
KETVIRTOJI SPECIALI PET SESIJA Naujoji V. Vokietijos - Sovietu sutartisPavergtųjų Europos Tautų sesija, kurioje dalyvauja devynių tautų delegatai, jų tarpe ir Lietuvos, pradėta Strasburge balandžio 25 d. Delegatai, svečiai ir spaudos atstovai matė ir pergyveno įspūdingą ir kartu jaudinančią vėliavų pakėlimo ceremoniją. Iškėlus Prancūzijos vėliavą, kurios žemėje pavergtųjų Europos tautų atstovai susirinko, iš eilės visų devynių tautų himnus grojant, buvo pakeltos iki pusės stiebo Albanijos, Bulgarijos, Estijos, Latvijos, Lie tuvos, Vengrijos, Lenkijos, Rumunijos ir Čekoslovakijos tautinės vėliavos. Jungtinės Europos vėliavos pakėlimu ši ceremonija buvo baigta.Ketvirtąją specialią sesiją atidarė vyr. komiteto pirmininkas V. Masens (Latvija), pasakydamas sveikinimo žodį. Susirinkusių pasveikinti atvyko Strasburgo miesto burmistras, Strasburgo vyskupijos atsto- į vas mgr. Maurer, vietos valdžios atstovai ir taip pat Laisvosios Europos Komiteto atstovai. Visi kalbėtojai pažymėjo, kokią didelę reikšmę turi pavergtųjų Europos tautų atstovų pasisakymas šiuo kritiš tu laikotarpiu.Šios sesijos dienotvarkėje yra bendros politinės padėties apžvalga, Europos apjun gimo klausimas, pranešimas ir diskusijos apie Sovietų kolonializmą, žmogaus teisių | charta Europos pavergtoms tautoms ir pa- ■ galiau Vengrijos klausimas.Balandžio 25 dieną, pirmame darbo posėdyje, C. Visoiam (Rumunija), nušvietęs dabartinę tarptautinę padėtį, pasiūlė atsišaukimo į laisvuosius kraštus projektą. Dis kusijose turėjo progos pasisakyti kiekvienos Rytų ir Vid. Europos tautos atstovas, o taip pat delegatai iš kitų tarptautinių orga nizacijų, kaip Rytų ir Vidurio So.ialistų Unija, Krikščionių Demokratų Tarptautinė Sąjunga, Liberalų Tarptautinis Komitetas egzilėje, Valstiečių Internacionalas, Prof:- sinių Sąjungų Egzilėje Centras ir Rytų b i Vid. Europos Jaunimo Taryba.Lietuvos delegatas min. E. Turauskas, kuriam tarptautiniai reikalai yra pažįstami nuo ankstyvųjų Lietuvos nepriklausomybės dienų, kalbėdamas apie dabartinę padėtį, kontatavo, kad realus jėgų santykis tarp Rytų ir Vakarų galėtų būti apibūdin- į tas, kaip „nepastovi pusiausvyra“, bet pro įį pagandos srity rusai praneša Vakarus ke- liom galvom. Jiems pavyko Vakaruose su- I kurti tikrą „atominę paniką“ ir vaidinti tai . kingiausius, nors, kaip visi žinome, atominių bombų ardomoji galia, ar jos būtų amerikoniškos, ar rusiškos, yra ta pati. O Sovietai tų bombų turi ir yra atlikę didžiausioje paslaptyje 40 bandymų su jomis. Sovietai tiesiog užtvindė Vakarus savo laiškais, pareiškimais ir pasikalbėjimais su spaudos atstovais. Jų propaganda negirdėtu būdu iškraipo žinomiausius istorijos faktus. Pagrindinis Sovietų tikslas sutvirtinti ir gauti Vakarų pripažinimą esamosios padėties (status quo), ko reikalavo Chruščiovas savo kalboje Minske š.m. sausio mėn. Toje savo kalboje pastarasis pasisakė už visų tautų, didelių ir mažų, laisvę _ir nepriklausomybę, už nesikišimą į jų vidaus rera.o.ius. „Jeigu tie patys žodžiai“, pa sakė kalbėtojas, „tirėtų tą pačią reikšmę Sovietų vadovams ir civliUuotų tautų vals tybių vyrams, tai mūsų pavergtosios tautos galėtų rasti Chruščiovo pareiškimuose savo siekimų pripažinimą. Deja, jokių iliuzijų negalima turėti“. Vakarai yra suskilę, neturi bendros politikos, savo visuomenių spaudžiami bando ieškoti kompromisų.Kas belieka mūsų tautoms? — Pasitikėti savo ryžtu ir priešintis Sovietų spaudimui, o jų atstovams laisvame pasaulyje be atvangos kelti reikalavimą, kad Sovietai atitrauktų iš mūsų kraštų savo kariuomenę, visus agentus ir kad grąžintų mūsų tautom teisę laisvais, tarptautiškai kontroliuo jamais rinkimais pasirinkti sau valdyfnosi formą. Jokie kompromisai neįmanomi ir neleistini tokiu šventu reikalu.Baigdamas min. Turauskas pabrėžė, kad mūsų tautų kančios ir aukos, jų priešinimasis Sovietų spaudimui yra' vienas svarbiųjų veiksnių, kurie padėjo Vakarams ligi šiol išsaugoti savo laisvę.Valstiečių sąjungos atstovas Ference Nagy (Vengrija) pasakė, kad jeigu Rytų ir Vid. Europos klausimas nebus išspręstas mums patenkinamu būdu, tai Sovietų imp.? rijos plėtimosi pavojus nuolat kabos virš vakariečių galvų. Vakarai praleido kelias progas, kada jie galėjo padėti Rytų Europos tautoms išsilaisvinti. Paskutinė proga — rise m. Lenkijos ir Vengrijos sukilimai, kurie turėjo didelį atgarsį visame pasaulyje. Kalbėtojo nuomone, klaidinga pradėti derybas su Sov. Sąjunga dėl nusiginklavimo, kada nėra išspręstos politinės problemos. Pavergtųjų tautų atstovai, susijungę šioje organizacijoje, dirba ne tik su tikslu laimėti mūsų kraštams laisvę, bet taip pat užtikrinti pasaulio taikai.Latvijos atstovas Liepinš, kalbėdamas apie pavergtųjų tautų priešinimąsi, pažymėjo, kad patys komunistai Lietuvoje nusiskundžia, jog jaunimas nepasiduoda komunistiniam indoktrinavimui ir jog kaimo liaudis yra nepaveikta antireliginės propagandos.

