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KnemuAus vidus juda
KRITO MOLOTOVAS, KAGANOVIČIUS, MALENKOVAS IR ŠEPILOVAS IR PORA 
SMULKESNIŲ VADŲ. KREMLIUJE LIKO TIK VIENAS SUSLOVAS, KURIS SUGE
BA KARŠTAI PASIPRIEŠINTI CHRUŠČIOVUI. VIDAUS KOVA GAL DAR IR NE
BAIGTA, JEI BUS LAISVĖ KALBĖTI. MARŠALO ŽUKOVO UNIFORMA CENTRO 
KOMITETE REIŠKIA, KAD ARMIJA BUS IŠTIKIMA VADINAMIESIEMS LIBE
RALAMS. LIBERALIZMO VIS TIEK NĖRA KO TIKĖTIS, TAI RODO IR CHRUŠ
ČIOVO ŽODŽIAI.

Praeitos savaitės vidury Vakarus pasie
kė žinios, kad 8 dienas posėdžiavęs Sovie
tų komunistų partijos centro komitetas (ja 
me yra 133 žmonės) apkaltino centro komi 
teto narius Molotovą, Kaganovičių, Malen- 
kovą ir Šepilovą, visus ne tik ėjusius atsa
kingas pareigas sovietų vyriausybėje, bet 
ir buvusius centro komiteto prezidiume 
(prezidiumą iki šiol sudarydavo 11 asme
nų, dabar padidinta iki 15). Apkaltinti jie 
antipartine laikysena, ir nė vienas jų ne- 
beperrinkti į prezidiumą, taip pat atleisti 
iš eitųjų pareigų vyriausybėje. Be jokių 
kaltinimų iš centro komiteto prezidiumo 
ta proga atkrito dar iš centro komiteto Sa- 
burevas ir Pervuchinas. Naujai įsileistieji 
visi žinomi kaip daugiau ar mažiau Chruš
čiovo žmonės.

Išskyrus Šepilovą, kiti trys pašalintieji 
buvo Stalino žmonės. Atskira kalba būtų 
dėl Malenkovo, kuris, po Stalino paėmęs 
valdžią į rankas, buvo anuomet pasiryžęs 
plėsti daugiau smulkiąją pramonę, vadi-
nas, stengtis labiau patenkinti gyventojų 
reikalavimus, duoti jiems kasdienio varto
jimo reikmenų, ir su jo valdymo mėne
siais į sovietų kultūrinį ir iš dalies į politi
nį gyvenimą buvo pradėjęs veržtis stiprės 
nis laisvės vėjas. Bet kadangi jis jau anuo
met buvo Chruščiovo varžovas, tai jam, 
greičiausia, tinka ne visi kitiems skiriamie 
ji kaltinimai.

Pašalintieji, kaip vadinamoji antiparti
ne grupė, apkaltinti didžiuliu aktu (už tą 
aktą balsavo ir visi apkaltintieji, išskyrus 
Molotovą). Kaltinami jie kaip nusistatę 
prieš dvidešimtojo partijos kongreso nuta
rimą pasukti į leninistinį kelią, prieš gerini 
mą ekonominio gyvenimo, prieš kėlimą gy
ventojų gerovės, prieš nusistatymą nepa
žeisti revoliucinės teisės, prieš gerinimą 
santykių tarp partijos ir liaudies, prieš su
kimą į sovietinę socialistinę demokratiją, 
y -*mĮ»tūutluht-~a«nityicIų~ švelninimą ir 
kūrimą pastovios ir ilgalaikės taikos.

Kai visas kraštas per pastaruosius kele
rius metus ėjęs jau partijos kongreso nu
rodytuoju keliu ir buvusios aiškiai mato
mos geros tokio ėjimo išdavos, antipartine 
grupė buvusi priešinga tam, kad įvairūs 
Sov. Sąjungos kraštai turėtų savas sociali
nes sistemas Jcad -Sov. Sąjunga prisidėtų 
prie atoslūgio pasaulyje, palaikydama ge
rus tarptautinius santykius. Jie priešinęsi 
praplėtimui teisių atskiroms respublikoms 
ekonominėje .kultūrinėje ir įstatyminėje 
srityje ir vietinėms taryboms, turinčioms 
vykdyti savo uždavinius. Ta grupė buvusi 
priešinga sumanytajam pramonės pertvar
kymui. Ji nesupratusi naujų patvarkymų 
žemės ūkyje (pieno, sviesto ir mėsos garny 
ba pralenkti Ameriką). Molotovas dėl savo 
atsilikusių ir siaurų pažiūrų buvęs prie
šingas užsimojimui panaudoti 35 bilijonus 
hektarų vadinamųjų plėšiminių žemių. Ma 
lenkovas, Kaganovičius ir Molotovas prieši 
nęsi ir asmenybės kulto naikinimui. Dėl to

LIETUVOS DARBININKAI 
TEBETELKIAMI DARBAMS KARELIJOJ

(Elta) Jau kelintus metus Lietuvoje tel 
kiami darbininkai miško medžiagos dar
bams Karelijoje. Dar ir dabar Vilniaus 
„Tiesoje“ kai kada spausdinami tokie skel 
bimai:

„Vyriausiojo perkėlimo ir organizuoto 
darbininkų telkimo valdyba prie Lietuvos 
TSR ministrų tarybos vykdo perkėlimą į 
Karelijos ATSR miško pramonės ūkius. 
Persikelti gali šeimos, turinčios ne mažiau 
kaip du darbingus narius. Persikelian- 
tiems suteikiama eilė lengvatų...“

Vadinamojo perkėlimo įgaliotiniai savo 
registracijos punktus turį Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.

Koks skaičius Lietuvos darbininkų jau 
perkeltas į Kareliją, niekas nepaskelbė. 
Bet yra buvę žinių iš pačių sovietinių šal 
tinių, kad Karelijoje dirbą lietuviai miško 
darbininkai pagaminą žymius miško me
džiagos kiekius. Lietuvio akimis žiūrint, 
toks darbininkų perkeldinimas į tolimą, 
svetimą kraštą — tai vienas iš sovietinių 
būdų žmones nušalinti nuo savos tėvynės.

(E) 800 traktorinių linų sėjamųjų esą 
dabar Lietuvoje, bet jos eilėje rajonų ne
našiai panaudojamos, nusiskundė „Soviets 
kaja Litva“ gegužės 21 d. Linų sėja kai 

•kur esanti labai uždelsta. Pakruojo rajone 
iki tos dienos buvę užsėta linų dar tik 5 
procentai.

(E) Vytauto parke Kaune, kuris dabar 
vadinamas „kultūriniu ir poilsio parku“, 
geg. 19 d. buvęs atidarytas vasaros sezo
nas. Pirmąją dieną atsilankę 10.000 kaunie 
čių. Buvę trys koncertai. Koncertai vyksta 
ir Sporto halėje.

pat savo siaurumo Molotovas buvęs prie
šingas pagerinimui santykių su Jugoslavi
ja, sutarčiai su Austrija, sutvarkymui san 
tykių su Japonija, pagilinimui ryšių su ki
tais kraštais. Jį atskirais atvejais čia rėmę 
Malenkovas ir Kaganovičius.

Vakarų spauda kelia klausimą, kas bus 
toliau. Ar valymas baigtas? Kai kas spė
lioja, kad ir Gromyko dienos greit baigsis. 
Galvojama taip pat, kad išmestųjų tolimes 
nis likimas labai priklausys nuo to, kiek 
Sov. Sąjungoje bus laisvės kalbėti. Jei jos 
bus, tai opozicija kalbės, ieškos šalininkų 
ir bus apkaltinta dirbanti už svetimų kraš
tų pinigus. Tada likimas aiškus. Viena tik 
aišku, kad Chruščiovas yra gerokai jau 
apsidraudęs ir pašalinęs iš kelio visus, ku
rie buvo priešingi jo sumanymams ir už
simojimams. Kad būtų dar tikriau, į cent 
ro komiteto prezidiumą įleistas maršalas 
Žukovas, kurio rankose yra armija. Dėl to 
Vakarai, vertindami Žukovą kaip politiką, 
sako, kad ten užteks jo karinės uniformos.

Ar dėl tų pasikeitimų gali turėti dides
nių vilčių pavergtieji kraštai? Kadangi pa
tys pasikeitimai bus įvykę greičiau ne kaip 
noras dar sukti režimą į laisvesnes vėžes, 
o tik kaip kova dėl valdžios, tai šitai pri
klausys daugiausia nuo Chruščiovo kurio 
nors staigaus sumanymo. O kai dėl lais
vės, tai Vakarai kartoja jo nesenas mintis 
ryšium su Vengrijos įvykiais ir bruzdėji
mais pačiame Rusijos viduje. Dėl Vengri
jos įvykių jis pasakęs, kad ten viskas būtų 
pasukę ne tokia vaga, jei būtų laiku susi
prasta ir nušauta bent pora pačių žymiųjų 
rašytojų. Jei Rusijos viduje dar plėsiąsi^ 
nerimų gaisras, tai užkirsti keliui teksią 
iš tiesų porą tokių nušauti.

Socialistų Internacionalas 
kalba apie Lietuvos jaunimą

„Europos Lietuvio“ specialaus 
bendradarbio pranešimas iš Vienos

Viena — demokratinio socializmo lopšys 
—■ po daugelio metų svetimos okupacijos 
vėl yra nepriklausomos Austrijos sostinė. 
Daug nukentėjusi per paskutinį karą, Vie
na greit atsistato ir grįžta prie senų tra
dicijų.

Vidurinės ir Rytų Europos socialistų Uni 
jos konferencija, kuri čia vyko birželio 30 
ir liepos 1 d.d., buvo plačiai aprašyta Aus
trijos spaudoje, šioje konferencijoje daly
vavo 10-ties tautų (Lenkijos, Čekoslovaki
jos, Vengrijos, Rumunijos, Bulgarijos, Ju
goslavijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Uk 
rainos) delegatai ir daug stebėtojų, spau
dos atstovų ir svečių.

Socialistų Internacionalo vardu konfe
renciją sveikino olandų socialdemokratų 
partijos sekr. Alfred Mozer. Savo ilgoje 
kalboje jis nurodė, kad Sovietų Sąjungos 
vadai ligšiol neatsisakė nuo savo siekimo 
užvaldyti pasaulį. Nedera su jais tartis, siu 
lant jiems nuolaidas. Jų režimas remiasi 
tik ginklu. Jie gali nusileisti ir pasitrauk
ti iš Rytų Europos, jeigu Vakarai primygti 
nai to reikalaus. Juos imponuoja tik jėga 
ir drąsa daryti sprendimus. Šiandien 
Kremlius yra priverstas siekti derybų su 
laisvuoju pasauliu. Bet nereikia iš to dary 
ti išvadų, kad Kremliaus valdovai staiga 
tapo kažkokiais geraširdžiais. Tai daryti 
juos verčia visa eilė vidaus ir išorinių fak 
torių.

Austrijos socialistų partijos vardu kon
ferenciją sveikino partijos sekretorius Otto 
Probst, o Tarptautinės Soc. Jaunimo Są
jungos vardu — Kurt Kristiansson.

Po eilės referatų, kuriuose buvo apžvelg 
ta padėtis komunistų valdomuose kraštuo
se, Lietuvos socialdemokratų partijos dele
gatas Vliko Vykd. Tarybos pirm. J. Glem- 
ža atkreipė konferencijos dėmesį į žiau
rumus, kurie ir šiandien tebevyksta Sov. 
Sąjungoje. Jis nupasakojo konkretų pavyz 
dį, kaip Lietuvos jaunimas dar dabar tre
miamas į tolimas Rusijos sritis ir kaip žiau 
riai buvo nužudyti trys jaunuoliai, kurie 
mėgino pabėgti iš priverčiamųjų darbų sto 
vykios.

Išdiskutavusi Vakaruose siūlomus pla
nus Rytų Europai išlaisvinti, konferencija 
priėmė rezoliuciją,, kurioje reikalaujama 
atitraukti rusų kariuomenę iš visų Rytų 
Europos kraštų, kurie prieš karą turėjo ne 
priklausomas valstybes. Tuose kraštuose 
turėtų būti atstatyta laisvė ir demokrati
nė santvarka, ir Europos saugumo sumeti
mais iš jų siūloma sudaryti neutralių vals 
tybių juostą.

Socialistų Internacionalo V Kongresas, 
prasidėjęs liepos 2 dieną, taip pat pirmiau
siai iškėlė Rytų Europos reikalus, apie ku

DVI MORALĖS
Čia pateikiame savo skaitytojams šve

dų laikraštyje „Dagens Nyheter“ š.m. bir 
želio 25 d. išspausdintąjį Sven Vallmark 
straipsnį „Ar galima pasitikėti Chruš
čiovu?“ Straipsnyje būdingai iškeliama 
tai, kaip sovietai elgiasi su kitais ir ko 
jie nori iš kitų.

Žinomajame pasikalbėjime Amerikos te
levizijoje prieš porą savaičių Chruščiovas 
siūlė savo priešams „rodyti pasitikėjimo 
vieni kitais ir nelaikyti vieni kitų plėši
kais“. Jis kalbėjo: „Būkime garbingi žmo
nės, mes duosime savo žodį ir sudarysime 
galimybes patikrinti, kad mes laikomės 
jo“. Šis jo pasisakymas susietas su pasku
tiniuoju rusų pasiūlymu nusiginklavimo 
reikalu.

Bet ar gali nekomunistas iš tikrųjų tikė
ti komunisto žodžiais? Remiantis komunis
tiniais moralės dėsniais atrodo, kad tai yra 
kažkas neįmanoma.

Jau Leninas skelbė: „Mes sakome: mora
lė yra tai, kas padeda sutriuškinti senąją 
išnaudotojų santvarką ir suvienyti visus 
dirbančiuosius apie proletariatą .kuris sta
to naują komunistinę santvarką“. Kitas 
Lenino posakis: „Komunistinės moralės pa 
grindų yra kova už komunizmo stiprinimą 
ir įgyvendinimą“.

Taigi moralė komunistui visiškai yra pa 
jungta jo politiniams siekimams. Rusas mo 
ralės filosofas M. Žurakovas prieš porą me 
tų viename „Pravdoje“ išspausdintame 
straipsnyje rašė: „Sovietinio žmogaus po
litinės ir moralinės savybės sudaro neat
skiriamą vienetą“.

Savaime suprantama, kad visi sovieti
niai komunistinės moralės aiškinimai api
būdina tatai, kaip „aukščiausią žmonijos 
moralinio išsirutuliojimo stadiją“. Tatai ne 
turi nieko bendro su miesčioninės santvar
kos „idealistine“ etika, ir Leninas skelbia 
taip pat, kad marksizmas „neturi nė trupu 
tėlio etikos“. Jis yra aiškiau nusakęs šią 
mintį posakyje: „Mums tiesa tarnauja 

riuos plačiai kalbėjo Britų Darbo Partijos 
lyderis Hugh Gaitskell. Jis pasakė, kad nu 
siginklavimo derybos, kurios dabar vyksta 
Londone, negalės toli pažengti, jeigu tuo 
pat laiku nebus kalbama politiniu klausi
mu. Vienas iš svarbiųjų politinių klausi
mų — laisvės atstatymas Rytų ir Vid. Eu
ropos kraštams. Savo kalboje jis šiek tiek 
pakeitė ankstyvesnes ribas, kurias jis siū- 
lė neutraliajai juostai Vidurinėje Europo
je. Šį kartą jis pasakė ,kad neutrali juosta 
turėtų apimti visus Rytų ir Vidurinės Eu
ropos kraštus, bet pirmoje eilėje Lenkiją, 
Čekoslovakiją ir Vengriją.

