimtus ano
niminių laiškų, kiti artistai atvirai reiškė 
jam savo pasipiktinimą. Galų gale jis pa
liko operą ir dabar nebepasirodo ten.

Galimas dalykas, kad jūs žinote jau apie 
trečią dalyką, įvykusį praeitais metais. Vii 
niaus mokslo įstaigų studentai paruošė pe
ticiją, surinkdami po ja keletą tūkstančių 
parašų. Ten jie reikalavo Stalino prospek
tą pavadinti Gedimino vardu ir Katedros 
aikštėj pastatyti Gediminui paminklą. Pe
ticija buvo įteikta Justui (Paleckiui). At
sakyti nebuvo atsakyta.

— JŪS,

kad

Naujųjų Vliko Prezidiumo ir Vykd. T-bos 
Pirmininkų kai kurios biografinės žinios

Dr. Antanas TRIMAKAS 
Vliko Prezidiumo Pirmininkas

Antanas Trimakas gimė 1902 m. birželio 
19 d. Taupriuose. Teisės, ekonomijos ir po
litinius mokslus studijavo Prancūzijoje 
(Lille ir Grenoble) 1925-30 metais, VD uni 
versitete 1924-31 m., Tarptautinės teisės 
akademijoje Haagoje 1930 m., Tarptauti
nių mokslų mokykloje Ženevoje 1936 m. 
Filosofijos daktaro laipsnį gavo Lille uni
versitete. Priklauso Ateitininkų Federaci
jai ir Ūkininkų Sąjungai. 1930-35 m. bu
vo Lietuvos pasiuntinybės sekretorius 
Stockholme, 1935-38 m. Lietuvos užsn. rei
kalų ministerijos Centro Europos skyriaus 
vedėjas, 1938-39 m. Lietuvos pasiuntiny
bės patarėjas Varšuvoje, 1939 m. Lietuvos 
generalinis konsulas Vilniuje. Po karo, 
1946-47 m. ėjo Balfo įgaliotinio Europoje 
pareigas. Į Ameriką atvyko 1947 m. Profe
soriavo Seton Hall universitete Newarke. 
Eilę metų Lietuvos Laisvės Komiteto na
rys ir sekretorius. 1957 m. birželio mėn. iš
rinktas Vliko Prezidiumo pirmininku.

Jonas GLEMŽA
Vliko Vykd. Tarybos Pirmininkas

Jonas Glemža gimęs 1887 m. sausio 20 d. 
Auliškio k., Panevėžio apskr. Lankė Min
taujos gimnaziją ir dalyvavo Kūdikio

1905 m. revoliucijoje ir 1906 m. žygyje 
prieš Šiaulių kalėjimą, siekiant išlaisvinti 
politinius kalinius. Buvo suimtas ir Vil
niaus karo teismo nubaustas 1 m. 3 mėn. 
Nuo 1908 m. gyveno Petrapilyje, kur studi
javo ekonominius ir komercinius mokslus. 
1914-19 m. buvo mobilizuotas rusų kariuo
menėn. Karo metu buvo Petrapilio lietu
vių tremtiniams šelpti komiteto sekreto
rius. 1917 m. Pskove buvo vienas iš lietu
vių liaudies universiteto steigėjų ir dėsty-

tai. Tai kartūs žodžiai, bet, nors ir gaila, 
jie teisingi. Man yra tekę daug karčių žo
džių girdėti, brangieji draugai, vis dėlto, 
kad jūs nepajėgiate užmegzti tiesioginių 
ryšių su tėvyne, idant pasakytumėte Vaka 
rams viską ,kas vyksta Lietuvoje. Man ro
dos, jūs neturėtumėte įsižeisti dėl to, nes, 
kaip aš galvoju, mes turime teisę draugas 
draugui pasisakyti tai, ką mes galvojame. 
Iš kitos pusės — čia, tėvynėje, ypač sun
ku, ir jūs turite suprasti tai.

Sveikinimų be skaičiaus
Agnė“.

PASIKALBĖJIMAS SOVIETŲ 
PASIUNTINYBĖJE

Londoniškis dienraštis „Daily Express“ 
birželio 6 d. išsispausdino Henry Lowrie 
reportažą iš Vašingtono apie lietuvaitę stu 
dentę Donną Armonaitę, kuri nuėjo į So
vietų pasiuntinybę Vašingtone ir, kalbėda 
ma dėl savo Sibire kalinamosios motinos

tojų. Grįžęs Lietuvon, 1919-25 metais buvo 
kariuomenės intendanto pavaduotojas, 
1925-27 metais Lietuvos žemės ūkio koope
ratyvų sąjungos „Lietūkio“ skyriaus vedė
jas, o nuo 1927-40 m. „Pienocentro“ pirmi
ninkas ir vyr. direktorius, kartu būdamas 
daugelio kitų ekonominių organizacijų ir 
bendrovių vadovybėje. Buvo Kooperatyvų 
Tarybos ir Žemės Ūkio Rūmų narys, Pre
kybos, Pramonės ir Amatų Rūmų ir „Lie
tuvos Baltijos Lloydo“ yaldybų narys. 
Draudimo „Kooperacija“ valdybos pirmi
ninkas, Lietuvos Banko diskonto komiteto 
narys, Lietuvos Kredito Banko revizijos 
komisijos narys, „Nemuno“ bendrovės re
vizijos komisijos narys, „Raidės“ spaustu
vės steigėjas. Priklausė tarptautiniam Ro
tary klubui. Po karo — Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Vokietijos krašto valdybos 
ūkio ir finansų skyriaus vadovas. Nuo š. 
m. vasario mėn. Vykd. Tarybos bendradar 
bis, o birželio mėn. išrinktas Vliko Vykd. 
Tarybos pirmininku. (E)

Mieluosius Bičiulius §
PAULINĄ TALANSKAITĘ ir Prof. ZENONĄ IVINSKI, g

jungtuvių proga Šv. Petro Bazilikoje Romoje, g
broliškai sveikiname ir linkime gausios Dievo palaimos 3

sukurtajam katalikiškos šeimos židiniui. g
Lietuvių Fronto Londono Bičiuliai H
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pažėrė sovietų pareigūnui nemaža tiesos į 
akis.

Kaip H. Lowrie rašo, ji pasilenkė per 
stalą ties antruoju pasiuntinybės sekreto
rium Feodoru Solomatinu ir tarė jam:

—Kalbėkim dėl reikalo. Kalbėkim dėl 
mano motinos.

Vakarykščiu! ji buvo žiūrėjusi televizi
jos — Chruščiovas ten atsakinėjo amerikie 
čiams.

— Ponas Chruščiovas pasakoja mums,
— tarė ji Solomatinui, — kad Rusija darys 
viską taikai ir normaliam gyvenimui pa
tikrinti. Tai grąžinkit man motiną.
. Jos motiną bolševikai nutvėrė, kai pir
mą kartą užėmė Lietuvą. 1948 m. šeimai 
pasisekė išaiškinti, kad ji yra Sibire. Šei
ma jai siuntė maistą, bet už susirašinėji
mą su Amerika motina gavo 25 metus sun 
kiųjų darbų. Praeitais metais galutinai pa
lūžo Armonienės sveikata, bet išvažiuoti 
jai neleidžiama.

— Kam jums reikalinga mano motina?
— spyrėsi Armonaitė. — Ji ligota, ir vie
nintelis jos troškimas — būti kartu su sa
vo šeima. Ji paprašė vizos, bet prašymas 
buvo atmestas. Kur tada buvo Chruščio
vas, kai šitaip atsitiko?

Kai Solomatinas pareiškė, kad jie tu
rėsią susisiekti su Maskva ir išsiaiškinti, 
Armonaitė jam atrėžė:

— Maskva tarė savo žodį. Ponas Chruš
čiovas sako, kad jis norįs sukurti tokią ge
rą atmosferą, kuri nedvokia karu. Šitaip 
yra pareiškęs tavo bosas. Prieš dvejis me
tus aš paprašiau vizos važiuoti Rusijon ap
lankyti savo motinos, bet man niekas net 
neatsakė. Kas čia per atmosfera? O jei tau 
reikia susisiekti su Maskva, tai dėl to, kad 
tu esi marionetė. Tu turi galvą ir dvi ran
kas, kaip ir aš, bet neturi širdies, širdies 
vietoje tėra tik šniūrai į Maskvą. Ponas 
Chruščiovas nori, kad mes tikėtume, jog 
Maskvoje yra širdis. Gal būt. Bet aš abe
joju. Aš tol bandysiu, kol man pasiseks 
išsiaiškinti.

_ Alžyre buvo nužudytas muzulmonų 
vadas Ada Chentouf; prieš kelias dienas 
žuvo jo padėjėjas.

T PASAULYJE ]
— Per paskutinįjį žemės drebėjimą Tur 

kijoje žuvo 46 žmonės.
— Šveicarija užsakė D. Britanijoj papil 

domai 100 Centurion tankų. 1955 m. ji bu
vo užsakiusi taip pat 100.

— Neapoly trečiadieniais bus uždaryti 
kino teatrai, nes besiplečianti televizija 
atėmė apie 40 proc. žiūrovų.

— Vien Filipinuose gripas pareikalavo 
884 aukų.

— Japoniją birželio mėn. pradžioje pa
siekė radioaktyvieji krituliai tos bombos, 
kurią gegužės 15 d. britai sprogdino Christ 
mas saloje.

— Rytinėje Australijoje jau 6 mėne
siai, kaip tęsiasi sausra.

— Alžyre vėl buvo nužudyti 35 muzul- 
monai.

— Aleutų salose įvyko labai stiprus že
mės drebėjimas.

— Dar krito 25 Alžyro sukilėliai.
— Nevadoje amerikiečiai bandė naują 

atominę bombą, jau ketvirtąją šiais me
tais.

— Audros ir lietūs pridarė nuostolių ir 
Ispanijoje. La Mancha vietovėse, tariamo
je Don Kichoto tėvynėje, dėl potvynių net 
traukiniai buvo sustabdyti.

— Per karščius Austrijos sostinė Viena 
pritrūko vandens.

— Vokiečių Kruppas sutiko pastatyti so 
vietams chemijos fabriką.

— Sovietų Sąjunga skelbia, kad ji 1956 
m. balandžio mėn. turėjusi 200.200.000 gy
ventojų. Tai reikštu, kad nuo 1940 metų 
padidėjo 8.500.000.

— Egipto prezidentas Nasser rudeniop 
ruošiasi vykti į Maskvą.

— Sovietai atšaukė savo ambasados Ro 
moję antrąjį sekretorių. Per metus tai jau 
aštuntasis iš eilės atšaukiamasis jų diplo
matas iš Romos.
KARALIUS PAS TITO

Tito pakviesti, Graikijos karalius ir ka
ralienė praleis mėnesį atostogų Jugosla
vijos saloje Brioni.

KARALIJOS MINISTERIŲ PIRMININKŲ 
KONFERENCIJA

Šią savaitę Londone prasidėjo britų ka
ralijai priklausančių kraštų ministerių pir
mininkų konferencija.

POTVYNIAI
Daugelyje Europos kraštų audros ir lie

tūs sukėlė potvynius ir pridarė nuostolių.

KANADOS NAUJOJI VYRIAUSYBĖ
Naujoji Kanados konservatorių vyriausy 

bė jau sudaryta. Min. pirmininkas ir užs, 
reikalų ministeris yra Diefenbaker. Būdin
ga, kad pirmą kartą Kanados istorijoje mi
nisterių kabinetan įėjo viena moteris.

APSAUGOS PRIEMONĖS PRIEŠ GRIPĄ
Britai jau yra ėmęsi tam tikrų apsaugos 

priemonių prieš gripo užnešimą iš Tol. Ry
tų. Keliais atvejais jau buvo manyta, kad 
liga pradeda plėstis. Tam pagrindo davė 
panašūs susirgimai.

DIEVO KŪNO IŠKILMĖS VARŠUVOJE
Varšuvoje labai iškilmingai praėjo Die

vo Kūno šventė. Žmonės porą valandų sto 
vėjo karštyje, žiūrėdami įvairiaspalvės pro 
cesijos, kurios priekyje buvo iš Vatikano 
grįžęs kardinolas Vyšinskis. Jis perdavė 
popiežiaus palaiminimą.

DĖL GINKLŲ LAIKYMO
„Sovietskaja Estonija“ rašo, kad teismo 

buvo nubaustas 3 metams kalėjimo trakto
rininkas, kuris laikė karinį šautuvą ir 200 
šovinių. Įspėjami krašto gyventojai nelai
kyti nei ginklų, nei šaudmenų. Rašoma, 
kad nuteistasis laikęs ginklą dar nuo vokie 
čių pasitraukimo laikų.

IZRAELIS EGIPTUI
Izraelio radijas įspėjo Egiptą nenaudoti 

naujai iš rusų pirktųjų povandeninių lai
vų prieš Izraelio laivus Akaboje, nes tai 
vėl reikštų „įžiebimą ugnies“ ir savižu
dybę.

VENGRIJOS ATGARSIAI
Vengrijos įvykiams tirti komisijos prane 

Šimas dėl rusų elgesio vengrų revoliucijos 
metu vėl sujudino atstovus tų tautų, ku
rios rėmė pačios komisijos sudarymą.

ITALIJOS BĖDOS DĖL VYRIAUSYBĖS
Atsistatydinus neseniai sudarytajai Zoli 

trumpaamžiai vyriausybei, dabar vis su
tinkama sunkumų naujai sudaryti. Bandė 
Fanfani, bet jam nepasisekė.