MŪSŲ SPECIALAUS BENDRADARBIOIš daugelio kitų kalbėtojų išsiskyrė Socialistų Unijos kalbėtojas V. Bernard, iškėlęs reikalą pasisakyti šios dienos aktualiu klausimu ryšium su galima viršūnių konferencija. Jo nuomone, ateinančioje konferencijoje bus tik vienas dienotvarkės punktas — nusiginklavimo klausimas. Tas klausimas negalės būti išspręstas, nepalietus politinių klausimų. Tarp tų klausimų pirmauja Rytų ir Vid. Europos problema, kurią norint išspręsti visiems priimtinu bū du, reikia ieškoti kompromisų tarp Rytų ir Vakarų. Socialistai pasisako už nesuinteresuotumo planus, pagal kuriuos didžiosios valstybės turėtų atitraukti savo karines pajėgas iš visų buv. nepriklausomų kraštų Rytų Europoje ir sudaryti sąlygas laisviems rinkimams. „Aišku“, sako kalbėtojas, „kad tas planas turi paliesti ir Pabalti jo kraštus,, nežūirint jų geografinės padėjo kraštus, nežiūrint jų geografinės pakėlimo metu nedviprasmiškai parodė, kad Pa baltijo tautos taip pat trokšta laisvės, kaip ir kitos Rytų Europos tautos.Europos apjungimo klausimu tos pat dienos posėdyje tarp kitų kalbėjo ir Lietuvos delegatas V. Banaitis.Jis nurodė į tragišką, bet sprendžiamą pavergtų tautų įnašą į Europos apjungimo problemą. 1947-48 metais, kada Pabaltijy įvesta kolchozai ir kituose kraštuose galėti nai įsiviešpatavo komunistai, Europos vakarai išsigando ir dėjo rimtas pastangas jungtis. Tačiau kai po Stalino mirties joms gyvenimas kiek palengvėjo, Vakarų Europa ėmė kvaišti iliuzijomis ir nesijungė į politinį vienetą. Tik aktyvūs sukilimai, ypač Vengrijos kruvini įvykiai, vėl pažadino Europos idėją, ir tik pernai įsisteigė bendros rinkos ir Euratomo bendruomenės. Kalbėtojas pacitavo Chruščiovo kalbos 1958.IV.21 d. Maskvoje ištrauką: „Mes, bolševikai, nepasotinami. Ką vakar laimėjom, to maža. Siekiam daugiau ir daugiau“. Pakartojo ir 1930 m. Manuilskio pa sakytus žodžius, kad „po 29-30 metų išeisim su negirdėtais pasiūlymais ir didžiule taikos ofenzyva. Vakarai bičiuliausis su mumis, bet mes juos sunaikinsim, kai jie nusiginkluos“.Lietuvių delegacijos vardu palaikydamas patiektą rezoliuciją, V. Banaitis pabrė žė, kad žodžiai lieka žodžiais; tačiau reiktų atsargiai ir laiku suprasti kietų politinių faktų kalbas, kurių netrukus ir vėl teks pa ragauti. Juk visi pakeitimai sovietuose tar nauja režimo stiprėjimui ir grėsmės Vakarams didinimui.
Sovietų kolonializmasPavergtųjų Europos Tautų speciali sesija Strasburge, išdiskutavusi bendrą politinę padėtį, balandžio 26 dieną perėjo prie smulkesnio Sovietų imperializmo analizavi