Abu Lietuvos Soc. Demkr. partijos dele
gatai šiame kongrese (J. Glemža ir J. Vil
činskas) turėjo progos susitikti su įvairių 
kraštų socialistais ir pasikalbėti su jais 
Lietuvos reikalais. Keliomis progomis bu
vo papasakota apie praeitų metų rudens 
demonstracijas Vilniuje ir Kaune, kuriose 
mūsų jaunimas parodė savo solidarumą su 
vengrų sukilėliais ir tuo pat laiku dar kar
tą pademonstravo lietuvių tautos troškimą 
atgauti laisvę.

ĮVAIRIOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

(E) Vilnius — senoji Lietuvos sostinė. 
R. Šalūga, Vilniaus valstybinio pedagogi
nio instituto dėstytojas, „Tiesos“ gegužės 
31 d. numeryje polemizuoja su J. Jurginių 
ir V. Mikučianiu, kurie savo veikale „Vil
nius“ 1323 metus laiko Vilniaus įkūrimo 
metais, o Gediminą Vilniaus įkūrėju. Anot 
Šalūgos, naujausi istoriniai ir archeologi
niai duomenys rodą, kad Vilnius buvęs 
įkurtas Mindaugo. Vilnius tapęs valstybės 
sostine „greičiausiai tuoj po to, kai susi
darė feodalinė Lietuvos valstybė“.

(E) Pirma darbo prievolė, paskiau stu
dijos. Vilniaus radijas birželio 2 d. paskel 
bė naujus visasąjunginius nuostatus stoti 
į aukštąsias mokyklas. Be konkursų bus 
priimami į aukštąsias mokyklas asmenys, 
kurie išlaikė stojamuosius egzaminus tei
giamais pažymiais ir turi praktiško darbo 
patyrimą, įgytą įvairiose liaudies ūkio ir 
kultūros šakose ne mažesnį kaip 2 metų. 
Kitaip tariant, kas nebus mažiausia du me 
tus išdirbęs kolchoze, fabrike ar kitur, 
tam bus sunku patekti į universitetus, nes 
baigusių vidurines mokyklas kasmet bus 
vis didesnis skaičius.

(E) Ryšium su Neries upės užteršimu, 
maudytis nuo Giliosios gatvės Antakalny
je ligi Vingio parko imtinai, o taip pat Vii 
neles upėje nuo tilto Zarasų gatvėje ligi 
Kosciuškos gatvės imtinai dabar uždraus
ta, kaip skelbiama Vilniaus „Tiesoje“. Mau 
dymūisi atidaryti du pliažai Valakumpiuo- 
se, kur išstatyti gelbėjimo postai. 

tiems interesams, kurie yra susieti su kapi
talo nuvertimu“.

Gerų norų neužtenka. „Komunistinę eti
ką lemia rezultatas, veiksmo pasėka, o ne 
asmenybės „geri norai“, sako A. šiškinas 
savo sovietų rusų mokslų akademijos prieš 
porą metų išleistame įvadiniame veikale 
„Komunistinės moralės pagrindai“.

„Komunistinė moralė smerkia melą ir 
apgaulę, bet tai nereiškia ,kad komunistas 
dėl atitrauktinio „garbės jausmo“ turi iš
duoti savo organizaciją, savo draugus ir t. 
t. savosios klasės priešams“, sako šiškinas. 
Jis taip pat skelbia: „Geraširdiškumas, tei
singumas ir t.t. gali pavirsti priešingomis 
ypatybėmis, jeigu pamirštami klasių kovos 
įstatymai“.

Priešingumas tampa ypač ryškus, kai 
paliečiamas tėvynės meilės klausimas. Ko
munistinės moralės mokslas sako, kad tik 
sovietinio bloko piliečiai gali pajusti tikrą 
tėvynės meilę ir kad apskritai visų „prole
tarų“ tėvynės meilė yra nukreipta j sovie
tinę valstybę. Pagal rusų mokyklų vadovė
lius jie ten mato savo tikrą ir vienintelę 
tėvynę. „Vienas ir tas pats moralinis tėvy
nės meilės reikalavimas turi giliai skirtin
gą reikšmę susipratusiems dirbantiesiems 
miesčioniškoje santvarkoje ir socialinėje 
santvarkoje“ (šiškinas). „Statyti savo tau 
tos interesus prieš Sovietų Sąjungos, siekti 
atskirti savo tautą nuo Sovietų Sąjungos 
tai reiškia rodyti nacionalizmą, prieš kurį 
sovietiniai žmonės veda atkaklią kovą“ 
(šiškinas). •

Taigi praktiškai tatai reiškia ,kad kiek
vienas „klasiškai susipratęs“ darbininkas 
šiapus Sovietų bloko privalo varyti savo 
tėvynės išdavimo darbą komunizmo nau
dai ir gali ramiai meluoti ir apgaudinėti 
kiek tik nori, jeigu tik tai naudinga komu
nizmo reikalui. „Supratimas, kad istoriškai 
yra teisingas tas reikalas, kuriam jie tar
nauja, sovietinių žmonių sąžines daro gry
niausiomis sąžinėmis“, sako sovietinis mo
ralės mokslas, kuris, savaime aišku, galioja 
ir komunistams už Scftnetų Sąjungos sienų.

Turint galvoje šitą komunistinę moralę, 
kuriai vylius ir apgaulė priešui yra ne tik 
leistina, bet net girtina, aišku ,kad nė vie
nas nekomunistas negali pasitikėti komu
nisto žodžiais, pažadais ar užtikrinimais. 
Taigi nė Chruščiovo.

P Se/iZyn/oS
LORDO BIRDWOOD REIKALAVIMAI

Lordas Birdwood, britų lordų rūmuose 
iškėlęs debatams Vengrijos ir kitų paverg
tųjų Europos tautų klausimą ir ta proga 
reikalavęs, kad būtų sudarytas abiejų rū
mų tarppartinis komitetas patarti vyriau
sybei sovietų klausimais, užsiminė ir Pa
baltijo kraštus. Pasukdamas nuo Vengrijos 
klausimo, jis šitaip itin būdingai pasakė: 
„Priminsiu jūsų didenybėms, kad ten yra 
dešimt valstybių, nes aš įskaitau ir tris Pa 
baltijo valstybes — Lietuvą, Estiją ir Lat
viją, kurioms nebuvo net pasiūlyta teisė 
pasinaudoti komunistine diktatūra, jų li
kimas apspręstas ypač 1944 m., vienu at
veju, gal būt pačiu būdingiausiu 150.000 
žmonių gyvuliniuose vagonuose išgabenant 
į Sibirą. Pats tas dalykas jau galima būtų 
apkalbėti, o mes .kurie nesame niekad bri
to ištrėmę į Europos žemyną, turime dide
lių sunkumų suprasti tai. Prisipažįstu, kad 
pats kaip reikiant neįsisąmoninau tokio da 
lyko reikšmės, kol neišstudijavau Jungti
nių Valstybių Kongreso Komiteto praneši
mo“.

ŽYDAI BAIMINASI
Pašalinimas iš sovietų vyriausybės pas

kutiniojo likusio žydo — Lazario Kagano- 
vičiaus — sujudino tiek Izraelio, tiek kitų 
valstybių žydus. Chruščiovas žinomas esąs 
savo priešiškumu žydams, o Kaganovičiaus 
buvimas vyriausybėje buvo laikomas žydų 
pakantos ženklu. •

Kai dėl Chruščiovo antižydiškų prasi
veržimų, tai jie ne kartą jau esą pasireiš
kę. Toks ryškesnis pavyzdys pateikiamas 
iš jo lankymosi praeitais metais Lenkijoje. 
Jis čia kritikavęs Gomulką už pakentimą 
perdaug „Abrahamovičių“. Gomulkos lai
mėjimą jis pavadinęs „sionistų suokal
biu“.

PRISIPAŽINO KALTĘ
Kinijos susisiekimo ministeris Čang-Po- 

čun laikraštyje viešai prisipažino kaltas, 
kad buvęs dešiniojo sparno buržujus. Savo 
metu jis kritikavęs net Sov. Sąjungą, pri
pažindamas jai nuopelnus dėl turėjimo sun 
kiosios pramonės, bet įžiūrėdamas trūku
mą senos kultūros.

VOKIEČIAI Į AUSTRALIJĄ
Tarp Vokietijos ir Australijos vyriausy

bių pasirašyta sutartis, pagal kurią bus 
tvarkomas vokiečių įvažiavimas Australi
jon. Šiais metais jų ten įvažiuos 10.000.

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE

(E) Lietuvos kinematografijos specialia-
tai ruošiami Maskvoje ir Leningrade. Vals 
tybiniame kinematografijos institute Mask 
voje ir kinoinžinerijos institute Leningra
de šiuo metu studijuoja 26 lietuviai jau
nuoliai ir jaunuolės. Šiais metais į tuos ins 
titutus taip pat bus pasiųsta jaunuolių. 
Lietuvos kino studijoje dirba buvusieji tų 
institutų auklėtiniai operatoriai J. Gricius 
ir I. Remiševskis, redaktorė I. Seleznovai- 
tė, scenaristas A. Vėsulas. Maskvoj baigęs 
aukštąjį mokslą V. Mikalauskas dabar Lie 
tuvos kinostudijoje stato pirmąją filmą 
vaikams „Žydrasis horizontas“, o režiso- 
rius V. Dabašinskas, kuris taip pat moks
lus ėjo Maskvoje, ruošiasi statyti filmą 
apie Julių Janonį.

(E) „Pirmasis Lietuvos respublikinis fes 
tivalis“ įvyks Vilniuje liepos 13-14 dieno
mis. Mažesnio masto festivaliai įvyko jau 
visoje eilėje Lietuvos vietovių. Parengime 
Vilniuje dalyvaus tie kolektyvai, kurie pro 
vinciniuose festivaliuose bus geriausiai pa
sirodę. Bet ir respublikinis festivalis ruo
šiamas tikriausia tik tam, kad būtų gali
ma padaryti atranką visasąjunginiam festi 
valiui Maskvoje, kuris prasidės liepos 26 
dieną. Dėl to festivalio Maskva jiu visus 
metus varo plačią propagandą visame pa
saulyje. ■ ' ‘ > >

(E) Vilniaus geležinkeliečiai su kilnoja
mais radijo aparatais. Vilniaus radijas pra 
nešė, kad Vilniaus geležinkelio stotyje ar
timiausiu metu pradės veikti pirmieji Lie
tuvos geležinkelyje radjjo ęyšiai’ tarp šlo^*3 
ties kontoros ir vagonų surašinėtojų. Sura- ’■ 
šinėtojas turės portatyvinius radijo siųstu- 
vus. Kalbėdamas į mikrofoną perduos su
rašomųjų vagonų duomenis kontorai už ki 
lometro ar toliau.

Komunistų padėtis tačiau yra labai stip
ri kaip tik dėl tų priešo moralinių dėsnių. 
Komunistai apeliuoja į tuos dėsnius ir 
drauge apeliuoja ,kad su jais būtų elgiama 
si pagal moralinį kodeksą .kurį jie patys 
iš tiesų paneigia, kaip elgimosi normą. Juk 
komunistiniam moralės mokslui tikslas — 
komunizmo galutinis triumfas — pateisina 
kiekvieną priemonę. Tokiomis sąlygomis 
komunistų kalbos apie „garbę“ ir „pasitikė 
jimą“ tėra tik apgaulingas žaidimas žo
džiais. Deja, toli gražu ne visi tai supran
ta.

DIENOS n
CHRUŠČIOVAS VYKSTA Į 
ČEKOSLOVAKIJĄ

Ligi šiol atidėjęs savo kelionę dėl apsiva 
lymo, Chruščiovas šį pirmadienį vyksta į 
Čekoslovakiją. Su juo važiuoja ir Bulgani
nas. Kadangi su delegacija vyksta užsienių 
reikalų ministerio pavaduotojas Poličev, 
tai spėjama, kad nemalonę bus užsitraukęs 
ir Gromyko.

RUMUNIJA TAIP PAT VALOSI
Rumunijos radijas praneša, kad ten pa

šalinti iš partijos sekretoriaus ir prezidiu
mo narių čisinevšči ir iš prezidiumo Cons- 
tantinescu. Abu buvę stalinistai.

GIRTAVIMAS LENKIJOJE
Lenkijos spaudos agentūra skelbia, kad 

Lenkijoje girtavimas pasiekęs siaubingas 
ribas. Alkoholio suvartojimas dar vis kyla. 
1954 m. buvo suvartota 60.895.000 litrai 
gryno spirito, praeitais Tnetais 65.827.000 
litrų, o šiais metais per pirmuosius 6 mė
nesius 40.885.000 litrų.

SOCIALISTŲ INTERNACIONALAS 
VIENOJE

Liepos 2 d. Vienoje prasidėjo Socialistų 
Internacionalo suvažiavimas. Suvažiavime 
dalyvauja ir lietuvių atstovai J. Glemža 
ir J. Vilčinskas.

LENKŲ BALSAI
Lenkų spauda reiškia bendrą nuomonę, 
kad dėl išvalytųjų Kremliaus vadų nėra 
ko lieti ašarų, ypač dėl Molotovo. Lenkijo
je dar niekas neužmiršęs Molotovo-Riben
tropo susitarimo ir 1939 metų, kada Molo
tovas notoje rašė, jog Lenkija, kaip valsty
bė, niekados neturėjusi teisės gyventi.

KALTINAMI LIETUVOS ŽYDŲ 
ŽUDYMU

Vokietijoje, Ulme, keliama byla dešim
čiai Gestapo ir SS narių, kurie kaltinami 
patys žudę ar kitiems įsakę išžudyti 5502 
žmones. Daugiausia išžudytųjų buvo žy
dai ,o pats žudymas vyko Lietuvoje.

REIKALAUJA ATSAKYTI
PRIEGLOBSTĮ PERONUI

Argentinos ambasadorius paprašė Vene- v 
zuelos vyriausybę atsakyti prieglaudos tei
sę Peronui, nes jis iš šio krašto tvarkąs 
teroristinę ir griaunamąją ’ veiklą savo 
krašte. Anksčiau Argentinos vyriausybė 
buvusi pateikusi Venezuela! dokumenti
nių tokios veiklos įrodymų.
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EUROPOS LIETUVIS
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SUSTOKIM TIES NAUjt TOMU
-.-■■> a" WfrjSSfo -

' PR ABĖGINŠ S'PAŽINTYS SU 
L. ENCIKLOPEDIJOS X TOMU

Tokie dalykai, kaip enciklopedijos, pa
prastai nėra kasdieninio vartojimo knyga 
skaitytojui, kuris nerašo straipsnių, neieš
ko ten savo specialybės žinių santraukos. 
Tokios knygos paprastai padedamos lenty 
nose: tegu pagulės, tokios gražios, vertin
gos ir brangios, o gal kada nors bus laisva 
valanda ir teks susiieškoti žinių apie kurį 
nors asmenį ar vietovę, ar daiktą, ar susi
rasti, kaip aptariama viena ar kita sąvoka 
ar dar koks galas!

Iš dalies tai tiesa, bet tik iš dalies. Dide 
le dalim tiesa, kai eina kalba apie sveti
mas enciklopedijas, atsitiktinai patekusias 
į namus tokio lietuvio, kuris nėra šiuo me 
tu ypač reikalingas enciklopedinių žinių.

Maža dalis tiesos tėra, kai eina kalba 
apie mūsiškę Lietuvių Enciklopediją, ku
rios dešimtasis tomas yra pats naujausias 
ir dar nespėtas prenumeratorių nukišti į 
lentyną. Man rodos, ši daugiatomė ir dau- 
giažinė knyga lietuviui yra toks gyvas ir 
kasdieniškas lobynas, kokio neatstoja net 
periodinė spauda, nes jis duoda atsakymus 
į visokius klausimus, o spauda patenkina 
mūsų domėjimąsi tik bėgamąja kasdie
nybe.