SOVIETAI LEIS DAUGIAU VERTIMŲ
Tasso agentūra praneša, kad kitais me

tais sovietai pasiryžę tris kartus daugiau 
išleisti verstinių knygų, negu šiais metais. 
Be kita ko, numato išleisti S. Maugham, 
J.B. Priestley ir net W. Saroyan, kurio 
„Meksikiečius“ skaitėme „Europos Lietu
vyje“.

MAO-TSE-TUNGAS KALBA
Kinijos komunistų vadas Mao-Tse-Tun- 

gas dar vasario mėn. yra pasakęs kalbą, 
tuomet slaptą, o dabar jo paties atiduotą 
spaudai, kurioje jis sako, kad beprasmiška 
esą neleisti žmonėms pareikšti savo nuo
mones, išskyrus tuos atvejus, kai ima kal
bėti „antirevoliucininkai“. Laikoma, kad 
tos kalbos mintys reiškiančios komunisti
nės Kinijos tolimą nuo Rusijos ir artėjimą 
į Lenkiją — į tautinį komunizmą.

TAIP, EGIPTAS PIRKO
Patys rusai per arabams skiriamąją sa

vo radijo tarnybą prisipažino, kad tie 3 j 
Egipto vandenis plaukusieji povandeniniai 
laivai buvo parduoti Egiptui. Rusai parda
vę nenorėdami palikti Egipto neginkluoto 
Izraelio grąsinamosios laikysenos akivaiz
doje.

AMERIKOS AUKŠC. TEISMO ŽODIS
Amerikos Aukščiausias Teismas tarė sa

vo žodį dėl civilinių laisvių. Jis pareiškė 
savo nuomonę, kad būti komunistu dar ne
reiškia norėti nuversti valdžią (ta proga 
paleisti 5 Kalifornijoje nuteisti komunis
tai), kad negalima iš žmogaus reikalauti 
išduoti senus savo draugus (paskutinė čia 
byla buvo dramaturgo A. Millerio, kuris 
atsisakė pasakyti, kas su juo buvo susi
rinkime, ir dėl to buvo pripažintas kaltu) 
ir kad savo metu Ačesonas klaidingai pa
sielgė, atleisdamas savo pavaduotoją.

NAUJAS IŠRADIMAS
Paryžiaus observatorijos direktorius 

prof. Danjon išrado naują prietaisą „As- 
trolabio“, kuris gali labai tiksliai pažymė
ti nuotolį tarp bet kurių dviejų žemės 
punktų. Pagal šio prietaiso tikslius duo
menis bus pataisytos meridijanų ir parale
lių klaidos. Pavyzdžiui, su šiuo prietaisu 
galima nustatyti labai tikslų atstumą tarp 
Paryžiaus ir Vašingtono, tik su 1 metro 
paklaida. Netrukus šis prietaisas bus pla
čiai gaminamas, ir kiekvienas laivas pavo
jaus metu vandenyne galės visai tiksliai, 
pranešti, kur jis yra.

ŠEIMŲ VIDAUS POLITIKA
Jordano karalius Hussein buvo vedęs 

Egipto didiko dukterį Dinah — Nassero 
politikos karštą šalininkę, ir ji bandė savo 
vyrą patraukti į Egipto pusę. Dėl šio poli
tinio nesutarimo karalius Hussein perei
tais metais Dinah išsiuntė atgal į Egiptą. 
Husseino motina Zein yra didelė Nassero 
priešininkė ir stovi už glaudų bendradar
biavimą su Vakarų valstybėmis. Rašoma, 
kad Dinah išsiuntimas į Egiptą yra kara
liaus motinos nuopelnas.

ŽADA LAIKRODŽIŲ
Sovietų prekybas ministeris pareiškė 

laikraštininkams, kad Sov. Sąjungos rin- 
kon šiais metais bus paleista keturi su pu
se mil. radijo ir televizijos aparatų, 24 mil. 
laikrodžių ir 1214 tūkstančių, fotografijos, 
aparatų.

ARABŲ TARPUSAVIO TRYNIMASIS
Auga įtempimas tarp Jordano ir Egipto. 

Jordanas paprašė Egiptą atsiimti karinį 
atstovą ir konsulą. Egiptas savo ruožtu pa
reikalavo, kad Jordanas atšauktų savo am 
basadorių iš Kairo.

VOKIEČIŲ VYRIAUSYBĖS SĄLYGA
Vokiečiai pasakė savo sąlygą, kuri ap

spręs, ar galės vykti sovietų siūlomieji pa
sitarimai dėl prekybos. Ta sąlyga — sovie
tai turi grąžinti visus vokiečius civilius.

NEGRĖ, KURI SUDRUMSTĖ NIUJORKĄ
Tik pietinėse JAV valstybėse baltieji 

dar vis nenurimsta, stengdamiesi mokyklo
se, autobusuose ir net bažnyčiose atskirti 
spalvotuosius. Padoriausia šiuo atveju bu
vo Niujorko valstybė. Bet dabar šios vals
tybės viešąją nuomonę sudrumstė keleivi
nių lėktuvų bendrovė, atsisakiusi negrę 
priimti lėktuvo patarnautoja. Nors jos pra 
šymas buvo atmestas dėl nedailių kojų, 
dėl menkos išvaizdos ir negražių dantų, 
bet valstybės pareigūnai tvirtina ką kita.

■ V/ . • ; • ' -.j 
TRUMANO PAŽIŪRA

Buvęs prezidentas Trumanas pareiškė, 
kad pasikeitimas idėjomis per radiją ir te
leviziją tarp Amerikos ir Rusijos yra tik 
„laiko gaišinimas, nes rusai prie amerikie
tiškųjų programų, greičiausia, pridėsiu sa
vus aiškinimus.

VADŲ JUDĖJIMAS ANAPUS 
UŽDANGOS

Glaudesniams santykiams užmegsti į ry
tų Vokietiją buvo atvažiavęs Gomulka. 
Dar yra pažadėjęs į Berlyną atvykti Kini
jos Mao-Tse-Tungas.

KIŠI KELIAUJA Į AMERIKĄ
Japonijos ministeris pirmininkas Kiši, 

aplankęs Azijos pietryčių kraštus, dabar 
važiuoja į Ameriką. Kelionės tikslas — su 
derinti Japonijos užsienių politiką su Ame 
tikos, be to, pasitarti dėl armijos atkūri
mo.

Savo narį 
Juozą SIRUTI, 

mylimai žmonai mirus, nuoširdžiai 
užjaučia 

Nidos Knygų Klubas

DBLS Sheffieldo Sk. Pirmininkui 
Juozui SIRUČIUI, 

jo mylimai žmonai Lydijai mirus, 
gilią užuojautą reiškia 

Skyriaus Valdyba ir nariai
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LIETUVIU SĄSKRYDIS VOKIETIJOJE
Jau ne kartą Vokietijoje ir net kitose 

valstybėse gyvenančių lietuvių tarpe su
keldavo nuostabą kun. Antano Bungos 
(Memmingen lietuvių bendruomen. apylin
kės pirmininko) plati ir šakota veikla lie
tuvybei. Ypač jo suruošti didingi Vasario 
16 minėjimai, tautinė kultūrn. veikla, rūpi 
nimasis Vargo Mokyklomis, lietuviukų 
atostogomis, karitatyvinė veikla ne tik Me 
mmingene, bet ir daugelyje lietuvių kolo
nijų ir nuostabus sugebėjimas garsinti lie 
tuvių reikalus svetimtaučių tarpe, suran
dant juose gerų draugų ir net mecenatų — 
yra verti ypatingo pripažinimo.

Šiuo kartu kun. Bunga vėl sukėlė nepa
prastą staigmeną, per Sekmines (VI. 8-10 
dienomis) suruošdamas pirmą kartą Vo- 
kietijoje, Memmingeno mieste, labai gerai 
pavykusį lietuvių sąskrydį, su puikia, lie
tuviška, aukšto lygio programa.

Žuvusiųjų pagerbimas
Sąskrydis prasidėjo Sekminių išvakarė

se, birželio 8 d. vakare, gedulinga fakelų 
eisena iš lietuvių kolonijos į miesto ka
pines, dalyvaujant keliems šimtams tautie 
čių, vietinių ir atvykusių iš kitur. Žygiuo
jant pro kolonijos pastatus, visuose pasta 
tų languose buvo matyti geltonos-žalios- 
raudonos žvakutės. Kapinių aikštėje, prie 
didelio, žvakių eilėmis apstatyto kryžiaus 
visiems dalyviams susirinkus, mirusiųjų 
pagerbimas pradėtas giesme „Marija, Ma
rija“. Giesmei gailiai nakčia nuaidėjus ka 
pų medžių aplinkoje, atitinkamą kalbą pa 
sakė iš Miuncheno atvykęs kun. Dr. J. Avi 
ža, iškeldamas birželio žiauriųjų įvykių mi 
nėjimo prasmę naujoj šviesoj. Tai gedulo 
diena, gedulo mėnuo, pagerbti ir prisimin
ti pasipriešinimo kovoj žuvusiems tautie
čiams, o drauge ir pasiryžimo diena — vyk 
dyti žuvusiųjų už Lietuvą testamentui.

Po kun. Dr. J. Avižos kalbos, Darnos cho 
rui sugiedojus giesmę „Iš gilybių aš šau
kiuos“, o kun. Bungai sukalbėjus Libera, 
— prie kryžiaus sudedami žuvusiems už 
Lietuvos laisvę vainikai: Šveicarijos Lie
tuvių Bendruomenės (gėlių puokštė), šio 
sąskrydžio ir ateitininkų vardu. Žuvusiųjų 
paminėjimas užbaigiamas visiems daly
viams sugiedant „Viešpaties Angelą“.

Antroji sąskrydžio diena
Išaušta skaidrus Sekminių rytas. Vakar 

vakare lijo lietus, o šiandien giedri, auksi
nė saulė dangumi rieda, iškyla šilta vasa
ros diena. Artėjant link lietuvių kolonijos 
pastatų ,jau iš tolo ant aukštų stiebų ple
vėsuojant pamatai Lietuvos, V. Vokietijos 
ir Bavarijos didžiules vėliavas. Pro vieną 
langą plevėsuoja ir Vengrų vėliava — ven 
grai mums solidarizuoja. Eidamas per kolo 
niją, matai visus namus papuoštus švie
žiais berželiais, švarias gatveles, sutvarky
tas ir gėlėmis papuoštai aikšteles. Atrodo, 
lyg būtum patekęs J lietuviško kaimo Sek 
minių idiliją. I sąskrydį vis atvyksta nau
jų svečių. Atvyksta iš artimų ir tolimų any 
linkių, iš Stuttgarto, Frankfurto, Muenche 
no, Bambergo, iš Vasario 16 gimnazijos ir 
net iš pačios Vokietijos šiaurės.

Tačiau vis daugiau gausėja svečių ir iš 
užsienio. Jų tarpe matyti prof. Juozas Ere 
tas su dukrelėmis Birute ir Julyte, solis
tas Stasys-Baranauskas — lėktuvu atskri
dęs iš Romos, didieji lietuvių bičiuliai iš 
Šveicarijos p. Thoma su žmona ir p. Eh- 
rensbergeris su žmona ir seseria, PLB Švei 
carijos Krašto Valdybos pirm. Dr. Radvila, 
atvykęs su 40 proc. Šveicarijos lietuviu 
bendruomenės, iš Amerikos kan. Dr. J.B. 
Končius, Amerikos Balso atstovas Dr. La
banauskas ir kun. čekavičius, Tėvas A. 
Bernatonis, Dr. J. Grinius, Dr. P. Karvelis, 
E. Simonaitis ir eilė kitų žymiųjų asmenų.

Šios dienos iškilmės pradedamos prieš 
piet pamaldomis Memmingeno Marijos 
Dangun Ėmimo bažnyčioje. Iškilmingas šv. 
Mišias laiko kan. Končius, asistuojamas 
kunigų Dr. Petraičio ir Memeno. Atitinka 
mą šventei pamokslą pasako Tėv. Berna
tonis. Pamaldų metu gieda Darnos choras, 
vedamas muziko M. Budriūno.

MEČYS MUSTEIKIS
Lietuviams evangelikams pamaldas Pa- 

baltiečių Kultūros namuose atlaikė kun. 
Stanaitis.

Po pietų, apie 3.30 vai., iškilmingas sąs
krydžio posėdis vyksta Pab. Kultūros Na
muose. Posėdį atidaro kun. A. Bunga, pa
dėkodamas dalyviams už tokį gausų atsi
lankymą, o ypač dėkoja atvykusiems iš to
li: iš Šveicarijos, Austrijos, Italijos, JAV 
ir prelegentams ir meninės dalies išpildy- 
tojams.

Programa pradedama Beethoveno sonata 
F-dur smuikui ir fortepijonui, kurią įsi
jausdamos ir sužavėdamos dalyvius atlie
ka panelės Eretaitės: Birutė — smuiku, 
o Julytė — fortepijonu. Po to seka moky
tojo V. Natkevičiaus paskaita: Moralinė 
lietuvių tautos didybė.