mo. Lietuvos delegacijos pirmininkas min. V. Sidzikauskas kruopščiai paruoštame pranešime apie Sovietų kolonializmą labai vaizdžiai parodė, kaip nuo pirmojo karo pabaigos, palaipsniui nykstant Vakarų už- jūriniam kolonializmui, augo sovietiško ti po kontinentalinis kolonizmas.Šiandien Sovietų Sąjunga yra pirmos eilės kolonialinė imperija, kuri visai negalvo ja pasitraukti iš svetimų jos užimtų teritorijų ir nesiruošia suteikti nepriklausomybės jokiai tautai, kurią ji pavergė. Pranešėjas. išdėstė, kokiais būdais Sovietų imperija plėtėsi, ir čia paminėjo Pabaltijo kraštų okupaciją, kurią įvykdė Sovietų Sąjunga, iš anksto susitarusi su nacistine Vokietija. Po antrojo pasaulinio karo Sovietų im perija išsiplėtė tiek, kad šiandien sudaro rimtą pavojų Vakarų pasaulio saugumui.Neabejotina, kad Sovietų Sąjunga pavergė svetimuosius kraštus ūkiškai jiems išnaudoti, arba, naudojant sovietinį žargoną, — eksploatuoti. Tą patvirtino pats Chruščiovas pasikalbėjime su anglų darbie čių parlamento atstovu Harold Wilson, sakydamas: „Aš nesuprantu, kodėl reikėtų užimti svetimą kraštą, jeigu iš jo vėliau ne pumpuoti“. Be abejo, svetimų teritorijų už grobimas turi taip pat politinę ir karinę prasmę.Min. Sidzikauskas smulkiai išdėstė, kokiomis formomis Sovietų kolonializmas pa sireiškia pavergtuose kraštuose, ir ta proga nurodė daug pavyzdžių iš Lietuvos. Kul tūrinėje srityje — klastojama Lietuvos istorija, naikinami istoriniai paminklai, so- vietizuojama lietuvių kalba.Po trumpų diskusijų, kuriose dalyvavo Estijos, Vengrijos, Lenkijos, Latvijos ir ki tų kelių tarptautinių organizacijų delegatai, buvo nutarta priimti tuo klausimu spe cialią deklaraciją.Žmogaus teisių klausimu pavergtuose kraštuose pranešimą padarė Lenkijos dele gatas Stefan Korbonski. Jis nurodė, kaip žiauriai mindžiojamos žmogaus teisės Sovietų pavergtuose kraštuose, nesiskaitant su jokiais tarptautiniais susitarimais, kuriuos daugumas valstybių yra pasirašiusios. Pranešėjas pasiūlė rezoliucija kreiptis į civilizuoto pasaulio vyriausybes, kad šios padarytų politinį spaudimą į tuos komunis tinius kraštus, kurie tuo atžvilgiu prasilen kia su tarptautinėmis chartomis ir sutartimis.Pavergtųjų Tautų sesija negalėjo tylomis praeiti pro Vengrijos klausimą, kuris tarptautiniame forume dar tebėra neišspręstas. Nežiūrint į Jungtinių Tautų Asemblėjos 1957 metų rezoliuciją, Sovietų Sąjunga ligšiol neatitraukė iš Vengrijos savo kariuomenės ir tuo būdu padarė dar vie ną tarptautinį nusikaltimą. Šiuo reikalu nutarta kreiptis į visas laisvojo pasaulio vyriausybes, prašant, kad Vengrijos klausimas būtų įtrauktas į numatomos viršūnių konferencijos dienotvarkę.

M. M.1955 m. rugsėjo mėn. Vakarų Vokietijos kancleris Dr. Adenaueris Maskvoje sudarė pirmąją pokario V. Vokietijos — Sovietų Sąjungos sutartį. Tos sutarties svarbiausias punktas — normalių diplomatinių san tykių užmezgimas, įkuriant pasiuntinybes Bonnoje ir Maskvoje. Sovietai pirmieji pareiškė norą užmegzti diplomatinius santykius su V. Vokietija ir jų iniciatyva įvyko tam reikalui derybos. Vokiečiai tokį sovie tų norą atitinkamai išnaudojo, pastatydami pirmąja- sutarties sąlyga — paleisti visus Sov. Sąjungoje tebesančius vokiečių karo belaisvius. Derybos anuomet vyko nepaprastu kietumu, buvo padaryta daug labai aštrių priekaištų vienų kitiems, ir atrodė, kad nutruks be pasekmių. Tik paskutiniu momentu, kai Dr. Adenaueris jau buvo pa siruošęs keliauti iš Maskvos, sovietai sutiko atleisti visus vokiečių karo belaisvius, ir taip buvo atsiekta susitarimo. Tačiau be laisvių paleidimo klausimo sovietai nesutiko įtraukti į oficialią sutartį — jie tai pažadėjo žodžiu ir savo žodį visgi ištesėjo.
Ilgos ir kietos derybosDar kancleriui Adenaueriui bevedant de rybas Maskvoje, sovietai buvo pareiškę no rą ir dėl praplėstų prekybinių santykių sutarties, o faip pat ir kultūrinių. O Dr. Aden aueris iš savo pusės jau tuomet pageidavo, kad, išsprendus karo belaisvių grąžinimo klausimą, reikėtų išspręsti ir repatriaciją vokiečių tautybės asmenų, esančių Sov. S- goj, kurie pareikštų norą sugrįžti į tėvynę.Užmezgus diplomatinius santykius, beveik dvejis metus vyko susirašinėjimas laiškais dėl tarpusavio prekybinės sutarties sudarymo. Vokiečiai kaip pirmąją sąly gą statė reikalavimą — drauge tartis ir dėl vokiečių repatriacijos. Tik tuomet, kai sovietai sutiko kalbėtis šiuo klausimu, prasidėjo derybos; prasidėjo 1957 m. liepos 23 d. ir užsitęsė beveik devynis mėnesius. Ke lis kartus derybos buvo jau benutrūkstan- čios. Ypač didelę krizę išgyveno prieš V. Vokietijos parlamento rinkimus praeitų me tų rudenį. Sovietai suprato, kad išspren-