Verskim puslapį po puslapio to paskuti
niojo tomo su atviru troškimu sužinoti.

Tomas pradedamas Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis. Atsimenu, prieš keletą 
gražių metų iš ten pažįstamas rašė man, 
ar negalima būtų kur nors parūpinti jam 
lietuviškos knygos apie tą didelį jo dabar 
gyvenamąjį kraštą. Savo metu K. Gineitis 
buvo išleidęs stambią knygą apie Ameri
kos lietuvius. Rašė apie to krašto lietuvius 
ir kiti (J. Tumas, M. Biržiška ir kt.), bet 
daugiau tik apie lietuvius, ir jų darbai pi a 
tesniam skaitytojui nepasiekiami, štai ka
da mūsų, skaitytojui atsivėrė šaltinis pa
žinti tai aukso Amerikai: su X-tuoju Lie
tuvių Enciklopedijos tomulžinios apie pa
tį kraštą, jo istoriją, kultūrą ir vėl apie 
tuos pačius lietuvius, kurie Amerikoje tu
ri jau ilgą savo istoriją! Net visas 70 smul 
kiomis eilutėmis ir būdingais paveikslais 
primarmalintų puslapių! Pirmoje eilėje tai 
įdomu Amerikoje gyvenantiems mūšų tau
tiečiams, bet ir kitur esantiems ar galima 
nepažinti ir neatrasti tos plačiosios Ameri 
kos bent popieriuje?

Aišku, lietuviui skaitytojui labiausiai rū 
pi lietuviškieji dalykai. Taigi ir sakoma: 
pažinkime Lietuvą musų! Kur upė lietu
viška ,kur kaimas, miestelis ar miestas, 
žmogus ar daiktas, tai jau ir nebegali už
versti puslapio, kol neapsipažįsti su pažįs
tamais ir nepažįstamais. Kas dabar čia per 
upė Juoda, kas per kaimas Juodaičiai, kas 
tokie buvo per žmonės Juodaičiai, kad į 
enciklopediją pateko? Profesorius Petras 
Juodakis? Ar girdėjote? O ką A. Rukuiža 
rašo apie juodalksnynus? Žinom, augo Lie 
tuvoje juodalksniai, kirto juos malkoms, 
bet ką apie juos beveik puslapyje prirašė 
šitas mūsų miškų specialistas?

Sunku būtų apžvalgėlėj suminėti visus 
net ir grynai lietuviškus vieno tomo dalyr 
kus. Dėl to vienu prisėdimu sustosime tik 
ties pačiais būdingiausiais pažįstamais ir 
nepažįstamais.

Labai norėčiau paminėti juodašimčius, 
kurių veikimo atgarsį yra įamžinę mūsiš
kėje literatūroje J. Lindė-Dobilas (Blūdo 
romane) ir B. Sruoga (Baisiosios nakties 
dramoje) ar Juoduosius Brolius, bent kiek 
jų veikimas susijęs su Lietuva, bet štai 
pro Juodišių pavardes pravertus sustabdo 
akis du Juodkrantės vaizdai, kitam pusla
pyje dar trys vaizdai ir platus aprašymas. 
Kas niekad nebuvo toje vasarvietėje ir 
vien tik vardą tegirdėjo — malonu dabar 
apsipažinti. Kita vėl grožybė — tai pavyz
džiais iliustruotas straipsnis apie lietuviš
kas juostas.

■ Prabėgom, žinoma, versdami puslapius, 
niekaip neįveiksime praleisti progos susi
pažinti su Antanu Juozapavičium, pirmuo
ju nepriklausomybės kovose žuvusiu kari
ninku, savo krauju pašlaksčiusiu dzūkų 
žemę (žuvo Alytuj).

Praverskim Jūrą, tą Nemuno intaką, bet 
ties Pranciškum Mykolu Juru, prelatu, vėl 
negali nesustoti, nes jo vardas mūsų trem
ties spaudoje džnai minimas: tai ne tik vi
suomenininkas, bet ir daugelio knygų lei
dėjas. Ties Jūrate ir Kastyčiu taip pat rei 
kia sustoti (pasirodo, tas padavimas toks 
įdomus, kad šita tema rašė ne vien tik Mai 
ronis: ties juo buvo sustojęs L. A. Jucevi
čius, bene pats pirmasis užrašęs tą padavi 
mą, o taip pat kūrybiniam darbui naudojo 
A. Višteliauskas, A. Fromas-Gužutis, J. 
Gruodis, B. Buivydaitė, K.V. Banaitis, V. 
Ratas, V. Košuba; jiems buvo įdomu, tai 
kaip čia mums nebus!). O tuoj pat ir Jur
barkas išsitiesia per puslapius turtingas 
istorija ir brangus, nes lietuviškas.

■' Jurgėlos, Jurgelioniai, Jurgeliūnai ir 
Jurgevičiai. Verskim, verskim puslapius, 
kada nors grįšim. O 'štai Jurginės! Jau čia 
tai nebepraversi nepaskaitęs. Ties šv. Jur
gio bažnyčiomis — ties kauniške ir vilniš
ke — sustok, praeivi, bent enciklopedijo
je, nes užtikši nemaža istorijos. Sustok ir 
ties Jurgiais ir pamatysi, kokių žinių apie 
juos duoda net kelių sričių specialistai. Su 
stok ties Jurgučiais, ypač ties profesorium 
Vladu.

Nemaža lietuviškų dalykų čia yra susi
jusių su jūra, bet ties Juškom vėl sunku 
bus nesustoti ir neužgaišti. Didieji lietuviš 
kų dainų rinkiniai sieja į krūvą du bro
lius — Joną ir Antaną — Juškas-Juškevi- 
čius. Kaip čia dabar nepažinti jų?

Raidei J skirta tik dalis šio X-tojo tomo, 
o toliau eina K, septynioliktoji lietuvių rai 
dyno raidė, kaip čia rašoma 190 puslapio 
pradžioje. Kabė, kablelis, kabykla, o kai 
prieinam iki Kačanausko ir ypač prie Hen 
riko Kačinsko, vėl reikia sustoti. Mūsų te
atrinio meno pažiba tas Henrikas Kačins
kas, ypač dažnai girdimas Amerikos lietu
viams. Palikęs Kačinską, skaitytojas, žino
ma, norės apsipažinti su kailiadirbių istori 
ja Lietuvoje. Įdomi istorija! Tokie pat įdo 
mūs puslapiai ir apie kailįnius. O kai
mams, jų vardams, jų rūšims, taip pat kai 
mavardžiams iš enciklopedijos pažinti teks 
paskirti gal ir visą vakarą!

Kairių puslapiai stabdo skaitytoją ir dėl 
ano eilėraščius rašiusio Klemenso, vysku
po Baranausko dienų žmogaus, ir dėl Ste
pono Kairio, mūsų nepriklausomybės aktą 
pasirašiusio visuomenininko ir politiko. Po 
Kairių tuojau pat Ono Kairiūkštienė, jau 
eilę metų pažįstama Didž. Britanijos lietu
viams.

Toli dar tomo galas, o prieš akis praei
na kalavijuočių riterių ordinas, lietuvių 
sumuštas ties Saule-Šiauliais, su kalba su 
sijusieji straipsniai, kalėda, kalėdojimas 
ir Kalėdos su Kalėdų eglute, praeina kalė
jimas ir kalendorius, Kalevala (ją ir lietu 
viškai buvo išvertęs kun. Sabaliauskas-Ža- 
lia Rūta), Kalifornija, kurioje apsčiai lie
tuvių dabar yra įsikūrę, Kalinauskas ir 
Kalmantas, kalnai ir Kalnėnas, Kalniškė 
ir Kalpokai, Kaltanėnai ir kaltė, Kaltinė
nai ir Kalvaičiai. Ties Kalvarijom reikia ii 
giau sustoti, taip pat ties kalve ir kalviu, 
Kamalduliais, Kamantausku, kambarinėm 
gėlėm ir dar ties daugeliu kitų dalykų, kol 
prieiname iki Kanados, tos naujosios Ame 
rikos, kurios enciklopedinio aprašymo vie
ni tik paveikslai patys rodo, koks tai nuos 
tabus kraštas, priglaudęs nemaža ir lietu
vių.

Kol prieiname tomo galą, dar daug apie 
ką yra paskaityti ir po Kanados. Tegu bus 
kanapės ar kanarėlė, kanauninkai vienuo
liai ar kanklės, Kantas, kuris dabar taip 
mėgstamas lietuvinti, ar kantiškos, kapai, 
kapsai, Karaliaučius ar arkivyskupas Ka
revičius, — taip, vis tai Lietuva mūsų, ku
rią pamažu primirštame ar net nematėme, 
ir ji ateina į mus iš Liet. Enciklopedijos 
puslapių, ateina net«r mačiusiems ją daž
nai negirdėta ir nematyta.

K. Barėnas

Nidos Knygų Klubas
•A

„Sauja derliaus“ ne Klubo nariams
Nidos Knygų Klubo pasiimtoji išleisti 

didžioji lietuvių literatūros skaitymų kny
ga „Sauja derliaus“ (bus apie pusšešto šim 
to puslapių) nariams kaštuos neįrišta 8 ši
lingus, įrišta 12 šil. (dolerio kraštuose ne
įrišta 2 dol., įrišta 3 dol.).

Šiuo metu jau nuspręsta, po kiek ji bus 
pardavinėjama nenariams. Didž. Britani
joje už neįrištą bus imama 15 šil, už įriš
tą 20 šil. (dolerio kraštuose neįrišta 3 dol., 
įrišta 4 dol.). „

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Lietuvių Dienos, Bern. Brazdžionio reda

guojamas iliustruotas žurnalas, 1957 m. ge 
gūžės mėn. numeris. R. Jaloveckaitė — 
Dapšienė rašo apie motinos kelią, duodami 
pasikalbėjimai su Liet. Laisvės Komiteto 
pirmininku V. Sidzikausku ir su moterų 
statuso prie J.T. komisijos nare Z. Šalnie- 
ne, vieno kryžiaus istorija, lietuvių sporto 
veikla šiaurės Amerikoje, J. Bertulio legen 
da apie motiną, V. Mykolaičio-Putino ir M. 
Urnežauš eilių, E. Raštikienės atsiminimų 
iš kalėjimo dienų, S. Santvaras rašo apie 
Bostono teatrą, minimas skulptorius J. Da 
gys. Angliškoje dalyje yra pasikalbėjimas 
su senatorium Knowland, J. Bielskio strp. 
apie Lietuvos kūrimosi laikus, E. Tumienės 
apie B. Brazdžionį sukakties proga, pluoš
tas į anglų kalbą verstų eilėraščių (B. 
Brazdžionio, Nasvytytės, Tomarienės).

Tikėjimas - ne „Hobby“, 
kaip medicina - ne politika

Mečys Musteikis

(Atsakymas į K. Drungos repliką)
Rašydamas savo straipsnį „Tėvynės mei

lė, tikėjimas ir vienybė“ (E.L. Nr. 16), pa
čioje pradžioje aiškiai pažymėjau tai, kas 
man labiausiai rūpėjo, būtent, išsiaiškinti 
Dievo ir tėvynės — tautos sąvokų skirtin
gumą, kaip viena kitai nepastoj ančių kelio. 
Dėl K.D. straipsnio minčių (E.L. Nr.ll) pa 
sisakiau tik tiek, kiek jos nesutapo su ma
nojo straipsnio mintimis ir kiek jos nesu
tinka su tikrove, besiaiškinant lietuviškos 
vienybės klausimą. Ir tai matyti iš to, kad 
savo straipsnyje anaiptol ne didžiausiąją 
dalį paskyriau kai kuriems K.D. teigi
mams atremti.

Savo atsakyme K.D. (E.L. Nr. 23), nors 
jį ir įvardino bendro pobūdžio antrašte, 
nuo pradžios iki galo ne tiek patį klausi
mą diskutavo, kiek man asmeniškai „tai
kė“. Suprantu K.D. nenorą sugrįžti prie to 
paties klausimo po to, kai jo straipsnis nu
aidėjo nesukėlęs atgarsio (deja, daug kam 
taip nutinka, rimtai berašant!), tesulau
kęs tik mano netiesioginio atsakymo. Ta
čiau nesuprantu, kodėl mano oponentas pa 
sijuto užgautas. Juk visas mano straips
nio turinys savo tonu liudijo visai ką ki
ta, tik ne norą užgauti. Nepašykštėjau opo 
nentui pagyrimų. Ir tiesiog ironija: vieną 
sakinį, kuriuo tariausi pasakęs komplimen 
tą, K.D. palaikė „asmens užgauliojimu“. 
Ką gi, turiu apgailestauti, kad per smul
kiai ir perdaug asmeniškai į tai pažiūrėjo. 
Lietuviškos spaudos skaitytojui nėra jo
kios paslapties, jog K.D. yra LRS, LNT ir 
kitų visuomeninių bei ideologinių sambū
rių žmogus. To sparno viešai skelbiamo
sios mintys yra sukėlusios daug smarkių 
ginčų, sprendžiant praktikoje lietuviško
sios vienybės klausimą. K.D. susilaikymą 
nuo įgrisusios partinės argumentacijos pa
laikiau geru tonu. Ir dabar tebemanau, 
kad yra gera tokius dalykus sąmoningai 
nutylėti neutraliam laikrašty, kokiu yra 
„Europos Lietuvis“. Gal suklydau, jog K. 
D. sąmoningai gerą darbą padarė, bet kur
gi tada „asmens užgauliojimas?“ Papras
čiau ir teisingiau būtų buvę klausti, kuris 
kurio nesuprato. Vengiau ir dabar veng
siu asmeniškumų, apsiribodamas tik kai 
kuriais pakartotais ar naujais K.D. teigi
mais, dėl kurių verta ir net reikia paprieš 
tarauti.

K.D. nepatenkintas, kad šalia komuniz
mo, nacizmo ir fašizmo nepaminėjau ir 
Franco Ispanijos totaližmo. Man atrodė, 
kad pakanka ir mano paminėtųjų pilnam 
vaizdui susidaryti. Visus išvardinti ir visų 
norus patenkinti sunku, nes šalia Ispanijos 
reikėtų paminėti ir buvusį Perono reži
mą Argentinoje, kur buvo prieita net iki 
bažnyčių deginimo. O pradėjus kalbėti 
apie svetimuosius, nereikėtų užmiršti nė 
savos praeities, kai viešpatavo vienos ma
žos partijos diktatūra, vardan tautos bu
vo garbinami vadukai, žmonės neturėjo pil 
nos politinės laisvės, buvo be teismų bau
džiami Ir pan. K.D. teigia, kad Franco Is
panijoje į režimą „kinkomas ir Ponas Die
vas“ (manau, „Ponu Dievu“ K.D. laiko 
Katalikų Bažnyčią). Jeigu tai būtų tiesa, 
tai pastebėtina, jog to siekia ne tik Ispani
jos, bet ir visi panašūs režimai. Tačiau 
šiais laikais K. Bažnyčia yra pakankamai 
apdairi, ir nesileidžia jokio režimo įkinko
ma. Neįkinko nė Franco. Ispanijoje reži
mas griežčiau skiriasi nuo kitų tuo, kad 
ten K. Bažnyčia nepersekiojama, o dvasiš- 
kijai teikiama tam tikrų privilegij”. Bet 
tai nereiškia, kad ir Bažnyčia režime daly
vauja — K. Bažnyčia žino savo ribas. Aps
kritai, už bažnyčios ribų katalikai ten yra 
taip pat suvaržyti, kaip ir kiti; negali tu
rėti nei savosios partijos, o neseniai skai

tėme spaudoje, kad paskutiniu laiku ten 
suiminėjami katalikų veikėjai.