Prelegentas (priminęs, kad dalinai re
miasi Dr. J. Girniaus mintimis), žvelgda
mas į lietuvių tautos praeitį ir dabartį ir

Prof. J. Eretas kalba sąskrydžio metu

pavyzdžiais pailiustruodamas, iškėlė lietu
vių tautos charakterio pagrindinį bruožą 
— žmoniškumą. Tai iš senovės laikų žino
mas lietuvių svetingumas, talkos — pagal
ba darbu savo kaimynui, neimant už tai 
jokio atlyginimo; nelaimėje pagalba net 
priešui, kaip kad buvo tuo laiku, kai mū
sų priešai lenkai, vokiečių ir sovietų su
trypti, bėgo į Lietuvą ir čia buvo priglaus
ti; arba tuoj po šio karo Rytprūsių vokie
čiams efektinga pagalba Lietuvoje, nors 
patys lietuviai jau buvo didžiausiame skur 
de. Lietuvis aukštai vertina save, kaip žmo 
gų, bet per tai gerbia ir kitą žmogų, kaip 
tokį pat vertingą. Širdingas lietuvis, nes 
atviras; išdidus, nes vertina save, kaip 
žmogų. Galima pavergti jo kraštą, tačiau 
paties lietuvio visiškai pavergti neįma
noma, nes jis už laisvę aukoja net gyvy
bę. Žmoiškumas ir tragiškumas lydi lietu
vių tautą visais laikais. Todėl mūsų liki
mas toks tragiškas, kad esame žmoniški, 
ir tai simboliškai pavaizduoja mūsų tau
tos mėgiami smūtkelis ir kryžius.

Tačiau lietuvis turi taip pat ir neigiamy 
bių, kaip atidėlioti rytdienai, tingėti; mąž
ta mūsų vaišingumas ir nuoširdumas. Per 
didelis mūsų individualizmas, dėl to parti
nis nesutarimas, vieni kitų niekinimas. 
Greitas prisitaikymas prie realistinių Va
karų, vedąs į nutautėjimą, didinąs lietuvių 
tautos kapinyną nenormaliu būdu. Viso to 
akivaizdoje turime visi giliai susimąstyti. 
Tiek mes išliksime lietuviai, kiek pajėgsb- 
me išsilaikyti su savo gerosiomis ypaty

bėmis ir atsisakyti blogų.
Po paskaitos — meninė programa: 1. 

Schuberto Impromptu As-dur — groja J. 
Eretaitė ir 2. Beethoveno Romansas F-dur 
— išpildo abi Eretaitės, atlikdamos progra 
mą su giliu muzikiniu įsijautimu ir tuo 
žavėdamos sąskrydžio dalyvius. Už tai da
lyviai atsilygina ilgais plojimais.

Tolimesnė dienos programa įvyksta va
kare, 8-tą vai. Ją išpildo Memmingeno lie 
tuvių Vargo Mokyklos mokiniai: pirmoji 
grupė, paruošta savo veiklaus ir uolaus 
mokytojo V. Bernoto, ir antroji grupė, pa
ruošta mokyt, kun. A. Bungos. Nuostabu 
buvo žiūrėti, kaip maži vaikučiai patys 
pranešinėja ir gražiai išpildo programą 
tautiniais šokiais, dainomis, deklamacijo
mis, melodeklamacijomis. Visa programa 
persunkta lietuviška dvasia, gilia tėvynės 
meile, jos kančių išgyvenimu ir begaliniu 
jos ilgesiu. Po programos — visų dalyvių 
bendras pobūvis, prie užkanda apkrautų 
stalų, nuoširdžiai vienos šeimos tarpusavio 
nuotaikai viešpataujant.
Trečioji diena

Ir antrąją Sekminių dieną sąskrydžio 
programa pradedama pamaldomis toje pa
čioje bažnyčioje, šv. Mišias laiko primici- 
jantas kun. Memenąs. Įspūdingą, sąskry
džiui pritaikytą pamokslą didžiu iškalbu
mu pasako kun. Br. Liubinas.

Po pietų, 15.30 vai., vėl iškilmingas po
sėdis ir meninė programa, tik šiuo kartu 
jau Memmingeno didžiojoje Pilies salėje. 
Vėl posėdį atidaro kun. Bunga. Po jo sąs
krydį sveikina Dr. P. Karvelis Vliko ir VI 
vardu, prašydamas visus lietuvius ištverti 
kovoje, išlikti nepalaužtos valios, ir vieną 
kartą mūsų tikslas — Lietuvos laisvė — 
bus atsiektas.

Šveicarijos PLB vardu sveikina Dr. Rad
vila, džiaugdamasis šiuo didingu sąskry
džiu, jo lietuviška nuotaika ir pavyzdinga 
tvarka. Visa tai duoda impulsą pagyvinti 
ir Šveicarijos PLB veiklą.

Mažosios Lietuvos Bičiulių vardu sveiki 
na sąskrydį E. Simonaitis, pasidžiaugda
mas tokiu nuoširdžiu katalikų ir protestan 
tų sutarimu ir apskritai tokiu pavykusiu 
sąskrydžiu, išreikšdamas už tai padėką 
veikliajam kun. Bungai. Esą, „Dieve duok 
mums daugiau tokių Bungų!“ Raštu sąs
krydį dar pasveikino Arkiv. J. Skvireckas 
ir Vysk. V. Padolskis. Pasveikino ir Angli 
jos lietuviai, per Sekmines susirinkę Lie
tuvių Sodyboje.
Kalba prof. J. Eretas

Jau Lietuvoje buvome papratę girdėti 
prof. J. Ereto ugningas kalbas, skirtas dau 
giausiai jaunimui, žavinčias klausytojų šir 
dis. Nemažesniu iškalbingumu ir tempe
ramentu prabilo profesorius ir šio sąskry
džio metu (po sveikinimų), pririšdamas, 
lyg užhipnotizuodamas klausytojų dėmesį. 
Profesorius, pasidžiaugęs praeitų metų Va 
sario 16 minėjimu Memmingene, kurs jam 
palikęs neužmirštamą įspūdį, pasidžiaugė 
šiemet atsivežęs ir porą savo dukrelių, kad 
ir jos galėtų pasidžiaugti, pabendrauti su 
lietuviais ir laisvai išsikalbėti lietuvių kai 
ba, paklausyti lietuviškų dainų. Ateityje 
pažadėjo atsivežti ir kitus savo vaikus. To 
kie sąskrydžiai esą geriausia proga prisi
minti Lietuvai, atsišviežinti dvasioje, pasi
pasakoti, pasiguosti ir nusikratyti aplinkos 
blogiu, netinkamais įpročiais, labiau pamil 
ti savus. Čia esą galima atsigaivinti tokiais 
lietuviškais vaizdais, kokių niekur kitur 
pasaulyje negalima pamatyti. Tad juo dau 
giau tokių sąskrydžių!

Tačiau mums esą reikia ir daugiau ne
gu jausmų ar išgyvenimų. Mums reikia 
dar ir žinoti ir gerai pažinti savo tremties 
uždavinius, kad geriau juos galėtumėm at
likti. Apvaizda turi savo kelius, kurie 
mums yra sunku suprasti, nes jie yra la
bai vingiuoti ir aplinkiniai. Tačiau jie vis 
tiek veda mus į Lietuvą, šiuo laiku vienas 
iš mūsų uždavinių tremtyje —- suprasti is 
torijos horizontus. Vengrijos įvykiai aiš
kiai rodo, kad sovietai nė kiek nepasikeitė 
ir kad Vengrijos likimu jie grąso ir visam 
laisvajam pasauliui. Tai turi suprasti ir 

Vakarai, o jei jie to nesupranta — mūsų 
pareiga juos apšviesti. Deja, Vakarai šian
dien galvoja tik apie prabangą, apie ūkinį 
stebuklą. Bet taip elgdamiesi jie žus ir 
su visa savo prabanga drauge. Dabartinis 
sovietų saldžialiežuvavimas yra tik tyla 
prieš audrą. Jeigu Vakarai tai nemato, tai 
mes turime jiems tai lyg trimitas ištrimi- 
tuoti. Sovietai reikalauja Vakarus nusi
ginkluoti, o patys kas kart vis daugiau stip 
rėja. O Vakarai? Pirmasis Šiaurės Atlan
to Pakto (NATO) vadas norėjo turėti 62 
divizijas. Tai negavęs, jis pasitraukė. Da
bartinis NATO vadas norėtų turėti bent 15 
divizijų, bet ir tų nėra. Sovietų jūros laivy 
nas jau antroj vietoj ir vis smarkiai auga. 
Atėjus momentui, sovietams bus lengva 
perkirsti (iš Petsamo uosto bazių) Wa- 
shingtono — Londono ašį. Viduržemio jū
roj taip pat jau daug sovietų laivų, kurie 
gali paimti Suezo kanalą į sovietų kontro
lę. Hitlerį Vakarai nugalėjo, nes turėjo lai 
vyno persvarą. Neužilgo tokią laivyno per
svarą prieš Vakarus turės sovietai. Po še- 
šerių metų sovietai turės tiek A ir H bom
bų, kiek visas laisvasis pasaulis paėmus 
draugėn. Po to sovietai pastatys ultimatu
mą — pasitraukti vakariečiams iš Euro
pos. Kol kas tik JAV tokio ultimatumo ne
bijo, tačiau, sovietams užėmus Europą, 
ateis eilė ir JAV-ėms. To akivaizdoje nuos 
tabu, kad atsiranda Vakarų Europoj daug 
balsų, kurie reikalauja, jog JAV pasitrauk 
tų iš Europos. Tiesa, amerikiečiai Europo
je budi dėl savo reikalų, tačiau tik jų bu
vimas ir mus dar išgelbsti nuo galutinės 
vergijos.

Mūsų didelė jėga yra sovietų vadinamie
ji satelitai, kurie kiekviena proga gali iš
virsti penktąja kolona ir kurie pririša la
bai daug sovietų kariuomenės. Tačiau Va
karus išgelbėti gali tik pilnutinė Europos 
vienybė. Tik per suvienytą Europą ir mū
sų kelias veda į laisvą Lietuvą. Vakariečių 
nesantaika — tai sovietų noras. Vienybė
je — mes galinga jėga, palaidi — pajūrio 
smėlis.

Mes, tremtiniai, per savo bendruomenes 
įvairiose valstybėse, taip pat turime būti 
vieningi. Vardan tos vienybės turime atsi
sakyti ir savo žalingo individualizmo. Jei 
mes vieningi, tai su mumis skaitosi ir kiti, 
mus vertina svetimieji. Per tai mes galėtu 
mėm užimti net svarbias vadovaujamąsias 
vietas ir palikti mielėmis, kurių maža da
lelė užraugtų didžiausias mases. Mus Die
vas išvedė iš tėvynės tam, kad atliktumėm 
tam tikrą uždavinį, savo misiją, savo pa
šaukimą. Tačiau tremtyje ir mes pradeda
me „aptaukėti“ ir per tai einame į nutau- 
timą, neatliekame savo pašaukimo, savo 
tautai mirštame. Bet mes neturime teisės 
mirti! Fiziškai senstam ir mirštam, tačiau 
moraliai neturime mirti. Kitaip ir fiziškai 
gyvi būdami liksime tik kaip vaikščiojan
tis kapinynas — mes neegzistuosime. Pasi
priešinkime moralinei mirčiai, nes tik ji 
yra baisi — fizinė mirtis nebaisi. Tuo mes 
esame atsakingi prieš savo gimines — ar
timuosius likusius Lietuvoje, esančius Si
bire, prieš žuvusius besipriešinant okupan
tui. Drauge mes esame reikšmingi ir lais
vajam pasauliui. Veskime jį ten, kur jis 
turi eiti. Jei istorijos neformuos tie, kurie 
ją turi formuoti, tai formuos kiti; kitų for 
muota istorija bus mūsų kapų istorija.

Tačiau savo kalbos pabaigoje profeso
rius išreiškė įsitikinimą, kad taip blogai 
nebus, nes Apvaizda ir mūsų geležinis pa
siryžimas apsaugojo mus nuo to iki šiol, 
apsaugos ir toliau.
Dainuoja solistas St. Baranauskas ir 
„Darna“

Po prof. J. Ereto paskaitos, kun. Bungai 
tarus uždaromąjį žodį, toje pačioje salėje 
įvyko aukšto lygio dainos meno koncertas. 
Jo programą išpildė muziko M. Budriuno 
įgudusiai vedamas ir gerai paruoštas cho
ras Darna ir solistas Stasys Baranauskas, 
pianinu palydint vokiečių pianistui J. Rai- 
meriui.

Choras Darna, su jau įprastu deriningu 
mu bei įsijautimu, padainavo šias dainas: 
Sėdžiu po langeliu — St. Šimkaus; Kur gi 
rios žaliuoja — J. Gudavičiaus; Linelius 
pasėjau — laudies daina; Die Heimat — 
von Brukner (vokiškai); Pūsk vėjeli — A. 
Jurjans (latviškai); Stikliukėlis — J. Ka-

(Nukelta į 4 psl.) •F

Didysis ilgesys
Kiekvienas yra tremtinys, kuris negyve

na savo tėvų žemėje, nors ir padėtų pake
leivio lazdą svetimoje šalyje. Nors ir pa- 
sijustum tenai savame lizdelyje, bet jis 
bus svetimose šakose sukrautas, nesavas— 
laimė išnuomota. Naujasis Testamentas 
mini tobuliausią didžiojo ilgesio pavyzdį— 
Kristų, kuris iš savo tautos nieko gero ne
sulaukė — tik ietį į širdį^ bet savo klys
tančios tautos neišsižadėjo.