(ELI)dus repatriacijos klausimą Vokietijai palankia prasme, sustiprėtų Dr. Adenauerio prestižas ir tuo būtų pagelbėta jam laimėti rinkimus. Todėl sovietai prieš pat rinkimus buvo griežčiausiai atsisakę tartis dėl vokiečių repatriacijos, nes Sov. Sąjungoje palikę vokiečiai esą jau Sov. S-gos piliečiai. Tačiau po rinkimų derybos vėl išjudėjo ir pagaliau š.m. balandžio 8 d. buvo baigtos abipusiu sutarimu.
Sutarties svarbiausios dalys1. Sutariamas ilgalaikis (nuo 1958 iki 1960 m.) prekių ir mokėjimo priemonių apsikeitimas, bendroje sumoje už 3.15 milijar dų vokiečių markių. 1960 m. prekių apsikeitimas pasieks 1.26 milijardo vokiečių markių, t.y., daugiau kaip dvigubai, kaip kad per 1957 m. (tarpusavio prekyba vyko ir iki šiol, tačiau be sutarties ir mažu mastu).2. Svarbiausios numatytos apsikeisti pre kės yra išvardytos specialiuose protokoluo se. Sovietų labiausiai pageidaujamos prekės yra šios: rūdos kasykloms, geležies ir chemijos pramonei — fabrikams mašinos ir apranga, pagrindiniai laivai banginių me džioklei ir laivai — plaukiojantieji žuvų fa brikai, plieno ir geležies žaliava, laidų gaminiai ir kai kurios kasdienio vartojimo prekės. Vokiečiai gaus iš Sov. S-gos: medį, celuloidą, naftą ir jos produktus, javus, anglis, asbestą, mangano ir chromo rūdą, medvilnę, linus, kanapes, cheminius gaminius ir tabaką.3. Specialia sutartimi sureguliuojami ben dri prekybos ir vandens susisiekimo klausi mai, prekybos teisiniai reikalai ir muito abipusės lengvatos. Vokietijoje, Koelno mieste, numatoma įsteigti sovietų prekybos atstovybė.4. Sutvarkomi konsuliariniai tarpusavio santykiai ir suteikiama galimybė abiejų pusių piliečių ir prekybos ir laivininkystės tinkamai apsaugai, tačiau nauji konsulatai kol kas nebus steigiami.Vokiečių repatriacijos klausimas sutar- (Nukelta į 4 psl.)

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios

aiškios ir be aiškinimų.Oi nelaimė, ką aš matau — Širdį ver kaip yla: Numylėto j mano vietoj Gyvena barzdyla.
A. Vienažindys

KEISTOS PREKĖSMan netikėtai nusišypsojo laimė. Akmenės rajono kultūrinių prekių parduotuvėje pamačiau radijo elementus.— Kiek kainuoja? — paklausiau.Pardavėjas šypsodamasis atsakė:— Šita prekė, brolau, ne taip lengvai gaunama, nors pinigų ir turėtum. Dar reikia gauti iš paruošų kontoros direktoriaus specialų raštelį, kad esi pristatęs 30 kg kaulų arba 15 kg plunksnų, arba 100 kg skudurų, arba 100 kg metalo.Man ir plaukai pasišiaušė, nes suminėtų vertybių neturėjau. Dirbu švietimo darbą. Mėsą perku parduotuvėje be kaulų ir plunksnų, o palto, kuris buvo ant pečių, ne spėjau sudėvėti. Be to, iš jo 100 kg skudurų niekaip neišeis.Išeinu iš krautuvės nusiminęs, bet vilties vis dar neprarandu. Grįžtu į namus ir galvoju, kaip čia tą užduotį įvykdyti? Nors ėmęs pasisamdyk arklį ir važiuok per kaimą, pirkdamas skudurus, kaulus, plunksnas ir rinkdamas geležies laužą... Po dienos atsidūriau Akmenės rajono paruošų kontoros antrinių žaliavų supirkimo punk te su savo preke. Iškrauname ir pasvertame geležies laužą: net 198 kg. Ir štai — kvi tas rankoje, radijo elementai — parduotuvėje, o mintys pas paruošų viršininką. Su didžiausia viltimi skubu į drg. Poškaus kabinetą. Štai ir jis. Paduodu kvitą. Drg. Poš kus pažiūri, pakraipo galvą ir praneša, kad radijo elementų nėra. Visi 5 komplektai jau parduoti, nors kontoros sandėlininkas drg. Kraujutis nė iš vieno pristatytojo šio-

Britai balandžio 28 d. Christmas salos srityse sėkmingai išbandė naują savo van denilinę bombą.
AMERIKA ATMETĖ RAPACKIO PLANĄAmerikos vyriausybė prane’ė Lenkijai, kad ji nepalaiko Rapackio plano, pagal ku rį svetimos kariuomenės turėtų būti atitrauktos iš Lenkijos ir Čekoslovakijos. Amerikai tai per siaura, ir ji sutiktų, jei būtų sutarta tikrinti karinius pasiruošimus nuo D. Britanijos iki Uralo.
ŠVEDIJA PALEIDŽIA PARLAMENTĄŠvedijos min. pirm. Erlander paprašė kam isdienomis nepriėmė nė vieno kg antri- raliaus sutikti paleisti parlamentą. Kara-

DIENOS -|
NERAMUMAI MALTOJENorėdami, kad Malta būtų įjungta į D. Britaniją arba gautų nepriklausomybę, maltiečiai kelia neramumus.
PRIEŠ BOMBASBritų mokslo vyrai įteikė savo vyriausybei memorandumą dėl tos žalos, kurią daro žmonių sveikatai atominių bombų bandymai.Bombas yra pasmerkęs savo kalboje per Oslo radiją ir Dr. Albert Schweitzer.
PRANCŪZIJA NERANDA IŠEITIESPrancūzija jau kuris laikas bando sudaryti naują vyriausybę, bet ligi šiol vis ne-nių žaliavų.Kyla klausimas, kokiu būdu ir kaip tie radijo elementai „išgaravo" iš parduotuvės? Už kokius „stebuklingus“ pinigus juos galima pirkti? Kai paprašiau paruošų kon toros direktorių drg. Poškų parašyti radijo elementams pirkti leidimą, jis nusijuokė, atmetė užpirkimo aktą, pareikšdamas, kad jam MTS direktorius žadėjo už tą gerą net dvi tonas geležies laužo.Tikiuosi, kad drg. Poškus, po „šalto dušo“ duos kitokį atsakymą.