Tikiu, kad galėjo kas nors pasakyti, jog 
tik katalikas gali būti geras lietuvis, kaip 
tvirtina girdėjęs K.D. Ir aš galėčiau pana
šių pasakymų suminėti. Dar nelabai seniai 
tūloj spaudoj buvo rašoma, kad katali
kams rūpįs tik Vatikanas, o ne Lietuva; ar 
ba kad ateitininkams nerūpinti lietuvybė
— jiem esą svarbu tik išlikti katalikais. 
Juk šie, kaip ir K.D. girdėtieji, tvirtinimai
— tai tikros nesąmonės! Pilnai sutinku su 
K.D., kad panašūs nesaikingi tvirtinimai 
galėtų kelti visuomenėje nepasitenkinimą 
ir todėl reikia prieš juos pasisakyti. Ta
čiau tikrovėj tai yra tokie reti išsišokimai, 
kad jie mūsų vienybei iki šiol dar neturė
jo jokios dėmesio vertos įtakos ir todėl ne
manau, kad dėl jų reikėtų jau šiandien 
labai susirūpinti. Aplamai, tos priežastys, 
kurias savo straipsniuose dėl lietuviškosios 
vienybės mini K.D., galėtų būti vienybės 
stabdžiais, tačiau aš gyvais pavyzdžiais nu 
rodžiau, kad šiuo laiku jos nėra tokiais 
stabdžiais arba nėra tikraisiais stabdžiais.

Nesuprato (arba atidžiai neskaitė) mano 
straipsnio tas, kuris tvirtina, kad aš esu 
rašęs, jog dvasiškija sudaranti didžiausią 
į Sibirą ar kitur ištremtųjų dalį. Gerb 
skaitytojai man atleis, kad pakartosiu tą 
savo sakinį: „imant procentiškai pagal įvai 
rių proefsijų gyventojų skaičių, didžiausią 
procentą į Sibirą tremiamųjų sudaro dva
siškija“. Bendru skaičiumi, be abejo, dau
giausia ištremta ūkininkų, nes jų daugiau
sia Lietuvoje yra. Tačiau jeigu paimsime 
Lietuvoje gyvenusių 100 ūkininkų ir 100 
dvasiškių, tai'pastarųjų buvo daug dides
nis nuošimtis ištremtas į Sibirą, kaip ūki
ninkų. Žinoma, tikslus tremiamųjų pro
centas sunku nustatyti, bet nujausti gali
ma. Visa Lietuva labai daug nukentėjo ir 
kenčia, tačiau vargiai ar yra dar kuri kita 
Lietuvos gyventojų kategorija, kuri taip 
aštriai būtų paliesta. Ir tai buvo pasakyta 
ne pasididžiavimui ar kitų žeminimui 
(gink, Dieve!), o tik patvirtinimui, kad pa
vergtajam kraštui tikėjimas yra giliai su 
sijęs su lietuvybės išlaikymu ir nėra koks 
nors „hobby“, nes už jį ten apmokama mil
žiniška auka.

Gal būt, netikinčiam atrodys labai sąmo 
jingas humoras, jeigu tikėjimas bus vadi
namas „hobby“ (apsaugok, Viešpatie, nuo 
tokio humoro!), bet tikinčiam tai yra aiš
kus pasityčiojimas ir net užgauliojimas. 
Šventi dalykai turi būti šventai gerbtini. 
Vaikas, pavadindamas tėvą kvailiu, jo to
kiu nepadarys, tačiau tokiu vaiko elgesiu 
pasipiktins ne tik pats tėvas, bet ir paša
liniai (nors pačiam vaikui tai atrodytų ir 
humoras).

Labai gaila, kad K.D. neatskiria tikėji
mo nuo politikos tik dėl to, kad užkliūva 
dvasiškijos politinė įtaka. Tačiau, taip gal 
vojant, nebus galima nė medicinos nuo po
litikos atskirti, nes juk ir gydytojai ne
vengia politikoje dalyvauti...

EUROPOS LIETUVIŠKOJI PERIODIKA

Darbininkų Balsas, Lietuviu Profesinių 
Sąjungų Grupės egzilėje biuletenis, reda
guojamas J. Vilčinsko, 1957 m. birželis. Nr. 
6 (12). Turinyje: vedamasis „Kelias į lais
vę“, A. Z. „Profesinės Sąjungos Anglijo
je“, J. Būrelio „Vokietija rinkimų išvaka
rėse“, Dr. K. Valterio „Socialinė medici
na“, inž. A. Funko „Nepastovi darbo savai
tė“, V. Grinkaitės „Konstitucija remia mo
teris“, kiti straipsniai — „Praeities pėd a- 
kais“ (iš Prof. Sąjungų istorijos Lietuvo
je), „Egzilų konferencija“ ir kronika.

Bolševizmo pabaisa
Pasaulio istorijoje dar niekad taip ne- 

siautė baisios demoniškos tamsiosios jė
gos, kaip mūsų laikais, terorizuodamoš 
žmones per bedieviškąjį komunizmą Sovie
tų Sąjungoje. Bolševizmas su nepaprastu 
įnirtimu anapus geležinės uždangos kovoja 
prieš visa, kas žmogui šventa, išplėšda
mas laisvę, žmogų nuvertindamas į priver
čiamųjų darbų įrankį, ištisus laukus nusė
damas nekaltai nužudytųjų kūnais. Ken- 
čančiųjų pagalbos šauksmai iš sovietų tiro
nijos koncentracijos stovyklų ir kalėjimų 
šalia savęs jaučia gynėją — Šv. Tėvą PIJŲ 
XII, kuris balsu ir veiksmu, labai dažnai 
vienintelis iš didžiųjų valstybės vyrų, mo
rališkai gina pavergtųjų teises, palaiko ir 
šaukia prispaustiesiems Laisvės atstaty
mo. Kaip tik šių įvykių akivaizdoje nese
niai italų kalba pasirodė didelė knyga, pa
vadinta „Tylos Bažnyčia žvelgia j Romą“. 
Pasauliui duodami nauji dramatiški doku
mentai apie šiurpųjį kančios kelią, kuriuo 
eina čekai, kiniečiai, kroatai, Latvija, Lie
tuva, Lenkija, rumunai, slovakai, slovėnai, 
ukrainiečiai, nauju didvyriškumu iškilusi 
Vengrija, kurioje bolševikai su tankų ir 
mongolų masėmis bandė pasaulį įtikinti, 
kad kovoją prieš „fašistų“ grupes.

Visi yra šaukiami ginti krikščioniškąją 
kultūrą nuo to baisiojo priešo. Komunizmo 
vadai, matydami ,kad visi trokšta taikos, 
apsimeta esą taikos skleidėjai pasaulyje, 
o patys kuo smarkiausiai ginkluojasi. Ne
trūksta nė tokių, kurie, matydami šiokių 
tokių paskutiniais laikais padarytų bolše
vikų įstatymuose pakeitimų, daro išvadą, 
jog komunizmas esąs pasiryžęs atsisakyti 
savo pagrindinio dėsnio — kovoti prieš 
Dievą. Jau seniai Popiežius iš Romos šau
kė: Tikintieji, nesiduokite apgaunami! Ko
munizmas iš esmės yra nedoras, su juo ne
turi bendradarbiauti nė vienas, kas nori 
apsaugoti krikščioniškąją kultūrą! Kaip ga 
Ii laikytis žmonių santykiai vienų su ki
tais, kokią galią gali turėti sutartys, jei 
trūksta sąžinės laidavimo, jei nėra tikėji
mo į Dievą ir Dievo baimės? Atmetus Die
vą, griūna visas dorovės įstatymas, ir ne
bėra priemonės, kuri įstengtų sustabdyti, 
kad ir pamažėl, bet neišvengiamai vykstan 
tį tautų, šeimų, valstybės ir pačios kultū
ros smukimą. Ne atominės bombos, bet Die 
vo Įsakymų užlaikymas ir vykdymas iš
gelbės pasaulį nuo bolševizmo pabaisos!

P. Dauknys, MIC

Pamaldos
NOTTINGHAM — liepos 14 d., 12.15 vai.
BRADFORD — liepos 21 d., 12.30 vai.

LIETUVOJE MIRĖ A. BORTKEVICIUS
Gauta žinia, kad š.m. gegužės 17 d. Kau

no ligoninėje mirė ekonomistas—Antanas . ... 
Bortkevičius. Palaidotas gegužės 19 d. Kle
boniškių kapinėse, nuo Neries pusės. Laido 
tuvės buvo iškilmingos. Laidojo įstaigos 
lėšomis, buvo daug gėlių ir didelė. minia- 
žmonių.

Velionis buvo kilęs iš gausias ūkininkų 
šeimos, antras iš aštuoniolikos vaikų. Vidu 
rinį mokslą išėjo Šiauliuose, o aukštąjį 
Kaune. Mokydamasis ir vėliau, priklausė 
katalikiškoms draugijoms ir organizaci
joms. Visą savo gyvenimą buvo blaivus ir 
giliai tikintis. Savo švelniu, ramiu būdu 
buvo įsigijęs pagarbos bendradarbių tar
pe. Buvo gražus pavyzdys ne tik savie
siems, bet ir tiems, kam jį teko pažinti. Vi-, 
są laiką dirbdamas Ūkio Banke, atliko sa
vo pareigas teisingai ir sąžiningai.

Paliko liūdinčią žmoną, motiną, sesutes, 
brolius ir visą eilę giminaičių ir draugų.

Br. G.

(E) Linų kuliamosios esą statomos Šilu
tės tarprajoninėse mašinų kapitalinio re
monto dirbtuvėse. Nuo pereitų metų iki da 
bar išleista 750' tokių mašinų. Dabar pra
dėtos gaminti linu mynimo mašinos, kurių 
iki spalio mėn. būsią pagaminta daugiau 
kaip 700.

IŠ PENŲ SUKRAUNAMI SVARAI. Aukokime nors ir penus Džiamborės Fondui!

POVILAS ABELKIS

ŠILAS SERGA
Praėjo kelios dienos, o ligoniui nei nuo 

vaistų, nei nuo adatos ne tik nebuvo ge
riau: jis dar blogėjo. Kur įleido į raumenį 
vaistus, susimetė guzas ir ėmė kasdien di
dėti. Tai matydama, Šilienė nusiuntė ber
ną pas Auskį, bet šis, sužinojęs, kad auga 
guzas, kiek nustebo, ilgai vaikščiojo po 
kambarį, galvą užvertęs aukštyn, ir paga
liau tarė:

— Vaistai traukia ligą į koją; jei pra
trūks — išgys. — Davė dar trinamųjų vais 
tų, o jei tai negelbės — nieko jis nebegalįs 
padėti.

Ir šiems vaistams negelbstint, buvo 
parkviestas iš valsčiaus miestelio kitas 
šundaktaris, Daračiu Raišuoju vadinamas. 
Jis buvo žemo ūgio, ilgais plaukais, ant pe 
čių sugulusiais, smaila barzdike, nors jau 
senas, bet judrus žmogelis.

Įėjęs kambarin, jis pirmiausiai pasisvei
kino su šeimininke, prisakė jai visokių pa
gyrų ir tik tada ėmėsi žiūrėti ligonio, šis 

laikas nuo laiko imdavo kliedėti, ir su juo 
nebebūdavo galima jau susikalbėti.

Išsiteiravęs, nuo ko susirgo ir kuo skun
džiasi, priėjo prie paties ligonio, palytėjo 
nosies galiuką, pažiūrėjo ausin, anot jo, 
ar nevarva, pakuteno kairiosios kojos di
dįjį pirštą, iš jo esą galima spėti apie šir
dies veikimą, pasklaidė barzdos plaukus 
ir vėl grįžo prie kojų, pakuteno padus ir 
ėmė purtinti barzdikę:

— Blogai, labai blogai: širdis išsiplėtu
si, ant kepenų auga akmens, o be to, pikto 
sios dvasios yra apsėdusios jį.

Lyg šiems žodžiams patvirtinti ligonis 
ėmė visaip vartytis lovoje ir kliedėti:

— Atstokite... atsitraukite nuo manęs... 
aš... aš... atiduosiu... grąžinsiu Eišiškes... 
Ne... ne... nebeskriausiu naš... Paleiskite. 
Paleiskite... Nelaužkite krūtinės... Stasyte! 
Gelbėk... Ot, taip, grąžinsiu tau bočių...— 
Ir jis mėgina šokti iš lovos.
stiklinės ir įsmeigtos į Daratį Raišąjį, lyg 

norėtų persmeigti jį. Šis, išsigandęs to vaiz 
do, spruko užstalėn.

Šilienė, išgirdusi kliedėjimą, paraudo, 
bet, kad Daratė nepastebėtų, prišoko prie 
vyro ir ėmė tramdyti jį. Ligonis spyrėsi iš 
visų jėgų, nepasidavė paguldomas ir vis 
rėkė:

;— Grąžinsiu, atiduosiu!
Pagaliau nuvargęs ir nusilpęs krito lo

von ir pusbalsiu vis kažką murmėjo, o ši
lienė, matyti, nenorėjo, kad pašaliniai tai 
girdėtų. Todėl ji paprašė „daktarą“ užeiti 
į kitą kambarį užkąsti. Šis labai apsidžiau
gė pakvietimu. Palikusi ligonį vieną, šei
mininkė, įkišusi galvą virtuvėn, riktelėjo 
dėl viso ko Petrei, kad pažiūrėtų ligonio; 
ir nuėjo į gretimą kambarį.

Šilienė nesigailėjo valgių, vaišino „dak
tarą“, norėdama, kad jis užmirštų ligonio 
kliedint pasakytuosius žodžius. Juk jis ga
lėjo juos paskleisti po visą apylinkę. Kiek 
užkandus ėmė tartis dėl ligonio:

— Tur būt, nėra vilties, kad beišgytų 
tas mano vyrelis, — tarė ji ir padarė liūd
ną veidą.

Šis žmogelis buvo apsukrus ir mokėjo 
žmonių akyse greit išskaityti jų mintis. Iš 

Akys buvo jos veido pakitėjimo žinojo, ką reikia atsa 
kyti.

— Gaila, bet maža vilties... — tarė jis 
ir palingavo galvą.

— Kad tik ne taip staigiai...
Šis pagalvojo: iš karto nesuprato, ką no 

rėjo tuo pasakyti.
— Žinoma, geriau, kad kiek pasitaisytų 

ir paskiau... taip iš lėto... Ar ne?
— Žinoma, iš lėto... — kiek pagalvojusi 

tarė: — apsiprastum su tuo...
Matyti, bijo apkalbų — pamanė sau' — 

ir nori, kad ilgiau visa ceremonija užsitęs
tų, reikia išnaudoti progą...

— Aš galiu duoti tokių vaistų, kurie 
kiek atgaivins, patęs gyvenimą... Išgydyti 
vis 'tiek negalima... Tik tie vaistai brangiai 
kaštuoja. Aš čia su savimi neturiu jų- 
Įduosiu bernui grįžtant, ir parveš.

Dėl . kainos greit susitarė. Šilienė dar ir 
dešrų pridėjo, ir džiovintą sūrį, ir kapą 
kiaušinių, šis įsakė, kad tų vaistų, kuriuos 
bernas parveš, niekam neturinti patikėti, 
pati privalanti davinėti ligoniui.

Parvežtus vaistus stropiai davinėjo, o 
kambarį visą laiką, kaip buvo jo įsakyta, 
smilkė nurodytomis žolėmis, kad išbaidyti) 
piktąsias dvasias, bet niekas negelbėjo — 
Šilas ėjo blogyn ir blogyn.