Didysis ilgesys — tai atleisti Ir aukotis. 
Atleidimas ir pasiaukojimas yra du galin
gi sparnai pakilti viršum kasdienybės, tau
tinio šovinizmo, savanaudiškumo ir nusi
leisti į bendrą vieningą frontą. Tada visos 
pozityvios, skirtingos pažiūros, kaip įvai
rios ginklų rūšys, tarnaus vienam tikslui
— įgyvendinti didžiajam ilgesiui: atstatyti 
ir ugdyti pilnutiniam musų krašto gyveni
mui, tiek religiniam, tiek tautiniam. Taigi 
kova, kylanti iš pasiaukojimo, meilės ir 
atlaidumo ,yra tikrasis tautos Laisvės var 
po aidas tremtyje. Kovodami nesirūpinsi
me tik išsilaikyti, bet ir naujas pozicijas 
užimti; tada rūpės ne atsineštųjų savo 
krašto vertybių išlaikymas, vietoje tūnoji- 
mas, bet nesulaikomas veržimasis pirmyn
— dvasinių ir tautinių vertybių ugdymas.

Nedėkingos sąlygos didžiajam ilgesiui 
įgyvendinti, bet, laukdami dėkingesnių, 
prarasime ir tas pačias. Ne sąlygos kuria 
žmogų, bet žmogus sąlygas. Mūsų Nepri
klausomybės kovų savanoriai nepalyginti 
blogesnes sąlygas turėjo, bet jų laimėji
mai gaivina mūsų istoriją. Arba dabar mū 
sų garbingieji partizanai. Jie gyvybės kai 
na skina kelią į laisvę, o kai kurie mūsų 
be kovos pasiduoda. Partizanai yra trem
tiniai pavojinguose miškuose, mes esame 
tremtiniai laisvės kovą remiančiuose 
kraštuose. Jie ir mes esame to paties prie
šo atplėšti nuo tautos kamieno. Bet koks 
skirtumas. Jų laisvės šauksmas yra daug 
galingesnis, jo aidas jautresnis, nes jie yra 
vieningi, religiškai ir tautiškai tvirti, vie
nas kitam atlaidūs, be sąlygų pasiaukoję. 
Didysis ilgesys žino tik vieną tikslą: kovo
ti už tėvynės laisvę ir jos altorius, kovoti 
už pilnutinį tautos gyvenimą. Tai didysis 
mūsų ilgesys, nuolat aidįs laisvės šauks
mas tremtyje!

Tomas Žiūraitis, OP.

LONDONAS — Šv. Petro šventėje — bir
želio 29 d., nors Anglijoje darbo diena 
— tikintiesiems privaloma išklausyti Šv. 
Mišias. Jos bus laikomos 7.30 vai. rytą 
ir 6 vai. vakare.

= f =
SHEFFIELD — birželio 30 d., 11 vai.
BRADFORD — liepos 7 d„ 12.30 vai. 

Vaikų Pirmoji Komunija. Prašau prieiti 
išpažinties ko daugiausia vaikų ir jau
nimo.

J.A.V.
(E) „Garsui“ 40 metų. Š.m. gegužės 17 

d. suėjo 40 metų nuo LRKSA organo, sa
vaitraščio „Garso“ įsisteigimo. Jo pirmuo
ju redaktorium buvo Julius Kaupas (vė
liau Lietuvos Banko direktorius), po .jo 
Leonardas šimutis (dabartinis dienraščio 
„Draugo“ vyr. redaktorius), o dabar, yra 
Matas Zujus, kuris savaitraštį redaguoja 
nuo 1926 metų. „Garsas“ eina Wilkes Bar
re, Pa.

(E) Šiemet, gegužės 27-31 d. suėjo 40 me 
tų nuo Petrapilio Lietuvių Seimo. Tai bu
vo viena iš pakopų siekiant Lietuvos nepri 
klausomybės.

Džiamborės Fondas laukia aukų iš visų Anglijos lietuvių
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POVILAS

_ ŠILAS
Kai Petrė viena liko virtuvėje, šeiminin

kė įėjo geroj on trobon ir ėmė rėkti ant vy
ro:

— Ko dribsai, ko neini prie darbo?
— Sergu... — vos atgaudamas kvapą 

prakalbo, — šoną diegia, troškina, atnešk 
atsigerti.

— Persisprogai vakar perdaug, tai šian
die ir blogai. Nereikėjo ryti tiek daug. Kas 
vakar girdė, tegu ir šiandie patarnauja!

— Motin, aš labai sergu...
— Nesprogs!: Dievui nereikia tokių pa

leistuvių ir girtuoklių, o velnias neims. 
— Pažvelgė splntelėn, prisiminusi dingu
sią pinigų dėžutę, trenkė durimis ir išėjo 
atgal virtuvėn. Vyras suaimanavo: durų 
trenksmas perėjo lyg peilio smūgis per vi
są kūną; mėgino apsiversti ant kito šono, 
bet po savimi pajuto kažką kietą. Pagrai
bė ir iš po šono ištraukė žmonos pinigų 
dėžutę. Jo akys sužaibavo iš pykčio, ir vi
sas stenėdamas jis atsisėdo lovoje; kaulė
tomis rankomis atkėlė čiužinį, surado ja
me skylę Ir tarp šiaudų paslėpė dėžutę. 
Kiek pagalvojęs vėl ištraukė ją ir išlipo 
iš lovos. Jo kūnas dėl senatvės ar dėl di
delio alkoholio vartojimo buvo visai iš
džiūvęs, lyg iš karsto atsikėlusio numirė
lio; marškiniai trumpi, nesiekė net kelių, 
matėsi plaukais apžėlusios stibynos. Visas 
drebėdamas ir svirduliuodamas į šalis, pri 
ėjo prie kito pasienio, ištraukė iš grindų 
lentos dvi vinis. Lengvai atkėlęs lentą, nU-

ABELKIS

SERGA _
leido dėžutę su pinigais į slėptuvę ir vėl 
uždėjo grindį ir įstatė į senąsias skyles vi
nis. Pasiekęs lovą, krito jon lyg negyvas. 
Jo krūtinė sunkiai kilnojosi, kartais rodė
si, kad visai nustos kvėpavęs, kartais vėl 
imdavo sunkiai alsuoti. Akys visą laiką bu 
vo užmerktos. Jis sirgo labai rimtai, bet jo 
prižiūrėti niekas neįėjo, niekas nepasiūlė 
valgyti, tik kitos dienos rytą, kai bernas 
įėjo Vėl klausti, ką turi toliau dirbti, ir ne
begalėjo su juo susikalbėti, išėjęs virtuvėn 
ėmė prikaišioti šeimininkei, kad taip elg
tis nežmoniška, ir priminė, kad tas žmo
gus jos vyras. Ši burbtelėjo: „Nedvės“ ir 
įėjo prie ligonio. Norėjo jį dar iškolioti, 
bet pamačiusi, kaip jis atrodo, pati išsi
gando. Norėjo jį prakalbinti, paklausti, 
kas skauda, bet jau buvo per vėlu — ne
begalėjo su juo susikalbėti. Jis mėtėsi lo
voje nuo vieno šono ant kito ir visas degė 
karščiu.

Šeimininkė labai persigandusi įbėgo vir
tuvėn, pasišaukė savo kambarin berną ir 
klausė jį, kas daryti? Šis nieko daugiau 
negalėjo patarti, kaip tik parvežti kunigą.

Gydytoją pasiekti buvo neįmanoma: jau 
nesnius visus karo pradžioje buvo mobili
zavę rusai. Kiti, vokiečiams užeinant, pa
tys išbėgo Rusijon, ir taip visoje apylinkė
je nebuvo jokio daktaro. Apskrities mieste 
už dvidešimt penkių kilometrų buvo vie
nas gydytojas, bėt jo prisišaukti nebuvo 
galima: reikėjo važiuoti pačiam 0ėrsivėžti, 

bet vokiečių valdžios buvo uždrausta be 
tam tikro leidimo net iš vieno valsčiaus 
į kitą nuvažiuoti, net kaimų, per kuriuos 
ėjo valsčių siena, ūkininkai negalėdavo vie 
ni pas kitus nueiti: bijojosi žiaurių repre
sijų, jei žandarai nutvertų, o jų visur bu
vo pilna. Taigi šiomis sąlygomis buvo neį
manoma pasiekti apskrities miestą, o leidi 
mą gauti buvo labai sunku, ypač dėl to, 
kad niekas nemokėjo atėjūnų kalbos. Žmo 
nės mirė tuo laiku be jokios medicinos pa
galbos. O šundaktarių buvo privisę, ir tie 
ne vieną be laiko nuvarydavo į aną pasau
lį. Kaimo bobelės su savo patarimais daug 
taip pat prisidėdavo.

Šilienė rimtai susirūpino. Veidas jos ap
siniaukė. Jai neskaudėjo, kad vyras serga 
ir gali numirti. Ji viduje gal ir labai džiau 
gėsi, bet ką pasakys žmonės, jei mirtų be 
daktaro, be jokios pagalbos? Juk ji nega
lėtų niekur pasirodyti: pirštais užbadytų. 
Ir todėl jos veidas vis labiau raukėsi.

Kad Šilas rimtai serga, o gal todėl, kad 
turtingas, pasklido gandas plačiai apylinkė 
je. Pradėjo kaimynai, o ypač kaimynės, ei 
ti lankyti ligonio. Vienos ėjo iš įdomumo 
pažiūrėti, kaip gyvena, kitos — kaip ligo
nis atrodo, o dar kitos — kad susiėjusios 
turėtų apie ką kalbėti. Atėjusios kiekviena 
žmonai duodavo visokių patarimų. Kitos 
atnešdavo visokių žolelių, buteliukų su 
vaistais, kurie, anot jų, turėtų tikrai pa
gelbėti.

Prie ligonio lovos ant staliuko buvo lyg 
vaistinėje: visas buvo buteliukais apstaty
tas, ir ligonis iš kiekvieno turėjo gerti. 
Žmona, bijodama kaimynių apkalbų, davi 
nėjo, ką tik kas patarė. Virtuvėje pilna 
lentyna buvo prikrauta visokių džiovintų 
žolių, iš kurių Petrė turėjo arbatą virti. 

Ši neapsikęsdama jau ne vieną jų šluotą, 
žinoma, niekam nematant, ne į katilą, o į 
krosnį ugnin pakišo.

Ligonis ėjo vis blogyn ir blogyn.
Vieną dieną iš pat ankstyvo ryto moterė 

lės, susirinkusios gerojon trobon, kur ligo
nis gulėjo, susisėdusios, kur katrai pato
giau, svarstė ligonio sveikatos klausimą. 
Laimei, Šilienės nebuvo tuo tarpu kamba
ry: būtų šios kalbos gerai paglamonėjusios 
jos širdį. O kai ligonis iš silpnumo užmer
kė akis, viena jų gana garsiai, kad visos 
girdėtų, pareiškė savo nuomonę:

— Mirs...
— Taigi, taigi, jau ir nosies galas visai 

pamėlynavo. Ir neužilgo... —pridūrė kita.
Trečioji, kuri sėdėjo arčiausiai ligonio 

lovos, palietė jo rankos pirštus ir iš lėto 
paprieštaravo:

— Dar tik pirštai ima šalti. Antai, Vy- 
deikos nabašnikas, kai pradėjo rankos šal
ti, dar visą savaitę išgyveno.

— Gaila gero kaimyno. Bet ką gi dary
si: juk visiems taip atsitiks, ir nė vienas 
nuo to neišbėgsime, — prašneko, visą laiką 
tylėjusi, artimiausia kaimynė, stambi ūki
ninkė.

— Bet vis geriau ryt, nei šiandie, — per 
traukė šios kalbą visą laiką lyg malūnas 
malusi moteris, kuri buvo visoje apylinkė
je laikoma prašmatniausia ir viską žinan
čia. — Aš žinau dar vieną būdą, reikės sa
kyti Šilienei, tegu išmėgina.

Pradžioje šio pokalbio ligonis nusisuko 
į sieną ir visą laiką sunkiai alsavo. Laikas 
nuo laiko tik pasigirsdavo dejavimas.

Tuo tarpu kai kurios moterėlės su gud
riąja kaimyne išėjo šilienės ieškoti. Rado 
ją besidarbuojančią, kur buvo jų visa gė
rybė sudėta. Ilgai jos ten tarėsi, ilgai gud

rioji aiškino Šilienei, kaip dar reikia ban
dyti gelbėti ligonį, o ši už patarimus vis 
sunkė nuo trejų devynerių ir kitų ner
vams apraminti tinkamų šaknelių lašus į 
stikliuką ir vis prašė išgerti į ligonio svei
katą, o kai paskutinieji lašai buvo iš bute
lio baigti varvinti, visos grįžo virtuvėn 
vykdyti plano.

Šilienė tuoj pasišaukė piemenuką ir iš
siuntė jį parnešti nuo miško vidury kryž
kelėje stovinčio kryžiaus kerpių ir dar vi
sokių spalvų, kokių tik ant jo auga.

Daugelis bobelių išėjo namo atnešti įvai 
rių žolių.