B. BudinasMedemrodės septynmetės mokyklos direktoriusIš „Tiesos“, 1958.II.9.
PASAKA BE GALOPrakiuro Pakruojo rajono spaustuvės stogas. Spaustuvių trestas įsitikinęs, kad remontuoti turi komunalinio ūkio skyrius. Gi šis skyrius — atvirkščiai. Jo darbuotojai įsitikinę, kad suremontuoti turi pats nuomininkas — spaustuvė. Daug kartų kreipėmės į trestą. Šis persiunčia raštus į rajono vykdomą komitetą. Komitetas siunčia vietinio ūkio valdybai, o ši komunalinio ūkio skyriui. Komunalinio ūkio skyrius atsako, kad jis neremontuos. Vėl rašome trestui, ir vėl pasaka be galo.Lyjant vanduo bėga į šriftų kasas, ant mašinų, ši pasaka be galo pasibaigs, atrodo, tik tada, kai spaustuvę teks uždaryti.

P. šiaulys
Pakruojo rajono spaustuvės vedėjasIš „Tiesos“, 1958.III.2.IŠ NUGIRSTŲ POKALBIŲ

PAVĖLAVODirektorius: Kodėl, drauge mokytoja, pavėlavote į posėdį? Ką tik išanalizavome jūsų darbą.Mokytoja: Dėl to, drauge direktoriau, ir vėlavau.

liūs leido.Švedijos socialdemokratinė vyriausybė buvo davusi parlamentui svarstyti naująjį senatvės pensijų įstatymą, o parlamentas atmetė projektą. Dėl projekto praeitų metų gale buvo duota pasisakyti visiems gy- . ventojams. Tada iš trijų didžiųjų partijų projektų vyriausybinis surinko daugiausia balsų, bet iš vyriausybės pasitraukė ją rėmusi ūkininkų partija.
INDONEZIJOJE PADĖTIS RIMTĖJAVakarų spauda įvykius Indonezijoje ima lyginti su buvusiais Korėjoje, nes sukilėliai gauna paramos iš vakariečių (Amerikos), o vyriausybininkai iš bolševikinio blo ko. O kiek atvėsusios kovos stiprėja, ir jau buvo bombarduoti ar net nuskandinti keli svetimų valstybių laivai.
RUSŲ RAKETŲ BAZĖSVakarus yra pasiekusios žinios, kad rusai yra pristeigę raketų bazių Lenkijoje (Kolberge prie Baltijos jūros), Čekoslovakijoje (Karlsbade, Reichenberge, Olmue- tze, Boehm-Budweise ir Javorinoje), Veng .rijoje (tarp Hajmasker, Papa ir Tapolca), Rumunijoje ir Bulgarijoje (prie Juodosios jūros ir Karpatų kalnuose) ir Rytų Vokietijoje (prie Erfurto ir Ruegeno saloje).
VAKARIEČIAI NENORI TARTIS 
DRAUGE SU LENKIJA IR 
ČEKOSLOVAKIJAKai buvo sutarta Maskvoje pradėti paruošiamuosius pasitarimus viršūnių konferencijai, sovietų užs. reikalų min. Gromyko tarėsi su vakariečių — amerikiečių, bri tų ir prancūzų — ambasadoriais ne su visais iš karto, bet su kiekvienu atskirai. Va kariečiai tada pareiškė norą tartis visi kar tu, o Gromyko jiems pastatė tam atvejui sąlygą — priimti į pasitarimus Lenkijos ir Čekoslovakijos ambasadorius, kad kalbėtųsi ? su 3. Vakariečiai atsisako, pareikš- dami, kad tada geriau kalbėti po vieną.

siseka, nes dabartinė parlamento padėtisneleidžia nei vienai partijai valdyti, nei sudaryti stipresnės koalicijos.
KIPRO SALOJE GRĄŽINTA MIRTIES 
BAUSMĖPasikeičiant gubernatoriams ir aprimus gyventojams, Kipro saloje buvo panaikinta mirties bausmių praktika su ginklais pa gautiems teroristams. Žuvus dviems britų kariams, gubernatorius įsakė vėl bausti mirtimi pagautus ginkluotus teroristus.
RUSIJA ATMETA INSPEKCIJĄSaugumo taryboje Rusijos atstovas Sobo lev atmeta amerikiečių reikalavimą leisti inspektuoti arktikos sritį, kaip priemonę prieš netikėtą užpuolimą, ir reikalauja, kad amerikiečiai liautųsi skraidę ten ginkluoti atominėmis bombomis.
PASAULYJiE— Londone ir kitose D. Britanijos vietose prasidėjo autobusų stiebtas.— Adene vyksta kovos tarp britų dalinių ir sukilėlių, kurie gauna paramos iš Jameno.— Prancūzai dar tebebando sudaryti naują vyriausybę.— Chruščiovas telegrama pasveikino Tito, kuris buvo perrinktas Jugoslavijos prezidentu.— Švedijoje atpigo sviestas.— Kašmiro vadas šeikas Abdula vėl areštuotas Indijoje.— Indijos min. pirm. Nehru ruošiasi išeiti atostogų, bet oficialiai paneigiami gan dai, kad jis norįs pasitraukti.— Indijoje karių stovykloje, užvalgę nuodingo maisto, mirė 74 kariai, ir daug yra sergančių.— Prancūzijoje padidinami mokesčiai ir karinė tarnyba prailginama iš 24 į 27 mėnesius.
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Prof. Tumėnienes atsiminimai
Mūsų knygų pasaulį vis labiau ima papil 