Sekmadienį Vincas, nuėjęs miestelin ir 

sukdamas bažnyčion, pastebėjo ratą žmo
nių pašventory. Iš įdomumo ir jis priėjo 
pasižiūrėti, ko tie vyrai buvo čia sustoję. 
Vidury rato stovėjo Daratė Raišasis ir aiš
kino, rankomis mosikuodamas į visas pu
ses, lyg vėjinio malūno sparnais, kažką 
apie ligas ir jų gydymą.

Vincui priėjus, vienas iš vyru paklausė:
— Kad jau taip viską supranti ir gali 

išgydyti, tai kodėl vakar savo dukrą pa
laidoj ai?

__ E, čia buvo visai kas kita. Joje buvo 
susimetusios dvi ligos, priešingos viena ki
tai. Vaistai, kurie silpnina vieną ligą, pa
deda antrajai, o vaistai, kurie užmuša ant 
rąją — padeda įsigalėti pirmajai. Ir štai 
šiuo atsitikimu aš buvau bejėgis, ir mano 
duktė turėjo mirti.

Kai kurie vyrai nusijuokė, išsikrapštė 
iš pypkių pelenus, nusispiovė, susidėjo ci- 
lušes į kišenes ir nuėjo bažnyčion, o su 
jais ir Vincas, ir tik maža saujelė žioplių 
liko klausyti jo pasakojimų.

Vincas parėjęs vakarienės metu papa
sakojo šį atsitikimą. Šilienės veidas apsi
niaukė, bet ji nieko nepasakė.

(Pabaiga)
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PRIEŠATOSTOGINIS „E. LIETUVIS“
Liepos 24 d. Nidos spaustuvė pradeda 

dviejų savaičių atostogas. Dėl to priešatos- 
toginis padidintas „Europos Lietuvio“ nu
meris bus spausdinamas liepos 20-21 dieno 
mis. Kas norėtų pasinaudoti šiuo numeriu 
neatidėliotiniems pranešimams, privalo pri 
siųsti juos iki liepos 21 d.

Poatostoginis numeris bus spausdinamas 
rugpiūčio 7 dieną.

EKSKURSIJA SODYBON
Šį sekmadieni autobusas nuo Londono 

Lietuvių bažnyčios į Lietuvių Sodybą 
Headley Park išeina 9.30 vai. Dar yra iais 
vų vietų. Užsakytas gražus autobusas. Va
žiuokime sekmadienį praleisti ir atsigauti 
gražioje gamtoje ne kitur, o tik į savo lie 
tuvišką vasarvietę! Užsakydami vietas te- 
lefonuokite Petrui Bulaičiui — CAN 5164, 
arba į Lietuvių kleboniją — SHO 8735.

LANKĖSI MINISTERIS S. LOZORAITIS
Grįždamas iš Jungtinių Amerikos Valsty 

bių .pakeliui Londone buvo sustojęs Liet. 
Diplomatijos Šefas Ministeris Stasys Lozo 
raitis. Penktadienį, liepos 5 d. vakare jis 
buvo Londono Lietuvių Politinio Klubo 
svečias ir čia pasidalijo mintimis dėl tarp 
tautinės padėties ir lietuviškųjų reikalų.

RUOŠIASI IŠVYKTI JUOZAS SENKUS
Visuomenininkas ir žurnalistas Juozas 

Senkus su šeima netrukus ruošiasi palikti 
Londoną ir pradėti kurtis Kanadoje. Didž. 
Britanijoje Senkai yra išgyvenę visą de
šimtmetį.

NAUJAS POLIT. KLUBO PIRMININKAS
Išvykdamas į Kanadą, iš Londono Lietu

vių Politinio Klubo seniūno pareigų pasi
traukė jo steigėjas ir ligšiolinis vadovas J. 
Senkus. Naujuoju seniūnu išrinktas Petras 
B, Varkala..’

GRĮŽO ATOSTOGŲ
Pereitą savaitę iš Romos grįžo studentas 

klierikas Jonas Bulaitis — Šv. Kazimie
ro kolegijos auklėtinis, keletos savaičių 
praleisti pas savo tėvus. Aukštuosius teo
logijos mokslus studijuoja tarptautiniame 
Gregorianumo universitete. Studijos vyks
ta gana sėkmingai, ir apie šias Kalėdas jau 
gaus , kunigystės šventinimus. Jau įsigijo 
pirmuosius akademinius laipsnius.

ŠEIMŲ ŠVENTĖS
DBLS Londono I sk. paties pirmininko 

šeima sulaukė naujo bendruomenės nario! 
Pereitą sekmadienį. Lietuvių bažnyčioje bu 

-—o ĮmJerilr&tytsnr-—Bcmardae-Hcnrikas-Lai 
mutis Kasparas, gimęs gegužės 21 d. — 
Stanislovo ir Angelės Kasparų pirmasis 
sūnus. Krikšto tėvai buvo iš Nottingha- 
mo atvažiavę svečiai — Danutė ir Vilius 
Fidleriai.

Tą patį popietį buvo pakrikštyta ir Ma
ri j a-Magdalena-Birutė, gimusi gegužės 30 
d., Jūozo ir Marijos Kazlauskų dukrelė. Pa 
tyš tėvai tikri londoniškiai — čia gimę ir 
užaugę. Krikšto tėvai buvo Petronėlė ir 
Juozas Kalėdos.

MIRĖ PR. POŠKUS
Liepos 5 d. Londone mirė lietuvis Pra

nas Poškus. Liepos 9 d. palaidotas Leyton 
kapinėse.

ADRESŲ REIKALU
Iš atstovų pasisakymo praėjusio DBLS 

suvažiavimo metu paaiškėjo, kad kai ku
rie lietuviai yra gavę vienos siuntinių fir
mos reklamines brošiūras, nors tų lietuvių 
adresai firmai negalėjo būti žinomi. Suva 
žiavimo metu nei Sąjungos, nei LN Bend
rovės Valdybos negalėjo duoti paaiškini
mo, nes jos tų dalykų nežinojo. Atstovų 
buvo teigiama, kad adresai turėjo būti gau 
ti iš centro, ir dėl to visai neteisingai bu
vo įtartas buvęs „E.L.“ redaktorius p. Dau 
noras. Už įvykusį nemalonumą p. Dauno
rą nerezervuotai atsiprašome.

Išaiškinus ši reikalą, duodame visuome
nei tikslius faktus apie šį nemalonų įvykį.

Vienas LN B-vės tarnautojas savo lais
vu laiku padėdavo siuntinių firmai išvers
ti lietuviškus laiškus. Ta firma paprašė jį 
išsiuntinėti jos reklamines brošiūras lietu 
viams, kurių adresus jis žino. LN B-vės 
tarnautojas, pats savo atsakomybe ir nie
kam nežinant, išsiuntinėjo dalį tų brošiū
rų, pasinaudodamas Nidos Knygų Klubo 
adresais. Čia reikia įsakmiai pabrėžti, kad 
siuntinių firma lietuvių adresų negavo ir 
jų neturi, o tik jos brošiūros buvo išsiun
tinėtos mūsų tarnautojo. Šis tarnautojas 
yra sąžiningas ir uolus lietuvis, stambus 
akcininkas ir LN B-vėj dirba beveik nuo 
pat jos įsikūrimo. Tačiau, atsižvelgiant į 
tai, kad dėl jo neapgalvoto elgesio buvo pa 
žeistas mūsų griežtas principas be savinin 
ko žinios niekam neduoti adreso, šis tar
nautojas toliau negalėjo likti tarnautoju 
LN Bendrovėje.

Patikiname visus, kad centre skrupulin
gai laikysimės taisyklės neišduoti lietuvių 
adresų niekam, be adreso savininko suti
kimo.

LN Bendrovės Valdyba

PAIEŠKOJIMAI
, LUKŠIŪTĖ Anelė, kilusi iš Padvarniškių 
k., Pajavonių valse., Vilkaviškio apskr., 
prašoma atsiliepti „Europos Lietuvio“ ad
ministracijai.

Šiaulietis Romas-Romualdas ŽILINS
KAS, prieš kelis metus gyvenęs Derby. Jis 
pats ar žinantieji apie ji prašomi pranešti 
„Europos Lietuvio" redakcijai. (S)

BRADFORDAS
Pirmoji komunija

Liepos 7 d. Bradfordo lietuviai buvo liu 
dininkai įspūdingos šventės, kurios ilgai 
nepamirš. Tą dieną dvi jaunutės lietuvai
tės — Birutė Balčiūnaitė ir Regina Vara- 
navičiūtė — apsirengusios baltutėmis suk
nelėmis ir apsigaubusios baltais velionais, 
apkaišytais rūtų šakelėmis, pirmą kartą 
priėmė šv. Komuniją.

Tą sekmadienį St. Ann's bažnyčioje lie
tuviai buvo itin gausiai susirinkę. Suvažia 
vo ir iš arti ir iš toli. Pamaldų metu dvi 
solo giesmes įspūdingai pagiedojo Jonas 
Kasparavičius, vargonais pritariant Tef. 
Burokui. Itin šiltai visus nuteikė „Avė Ma 
ria“ giesmė, tokia artima savo nuotaika ir 
įspūdinga išpildymu. Be to, lietuvišką nau 
ją giesmę solo pagiedojo Vandutė Galbuo 
gyte, jauna lietuvaitė, kuri jau ne pirmą 
kartą drąsiai pasirodo viešumoje.

Po pamaldų kun. kapelionas prirašė abi 
mergaites prie rožančiaus ir škaplieriaus, 
apdovanojęs jas atmintinais paveikslais. 
Savo pamoksle ,kurj specialiai skyrė di
džiosios šventės dalyvėms, pasidžiaugė jų 
iškilme, primindamas, kad jos nepamirštų 
ne tik Dievo, bet ir Tėvynės, visuomet bū 
damos pavyzdingos ir geros.

Po visų iškilmių šeimynines vaišes abie
jų mergaičių garbei surengė ponai Varana 
vičiai. Jaunutės, šventiškai nusiteikusios 
mergaitės, apsuptos tėvų ir artimųjų, sėdė 
jo garbingiausioj prie stalo vietoj ir stip
rinosi, besidalydamos dienos įspūdžiais. , 

j. k
MANCHESTERIS
Padėka

Ryšium su įvykusiu vardinių pobūviu 
Manchesterio Lietuvių Soc. Klubo patalpo
se, Lietuvių Veteranų S-ga „Ramovė“ Man 
chesterio skyriaus valdyba reiškia padėką 
klubo valdybai už patalpas, kuriomis pasi
naudojome visai laisvai, taip pat esame dė 
kingi už visus daiktus, kurie mums buvo 
reikalingi mūsų rengiamam pobūviui. Nuo 
širdžiausią padėką turime išreikšti musų 
šeimininkams p.p. J.M. Navickams už pa
ruošimą maisto, kad nesigailėjo susitruk
dyti sau poilsio laiko, tikrai su idėja rūpi
nosi, paruošė ir papuošė tikrai lietuviško
mis tradicijomis, ir lietuvišku maistu, taip 
kad kiekvienas atvykęs svečias stebėjosi, 
kas galėjo šitaip paruošti puikiai ir skonin 
gai. Taip pat dėkojame p. Virbilienei, kuri 
irgi, nesigailėdama laisvalaikio, atvyko pa 
dėti sutvarkyti p. Navickienei — paruošti 
stalus mūsų rengiamam pobūviui. Reiškia
me padėką klubo sekretoriui p. K. Bačans- 
kui ir baro vedėjui p. J. Milakniui už pa
dėjimą paruošti ir sutvarkyti stalus bei sė
dimas vietas. Reiškiame padėką p. A. Ja
kimavičiui, kuris rūpestingai ėjo savo pa
reigas, aprūpindamas svečius jiems skir
taisiais gėrimais. Taip pat reiškia nuošir
džią padėką ir visiems svečiams, kurie da
lyvavo musų suruoštam pobūvyje.

LVS Manchesterio Sk. Valdyba

KETTERINGAS
Nėra kito tokio mažo skyriaus, kaip 
Ketteringas!

Birželio 29 d. DBLS Ketteringo skyrius 
iškilmingai paminėjo savo veiklos dešimt
metį. Susirinkimą atidarė valdybos pirijii- 
ninkas A. Pužauskas, nušviesdamas sky
riaus kelią per dešimtį metų ir paryškin- 
dams atliktus darbus. Skyrius gimė didelė 
je vyrų stovykloje Boughton, vėliau atgi
mė 1949 metais Little Adington vardų ir 
paliau 1950 m. pabaigoje persikrikštijo Ke 
tteringo Skyriaus vardu. Per 10 metų sky
riaus narių eilėse buvo per 100 narių. 
Šiandien dar narių sąraše yra 9 pavardės, 
kurios per visą dešimtmetį be pertaukos 
aktyviai dalyvavo ir dalyvauja skyriaus 
veikloje. Per praėjusius 10 metų įvairiems 
lietuviškiems reikalams aukomis, mokes
čiais ir kitaip ■ surinkti pinigai siekia 700 
svarų. Į Vokietiją vargstantiems tautie
čiams pasiųsta keliolika rūbų ir maisto 
siuntų. „Jei mes, Ketteringo lietuvės ir lie
tuviai“, baigė savo žodį A. Pužauskas, „ne 
pavargdami ir nežiūrėdami slenkančių me 
tų, nuolat laikysimės krūvoje ir vienas ki
tą mylėdami, vienas kitam padėdami, da
rysime kiekvienas, ką galime, Lietuvos iš
laisvinimui ar savo bendruomenės išlaiky
mui, tai būkime tikri, kad per ateinantį 10 
metų, jei tiek mūsų tremtis užsitęs, pada
rysime dar daugiau“.

Toliau sekė skyriaus garbės narės ang
lės Miss E. Charlton žodis. Ji papsakojo su 
sirinkusiems, kaip 1948 metais jai teko su 
sipažinti su lietuvių šeima ir, kaip slen
kant laikui, ši pažintis išsirutuliojo ir iš
sivystė. Kalbėdama apie praeitį, Miss 
Charlton pastebėjo: „Praėjusieji 10 metų 
jums nebuvo lengvi. Jūs palikote savo myli 
mą šalį ir a.tvykote į Northamptonširą tuš
čiomis rankomis. Jūs tačiau atsinešėte kai 
ką daug svarbesnio už žemės turtus — 
stiprų katalikų šalies tikėjimą, meilę Lie
tuvos menui ir papročiams ir kietą pasiry
žimą ištverti ir nugalėti visas kliūtis. Man 
rodos, jūs galite su pasididžiavimu pažvelg 
ti praeitin. Kalbos kliūtys tapo nugalėtos, 
daugelis įsigijote ir įsirengėte namus, jū
sų vaikai gavo katalikišką auklėjimą, ir 
jūs išmokėte juos savo Tėvynės istorijos 
ir papročių. Ne tik kad jūsų pasiekimai 
yra matomi šioje Northamptonširo daly, 
kurią jūs pasirinkote savo namais, bet ar 
būtų šiandien be jūsų pagalbos ir paramos 
Lietuvių namai Londone? Ar butų lietuvis 
kas laikraštis ir knygų klubas? Ar būtų 
Sodyba Headley Parke? Man rodos, aš ne
klystu sakydama, kad nėra kito tokio ma
žo skyriaus, kaip Ketteringas, kuris būtų 
padėjęs įrengti du kambarius Sodyboje“. 
„Aš esu tikra“, baigė savo kalbą Miss 
Charlton, „kad jei jūs ir toliau aukštai ver 
tinsite ir mylėsite savo Tėvynės Lietuvos 
idealą, jei jūs ir savo vaikus išmokysite 
taip daryti, jei Jūs ir toliau kietai laikysi
tės tų Dievo dovanų, kurias atsivežėte iš 
savo krašto, tai anglų-lietuvių santykiai 
augs, klestės ir visa kas eis gerai“.