Bernui liepė užmušti senąjį šunį, kurs 
ir taip buvo jau- niekam nebereikalingas, 
o galėjo šeimininkui išgelbėti gyvybę, ir 
parnešti virtuvėn jo taukus. Šiam atsisa
kius, viena viešnių išėjo paieškoti rakalio. 
Už valandos atėjo svetimas bernas. Po 
kiek laiko patvarty buvo girdimas šuns 
kaukimas, ir neužilgo taukai sykiu su šuns 
oda buvo jau virtuvėje.

Vincui buvo liepta nupjaustyti kiek ark
lio kanopų ir surasti seno ožio kaktos plau 
kų. Pirmąjį reikalavimą bernas greit iš
pildė, bet kol atliko antrąjį, teko apkeliau
ti gerą dalį kaimo.

Moterėlės visos išsiskirstė į namus. Li
gonis pasijuto kiek ramiau, bet pavaka
riop ėmė vėl rinktis moterys su nešliavo- 
mis. šilienė kiekvienai dėkojo už paslau
gą, o pati galvojo: ką jos dabar begalės 
plepėti ant manęs, nes išpildžiau visus jų 
patarimus.

Grįžo ir piemenukas su kerpėmis. Iš kur 
jos buvo paimtos — jis vienas težinojo.

šeimininkė liepė Petrei nušveisti trikojį, 
bet gudrioji moterėlė prasitarė, jog šiuos 
vaistus tutinti ruošti pati žmdria,

(Bus daugiau)
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DBLS VALDYBA 
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

Birželio 24 d. posėdyje DBLS Valdyba 
šitaip pasiskirstė pareigomis: J. Vilčins
kas — I vicepirmininkas, T. Grikinas —
11 vicepirmininkas, G. Glatkauskas — se
kretorius, S. Nenortas — iždininkas, kun. 
P. Dauknys ir F. Neveravičius — nariai.

Pirmininku, kaip jau buvo rašyta, M. Ba 
joriną pagal Įstatus yra išrinkęs atstovų 
suvažiavimas.

AUKA LIET. NAMŲ AKC. BENDROVEI
Atvykę j Lietuvių Sodybą su šeimomis 

atostogauti p.p. V. Mažulis ir J. Rama
nauskas paaukojo L. Namų B-vės reika
lams po 1 svarą. Ačiū.

NEATSIIMTOSIOS AKCIJOS
Lietuvių Sodyboje dar yra nemažas 

skaičius akcijų, kurios dėl adresų pasikeiti 
mo negalėjo būti iki šiol jų pirkėjams įteik 
tos. Asmenys, kurie pageidauja savo akci
jas atsiimti, prašomi rašyti Sodybos Admi 
nistracijai — Headley Park, Near Bordon, 
Hants.

GAUSĖJA KOLONIJOS
Pereitą šeštadienį Corby kolonijoje buvo 

pakrikštytas Jono ir Natalijos Gervelių tre 
čiasis sūnus, ir jam parinkti lietuviški ka
rališki vardai: Kazimiero ir Vytauto. Jis 
gimė prieš mėnesį gegužės 22 d. Krikšto tė 
vai buvo Antanas ir Ieva Paulauskai. Ta 
proga atvykęs kapelionas aplankė bedir
bančią ir Vargo Mokyklą. Nors visi vaiku
čiai lanko anglų mokyklas, bet jau be dide 
lių klaidų sugeba gražia lietuvių kalba pa
rašyti laiškus. Ruošiami busimieji „Euro
pos Lietuvio“ korespondentai ir bendra
darbiai!

Pačiame Londone pereitą sekmadienį pa 
krikštyta Margarita-Sofija-Daina Ivanaus
kaitė, gimusi balandžio 29 d., jaunosios šei 
mos Ticijos ir Albino Ivanauskų pirmoji 
dukrelė. Krikšto tėvai buvo Steponas Ne
nortas ir Elena Higgins.

COVENTRY
DEŠIMTMEČIO MINĖJIMAS

1957 m. liepos 6 dieną DBLS Coventry 
skyrius rengia Coventry skyriaus X-čio 

paminėjimą — balių.
Minėjimas prasidės 18 vai., puikioje 

Walsgrave Cooperative Hall, Walsgrave 
Rd. (Autobusu važiuoti iš Pool Meadow ir 
išlipti prieš kiną „Forum“. Autobuso N.6).

' Baliuje gros lietuvių džazas. šokiai iki
12 vai. nakties. Turtingas bufetas.

.Kviečiame visus kaimynus — Birming
ham, Wolverhampton, Nottingham, Lea
mington ir kitus, o ypač buvusius Covent
ry skyriaus narius. Visiems atsilankiu
siems atsimokėsime tuo pačiu.

Visas pelnas — Vasario 16-tosios G-jai.
Skyriaus Valdyba

NOTTINGHAMAS
Birželio įvykių minėjimas

Birželio 16 d. Nottinghame, Trades Hall 
salėje įvyko Baltų Komiteto suruoštasis 
išvežtųjų minėjimas. Minėjimą pravedė 
Baltų K-to pirm, latvis Liepins, pasveikin
damas garbingąjį svetį estų Ministerį iš 
Londono A. Tormą ir pakviesdamas atski
rų tautybių atstovus savo gimtosiomis kal
bomis tarti žodį.

Kalbėjo estų atstovas E. Sirel, lietuvių 
K. Bivainis ir latvių Platecis. Po kiekvieno 
kalbėtojo buvo sugiedoti tos tautybės him
nai.

Svarbiausiu tos dienos kalbėtoju buvo J. 
E. min. A. Torma. Prelegentas labai Įspū
dingai apžvelgė istoriją — žmonių ir tautų 
kovas dėl laisvės ir teisių, plačiau susto
damas prie tos dienos tikslo — išvežtųjų 
minėjimo, prisiminimo ir pagerbimo.

Ypač visus sujaudino ir ne vienam aša
rą išspaudė, kai paskaitė vieną iš Sibiro 
gautąjį tremtinio laišką.

Minėjimas praėjo pakilioj nuotaikoj ir 
susikaupimo dvasioje. Taip pat ministerio 
visi buvo paprašyti tylos minute pagerbti 
anų ir vėlesnių dienų tremtinius.

Minėjimo proga Nottingham Guardian 
dienraščio reporteriai apklausinėjo atski
rų tautybių atstovus; taip pat pasikalbėji
mą turėjo ir J.E. min. A. Torma.

.Pabaigoj tenka priminti ir apgailestauti, 
kad vis dėlto nedaug pasistengė ateiti į šį 
mūšų tautai skaudų minėjimą. Iš visų tau
tybių kartu tebuvo tik... 70 asmenų. Gal
vojama, kad kaltas buvo „auksinis“ oras, 
kuris, gal būt, , ir nuvedė mūsų tautiečius 
į parkus ar paplūdymius.

Foto Korespondentas
Tarptautinė tautinių šokių ir muzikos 
Kavalkada Nottinghame

Antroji iš eilės metinė tos rūšies kaval
kada buvo vėl surengta Nottingham and 
Notts Council for aid to refugees rūpesčiu. 
Koncertas įvyko Cooperative Arts Centre 
teatre ir tęsėsi dvi dienas — birželio 14-15 
d.d. Šiais metais toje kavalkadoje dalyva
vo šios tautybės: škotai, vakarų indai, ven
grai, estai, lenkai, latviai, anglai, ukrainie
čiai ir lietuviai.

Abi dienas daugumą publikos sudarė 
anglai. Antrąją dieną koncerte dalyvavo 
Nottinghamo burmistras su žmona ir kiti 
aukšti miesto pareigūnai. Kaip pirmąją, 
taip ir antrąją dieną kavalkada buvo pra
dėta sveikinimais kiekvienos dalyvaujan
čios tautybės gimtąja kalba. Iš lietuvių pu 
sės sveikino V. Fidleris. Po visų tautybių 
sveikinimų kavalkadą pradėjo lietuvių tau 
tinių šokių grupė, vykusiai sušokdama du 
šokius: šustą ir Lenciūgėlį, ir už tai gau
dami karštų katučių, nes mūsų šokius ang 
lų publika mėgsta, tik, aišku, mes negalė

i Londono Lietuvių Parapijos Komitetas savo salėje, 
345A, Victoria Park Road, šį šeštadienį, per Šv. Petrą, 

birželio 29 d., 7.30 vai. vakare, ruošia

Visi 
kviečiami 
subuvime 
turtinga 

ŠOKIŲ VAKARĄ
Londono tautiečiai ir svečiai iš apylinkių 

gausiai dalyvauti šiame paskutiniajame 
prieš vasaros atostogas. Gros džiazas, veiks 
loterija. Visas pelnas skiriamas Londono 

Lietuvių bažnyčios išlaikymui.

jom atsilaikyti prieš ukrainiečius ir len
kus, kurie savo šokėjų gausumu nukonku
ruodavo mus. Po lietuvių šokėjų į sceną 
išėjo vengrų dainininkas F, Cyorkos, kuris 
padainavo dvi vengrų kompozitorių dai
nas. Nuskambėjus paskutiniams gražaus te 
noro balso garsams, į sceną išbėga latvių 
šokių grupė ir atlieka tris liaudies šokius. 
Aišku, jie nei šokių forma, nei atlikimo 
technika negalėjo lygintis su mūsiškiais, 
tačiau didelės pastangos taip pat įvertina
mos gausiais plojimais. Anglų tautinių šo
kių grupė išpildo du šokius: vienas jų tru
puti panašus į mūsiškius — tai ameriko
niškas „Square“ šokis. Vakarų indai atli
ko tris muzikos numerius savaisiais liau
dies būgnais. Ukrainiečiai drabužių margu 
mu ir šokių triukšmingu atlikimu susilau
kė daug plojimų. Jie pašoko du šokius, o 
jų choras atliko dvi dainas. Skotai atliko 
grupinių šokių ir vieną solo.

Antroje dalyje lenkai pašoko „Mazūrą“, 
o jų kvintetas sudainavo keturias dainas; 
sau skirtosios programos pabaigai jie dar 
sušoko „Krakowiaką“. Estai sudainavo vie 
ną dainą ir atliko tris šokius. Kavalkadą 
baigė ukrainiečiai, dar pašokdami du šo
kius ir sudainuodami melodingą dainą 
„Kaimo aidas“.

Nuskambėjus šios antros kavalkados 
paskutiniams aidų garsams, ukrainiečių 
chorui vedant, visi sugiedojo The Queen.

Ta pačia proga norisi paminėti, kad mū
sų šokėjai, ypač paskutiniu laiku, turėjo 
daug pasirodymų. Pirmiausia, tik prieš ke
lias savaites jie šoko ukrainiečių dešimt
mečio proga, prieš savaitę važiavo į DBLS 
dešimtmečio minėjimą, o praeitą penkta
dienį ir šeštadienį pasirodė šioj kavalka
doj. Daug laiko šokėjams pareikalavo re
peticijos, nes vakarais paskutiniuoju metu 
vis rinkdavosi beveik kasdieną. Visas tas 
vargas šokėjų buvo pakeltas su didele 
kantrybe ir pasiryžimu. O daugiausia rū
pesčio ir kantrybės yra įdėję šokių grupės 
vadovė D. Fidlerienė ir akordionistas V. 
Fidleris. Jų rūpesčiu šokiai pasiekė gra
žaus lygio, ir jau šiandien ne gėda kur rei 
kia reprezentuoti lietuvių vardą. Šokių 
grupė jau eina antruosius savo darbo me
tus. Iš viso joje yra keturiolika sielų. Be 
vadovės ir akordionisto, šokių grupėje dir
ba ponios Stulgienė, Gurliauskienė, 
Strumskienė, Grukauskienė, Zaveckienė ir 
p-lė Vainoriūtė. Iš vyrų garbingai neša šią 
naštą A. Marciuška, P. Marciuška, Čiudiš- 
kis, Beinorius, Ciganskas ir Daunoras. Ypa 
tingomis sąlygomis dirba Beinorius, kuris 
jau antri metai, nesigailėdamas nei laiko, 
nei išlaidų, važinėja iš Mansfieldo. Garbė 
jam!

Dar tenka pažymėti džiugų dalyką, kad 
p-nios Stulgienė ir Gurliauskienė yra vo
kietaitės, ištekėjusios už lietuvių, ir šian
dien mes jas matom šokėjų tarpe garsi
nant lietuvių vardą, o iš žiūrovų nė vienas 
nepagalvoja, kad šios pasiryžėlės yra sve
timtautės ir neša lietuviams garbę. Jos ne 
tik gražiai lietuviškai šoka, bet ir kalba 
visai puikiai lietuviškai. Už tai didžiausia 
padėka ir mūsų visų pagarba jų vyrams, 
kurie, sukurę mišrias šeimas, palaiko jas 
lietuviškoj dvasioj.

Pabaigai tenka paminėti, kad kavalka
dos metu buvo atvykęs BBC Televizijos 
atstovas, kuriam ta kavalkada padarius 
įspūdį, ir tikimasi, kad greitu laiku tą pro 
gramą teks pakartoti — ji bus nufilmuota. 
Vietiniai Nottinghamo laikraščiai įsidėjo 
kavalkados nuotraukų montažą, kurio 
centre mūsų lenciūgėlio šokėjai.