dyti atsiminimų tomai. Tai, žinoma, gerai 
normaliu laiku, bet dar geriau šiuo metu, 
kai esame svetur. Per tas atsiminimų kny
gas vėl esame grąžinami į praeitį, į savo 
kraštą, į būtąjį gyvenimą, pabūvame tarp 
tą gyvenimą rikiavusių žmonių, pasigėii- 
me jų nuopelnais, o kartu ir krašto pažan
ga.

Šitoks teigimas gali susilaukti piie':aiš- 
to, kad reikia gyventi dabartimi ir ateičiai 
Tiesa, reikia, bet grumimasis vien svetimo 
je dabartyje aiškiai bukina žmogų, o savas 
tautinis dirvonas svetur kasdien labiau var
pučiu užželia. Reikia vis pajudinti jį, kad 
neliktum vien duonėdžiai. Šitokio judina
mojo poveikio duoda ir kiekviena perskai
tytoji atsiminimų knyga, šitokios mintys 
palydi perskaičius - ir profesorės Dr. Van
dos Tumėnienės-Mingailaitės knygą Mano 
atsiminimai (išleista pačios autorės 1957 
m. Chicagoje; 800 egz., 175 psl.).

Prof. Tumėnienės atsiminimus skaitant 
iškyla mums prieš akis ir pačios autorės 
darbšti asmenybė, ir mūsų nepriklausomo
sios Lietuvos pažanga sveikatos baruose, ir 
pagaliau Lietuvos gyvenimo keitimosi kai 
kurie bruožai. Tik, žinoma, pačiai mūsų 
pažinčiai su tais dalykais būtų buvę daug 
sveikiau ir skaitytojui maloniau, jei mes 
iš autorės būtume gavę ne tą kuklų tomelį, 
bet bent porą trejetą gerų tomų, o jei tie 
tomai dar būtų parašyti tokia plunksna ir 
didžiuliu jautrumu, kaip prof. Stp. Kairio 
vaikystės atsiminimų dalis, tai tikrai džiū
gautume.

Su didžiąja mūsų atsiminimų autorių da 
lim yra ta skaudi bėda, kad jie rašo arba 
protokoliškai, arba paverčia savo raštus 
didžiule publicistine polemika. Kai skaity
dami generolą Raštikį imame pykti, jog jis 
vis gina, teisina, arba puola ir peikia, o ne 
pasakoja tai, ką atsimena, tai prof. Tumė
nienės skaitytojui tiesiog gaila, kad ji te-_ 
davė mums trumpą ir lakonišką savo gy-’ 
venimo protokolą. Skaitytoją taip ir gundo 
kipšiukas imti kelti profesorei klausimus: 
argi Tamstos jaunystėje nieko nebuvo, jo
kių įdomių atsitikimų, išskyrus tą mums 
paliekamą žinią, jog ji augo dvarely? O 
mokyklų metais, Šveicarijoje? Profesoria
vimo ilgais metais ar tiek ir teišgyventa, 
kad daug dirbta tiesioginėje profesijoje, pi 
nigo uždirbta, namai, o vėliau ir sava sa
natorija pasistatyta?

Jau sulaukusi senyvo amžiaus, prof. Tu
mėnienė, savo profesijoje dar dirbusi po 
karo Vokietijoje, su tremtinių banga atsi
dūrė Amerikoje, ten dar sau įprasta energi 
ja bandė dirbti, užsikabinti, pradėti iš nau 
jo, patyrė nemaža pažeminimo ir dabar 
skurdžiai leidžia senatvės dienas. O tai iš 
tiesų yra energijos ir valios žmogus. Tai ro 
do net ir protokliškai parašytoji atsimini
mų knyga, net ir pro blausų protokolą pra 
siveržia: dirbau, veržiaus, atlikau savo pa
reigą su kaupu. Veržėsi į mokslą. Iš šalies 
atrodytų, kad dvarininkąitei tai buvo gali
ma pasiekti be kliūčių. Bet to dvaro, ma
tyt, jau būta bebaigiančio savo žydėjimo 
dienas, bepinigio. Taigi teko mokslus eiti 
vienu ryžtu. Tas daktarės ryžtas lydi ją ir 
aukštosiose mokyklose, ir ji pasiekia tai, 
kad nepriklausomosios Lietuvos pirmai
siais metais pasirodo visiškai tinkamas

Prieglobstis
ŠIAI NAKČIAI

(Tęsinys)

— Būtume nudėję, — tarė Cross, — lik 
neturėjome ginklo. Vakar rytą, saulei te
kant, mus užčiupo tas prakeiktas kiaušin- 
svaidis lėktuvas. Tai mes netekome ir auto 
mobilio ir ginklų. Susipažink su mano 
draugais. Čia Jean Crane... Samas Jones.