Trumpais žodžiais Ketteringo skyrių 
sveikino DBLS Northamptono Skyriaus 
pirmininkas A. Barančiukas, DBLS Corby 
Skyriaus pirmininkas M. Vareika ir ukrai 
niečių tautinės organizacijos atstovas V. 
Stirkalo. Raštu atsiųsti sveikinimai buvo 
perskaityti A. Pužausko. Sveikino DBLS 
pirmininkas M. Bajorinas, kapelionas kun. 
P. Dauknys ir vienas iš Ketteringo sky
riaus steigėjų — A. Žukauskas.

Iškilmingoji susirinkimo dalis buvo baig 
ta Lietuvos Himnu. Po arbatėlės sekė kas
dieniška susirinkimo dalis — atstovo pra
nešimas iš Suvažiavimo darbų ir diskusi
jos. p.

VOKIETIJA
RENDSBURG

Birželio 30 d. prie pirmosios komunijos 
stovykloje priėjo S. Peškytė. Iškilmingas 
pamaldas atlaikė kun. V. Šarka, atvykęs 
iš Hamburgo.

Ta proga kun. V. Šarka su Apylinkės 
seniūnu L. Stelmoku dvi dienas lankė pri
vačiai kaimuose gyvenančius lietuvius, pa 
darydami apie 300 km. kelio. Tautiečiai 
buvo aprūpinti literatūra, spauda, pastip
rinti dvasioje, pagal išgales patarta jiems.

Bendruomenė ir šiais metais sutvarkė— 
atnaujino visų čia palaidotų lietuvių ka
pus. Kaštavo 60 DM. Lėšos gautos iš Apy
linkės kasos ir pavienių tautiečių aukų.

Iš Kanados — Toronto atvyko pasisve
čiuoti ir savo tėvelių aplankyti p. Tarvy- 
dienė-Kaminskaitė (savo metu gyvenusi 
Anglijoj). Jos motinai p. Kaminskienei tuo 
laiku buvo reikalinga daryti operaciją. 
Prieš savaitę jinai jau grįžo iš ligoninės ir 
namuose, dukters priežiūroje, baigia sveik 
ti.

Iš Šlezvig-Holšteino krašto vokiečių val
džios gauta DM 75, — lietuviškom knygom 
ir plokštelėm pirkti.

PRANCŪZIJA
Iš studentų gyvenimo

Ričardas Bačkis š.m. birželio 28 d. bai
gė Paryžiaus Teisių Fakultetą, įsigydamas 
licenciato laipsnį. Prieš porą metų jis įsi
gijo Politinių Mokslų Instituto (ekonomi
nės sekcijos) diplomą. Nuo š. m. liepos 8 d. 
jis atlieka stažą vienoje tarptautinėje bend 
rovėje, kaip personalo direktoriaus padėjė
jas.

Audrys Bačkis baigė St. Sulpice Kunigų 
Seminarijos filosofijos skyrių, įsigijęs fi
losofijos bakalaureatą Paryžiaus Katalikų 
Institute. Nuo š.m. rudens jis išvyksta Ro 
mon (Šv. Kazimiero Lietuvių Kolegijon) 
studijuoti teologijos Gregoriano universi
tete.

Studentė Ada Martinkutė š.m. gegužės 
mėn., metusi studijas Paryžiuje, išvyko j 
Braziliją aplankyti savo tėvelio kapt. K. 
Martinkaus, gyvenančio Rio de Janeiro.

Kiti studentai — Jonas Baltrušaitis ir 
Leonas Pabedinskas — sėkmingai tęsia ar
chitektūros studijas, P. Klimas j r. — mate
matiką ir fiziką. Petras Masiulis — medici 
ną. Marg. Macevičiūtė praeitais mokslo me 
tais dirbo Laisvosios Europos Kolegijos 
Studijų Centre Paryžiuje.
Prancūzijos Lietuvių Bendruomenė 
paminėjo deportacijas

Š. m. birželio 23 d. Paryžiuje ir Mulhou
se Prancūzijos lietuviai surengė 1941 m. 
deportacijų paminėjimus iškilmingomis pa 
maldomis, kuriose dalyvavo lietuviai ir 
prancūzai. Paryžiuje pamaldas atlaikė bu
vęs politinis kalinys kun. J. čekavičius, o 
Mulhouse — kun. J. Petrošius.

Š.m. birželio 30 d. deportacijų diena bu
vo paminėtą Rouen. Pamaldas atlaikė kun. 
Petrošius. Į pamaldas ir iškilmingą susirin 
kimą, kur dalyvavo daug prancūzų, iš Pa
ryžiaus buvo nuvykę Lietuvos Atstovas ir 
ponia Ona Bačkienė, Pr. LB Kraštą Valdy 
bos Pirmininkė.
Naujas prof. J. Baltrušaičio mokslo 
veikalas

Š.m. gegužės mėnesį leidėjas Olivier Pe- 
rin išleido naują prof. J. Baltrušaičio moks 
lo veikalą — „Aberrations-ųuatre essais 
sur la legende des formes“.

Ponai Perrin gegužės 28 d. veikalo pasi 
rodymo proga surengė koektailį, kuriame 
dalyvavo Paryžiaus meno kritikai, istori
kai ir meno ir mokslo atstovai. Veikalas 
susilaukė didelio susidomėjimo. Pr.LŽ

WOLVERHAMPTONAS
šalpos kasa ir mokykla

George salėję įvykęs DBLS Wolverhamp 
tono skyriaus susirinkimas buvo gyvas dis 
kusijomis ir pilnas sumanymų.

Skyriaus pirmininkas D. Narbutas nu
švietė veiklą ir užsimojimus ir padėkojo 
už atsilankymą nariams ir nenariams ir 
pakvietė V. Kelmistraitį padaryti prane
šimą iš suvažiavimo. Pranešimas didesnių 
diskusijų nesukėlė, bet, reikia tikėtis, kad 
jis prasklaidė šiek tiek sutirštėjusį orą, ir 
laukiama dabar įstojant skyriun eilės nau
jų narių. Tai duotų skyriui progos stip
riau pasireikšti.

Palietus Šalpos Kasos klausimą, vieni 
buvo už kasos steigimą prie skyriaus, kiti 
už visiškai atskirą. Dauguma pasisakė už 
atskirą. Įstatams paruošti išrinkti V. Nar
butas, Ivanauskas ir Kaminskienė.

Kadangi vis priauga mokyklinio amžiaus 
jaunimo, susirūpinta vargo mokyklos stei
gimu. I. Ruginis apsiėmė surasti mokyklai 
patalpą, V. Narbutas pažadėjo surasti mo
kytoją. . V.K.
SPORTAS

Goodyearo krepšininkai laimėjo prieš 
malajiečių studentų komandą 35:33. Good
yearo komandoje žaidė du lietuviai V. Kar 
nilavičius ir P. Jasionis. Rungtynėms tei
sėjavo V. Kelmistrąitis. Šios rungtynės įvy 
ko Goodyearo sporto šventės proga, ir bu
vo varžomasi visose sporto šakose. Labai 
gaila, kad kiti lietuviai šioje sporto šven
tėje aktyviai nedalyvavo. Buvo matyti pa
žįstamų sportininkų lenkų, ukrainiečių, lat 
vių ir k. Kiekvienas galėtų dalyvauti „vir
vės traukime“, ar kitose ,nors ir jumoristi
nėse lenktynėse.

Ateinantį sekmadienį, 11 v. rytą, visi 
Vilties krepšininkai renkasi treniruotei į 
Goodyearo sporto aikštę. Yra gautas suti
kimas viltiečiams ten treniruotis. Vėliau 
bus galima nusimaudyti ir atsigaivinti ten 
pat Sporto Klube alučiu ar limonadu.

V.K.

LEIGH
DBLS Leigh Sk. susirinkimas

Š. m. liepos 21 d., 5 vai. p.p. Eagle and 
Child Hotel, King street, Leigh, Lancs., 
šaukiamas Leigh skyriaus narių susirinki
mas.

Svečias iš Manchesterio, D. Dainauskas, 
skaitys įdomią paskaitą, be to, susirinku
siems pranešimą padarys S. Ūsas ir A. 
Bruzgys iš metinio atstovų suvažiavimo 
Londone. Kviečiame narius, svečius ir bu
simuosius narius gausiai dalyvauti. Bus ak 
tuali ir įdomi susirinkimo dienotvarkė.

Skyriaus Valdyba

PAIEŠKOJIMAI
NOVICKAITĖ - POVILAITIENĖ, gimusi 

1908 m. ir jos sūnus Leonas, gim. 1935 m. 
Jie patys, ar kas apie juos žino atsiliepti 
šiuo adresu: Lithuanian Legation, 17, 
Essex Villas, London, W. 8.

Džiamborės žinios
Jubiliejinė Džiamborė Sutton Parke pra

sideda rugpiūčio 1 d. ir baigiasi rugpiūčio 
12 d. Oficialiai Džiamborę atidarys Glou- 
cesterio kunigaikštis, uždarymo ceremoni
jas praves Pasaulio Skaučių šefė Olive, La 
dy Baden-Powell.

Rugpiučio 3 d. Džiamborę aplankys Jos 
Didenybė Karalienė Elzbieta II kartu su 
Edinburgo kunigaikščiu Pilypu.

Šiandien Sutton Parke pasiruošimai 
vyksta pilnu tempu: statomas teatras, krau 
tuvės, valgyklos, prausyklos ir t.t. Statybos 
medžiaga — metaliniai rėmai ir brezentas. 
35.000 stovyklautojų sunaudos apie 500.000 
galionų vandens per dieną. Tam tikslui sta 
tomi 30 pėdų aukščio bokštai, kuriuose 
tilps vandens tankai bendros 250.000 galio 
nų talpos. Nutiesta daugiau kaip 20 mylių 
ilgio vamzdžių vandeniui atvesti į pasto- 
vykles ir jam nuleisti.

Dar kelios savaitės, ir Sutton Parkas pa
virs palapinių miestu su visa kuo, kas rei 
kalinga vidutinio didumo miestui: su sa
vo bažnyčiomis, bankais, krautuvėmis, paš 
to įstaigomis, telefono centrine, ligonine, 
skautų ugniagesių komandomis ir sava po
licijos tarnyba. Šio „miesto“ gatvės rug
piūčio mėnesio pirmojoje pusėje bus jud
riausios visame pasaulyje. Taip pat nė vie
nam pasaulio kampe nerasime tiek daug 
atskirų tautybių vienoje vietoje, kaip čia.

Visas Džiamborės plotas padalytas į pen 
kias pastovykles, kurių kiekvienoj tilps po 
5.000 skautų 14-18 metų amžiaus. Rover 
Moot stovykloje bus 5.000 skautų vyčių 14- 
24 metų amžiaus. Skautininkų Indaboje 
taip pat stovyklaus apie 5.000 skautų va
dovų.

Apie Jubiliejinės Džiamborės eigą bus 
smulkiai informuojamas visas pasaulis. Ne 
skaitant didelės invazijos žurnalistų ir fo
tografų iš viso pasaulio, čia savo centrus 
turės BBC ir televizija. Veiks ir radijo mė 
gėjų trumpų bangų radijo stotis.

Džiamborė turės savo laikraštį „Jubilee 
Jurnal“, kuris išeis kiekvieną dieną 12-16 
puslapių dydžio apie 30-40.000 egz. tiražu.

Šis pasaulinis sąskrydis bus ir filmuoja
mas; Garsinę spalvotą filmą pagamins ta 
pati bendrovė .kuri davė „The Conquest of 
Everest“.

Liet. Džiamborės Fondas dėkoja
Paskutiniuoju laiku aukojo: LRS Nottin 

ghamo skyrius 1 sv.; Stoke-on-Trent lietu
viai per J. Rentelį 1 sv. 13 šil.; p. K. Plukas 
Londone 1 sv. ir kun. J. Gutauskas Glas
gow 1 sv.

Visiems aukotojams širdingai dėkojame 
ir laukiame daugiau tautiečių, kurie padi
dintų dar vis negausias aukotojų gretas, 
ps. J. Bružinskas, DF Įgaliotinis Anglijai, 

46, Springcliffe, Bradford 8. Yorks.

Paieškomos nakvynės
Džiamborės lietuvių kontigento sudėtyje 
atvažiuoja 14 lietuvių skautų iš Vokietijos. 
Nuo liepos 28 d. iki rugpiūčio 13 d. jie sto 
Vyklaus Sutton Coldfielde, prie Birming- 
hamo. Po stovyklos jie norėtų dar savaitę 
paviešėti Anglijoje ir bent truputį susipa
žinti su šiuo kraštu. Ypač prašo, kad ap- 
nakvydintume juos Londone.

Kreipiamės todėl į mielus tautiečius ir 
ypač į Londono lietuvių bendruomenę, pra 
šydami suteikti nakvynę skautams iš Vo
kietijos, kurių daugumą sudaro Vasario 16 
Gimnazijos mokiniai.

Galintieji priimti vieną ar daugiau skau 
tų, maloniai prašomi pranešti šiuo adresu: 
V. Fidleris, 48, Henry Rd., West Bridg- 
ford, Nottingham.

COVENTRY
Paminėjome dešimtmetį

Liepos 6 d., šeštadienį, Coventrio sky
rius paminėjo savo dešimtmetį. Lygiai 
prieš dešimt metų atvykę pirmieji lietu
viai (DP) — Europos savanoriai darbinin
kai, apsigyveno Coventryje, Brooklands 
Ind. Hostel. Sumanesniųjų iniciatyva ir bu 
vo įsteigtas DBLS Coventrio skyrius, ku
ris ir iki pat šiai dienai tebėra gyvas ir 
veiklus. Tikimasi, kad jis ir toliau bus 
veiklus, net iki tol, kol išmuš laisvės va
landa mūsų pavergtajam ir teriojamajam 
kraštui, kada ne tik visi po visą pasaulį 
išblaškyti lietuviai, bet ir mes, coventrie- 
čiai, grįšime namo, iškentėję šią sunkią 
ir neteisėtą tremtinio dalią.

į šį dešimtmečio paminėjimą suplaukė 
per 250 lietuvių ne tik iš Coventrio, bet ir 
iš kaimyninių kolonijų: Nottinghamo sk. 
p-kas Bivainis ir Kiburas dalyvavo su 30 
žmonių ekskursija; Birminghamo sk. p-kas 
Zokas su keletu savo sk. žmonių; Wolver- 
hamptono sk. p-kas Narbutas su ponia ir 
nemažas skaičius to skyriaus žmonių.

Skyriaus p-kas J. Kazlauskas, atidary
damas minėjimą, pasakė kalbą, apibrėž
damas skyr. istorinę gyvavimo eigą. Jis 
savo žodyje pastebėjo, kad prie sk. veiki
mo pagyvėjimo nenori prisidėti tie, kurie 
ne tiktai galėtų, bet turėtų prisidėti.

Po to kaimyninių skyrių pirmininkai ta
rė Coventrio skyriui draugišką savo žodį. 
Toliau sekė šokiai-žaidimai ir palaisty- 
mas, „kad nedulkėtų“. „Šėriau žirgelį“ ne
buvo dainuota. P.Š.

MANCHESTERIS
Dėmesio! Dėmesio!

Nepamirškime, kad Lietuvių Veteranų 
S-gos „Ramovės“ Manchesterio skyrius 
1951 m. liepos 13 d. Blackley Institute sa
lėje ruošia iškilmingą

Dariaus ir Girėno minėjimą.
Programoje: paskaita, kurią skaitys Dr. 