Foto Korespondentas

AUSTRIJA
MIRTIS VORARLBERGE

Riefensberg 157 staigi širdies smūgio 
mirtis ištiko mūsų bendruomenės narę Ol- 
gą Rimką, 54 metų amžiaus, kuri, nors bū
dama austrų pilietė, prieš II karą buvo iš
tekėjusi už lietuvio inž. Rimkos Kaune. 
Ten gyvendama, gerai išmoko lietuviškai 
ir lietuviškoje dvasioje auklėjo savo duk
relę Sniegutę, kuri šiais metais baigė Bre- 
genze namų ruošos mokyklą ir kartu su 
motina rengėsi vykti pas savo tėvą Rimką, 
gyvenantį dabar Amerikoje. Staigi moti
nos mirtis giliai sujaudino dukrelę ir nu
liūdino jos vyrą. Olga Rimka palaidota jos 
gimtinėje Riefensberge, o dukrelė jau yra 
išvykus pas tėvą į USA.

ITALIJA
PASAKOJO APIE LIETUVIUS 

SIBIRO STOVYKLOSE
Š.m. gegužės 13 d., 17 vai., šv. Kazimie

ro Kolegijoje susirinkusiems lietuviams du 
kunigai vengrai, 7 metus praleidę Sibiro 
stovyklose, 1956 m. sugrįžę į Vengriją ir 
po sukilimo patekę į Vakarus, papasakojo 
daug asmeninių pergyvenimų tolimojo Tai 
šeto (Sibiro gilumoje, netoli Mandžiurijos 
sienos) srityje. Sunku buvo klausantiems 
ir įsivaizduoti, kad dar galėtų būti ligoni
nių, kur viena antklode turėtų užsikloti du 
sunkiai sergą ligoniai ir kur kelių savaičių 
bėgyje tik vienas vienintelis (pats pasako
tojas) išeitų nemiręs; kad už sunkiausio 
darbo dieną būtų duodama tik 650 g duo
nos, 12 g cukraus,, du kartu košės ir 3 kar
tus skystos sriubos; kad iš iki gyvo kaulo 
išnaudotų vergų dar būtų drįstama reika
lauti pasirašyti paskolos valstybei Jakštus 
ir 1.1. O visa tai jie turėjo patys žiauriai 
patirti drauge su daugybe kitų įvairiau
sių tautų vergais. Taišeto stovykloje buvę 
apie 8.000 žmonių, iš jų tik apie 50 proc. 
europiečių, kurių pusę sudarę Baltijos vals 
tybių gyventojai. Pasakotojai ten buvo su 
tikę ir daugybę lietuvių. Dar atsiminė kai 
kurių ir pavardes: kun. Žilinskas, kun. Pet 
ras Venckus, kun. Pr. Adomaitis MIC, 
prel. Jodokas, kun. Jonas Našlėnas, kun. 
Zakaridza, kun. Kazimieras Pukėnas, kun. 
Juozas Butkus, kan. Butvytis, generolas 
Ladyga ir kt. (IKVI)

B

E

3

VOKIETIJA
AUGSBURGAS
Lietuvių rezoliucija

Augsburgo apylinkės lietuviai, minėda
mi liūdnuosius 1941 m. birželio mėnesio 
įvykius — pirmąsias masines deportacijas 
ir sukilimo prieš bolševikinį okupantą au
kas — ir kitas mūsų tautai padarytąsias 
skriaudas, kaip deportacijas nuo 1945 m., 
žuvusius kovoje prieš okupantą partizanus, 
nukankintuosius kalėjimuose ar bolševi
kinėse koncentracijos stovyklose, taip pat 
gyvųjų patirtą ir tebepatiriamą vergiją ir 
išnaudojimą ir vengrų tautos sukilimą, dėl 
visų tų dalykų pasirašė šitokią rezoliuciją:

a) Prašome, kad Vakarų pasaulio lais
vuosiuose kraštuose esantieji mūsų atsto
vai prašytų Jungtines Tautas svarstyti Lie 
tuvos ir kitų sovietų pavergtųjų kraštų 
okupacijos bylą ir reikalautų, kad sovie
tai iš tų kraštų pasitrauktų;

b) kad jie atlygintų mums padarytąsias 
materialines skriaudas;

c) kad būtų sustabdytos deportacijos iš 
Lietuvos į Sibirą;

d) kad būtų grąžinti į savo kraštus iš
tremtieji į Sibirą ir kitur, o kol jie dar ne
grąžinti, ,kad jų gyvenimas būtų palengvin 
tas bent iki žmoniško;

e) kad būtų sušauktas nepaprastas JT 
Visumos susirinkimas Vengrijos padėčiai 
tirti komisijos raportui svarstyti;

f) kad būtų imtasi kolektyvinių priemo- 
nių-sankcijų prieš Sov. Sąjungą;

g) kad būtų paskelbta, jog Vengrijos su
kilimas nebuvo joks antirevoliucinis veiks
mas, tariamai Vakarų imperialistų suorga
nizuotas, bet spontaniškas ir visuotinis 
vengrų tautos sukilimas prieš engėjus;

h) kad būtų pasmerkta Vengrijai primes 
toji Kadaro vyriausybė, kaip antirevoliuci 
nis veiksmas ir agresija net pagal pačios 
•Maskvos nustatytąjį agresijos sąvokos aiš
kinimą;

i) kad butų pasmerkta sovietų karinė 
intervencija Vengrijoje ir krašto okupa
cija.

Padėka vokiečiams
Augsburge išeinąs vokiečių laikraštis 

„Schwaebische Landeszeitung“ birželio 15- 
16 d.d. laidoje išsispausdino žinią, kurio
je pažymima, jog Augsburgo lietuviai bir
želio 16 d. mini Sibiran išvežtuosius bro
lius ir seseris ir tuos krašte gyvenančiuo
sius, kurie turi pakelti nežmoniškai sun
kius nuostolius, o taip pat reiškia nuošir
džią padėka vokiečių tautai ir vyriausy
bei už globą.

GIMNAZIJOS ATSIŠAUKIMAS 
Brangios Tautietės ir Tautiečiai!

Lietuvio tremtinio pareiga ir lietuvybės 
išlaikymo bei ugdymo uždaviniai mus įpa
reigoja kreiptis j Jus, brangūs Tautiečiai, 
ir pasidalyti bendrais džiaugsmais ir var
gais. Tikime, kad šiuo nuoširdžiu žodžiu 
Jums neįkyrėsime.

Nepaslaptis, kad Vasario 16 Gimnazija 
laikosi dosniųjų lietuvių pagalba. Nors ši 
pagalba trunka jau eilę metų, bet, tenka 
pasidžiaugti, ji ne mažėja, o didėja. Nuola
tinių aukotojų parama gimnazija ne tik 
iki šiol išsilaikė, bet paskutiniu metu ir 
gimnazijos skolos sumažėjo. Jei praėjusiais 
metais rudenį skolų buvo 46.000, tai šiuo 
metu jų liko per 20.000. Tai nuopelnas gim 
nazijos nuolatinių rėmėjų, kurie nepristigo 
nei pasiaukojimo, nei ištvermės; Vasario 
16 Gimnazijos Mokytojų Taryba ir moki
niai tai mini su dideliu dėkingumu.

Tačiau Vasario 16 Gimnazijos ateitis pri 
klausys nuo visų lietuvių įsitikinimo, kad 
bet kuri įstaiga tegali egzistuoti ir sėkmin
gai dirbti, kada ji neturi jokių skolų ir tu 
ri atsarginio kapitalo. Todėl ir dar kartą 
kreipiamės į visus laisvojo pasaulio lietu- 
vius-lietuves, kviesdami juos nuoširdžion 
lietuviškon talkon: savo aukomis atpalai
duoti gimnaziją nuo skolų ir sukurti nor
malias darbo sąlygas.

Gimnazija yra, tarytum, musų kūdikis: 
jis yra reikalingas kiekvieną dieną tam 
tikro, nustatyto kiekio maisto. Gimnazijai 
išlaikyti lėšų reikia ne tik žiema, bet ir va 
sąrą, ir ypač vasarą ir rudenį, kada pap
rastai lėšų telkimas susilpnėja ir mokyk
la gauna mažiau įplaukų. Vasario 16 gim
nazijos Mokytojų Taryba, nuoširdžiausiai 
dėkodama už Jūsų dosnumą, maloniai kvie 
čia Jus, brangūs Tautiečiai, neužmiršti 
Gimnazijos ir vasarą.

Visi žinome, kokį svarbų uždavinį at
lieka Vasario 16 Gimnazija. Ji ruošia jau
nas jėgas Lietuvos ateičiai. Ji ruošia jau- 
nuolius-es tremties gyvenimui. Ji ugdo lie 
tuvybę. šiems dideliems uždaviniams rei
kalingos ir didelės lėšos. Tikime, kad šalia 
nuolatinių gimnazijos rėmėjų, kurie nepa
vargo ir nepavargs, atsiras naujų talkinin
kų, kurie aukomis padės gimnazijos skolas 
išlyginti ir jos padėtį sustiprinti.

Mūsų tautai yra ypač reikalingas inteli- 
gentinių jėgų prieauglis. Tik ta tauta yra 
gyva ,kuri atsigaivina per jaunimą. Reikė
tų visas jėgs sutelkti, kd išlaikytume svei
ką ir į mokslus besiveržiantį jaunimą. To
dėl maloniai kviečiame paremti Vasario 
16 Gimnaziją ir jos jaunimą.
Vasario 16 Gimnazijos Mokytojų Taryba

DANIJA
Išvežtųjų minėjimas

Kopenhagoje gyveną pabaltiečiai bend
romis jėgomis suruošė didžiųjų 1941 m. de 
portacijų minėjimą. Hans Tausens bažny
čioj buvo suruoštas koncertas ir kalbos, 
sakytos katalikų kunigo klebono K. Balin 
ir liuteronų provsto Hjalmar Pohl. Nuotai 
ka buvo gedulinga ir pagaunanti. Visus su 
žavėjo estų solistė Maimu Mardi Bang, gra 
žiai išpildžiusi lietuvišką A. Vaičiūno 
„Kritusioms Šauliams“. Mūsų organistas 
R. Kaufmanas pagavo klausytojus savo 
gražia muzika ir akomponavimu. Didelę 
programos dalį išpildė latvių solistė Irene 
Petersone, atvykusi iš Vokietijos. Susirin
ko nemažai danų svečių.

Po koncerto bažnyčioje dalyviai nuva
žiavo į Ryparken padėti vainiko prie pa
minklo, pastatyto danų patriotų prisimini
mui, žuvusių kovoj už laisvę.

Danų spauda irgi prisiminė šį liūdną ju
biliejų; A.B.

PAIEŠKOJIMAI

STANKEVIČIAUS Broniaus, Jono sū
naus, gimusio 1909 m., paieško A. Jacike- 
vičius (14, Mills St., Rochdale, Lancs., 
England).

PROTO MANKŠTAI
Sporto reikšmė diena iš dienos didėja. 

Sporto žvaigždžių atvaizdais puošiasi laik
raščiai -žurnalai. Sportininkai šiais laikais 
geriau ambasadoriauja už tikruosius am
basadorius. Mankštinamos visos kūno da
lys, neišskiriant ir... liežuvio...

Atrodo, kad mažiausiai mankštinamas 
yra mūsų... protas! Ar tai dėl to, kad pro
to aparatas —■ smegenys yra uždarytos kie 
toj kaulinėj dė.žėj ir sunku prieiti jas pa
masažuoti?..

Paskaitę savo spaudą, rasim minčių, gir
dėtų prieš keliasdešimt metų. Didelė dalis 
užpildoma citatomis iš garsių žmonių raš
tų ar kalbų, nesigilinant, ar tos mintys tin 
ka šiems laikams, ar ne. Vadinasi, gyvena
me svetimu protu.

Mūsų aplinkoj klausimų begalės. Deja, 
mes esam protiškai akli. Mūsų gyvenime 
žodis „Kodėl“ nepaprastai retai vartoja
mas. Mes neklausiam savęs, kodėl mes 
taip, o ne kitaip sakom, darom, elgiamės? 
Trumpai sakant: mes nemankštinam savo 
proto. Nemankštinamas protas, kaip ir ki
tos kūno dalys, menkėja, nyksta. Todėl, at
rodo, yra didelė nuodėmė susinti tą didžią 
ją Dievo dovaną!

Kaip kiekvienoj mankštoj, taip ir čia 
iš pradžių būsim nevikrūs, gramozdiški; 
gali tekti suklupti, paslysti, susižeisti, bet 
po eilės bandymų pasieksim pakenčiamą 
„grakštumą“.

Gal mes šiomis mankštomis nepajudin- 
sim, nesudrebinsim pasaulio, bet turėsim 
vidujinį pasitenkinimą, kad gyvenom sa
vo protu! O gal po kokio šimtmečio pasau
lis supras, kad mes buvom protaujančios 
būtybės, ir cituos „Europos Lietuvio“ min
tis? Štai ir bus ambasadoriauta!

Susitarus su redakcija, įvedamas Proto 
mankštos skyrius, ir visi nuoširdžiai kvie
čiami pasimankštinti šioj užmirštoj „spor
to“ šakoj. Pradėsim nuo lengvesnių „prati
mų“ ir palaipsniui prieisim prie sunkes
nių.

SVEIKINIMAI
Nors pavieniai asmenys privačiuose po

kalbiuose kartais ir neigiamai pasisako 
prieš sveikinimų madą, bet ji puikiausiai 
klesti ir dar gal ilgai gyvuos. Sveikinimų 
priešų balsus nustelbia įsišaknijusi mada, 
kurią sėkmingai vairuoja asmenys, krau
ną kapitalą iš atvirukų spausdinimo... Pa
vienis boikotas čia nieko nepadės; tik pla 
čiu mastu organizuota kova galėtų šią ma
dą iššluoti iš gyvenimo.