Mergina linktelėjo, kaip Jones atrodė, 
dar vis budri.

— Tai tas miegojimas prie kelio stulpo 
buvo kabliukas? — paklausė Jones.

Mergina linktelėjo. Tuo linktelėjimu ji 
nei atsiprašė, nei atšakumą parodė. Tikrai, 
ji buvo jaukas į spąstus, turėjęs žmogų įvi
lioti į mirties nagus. Tai kas iš to? Ką čia 
reiškia vienu žmogum daugiau ar mažiau? 
Jones atvirai sukrizeno.

— Nepykstu, — tarė jis.
— Nei aš, — tarė ji. Taip pat atvirai su

krizeno ir ji.
— Čia Bob Talbot ir Chuck Balne.
Tas Laužtanosis, paaiškėjo, buvo Bob 

Talbot. Jo oda taip pat buvo aptraukta gel 
toniu, o jo veidas nereiškė neapykantos dėl 
to nubalnoto smakro, ir jis nuoširdžiai pa
sisveikino. Balne oda taip pat buvo gelto
na, o akys — žalios ir vengiančios žvilgs
nio. Apžvelgdamas juos, Jones stebėjosi, ką 
jie čia veikia New Mexico. Galvojo, kad 
jam aišku, o Jake Cross tuoj pat atsakė į 
jo klausimą.

— Tą pat, ką ir tu, Šamai. Ieškome pa
spausti mygtuko.

Kai jis kalbėjo, jo balsas buvo griežtas, 
su neapykantos prasiveržimais.

— Bent aš pats. Dėl to aš ir atkeliavau 
į vakarus. Jean paėmiau Memphyje, Talbo 

žmogus ir sveikatos įstaigoms organizuoti 
ir vadovauti ir profesoriauti. Katedrai ir 
klinikai vadovavusią ordinarinį profesorių 
moterį mūsų universitetas vieną tik Tu
mėnienę ir teturėjo! Tai buvo pasiekta ne 
protekcijomis, bet mokslu ir darbu ir ge
rąja prasme suprasta energija. Ar profeso
rė ir čia neturėjo mums ko papasakoti, už 
uot surašiusi, lyg policijos protokole, šiek 
tiek faktų, datų, trumpų žinių apie savo 
padėjėjus (tos žinios labai tiktų apžvalgi
niam leidiniui), vieną kitą paaukštindama, 
vienam kitam įprastine rutina gnybtelėda
ma?

Profesorės alga, garsios daktarės prakti
ka iškėlė prof. Tumėnienę į pirmaeilius lie 
tuviškos buržuazijos žmones: išdygo na
mai, sava sanatorija. Nepasakytume, kad 
būtų ko pavydėti. Atsiminimų autorė pasie 
kė tai švariu būdu: darbu, dar pasakytu
me — kietu darbu, tik čia gal truputį kal
tas autorės atvirumas ir ne vieną kartą 
prasiveržiąs gailestis savo turto ir gero gy 
venimo. Labai suprantama, kad senatvės 
dienų skurdas kelia tokius jausmus, bet 
jie, volens nolens, turėtų būti prašiepia
mi. Mes visi ko nors netekome, bet visi 
kartu netekome tėvynės, savo žemės, savo 
miestų ir kaimų. Ką reiškia atskiro žmo
gaus namai prieš tą visuotinę nelaimę? Pa 
ga'liau kaip turi jaustis žmogus, kuris išėjo 
svetur nieko nepraradęs, išskyrus tuos ben 
druosius, visai tautai ir visiems mums 
brangiausius dalykus?

Šitas autorės asmeniškumas ant jos kny 
gos užvedė Lietuvoje dabar išeinančios 
„Pergalės“ kritikus, kurie ta proga ne ti c 
už tai puolė profesorę, bet priknibinėjo da, 
visą eilę daugiau dirbtinių smulkmėm.. 
Prie to puolimo greičiausia bus prisidėjęs 
ir neapdairus knygos redagavimas (pridė
ta net ištrauka laiško iš Lietuvos, kuriame 
profesorė giriama, o juk valdantiesiems 
kiekvienas dabar svetur gyvenąs’ talentas 
yra miręs; be kita ko, autorė šiandienykš
čiam režimui nepašykšti kartaus ir atviro 
žodžio. B. Kazimieraitis

MIRĖ PROF. PETRAS ŠALČIUS
Balandžio 22 d. Lietuvoje mirė profeso

rius Petras Šalčius. Jis buvo Lietuvos uni
versitete politinės ekonomijos profesorius 
nuo pat universiteto įsikūrimo Kaune. Pas 
tarosios bolševikų okupacijos metais kele
tą metų buvo nemalonėje, bet pastarai
siais metais buvo pakviestas Mokslų akade 
mijos Ekonomikos instituto vyresniuoju 
moksliniu bendradarbiu. Akademijos pre.’.i 
diumas apie jo mirtį oficialiai pranešė ba
landžio 24 dienos „Tiesoje“, o Ekonomikos 
instituto personalas šeimai ir artimiesiems 
pareiškė užuojautą. (LNA)

LAIMĖJO PREMIJĄ
Katalikiškosios kultūros žurnalas „Ai

dai“ savo dvimetinę literatūros premiją 
(500 dol.) paskyrė Alb. Baranauskui už 
Nidos Knygų Klubo išleistąją jo novelių 
knygą „Sniego platumos“.