K. Valteris, o įvairią ir įdomią meninę pro 
gramą išpildys Bradfordo „Atžalynas“. 
Kviečiame visus iš arti ir iš toli atsilanky
ti į šį garbingą minėjimą. Vietos užteks. 
Sutilpsime. Gros puiki kapela. Veiks užkan 
džių ir gėrimų bufetai.

Pradžia 5 vai. p.p., pabaiga 11 vai. p.p. 
Salė pasiekiama autobusais iš Cannon St. 
Nr.Nr. 17x, 17, 63.

Rengėjai

(E) Lietuvos vaikų namuose esą dabar 
apie 3.600 vaikų, netekusių savo tėvų. Res
publikoje esą 31 vaikų namas. Nauji vaikų 
namai šiais metais bus steigiami Pagė
giuose.

Skautai kviečia
Rugpiūčio 1-12 dienomis kiekvieną pople 

tį skautų Džiamborė bus atidaryta lanky
tojams. Tautiečiai maloniai kviečiami pa
sinaudoti šia reta proga pasižiūrėti didžiau 
šio pasaulio jaunimo subūrimo-, .ir kartu 
aplankyti lietuvius skautus. Mūsiškiai 
skautai kartu su kitais egzilais stovyklaus 
COPENHAGEN pastovyklėj, skautai vy
čiai — ROVER MOOT pastovyklėj. , -

Kasdien po pietų bus įvairių kraštų pa
sirodymai stovyklos arenoj ir teatre. Vaka
rais vyks didžiuliai laužai.

Patogiausia važiuoti traukiniu iki Su
tton Coldfield. Įėjimo mokestis suaugu
siems 2/6, vaikams 1/-.
SKAUTIŠKUOJU KELIU
Stovyklon!

Retai kada Anglijos klimate pasitaiko to 
kia puiki vasara, kaip ši. Saulutė meiliai 
šypsosi ištisas dienas ir, atrodo, žada šyp
sotis ir mūsų tradicinės vasaros stovyklos 
metu Lietuvių Sodyboje, rugpiūčio 3-11 d. 
d. O saulutei šypsantis stovyklavimas yra 
vienas malonumas.

ši stovykla žada ir daugiau malonumų. 
Gal didžiausias visų „malonumų“, tai kad 
visų virtuvės sunkiųjų darbų stovyklauto
jams nereikės dirbti, nes juos atlikti pasi
žadėjo du stiprūs vyrai, kurie stovyklaus 
kartu.

Stovyklos metu bus ypač daug įvairiau
sių žaidimų, nakties žaidimų, lengvų pa
šnekėsiu, kiekvieną vakarą įdomūs laužai, 
na, ir, be abejo, riebus „Taukuotas Puo
das“. Be to, bus suorganizuotos dvi ekskur 
sijos: viena į Džiamborę, kita į Pasaulinę 
Skaučių Stovyklą.

Todėl į šią musų tradicinę vasaros sto
vyklą turėtų suvažiuoti visi skautai, skau
tės ir lietuviškas jaunimas, kad savi tarp 
savų, gražioje gamtoje praleistų aštuonias 
nepamirštamas saulėtas stovyklavimo die
nas.
Registruokimės! - -

Jei galvoji stovyklauti, atsimink, kad 
jau pats laikas užsiregistruoti. Juo anks
čiau užsiregistruosi, juo labiau palengvin
si stovyklos organizacinį darbą, nes, ne
žinant tikro stovyklautojų skaičiaus, sun
ku numatyti, kiek bus reikalinga palapinių 
ir kitų stovyklai reikalingų reikmenų.

Stovyklinis mokestis, įskaitant palapinių 
nuomą ir maistą, šiais metais yra 2.10.00. 
Negalintieji šio rųokesčio susimokėti, arba 
galintieji tik dalį jo sumokėti, apie tai pa
žymi registruodamiesi. Reikia tikėtis, kad 
dosni musų lietuviška visuomenė ir šiais 
metais įgalins kiekvieną, kad ir neturtin
giausią, dalyvauti stovykloje. Tuo atveju, 
jei kuris negalėtų net kelionės išlaidų su
simokėti, taip pat registruodamasis apie 
tai pažymi. Kiekvenam bus stengiamasi pa 
dėti.

Registruojamės pas sktn. K. Vaitkevi
čių, 21, Cobden Str. Derby, pažymėdami 
vardą .pavardę .amžių, adresą ir ar skau- 
tas-tė esi, ar ne.

Jau laikas grąžinti aukų lapus
Skyrių Valdybos ir pavieniai asmenys, 

kuriems buvo išsiuntinėti aukų lapai sto
vyklai paremti ir neturtingiesiems stovykli 
niam mokesčiui apmokėti, maloniai prašo
mi nedelsiant juos su aukomis grąžinti 
šiuo adresu: Jaras Alkis, 32, Davis Avenue, 
Hunton Str. London, E.l.

PROTO MANKŠTAI
Dėl pilkosios masės nuopelnų

Norėjau rašyti kitu klausimu, bet p. V. 
A. straipsnelis „Pilkoji masė“ pakreipė ma 
no mintis šia linkme.

Mūsų spaudoj dažnai (ir pagrįstai!) bu
vo kaltinama ir smerkiama lietuviškosios 
inteligentijos dalis už nepateisinamą elge
sį tremtyje. Pono V.A: aprašytuosius „in
teligentus“, kuriems jis nukalė naują var
dą — „tamsieji vienetai“,— aš kadaise esu 
pavadinęs tautos šiukšlėmis...

Šiuokart gi norėjau panagrinėti p. V.A. 
garbinamosios pilkosios masės nuopelnus.

Kiekvienos tautos ir valstybės didelę da
lį sudaro vadinamoji pilkoji masė (co
mmon people), švelniau kalbant — eili
niai žmonės. Bet mūsų padėtis yra kiek ki 
toniška: mes esame politiniai pabėgėliai, 
ir mūsų tarpe neturi būti vietos pilkajai 
masei. Mes visi turim būti kovojančiu jun
giniu. Sėkminga kova gali būti tik susibū
rus į gerai organizuotus, drausmingus iun 
ginius. Ir jei kas be rimtos priežasties 
(pvz., dėl sikspeno; į savaitę!..) traukiasi iš 
kovos eilių, tai jis visiškai nusipelno pilko 
sios masės atstovo vardą ir dėl to visai ne 
turi teisės įsižeisti.

Ponas V.A., garbindamas pilkąją mąsę, 
rašo: „Pilkoji masė per du šimtus metų, 
būdama caro pajungta, išlaikė lietuvybę. 
Pilkoji masė apmokėjo vokiečiams pylia
vą žmonėmis“.

Nesuprantu, koks yra pilkosios masės 
nuopelnas, jei ji mokėjo vokiečiams pylia
vą žmonėmis. Jei ji tai darė savo noru, tai 
tikrai už tai neverta pagyrimo, o jei ta py
liava buvo paimta jėga, tai čia jau okupan 
to „nuopelnas“...

Kalbant apie liętuvybės išlaikymą, įdo
mu būtų žinoti, ar p. V.A. statė sau klau
simą: Kodėl pilkoji masė išlaikė lietuvy
bę? Atrodo, kad jis apie tai negalvojo. Aš 
tokį klausimą statau sau ir kitiems. Aš 
spėju, kad tam buvo dvi svarbiausios prie 
žastys. \ t ’

1. Niekas nemėgo ir nemėgsta okupanto, 
o ypač blogo, žiauraus okupanto. Pavergtie 
ji okupantui priešinasi visais galimais bū
dais. Taigi ir lietuviai kratėsi visko, kas 
buvo rusiška: kalbos, spaudos, religijos, 
mokyklų.

2. Gražioji Lietuva buvo žemės ūkio 
kraštas, nusagstytas kaimais, atskirtais vie 
nas nuo kito kalvomis, miškais, uftėmis, 
ežerais. Lietuvis žinojo keletą aplinkinių 
kaimų, bažnytkaimį ir artimesnį miestelį. 
Ten nebuvo nei didelių miestų, nei svar
bių kelių-plentų. Lietuviai tik tarpusavy 
bendravo ir poravosi.

Sudėjus abu paminėtus faktus kartu, 
gausim supratimu, kodėl lietuviai nenu
tauto, ir paaiškės pilkosios masės „nuo
pelnai“ lietuvybės išlaikyme.

Jei mano išvados dėl anų „nuopelnų“ ne 
teisingos, tai bučiau dėkingas ,jei kas šį 
reikalą išaiškintų tiksliau, teisingiau.

K. Valteris "
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MIEGOK IR BŪK SVEIKAS

Kas yra miegas? Nuoširdžiai galima pa
sakyti, kad niekas dar iki šiol nežino. Kas 
Iš tikrųjų vyksta miegant — dar vis tebė
ra paslaptis. Bet nemigos paslaptis yra jau 
išaiškinta. Nemiga tai pasikartojantis ne
pajėgumas užmigti ir pakankamai išsimie
goti. O žmogus negalės miegoti, jei tik ne- 
atsileis jo dvasia, ne tik kūnas. Tie, kurie 
amžinai būna susirūpinę, negali rasti poil
sio. Mintys vargina juos, jos sukasi ir su
kasi ir dažnai apie tą patį dalyką ir nelei
džia padoriai išsimiegoti ar net užmigti. 
Ne tik suaugusieji, bet ir jautrūs ar dėl ko 
nors susijaudinę vaikai taip pat nepajė
gia užmigti.

Daugumas nemigos varginamų žmonių 
nešiojasi slaptą baimę: jie mano, kad tai 
gali išvaryti juos iš proto. Toks manymas, 
žinoma, tik pablogina reikalą. Iš tikrųjų 
tai yra net visiška nesąmonė. Teisybė, kad 
nemiga yra bendras dvasios ligonių ženk
las, bet taip pat teisybė, kad tai yra dva
sinės lįgos ženklas, bet ne priežastis.

Nemigos priežastis gali būti kiekviena biausia, kad žmogus, vartodamas 
fizinė liga, pvz., plaučių uždegimas, šir
dies ligos ir t.t. Taigi ir tokios fizinės ligos 
atvejais daktaras gali prirašyti miegamųjų 
Vaistų, kad ligonis naktimis galėtų gerai 
pąilsėti ir tuo būdu lengviau kovoti prieš 
ligą.;,'-

čių, kuri laikas nuo laiko pasitaiko kiek
vienam.

Stipri arbata ar kava vakarais vėlina 
miegą, taip pat, žinoma, nesaikus alkoho
lio ir tabako vartojimas. Dėl nemigos daž
nai kenčia moterys, kurios, norėdamos su- 
plonėti netinkamai vartoja tam tikras tam 
reikalui skirtas gyduokles. Yra šitam rei
kalui tokių gyduolių, kurias tik pabandyk 
paimti po vidudienio, ir jau baigta, naktj 
jau nemiegosi.

Miegas yra paprotys ir turi savo natūra 
lų ritmą. Kaip ir visi papročiai, tas miego 
ritmas reikalauja tvarkos. Sulaužyk tą rit
mą ir labai sunku vėl bus atgauti jį. Bet 
nenusiminkit! Net nuostabu, kiek maža te
reikia rūpesčio ir supratimo susitvarkyti 
su tokiais reikalais.

Nebėk tuojau pas daktarą, jei pradėjai 
blogiau miegoti. Gerai atsimink, kad pats 
pagrindinis nemigos gydymo dėsnis yra 
kiek tik galima vengti miegamųjų vaistų. 
Ne dėl to, kad tie vaistai yra žalingi. Svar 

tokius
vaistus, įsigyja blogą paprotį remtis jais.

Pamėginkite pirmiausia išsiaiškinti, ko
dėl jūs iš viso nemiegat ar blogai miegat. 
Kartais tai gali būti be galo paprastas rei 
kalas, ir gal jums patiems pasiseks susi
tvarkyti. Ar jūs esate toks žmogus, kuris 
dėl visko griaužiasi ir rūpinasi? O gal būt 
jūs esate vienas tokių žmonių, kurie, ei
dami gulti, negali persiskirti su visais bu
vusiais ar įsivaizduojamais busimaisiais 
pergyvenimais? Reikia išsiaiškinti priežas
tis, o tai jau bus pusė laimėjimo. Eidami

Jei jums per karšta ar per šalta, tai ir 
vėl negalėsite miegoti. Triukšmas ar nepa
togi lova taip pat gali prisidėti prie jūsų 
nemigos. Valgyti vėlai ar prieš einant gul
ti dar neprotingai prisikimšti valgio taip 
pat yra viena bendrinių nemigos priežas

gulti jūs turite užmiršti savo rūpesčius.
Pamėginkite šitokią paprastą gudrybę. 

Prieš eidami gulti, atsisėskite ir ramiai, 
rimtai, pamažu ir atidžiai apgalvokite, ko 
jūs rūpinatės. Tada pasiimkite pieštuką ir 
popieriaus ir užrašykite savo rūpesčius ir 
nerimą. Jūs net nustebsite, kai pamatysi
te, kad visi rūpesčiai ir neišsprendžiamieji 
klausimai neteks didelės dalies savo svo
rio, kai juos pamatysite užrašytus juodu 
baltame. O kai perskaitysite iš ryto, visko 
gali būti, gal — jūs dar net nusijuoksite.

Skaityti lovoje yra taip pat viena gerų 
priemonių dvasiai pailsinti. Skaityk geriau 
knygą negu laikraščius. Venkite skaityti 
tokių knygų, kurios jums sujudina jaus
mus. Geriausiai tinka rami, jokių proble
mų nekelianti knyga. Taip pat skaityda
mi nepamirškite geros šviesos, o jei jums 
reikia akinių, tai ir tuos užsidėkit.

Nemigą sukeliančios fizinės priežastys 
dažnai lengvai nugalimos. Kartais žmogui 
reikia daugiau judėti, ypač tais atvejais, 
kai darbo metu tenka daug sėdėti. Tokiais 
atvejais patartina prieš pat gulant išeiti 
nors pusei valandos pasivaikščioti: Įsives
ti tokį paprotį labai patartina visiems vi
duje dirbantiems žmonėms. Bet tik nemai
šykite dvasinio nuovargio su fiziniu ir ne 
persivarginkite perdėtomis mankštomis. 
Pakankamai šilta vonia prieš einant gulti 
yra labai geras vaistas nuo nuovargio, tik 
jokiu būdu nepasidarykite virtais vėžiais, 
neikite į karštą vonią.

Nakčiai venkite stiprių valgių, kaip štai 
mėsos, sūrio ir t.t., taip pat ir prieskonių. 
Išgerkite šilto pieno ar užvalgykite kokio 
nors lengvai virškinamo maisto, tai jums

gąli tik padėti. Apsižiūrėkite, kad lovoje 
būtų šilta ir patogu. Pernai viename suva
žiavime daktarai nusprendė, kad prieš gu
lant nėra geresnio maisto už lėkštę dribs
nių tyrelės.

Miegamojo vėdinimas yra būtinas, nes 
šviežias ir švarus oras tiesiog būtinybė, 
kad gerai ir sveikai miegotumėte. Bet ir 
čia neperdėkite, nes blogam, vėjuotam ir 
šaltam orui esant, ar stipriam triukšmui 
artimais, geriau jau uždaryti langus. Ga
lų gale, jei vis dėlto miegas nelenda į akis, 
paimkite net porą aspirino grybelių, nes 
kai kam gali ir tai pagelbėti.

Pagaliau jeigu tos natūralios priemonės 
nieko nepadeda ir nemiga vis tiek kankina 
jus, eikite pas daktarą. Jis gali jums išra
šyti miegamųjų vaistų. Tiksliai vartojami, 
tie vaistai gali labai teigiamai paveikti. 
Medicinoje jie turi nepaprastai didelės 
reikšmės.