Atvirukiniuose sveikinimuose neįžiūriu 
nei naudos, nei prasmės. Neigiamoji pusė 
aiški: atvirukams pirkti ir siųsti gaišina
mas laikas ir pinigai, kurie galėtų būti ge
riau sunaudoti. Laiką galima būtų panau
doti pagilinimui žinių, o pinigus — bet ku
riam naudingam tikslui. Retas kas iš mū 
sų išleidžia sveikinimams mažiau kaip pen 
kis šilingus per metus. Jei taip viso pasau
lio lietuviai po 5 šilingus skirtų Vasario 
16 Gimnazijai, tai ta vienintelė lietuvybės 
tvirtovė Europoje galėtų puikiai verstis. 
Laikydamiesi gi beprasmiškos sveikinimų 
mados — tepalaikysim prabangių atvirukų 
gamintojų gyvenimą...

Kovoti su sveikinimų mada, aišku, yra 
sunku, nes ji yra pasaulinio masto. Bet 
mes galėtume jau dabar pradėti šią kovą 
parapijiniu mastu: palikti atvirukus ramy 
bėję, o skirti atitinkamą metinę ar pusme
tinę sumą švietimui, spaudai, knygoms.

Keisti ir nesuprantami yra laikraštiniai 
sveikinimai. Jie būdingi lietuviškai spau
dai. Britų laikraščiuose neteko užtikti to
kių netikslumų.

Kaip taisyklė laikraščiuose sveikinama 
jungtuvių proga. Jungtuvės yra privatus, 
asmeniškas reikalas (toks bent jis turėtų 
būti!), ir jo reklamavimas nerodo žmo
gaus kultūros. Kas bet kokiu būdu skver

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
PAŽIŪRĖKIME SAVOSIOMIS AKIMIS
Balandžio 11 d. „E. L.“ buvo išspausdin

tas straipsnis „Svetimomis akimis“, kurį 
kaikas ir Amerikoj persispausdino. Jame 
buvo papasakota, kaip pora pagyvenusių 
labdaringų anglių pasmerkė Amerikoje, 
Australijoje ir Anglijoje įsikūrusius lietu
vius, kaip neturinčius savo tautiečiams pa
kankamai artimo meilės. Pasmerkimo pa
matas — kad Vokietijoje pasilikusiems 
tautiečiams, permažai tesuorganizuojame 
paramos. Mums sugėdinti, tos anglės net 
sektinų pavyzdžių nurodžiusios, sakyda
mos, kad:

„Emigravęs italas, jei tik gali, padeda ir 
tolimiausiam savo giminaičiui. Londone 
įsikūręs mūsų kolonijos negras rūpinasi 
gerove viso kaimo, iš kurio jis yra kilęs“...

Straipsnio autorius L. S. sakėsi neturė
jęs ką atsakyti ir tik atšalusią arbatą 
siurbčiojęs... Jis, matyt, visiškai pasiklio 
vė svetimomis akimis, todėl vienintelė jo 
reakcija ir buvo — tą svetimų akių įžiūrė
tą vaizdą perduoti lietuvių išeivijai, kad 
ji susigėstų ir pasitaisytų.

Gaila, kad L. S. nebuvo pažvelgęs į tą 
problemą savosiomis akimis. Tada jis gal 
būtų dalyką kiek kitaip pamatęs ir būtų 
turėjęs ką toms labdaringoms anglėms at
sakyti.

Visų pirma, jis būtų galėjęs pasakyti: 
„Tikiu, kad yra Londone negrų, kurie tu
ri galimybės ir malonumo rūpintis savo 
gimtų kaimų gerove ir blykstelti prieš sa
vo buvusius kaimynus apdovanodami juos 
individualiai ar nusiųsdami kokią visam 
kaimui naudingą dovaną. Tik ar vienas vi
so kaimo gerovę pakelia, tai apie tai reik
tų tuose kaimuose, o ne Londone teirau
tis... Ir italų dovanas artimiems ir toli
miems giminaičiams, jeigu sudėtum į krū
vą ir padalytum po lygiai visoms Italijos 

biasi į šią asmenišką, intymišką aferą — 
parodo elementarinio supratimo stoką. Be 
to, kai sveikinimai dedami į laikraščius, 
tai visai nepagalvojama, ar jaunavedžiai 
jų nori ir ar jiems tai patiks.

Svekinimų turinys būna šabloniškas ir 
kartais neapgalvotas. Paprastai sveikina
ma „sukūrusius šeimą“ ar „sukūrusius šei 
mos židinį“. Abu išsireiškimai yra nevy
kę. Sutuoktas vyras su moterimi dar ne
sudaro šeimos, šiek tiek tiksliau yra sa
kyti „sukūrusius šeimos židinį“. Bet nepa
mirškim, kad židinio sumūrijimas dar ne
reiškia, kad jis bus kūrenamas ir, iš viso, 
ar jį bus galima kūrenti?..

Vienintelė teigiama laikraštinių sveikini
mų pusė yra ta, kad... už juos reikia mo
kėti ir tuo remiama lietuviškoji spauda...

K. Valteris

B’P
SKAUTIŠKOJI Į |
DŽIAMBORĖ L A

Džiamborės fondas
Šiandien jau galime pasidžiaugti, kad 

mūsų lietuviška visuomenė yra jautri ir 
dosni. Negalime pasakyti, kad aukos masiš 
kai užplūdo Džiamborės Fondą, tačiau jau 
galime teigti, kad vajus pajudėjo teigiama 
kryptimi. Nors ir labai pamažu, bet aukos 
plaukia. Štai tautiečiai, suskridę į Lietu
vių Sodybą paminėti DBLS dešimtmečio, 
suaukojo 7 sv. 8 šil. ir 7 penus. Nuoširdi 
padėka tenka mieliesiems aukotojams ir 
DBLS Centro Valdybai,-kuri maloniai su
tiko ir leido, pasinaudojant šio sąskrydžio 
proga, pravesti rinkliavą dėžutėmis. Be to, 
dar paaukojo Londono lietuviai per p. S. 
Kasparą 1 sv. 10 šil. ir Manchesterio Lietu 
vių Socialinis Klubas 3 svarus.

Lietuviškasis Džiamborės Fondas visiem 
aukotojams labai, labai nuoširdžiai dėkoja. 
Dar toli iki užsibrėžtosios surinkti pinigų 
sumos, o laiko jau visai maža beliko iki 
skautų Jubiliejinės Džiamborės, iki skau
tų vyčių Rovermooto, skautininkų Indabos 
ir Tarptautinės Konferencijos, bet vis dėl
to reikia tikėtis, kad šis vajus pavyks ir 
mūsų reprezentantai galės dalyvauti mi
nėtuose sąskrydžiuose.

Mieli tautiečiai, Džiamborės Fondas šir
dingai prašo ir laukia iš Jūsų paramos. 
Siųskite nors ir mažiausias aukas žemiau 
duotuoju adresu. Kiekvienas penas bus pa
naudotas lietuviškos reprezentacijos su
stiprinimui. O juk visų mūsų didžiausias 
noras matyti tinkamai atstovaujamą Lietu 
vą. Tad į didžiąją talką Džiamborės Fon
dui!
ps. J. Bružinskas, DF Įgaliotinis Anglijai, 
46, Springcliffe, Bradford 8, Yorks.

NETIKĖTUMAS RUSEI KAPICKAJAI

„New York Times“ birželio 10 dvn,ume- 
ryje išsispausdino vienos rusės atsišauki
mą į Amerikos moteris. ■ r .Vį

Rusė N.A. Kopickaja iš Leningrado krei
pėsi laišku į New York Times laikraščio 
direktorių Turner Catledge, kad jis įrody
tų teisingumą savo tvirtinimų, duotų 
ChruščiovūŪ'Lankydamasis Maskvoje, Cat- 
ledge tvirtino, kad JAV nesą jokios cenzu 
ros ir laikraštis galįs skelbti kiekvieną 
laišką?"' •• ' Jįį

„New York Times“ tą iššaukimą priėmė 
ir rusės Kopickajos laišką atspausdino. Ja
me tarp kita ko rašoma: „Jokio karo ne
turi būti. Aš kreipiuos i jus, Amerikos mo 
terys, išeikite į gatves ir reikalaukite ato
minių ginklų gamybos ir atominių bombų 
bandymų sustabdymo. Atominė energija 
turi tarnauti tik žmonijos gerovei, bet ne 
sunaikinimui jos. Amerikos moterys! Te
gul jūsų šalyse netrūksta vienybės taikai 
siekti. Reikalaukime vyriausybę, kad visus 
konfliktus spręstų taikos būdu. Maža gru
pelė nusikaltėlių nori karo, bet milijonai 
darbininkų yra tam priešingi. Tegul nebe
bus karų! Tiems, kurie nori užvaldyti pa
saulį, priminkite Hitlerio, Goebelso ir jų 
talkininkų likimą...“

šeimoms, tai kažin ar tektų kiekvienai po 
15 dolerių (kaip Vokietijoje šelpiamie
siems, anot tų anglių, tenka)“.

Toliau jis būtų galėjęs toms anglėms pa
aiškinti, kad lietuvių gimtieji kaimai yra 
Lietuvoje, o ne Vokietijoje, ir kad lietuvių 
saviškiai taip pat daugiausia yra Lietuvo
je arba Sibire. Vokietijoje yra pagalbos 
reikalingų lietuvių, tas tiesa, bet Lietuvoj 
ir Sibire jų daugiau bet reikalingesnių... 
Ir tegu tos anglės pasidairo siuntinių į So- 
vietiją priėmimo agentūrose, toje pačioje 
Anglijoje ir ypač Amerikoje! Bent Ameri
koje dabar reta rasti lietuvių šeimą, kuri 
per metus neišsiųstų į Lietuvą ar Sibirą po 
kelis ar net keliolika siuntinių. O vienas 
siuntinys vidutiniškai kaštuoja apie 100- 
150 dolerių... Jei jos pasėdėtų bent po ke
letą valandų siuntinių agentūrose, tai įsi
tikintų, kad jų klientūroje ypač ryškiai 
vyrauja dvi kalbos: ukrainiečių ir lietuvių. 
O jei tos anglės pamatytų tipiškų lietuvių 
šeimų tam reikalui daromų išlaidų sąra
šus (o juk tai daugumoje tik neseniai į 
naują gyvenimą įsikibusios šeimos), tai ka 
žin ar jos rastų italų ar negrų, saviesiems 
šelpti skiriančių tokį pajamų nuošimtį, ko
kį skiria daugybė lietuvių.

V. Rastenis, N.Y.

Padėka
Visiems pareiškusiems man žodžiu, raštu 

ar spaudoje sunkiausioje mano gyvenime 
valandoje užuojautą dėl mano didžiai my
limos žmonos Lydijos Sirutienės mirties ir 
visiems palydėjusiems ją į amžinąją poil
sio vietą, tariu širdingąjį ačiū. Ypač karš
tai dėkoju kun. J. Kuzmickiui už jo atlai
kytas gedulingas pamaldas ir gražią pra
kalbą prie kapd.

Juozas Sirutis
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VIDURINIEJI RYTAI
BALTIC STORES

SPECIALUS PRANEŠIMAS
Atidarome dar vieną skyrių siuntiniams 

J Lietuvą ir kitus kraštus. Norintieji pamatyti 
ir užsisakyti asmeniškai prašome atvykti i 
146, Holland Park Av., VV.ll (2-ras aukštas). 
Tel. PAR 2970. (Netoli anksčiau bu v. Lietuvių 
Namų), šeštadieniais nuo 10-4 vai. p. p.

Nuo šios savaitės gauti užsakymai išsiun
čiami iš mūsų 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.

į

SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

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

maisto siuntinėliai galima išsiųsti i 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.

IX. IRANAS • 
. •- t

Naftos šaltiniais turtingas Iranas iki 
1935 m. vadinosi Persija. Tai yra vadina
mosios padėties kraštas iš Art. Rytų į Azi 
ją ir tradicinis rusų veržimosi kelias j In
dijos vandenyną. Iki 1945 m. tai buvo vie
nintelis visų Art. ir Vidur. Rytų kraštas, 
davęs daugiausia naftos. Dabar naftos eks 
plotavimu smarkiai kyla Saudi Arabija, 
ir ji jau užima pirmąją vietą, toliau seka 
Kuwaiti šeikija, Irakas ir Iranas.

Irano istorija yra nuolatinė bekylančių 
ir besileidžiančių dinastijų istorija. Kai 
baigėsi Asirijos ir Makedonijos galybė, 
Persija iškilo į galingą imperiją, valdant 
ją Kyrui Didžiajam, ir 525 m. prieš Kris
tų jos sienos tęsėsi nuo Nilo Egipte iki In 
duso upės Indijoj. 331 m. ją užkariavo 
Aleksandras Didysis. Vietinė persų valdžia 
iškilo apie 130 m. prieš Kristų, kol 637 m. 
juos užkariavo arabai. XII šimt. Persija 
pateko j mongolų valdžią, o aštuoniolikta
jame šimt. ją užėmė turkai ir rusai. 1907 
m. anglų-rusų susitarimu Persija pateko į 
jų įtakos sferas. 1919 m. nepavyko britų 
bandymas visai Persijai uždėti savo pro
tektoratą. Sekančiais metais rusų genero
las Raskolnikovas su sovietų armijos dali
niais užėmė dalį Irano teritorijos prie Kas 
pijos jūros, panašiai kaip lenkų Želigovs
kis mūsų Vilniaus kraštą. Tačiau 1921 m. 
spalio mėn. pasirašyta Sovietų-Irano su
tartis, ir rusai atitraukė iš Irano savo ka
riuomenę. Tai atsitiko dėl to, kad per ke
letą dienų prieš sutarties pasirašymą per
sų generolas Riza išvalė iraniečių kariuo
menę nuo rusų karininkų (Persijos kariuo 
menė buvo sukurta jau 1878 m. Rusijos ca 
rų globoje) ir gana stipriai paėmė valdžią 
į savo rankas.

1925 m. gen. Riza buvo išrinktas šachu 
ir pradėjo naują Pahlavi dinastiją. Bema
tant pradėjo ir krašto modernizavimą tur 
kų Mustafos Kemal pavyzdžiu. Suorgani
zuota ir gerai apmokoma kariuomenė už
tikrino reformų pasisekimą. Jis pakvietė 
Amerikos finansų žinovą Dr. Arthur Mills- 
paugh, kuris sutvarkė Irano finansus ir 
tuo įgalino nutiesti labai svarbią geležin
kelio liniją, jungiančią sostinę su Kaspijos 
jūra ir Persų įlanka. Šis Trans-Irano ge
ležinkelis, nugalint nepaprastai sunkias te- 
reno sąlygas, baigtas tiesti 1939 m. Karo 
metu Berlyno-Romos ašies valstybės Irane 
išvystė žymią veiklą, o 1941 m. vokiečiams 
pradėjus invaziją į Rusiją, vakarų alijan- 
tams iškilo problema, per kur sovietams 
Murmanską, Vladivostoką, turkų sąsiau
rius ir Iraną. Patogiausias kelias buvo Ira
nas, o jo gynyba gana silpna, todėl 1941 
siųsti pagalbą. Buvo 4 galimi keliai: per 
m. rugpiūčio 25 d. britų ir sovietų kariuo
menės įžengė į Iraną ir greitai užėmė jį. 
Per čia ėjo didžiausias amerikiečių tieki
mas Rusijai, šachas buvo priverstas atsi
statydinti ir sostą užleisti savo 20 m. sū
nui Mohamedui Riza Pahlavi. Senasis ša
chas laivu išvežtas į pietų Afriką, kur 1944 
metais mirė.

Po karo britų kariuomenė pasitraukė iš 
Irano, o rusai vos ne vos iškrapštyti tik 
1946 m. Tačiau sovietai vertė Iraną, kad 
būtų sudaryta Rusljos-Irano bendrovė dėl 
naftos eksplotavimo. Kai šiuos reikalavi
mus Iranas atmetė, komunistai pradėjo or
ganizuoti streikus ir sabotažą. 1951 m. ba
landžio mėn. ministeriu pirm, tapo Moha
med Mossadegh, ir jo spaudžiamas parla
mentas nacionalizavo naftos šaltinius ir ra 
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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 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

finerijas, neatsižvelgiant į britų griežtus 
protestus. Naftos produkcija krito nuo 32 
milijonų tonų iki 1 milijono. Prasidėjo di
delė krizė, bet 1953 m. rugpiūčio 19 d. Mo 
ssadegh buvo nuverstas, o po to sekusius 
rinkimus laimėjo šacho šalininkai, ir kraš 
tas grįžo į demokratinę santvarką. 1954 
m. buvo susektas platus sovietų špionažas 
ir komunistų ruoštas perversmas. Apie 
600 karininkų buvo patraukta atsakomy
bėn. 1955 m., nežiūrint sovietų protestų, 
Iranas prisidėjo prie Bagdado pakto.

Švietimas tik po I pasaulinio karo pra
dėtas plėsti valstybiniu mastu, pagal Vaka 
rų Europos pavyzdį. 1927 m. įvesta pran
cūzų teisinė sistema. Valstybine religija pa 
skelbtas Islamas. Jaunimui privaloma 
skautų organizacija, moterims ir vyrams 
įvesti europietiški drabužiai. 1931 m. bri
tai Iraną įjungė į Indijos-Europos Telegra
fo tinklą. Senojo šacho reformos moderni
zuojant kraštą sekėsi daug sunkiau negu 
Turkijos Mustafai Kemal, nes Iranas buvo 
daug labiau atsilikęs. Pats šachas nieka
da nebuvo Europoje ir jo krašto moderni- 
nimas kartais atrodė naivus: neturėjo tik
ro supratimo apie teisę ir veikė despotiš
kai. 1932 m. uždarė misijonierių vedamą
sias mokyklas, moterims uždraudė dėvėti 
veido veliumus, pasunkino išsiskyrimus. 
1935 m. įkurta Irano Literatūros Akademi 
ja tikslu gryninti Irano kalbą nuo arabų 
įtakų. Dėl to ir oficialus valstybės pavadi
nimas buvo pakeistas į Iraną, vietoje su- 
graikinto žodžio Persija. Privalomas pra
džios mokslas įvestas 1943 m., o 1954 m. 
jau veikė du universitetai — Teherane ir 
Tabrize. Tais metais buvo 340 vidur, mo
kyklų, 2 kolegijos, 188 amatų mokyklos ir 
5.959 pradž. mokyklos su 790.200 mokinių. 
Bet beraščių dar yra labai aukštas pro
centas.

Žemės ūkiu verčiasi apie 80 proc. visų 
gyventojų. Dirbamosios žemės 1954 m. bu 
vo tik 3 proc. viso ploto. Ligi 1953 m. 90 
proc. visų dirbamų žemės plotų priklausė 
dideliems dvarams. Auginama kviečiai, 
miežiai, ryžiai, tabakas, daržovės, vaisme
džiai, arbatos ir medvilnės krūmai, cukri
niai runkeliai ir aliejiniai augalai. Pramo
nė, išskyrus naftos produkciją, nežymi. Iš 
namų rankdarbių yra visame pasaulyje pa 
garsėję persiški kilimai. Piniginis vienetas 
rialas — lygus 3 centams JAV. Kylant naf 
tos produkcijai, kyla ir pajamos. 1955 m. 
iš naftos 8 kompanijų gavo pelno 31.971000 
angliškų svarų.

Klimatas daugiausia žemyninio tipo su 
dideliais temperatūros sezoniniais skirtu
mais. Pietų pakraštyje prie Persų įlankos 
vasaros temperatūra pakyla ligi 55 laips
nių C, o žiemą šiaurės dalyje nukrinta li
gi 30 laipsnių C žemiau nuliaus. Visame 
plokščiakalnyje žiemos yra šaltos, bet va
sarą karščiai dėl oro sausumo yra leng
viau pakeliami negu tokioje Indijoje. Ma
ža lietaus. Laukinių gyvulių daugiausia su 
tinkama Kaspijos jūros miškuose ir kal
nuose: vilkas, lapė, leopardas, tigras, lūšis, 
hiena, lokys. Iš naminių gyvulių 1954 m. 
daugiausia buvo avių — daugiau kaip 17 
milijonų.

Gyventojų apie 70 proc. yra senųjų per
sų palikuonys iraniečiai, bet su žymia ara 
bų, mongolų ir turkų kraujo priemaiša. Re 
liginiu atžvilgiu 98 proc. mahometonys. 
Viešoji kalba yra naujoji persų kalba — 
ją vartoja apie 65 proc. gyv.

Irano plotas 1.621.866 kv. km., gyventojų

(atkelta ii pal. 2.)
į. 2—-i*

LIETUVIŲ SąSKRYDIŠ VOKIETIJOJE 
roso; Burtai ir Jaunimo giesmė — abi J. 
Naujalio, žodžiai Maironio; Ant tėvelio 
dvaro — St. Šimkaus; Miškų gėlė — Swe- 
ney ir Paulausko, žodžiai Balčio; Aus der 
Jugendzeit — von Rueckert (vokiškai) ir 
Ko žilas ožys bliovė — Jakubėno. Dar vie 
ną dainą padainavo už bisavimą.

Solistas St. Baranauskas padainavo: Vai 
kur nužėgliuos — St. Šimkaus; Kur pražu 
vo tas takelis — A. Kačanausko; Per nak
telę — K. V. Banaičio; O, kaip miela iš
girsti — A. Kačanausko ir A. Kučiūno; Ari 
ją iš operos Aida — G. Verdi; Improviso 
di Chenier Un di AUazzurro spazio“ — U. 
Giordano ir Ariją iš operos Žydė •— J.F.E. 
Halevy. Be to, publikai nepertraukiamai 
plojant ir bisuojant, padainavo dar dvi ari 
jas iš operų — virš programos. Programą 
baigiama sugiedant chorui ir visiems daly
viams Liet. Himną.

Visa programa žavėjo publiką, tačiau 
šia proga negalima atskirai nepaminėti so
listo Baranausko, kurs visus dalyvius savo 
balso grožiu ir galybe tiesiog nustebino. 
Drąsiai galima tvirtinti, kad St. Baranaus
kas, kaip dainininkas, po Kipro Petrausko 
atsistojo pirmoje vietoje, o kai kuriais at
vejais, kaip nuostabiai malonia balso ga
lybe, atrodo, prašoka ir Petrauską. Pasku
tiniu laiku St. Baranauskas savo balsą to
bulino pas vieną garsų mokytoją Romoje. 
Su mieluoju solistu išsikalbėjus, teko patir 
ti, kad V. Vokietijos Wiesbadeno miesto 
opera pasiūlė jam pasirašyti sutartį palan
kiomis sąlygomis ir už aukštą atlyginimą, 
jog sutiktų būti šios Operos solistu. Tuo 
tarpu sol. St. Baranauskas sutarties dar ne 
pasirašė — neužilgo jis išvyksta į JAV pas 
savo šeimą ir ten galutinai apsispręs.

Visos sąskrydžio dienos prabėgo malo
nios, lyg pasakoj. Jos ilgai, ilgai pasiliks 
dalyvių atmintyje. Tačiau būtų gerai, kad 
jos kasmet pasikartotų ir gal vis kitoj vie
toj, jog visų kraštų lietuviai turėtų gali
mybę dalyvauti jose.

ARGENTINA
(E) Lietuviai didina fabriką. Limbų šei

ma plečia savo fabriką, kuris gamina dalis 
audimo mašinoms ir automobiliams.

— Inž. J. Ramanauskas Avellanedoje tu 
ri veržeklių fabriką.

— Naujakurys VI. Petryla Tigre salyne 
įsirengė modernišką lentpiūvę. Gamina len 
teles kėdėms, dėžėms ir kitai medžio pra
monei.

(E) Lietuvos pavilionas ir šiais metais 
veikia vėl atidarytoje visasąjunginėje že
mės ūkio parodoje Maskvoje.

21.146.000, arba 13 gyv. viename kv. km. 
Valstybinė santvarka yra konstitucinė mo
narchija. Karaliaus soste — šachas Moha
med Riza Pahlavi. Vykdomąją valdžią su
daro 14 mnisterių kabinetas, o jo pirminin 
ką skiria pats šachas. Ministerial atsakin
gi parlamentui, turinčiam 136 atstovus. 
Parlamentas renkamas kas dveji metai. Se 
natas turi 60 narių, kurių pusę skiria ša
chas.

Karo tarnyba privaloma, ji yra 2 metų. 
Kariuomenė, suorganizuota dabartinio ša
cho tėvo, turi apie 130.000 vyrų. Aviaciją 
sudaro keletas šimtų lėktuvų, pirktų iš 
JAV ir Anglijos. Keliolika nedidelių karo 
laivų eina pakrančių sargybas Persų įlan
koje. Yra ir 20.000 gerai išlavintų polici
ninkų su JAV instruktoriais.

Svarbiausieji miestai: sostinė Teheran— 
1.109.000 gyv., Tabriz — pramonės cent
ras — 279.100 gyv., Isfahan — medvilnės 
ir tabako centras — 196.700 gyv., svarbiau 
sias uostas — Bandar Shapur, o Abadan— 
naftos uostas. 1954 m. gyventojai turėjo 
54.100 automobilių ir per 1.000 motociklų.

P. Dauknys

Savo brangų bendradarbį 
prof. Dr. Zenoną IVINSKI ir 
p. Pauliną TALANSKAITĘ, 

sukūrusius šeimą, nuoširdžiai sveikina 
„E. Lietuvio“ Leidėjai ir Redakcija

Panelę Pauliną TALANSKAITĘ
ir

Prof. Zenoną IVINSKI, 
sukūrusius šeimos židinį, sveikina 
Europos Lietuvių Fronto Bičiuliai

BIIOVVNEJONES Ltd.
1. Norfolk PL, London W.2

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 MOŠŲ KAINARASCIŲ.
BIURAS IR SANDĖLIAI VEIKIA KASDIEN NUO 9 V. RYTO IKI 7 V. VAKARO, 

ŠEŠTADIENIAIS NUO 10 IKI 4 P.P.

GREITAI! ★ PIGIAI! ★ RIMTAI!
NEŽIŪRĖKITE VIEN TIK KAINŲ! 

Žiūrėkite kainų ir rūšies!
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 incdž. 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.
41 jard. batiso medvil. medž. suknelei.
ii 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 £ fi. 2.6

£ 8.18.6 19 sv. kiaulienos, sud. k. tauk. £11.12.0
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