Jūsų daktaras, gal būt, patars tuos vais
tus imti kurį laiką kiekvieną vakarą ir pa
laipsniui mažinti, kol vėl pradėsite natūra
liai miegoti. Jūs turite įsisąmoninti, kad 
miegamųjų vąistų vartojimas gali būti tik 
laikinas. Niekada, o niekada neįsigykite pa 
pročio tik vaistais migdyti save! Be to, 
per ilgas tam tikrų miegamųjų vaistų var
tojimas iš viso pakenkia žmogaus organiz
mui: nustojama apetito .plaukai nebetenka 
blizgesio, žmogus būna apsiblausęs ir t.t. 
O dar atskirai paminėtina, kad mirtinas 
pavojus gresia tam, kuris girtas būdamas 
paima miegmųjų vaistų.

Šita proga reikėtų pasiūlyti mažą pata- 
rimėlį. Jei turite miegamųjų vaistų, tai ne 
laikykite jų arti lovos. Vieną grybelį pa-

ėmę užsimiršę ar pusiau miegodami nety
čia galite paimti ir antrą-. Tai gali baigtis 
ir labai lemtingai. Taip pat tokius vaistus 
laikykite, kad vaikai nesurastų. Jų yra vi
sokiausių spalvų ir pavidalų: vieni apva
lūs, kiti pailgi, vieni melsvi, kiti rusvi, ir 
tai vilioja vaikus! Atsiminkite, kad miega
mieji vaistai yra nuodai, ir elgitės su jais 
rimtai, maždaug taip, kaip su užtaisytu 
šautuvu, kuris tinka apsiginti nuo prie
šo, bet be priežiūros laikomas ar pavarto
tas neša nelaimę.
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j < i j r 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 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

-,«> -t

apdraudimo išlaidos, jei prekės perkamos pas

■IV

mus yra Z svarai ir 5 šilingai.
Norintieji gauti smulkių informacijų arba 

išsiaiškinti dėl specialių siuntinių persiuntimo 
sąlygų, prašome rašyti Z. Jurui, 421, Hackney 
Rd., E. 2._ t ' .Lt. , . _ .

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
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SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

SIUNČIA LIETUVIU BENDROVEM

įvairios medžiagos, avalynė, vaistai. Pigiausi ir geriausi 
maisto siuntinėliai galima išsiųsti į Lietuvą, Sibirą ir kitus 

kraštus tik per

BALTIC STORES
Z. JURAS

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

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

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

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

187, Lewisham High Str., Tel. LEE 1042.

ARGI SVEIKINIMAS ATVIRUKAIS 
TĖRA TIKTAI BLOGA MADA?

Sveikinimas atvirukais ar kitų pavidalų 
meniškais raštais nėra nei mada, nei susi
daręs kurioje nors tautoje paprotys, bet pa 
saulinio masto tradicija, arba, aiškiau kal
bant, plačiai paplitęs paprotys, turįs psicho 
loginį pagrindą. To pagrindo aš čia dėl vie 
tos stokos nedėstysiu, o pasitenkinsiu tik
tai konstatavimu liaudies išminties, kad pa 
sidalytas džiaugsmas padvigubėja, o pasi
dalytas liūdesys per pusę sumažėja. Todėl 
žmogus, turėdamas kokį džiaugsmą ir no
rėdamas jį dar padidinti, stengiasi juo pasi 
dalyti su savo artimaisiais. Pastarieji, ins 
tinktyviai nujausdami tai, stengiasi jam 
sudaryti progą tam džiaugsmui padidinti, 
sveikindami asmeniškai ar meniškais raš
tais — atvirukais, tuo pačiu išreikšdami ir 
savo pasitenkinimą, nors gal ir nevisados 
nuoširdų. Todėl sveikinimas žmogaus kiek 
viena džiaugsmo proga, nors ir neteikia me 
džiaginės naudos, psichiškai yra labai pras 
mingas, todėl negali būti smerktinas ir nė
ra ko prieš jį kovoti, juo labiau, kad tokia 
kova tebūtų tiktai kova su vėjo malūnais.

Pasakymas, kad tą paprotį palaiko atvi
rukų gamintojai, yra lygus posakiui, kad 
ligas palaiko gydytojai.

Iš pasakyto esu linkęs daryti išvadą, kad 
kaip asmeniniai .taip ir raštiški sveikini
mai turi psichologinį pagrindą ir yra virtę 
plačia tradicija. Todėl į kovą su jais tektų 
žiūrėti, kaipo į antikulturinį pasireiškimą.

Dar vieną klausimą norėčiau pateikti p. 
K. Valteriui. Smerkdamas atvirukinius 
sveikinimus, jis nutyli asmeninius sveiki
nimus, kurie irgi nėra naudingi ir neturi 
aiškiau matomos prasmės. Kodėl?

Keistoki atrodo p. K.V. samprotavimai 
ir dėl vedybinių sveikinimų per spaud”. 
Jeigu anglai jaunavedžių taip nesveikina, 
tai dar tas nereiškia, kad ir mes taip netu
rime daryti, nes antraip tai būtų tiktai bez 
džioniavimas .kuris nėra nei privalomas 
nei girtinas. Bet vis dėlto bent jau Notting 
hamo laikrašty kasdieną atspausdinama po 
keletą ar net ir po kelioliką jaunavedžiu 
nuotraukų su vardais, pavardėmis ir ad
resais, ir tai niekas, manau, nelaiko jokiu 
barbarizmu. Keistoka ir prielaida, kad ve
dybiniai sveikinimai gali nepatikti jaunave 
džiams. Juk sveikinimu yra išreiškiami ge
ri linkėjimai. Todėl reikėtų būti kažkokiu 
šiaudų ryšuliu, norint piktintis sveikini
mais. Taipogi sveikinimų negalima laikyti 
brovimusi į intymių šeimos gyvenimą. Tai 
teliečia tiktai viešąją gyvenimo sritį, kiek 
iš viso žmogaus gyvenimą galima laikyti 
viešu.

Tuo būdu p. K.V. argumentai prieš vedy 
binius sveikimus atrodo visai neįtikinami.

P.S. Naujai įvedamąjį skyrių „Proto 
mankštai“, kaipo spaudos gerinimo priemo 
nę, tenka nuoširdžiai sveikinti (ne atviru
ku). Vienok tenka pastebėti, kad įvedimas 
kokio nors skyriaus savaime dar nereiškia 
laikraščio turinio pagerinimo. Tai, be abe
jo, priklausys nuo to skyriaus bendradar-

bių žurnalistinių sugebėjimų, o ypač tam 
yra reikalinga atsikratyti kurių nors iš
minties monopolinių tendencijų ir „cenzū- 
rinių“ varžtų, kurie mūsų spaudai daro la 
bai didelę žalą.

Turiu pastebėti, kad dar prieš keletą me 
tų aš esu siūlęs įvesti panašų skyrių, Lais
vą nuo visų varžtų, su visai nauju redaga
vimo būdu. Tai, be abejo, buvo sunkiau 
įvykdomas dalykas. Bet juk kas yra sun
ku, tas yra ir naudinga. Bet redaktorius to 
mano projekto neįdėjo nė į „Laisvąją Tri
būną“. Tur būt, jam tai pasirodė per di
delė erezija.

A. Garbauskas

BROWNEJONES 
LTD.

1, Norfolk Place?
London W.2.

Tel. PAD. 2797

NEMOKAMAS BILIETAS ATVAŽIUOTI Į LONDONĄ IR GRĮŽTI 
DUODAMAS TIK 1957 METŲ LIEPOS MĖNESĮ

Norėdama įgalinti savo gerbiamuosius pirkėjus aplankyti mus 
vietoje ir pačius pasirinkti prekių ir sudaryti savo artimiesiems 
Lietuvoje siuntinius, BROWNEJONES LTD grąžins kiekvienam ke
lionės išlaidas į Londoną ir atgal, jeigu kas

a) atvažiuos 1957 m. liepos mėnesį,
b) užsakys vidutiniškos vertės siun 

tlnį.
Mes turime didelį pasirinkimą medžiagų, vaistų, odos dirbinių ir 

avalynės, megztinių, skustuvų, laikrodžių ir t.t.

SĄŽININGAS PATARNAVIMAS, GREITAS PRISTATYMAS IR .ŽMO
NIŠKOS KAINOS MŪSŲ PIRKĖJAMS YRA LABAI GERAI ŽINOMI

1. ATGARSIS DĖL KNYGŲ
Ankstyvesniuose „E.L.“ numeriuose pasi 

rodė audringų straipsnių. ir sveikos kriti
kos dėl išleistosios buv. vieno Lietuvos 
generolo knygos. Manau, kad didelės nuo
dėmės nepadarysiu, jei pasakysiu: kritika 
tai yra pažanga, ir kas bijo kritikos, tas 
jau tikrai nenori pažangos. Aš velyčiau, 
kad kiekviena tokia išleista į visuomenę 
knyga būtų gerai pakritikuota — paanali
zuota, nes tuo bus sudaromas aruodas, iš 
kurio ne tik mes patys, bet ir musų atei
ties kartos, atmesdamos silpnybes, pasi
sems stiprybės.
2. DĖL NEIŠLEISTŲ KNYGŲ

Daug mes esame rašę ir dar daug rašysi 
me, kad mums trūksta gerų knygų. Nesa
kau, kad blogai, jog knygą parašė Liet, ge
nerolas. Lygiai taip pat sakau, kad būtų 
neblogai, jei dar kita knygą parašytu ir 
buv. Liet, prezid. A. Smetonos žmona. Juk 
ji, o.ne kokia kita moteris buvo prie prezi
dento arčiausia visose mūsų tautos kryžia
vimo valandose. Viską gerai žinodama, tu
rėtų mums nupasakoti tikrąją lietuvių tau 
tos tragedija. Tuomet, sugretinus šias abi 
knygas, visiškai paaiškėtų mūsų valstybės 
žlugimas ir niekad nebekiltu tarp musų 
ginčų ir nesantaikos dėl to. Na, ir niekas 
nebekartotų daugiau klaidų.
3. KAIP AŠ TAU, TAIP TU MAN

Kaip į DBLS pirmininkus, taip ir į sky
rių p-kus yra renkami geriausi iš geriau
sių. Tad jie privalo ne snausti, o ieškoti 
būdų, kaip mums ką nors gera padaryti.

Pvz., Coventryje gana jau ilgas laikas, 
kaip siaučia nedarbas, ir keletas mūsų tau 
tiečių kurį laiką nedirba, pragyvendami iš 
bedarbio pašalpos. Argi negalėtu, pvz... ki
tų skyrių pirmininkai savose kolonijose 
sužinoti, kur yra daugiau darbo, ir susira
šinėjimo būdu painformuoti tos kolonijos 
pirmininką, kur siaučia nedarbas Aš ti
kiu, kad tam galima panaudoti net ir „E. 
Lietuvį". Taip pat ir mūsų dvasiškiai, ku
rie punktualiai lankosi įvairiose koloniio- 
se, gal galėtų padėti šiuo atveju tarp kolo
nijų susižinojimą palaikyti. Va, čia ir bus 
kartu pasitarnauta Dievui ir tautai.

Iš Sąjungos centro gaunami paraginimai 
apsimokėti įvairius mokesčius būna adre
suoti ir esantiems be darbo Žmogus, ne
gaudamas jokio atlyginimo, negali ir nega- 
lės apsimokėti nei už_ laikraštį, nei už kny
gą, nei nario mokesčio.

M. Zerinskas, Coventry.

REIKALINGA TARNAUTOJA
Lietuvių Namų raštinei reikalinga tar

nautoja. Pageidaujama mokanti rašyti ma
šinėle. Kreiptis į M. Bajoriną.

JAUNIMO STOVYKLA VOKIETIJOJE
Jaunimo stovykla Vokietijoje ruošiama 

rugpjūčio 10-25 dienomis Vasario 16 Gim
nazijos patalpose. Platesnių informacijų pa 
teiksime kitame laikraščio numeryje, 

[ PASAULYJE ]
— Nesprogo jau trečia amerikiečių van 

denilinė bomba.
— Britų parlamento ir lordų rūmų na

riams pakelti atlyginimai.
— Žemės drebėjimai Persijos srityse 

prie Kaspijos jūros pareikalavo apie 1500 
aukų.

— Britai išmetė iš advokatūros advoka
tą Marrinan už palaikymą glaudžių santy
kių su nusikaltėliais. ' ,

— Olandijoje jau yra įtartinų susirgi
mų, kurie gydytojams leidžia spėti, kad 
ten per keletą savaičių pradės siausti gri
pas.

— Egipte rinkimų metu per susirėmi
mus žuvo 16 žmonių. Rinkimuose pirmą 
kartą balsavo ir moterys.

— Britai, amerikiečiai ir italai ruošia 
bendrus laivyno pratimus Sardinijai už
imti.

— Kanadoje Ontario provinciją gerokai 
nusiaubė audros.

— Dėl karščių Belgijoje sustabdytas po
pietinio pašto išnešiojimas.

— Jordane areštuota už dalyvavimą 
riaušėse 14 asmenų, tarp jų keli parlamen
to nariai. .

— Šveicarijos kalnuose 9 italai laipioto
jai nukrito ir užsimušė.

— Australijoje, Brisbane, uosto darbi
ninkai atsisakė iškrauti iš Singapūro atvy
kusį laivą. Jie įtarė, kad tarp įgulos narių 
yra sergančių gripu.

— Didž. Britanijoje tarp karščių tarpais 
palyja smarkūs lietūs.

' * - -------------
FRANCO KEIČIA VALDINIUS ’ ’

Ispanijoje gen. Franco pakeitė porą aukš 
tųjų policijos vadų. Tarp kita ko, paskyrė 
naują saugumo viršininką ir kai kurių srfc 
čių gubernatorius. .. ■

ANKSTYVA MEDŽIOKLĖ
Pirenėjų kalnuose išėjo į didelę medžiok 

lę 250 iki dantų ginkluotų vyriį, vadovaur 
j amų kaimo seniūno. Dar ne laikas me
džioti, ypač lokius: jų medžiojimo laikas 
rudenį, bet kaimas nuo jų kenčia jau me
tai iš metų. Birželio mėnesį jie paprastai 
pradeda medžioti galvijus. Kaimo kantry
bė baigėsi, kai per pastarąsias 10 dienų di
džiulis kudlotas lokys su dviem mažes
niais bendrininkais suėdė 8 ožkas ir 4 avis 
ir kai išgąsdino meškerioti nuėjusį kaimie
tį. Meškeriotojas dar šūktelėjo: „Ramiai, 
kabinasi“, kai išgirdo užpakaly žingsnius. 
Atsigrįžęs jis pamatė tupintį ir jį stebintį 
lokį. Meškeriotojas ir lokys pasileido bėgti 
į priešingas puses.'

Ten ne naujiena užtikti lokį kieme ar 
darže.

KNYGOS
V. Ramojus — Lenktynės su šėtonu — 

22 šil.
Kan. Dr. Ottavio Musumeci — Verkian

ti Dievo Motina Syrakuzuose — 14 šil. 8d.
N. Mazalaitė — Pjūties Metas — 27 šil.

6 penai.
Br. Markaitis — širdies Gelmė — 14 šil.

8 penai.
A. Gustaitis — Anapus Teisybės — 15 

šil. 6 penai.
Savickis — Žemė dega — du tomai —- 

50 šilingų;
Vienuolis — Viešnia iš šiaurės — 15 šil.
Sieniniai ir sulankstomi žemėlapiai.
Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave, 

London W.4.

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
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