Šios stambios knygos (276 puslapiai) Ni
dos Klubas dar turi. Jos kaina ne Klubo na 
riams minkštais viršeliais 7.6 šil. (arba 1. 
50 dol.), kietais viršeliais 9 6 šil. (arba 1. 
90 dol.).

ROBERT MOORE WILLIAMS

tą Little Rocke. Balne sėdėja pakelėje apie 
penkiasdešimt mylių nuo čia.

— Mygtuką, a? — tarė Jones. — Pa
spausti mygtukų?

— Taip, — tarė Jake Cross. — Paspausti 
atominės bombos mygtuką.

Jones pasitrynė smakrą.
— Nori ką nors susprogdinti?
Jake Cross žvilgtelėjo į jį žėruojančiu 

žvilgsniu ir pasuko akis į šalį.
— Tai buvau sugalvojęs.
— Ką nors panašaus į Europos Federa

ciją?
Cross linktelėjo. Kiti klausėsi ir tylėjo. 

Jones papurtė galvą.
— Jeigu nori paspausti mytuką atomi

nės bombos, kuri yra raketos smaigaly, tai 
ji juk šaus į kurį nors Federacijos miestą, 
o tai būtų karinis veiksmas, Jake. O karo 
juk nėra.

— Ar nėra? — Crosso balsas buvo ašt
rus.

— Aš ką tik girdėjau radijo pranešimą, 
kaip Federacija stengiasi padėti šiai varg
šei, kenčiančiai tautai, — tarė Jone’. — 
Ar tu sprogdinsi mūsų draugus?

— Šamai, — tarė susirūpinęs Cross, — 
jei aš įveikčiau surasti tą slaptą ba:?, tai 
būtų karas. Gali būt tikras, kad būtų ka
ras. — Jis nusijuokė, ir jo balsas drebėjo. 
— Jeigu surasčiau atominę bombą, tai aš 
nusiųsčiau ją į taikinį. Tada, Šamai, su Fe 
deracija nebebūtų juoko. — Jis vėl pratrū
ko juoktis. Laikydamas šautuvą, jis apsi- 
grįžo ir nuėjo į tamsų garažą.

Jonesą sekė trys poros įtarių akių.
— Kas vra Jakui? — paklausė jis.
Mergina atsakė.

EUROPOS LIETUVIS

Tolimoji Australija
GYVENTI GALIMA, LIETUVIŠKI DIRVO NAI PLĖŠIAMI, O NUIMK UŽDANGĄ — 

PLAUKS VISI NAMO
Birutė Mašanauskienė-Jarulytė, List. 

Namų akcininke, tris mėnesius viešėjusi D. 
Britanijoje, balandžio 23 d. išvyko atgal į 
Australiją.

Tai bene pirmoji lietuvaitė, kuri, prieš 
seseris metus emigravusi į Australijos že
myną, buvo dabar grįžusi atgal apsilankyti 
šioj saloj.

B. Mašanauskienė papasakojo, kad atvy 
kusi čia su dukrele Danute aplankyti savo 
tėvelio ir brolio, gyvenusių Coventry. Jos 
tėvelis Jarutis išvyko su ja į Melbourną.

Čia spausdiname mūsų korespondento 
klausimus ir viešnios atsakymus mums vi
siems įdomiomis temomis.

K. Tūkstančiai lietuvių emigravo iš Eu
ropos į Australiją. Kokiu keliu mūsų tau
tiečiai pasiekė Australiją?

A. Kaip ir daugelis-lietuvių, išvykau iš 
Anglijos per Prancūziją žemynu, o laivu to 
liau plaukiau iš Genujos uosto. Kelionė trii 

•ko apie mėnesį — per garsųjį Suezo kana
lą, Port Saidą, Raudonąją jūrą, Indijos 
vandenyną, Ceiloną ir Adelaidę . iki Mel
bourne. Grįžau per Singapūrą, kur mūsų 
laivas paėmė daug olandų šeimų, paliekan
čių Indoneziją, ryšium su ten vykstančiais 
neramumais. Šį kartą plauksime 28.000 t 
talpos laivu ORCADES tiesiog iš Londono, 
t.y. iš Temzės žiočių — Tilbury.

K. Ar gerai pavyko mūsų tautiečiams įsi 
kurti Australijoje?

A. Atrodo, kad taip. Iš laikraščių ir ko
respondencijų „Europos Lietuvio“ skaityto 
jai, tur būt, jau yra neblogai susipažinę su 
visuomenine Australijos lietuvių veidą. 
Galiu pridurti, kad Australijoje lietuvių 
bedarbių nėra. Mūsų tautiečiai, neturėda
mi specialybių ir dirbdami įvairius darbus 
fabrikuose ir biuruose, uždirba po 15-25 
svarus per savaitę. Veik visi mūsų tautie
čiai perkasi arba patys statosi nuosavus 
namus. Daug lietuvių yra įsisteigę savas 
įmonėles, krautuves, verčiasi statybomis 
arba agentauja. Jokių suvaržymų dirbti 
nėra. Penkeris metus išgyvenus galirnS*gStT 
ti pilietybę. Australijos pilietybės įsigiji
mas skatinamas, ir tai kainuoja tik šilin
gus. Palyginti su Anglija, Australijoje pra
gyvenimas lengvesnis, klimato sąlygos pa
lankios, ypač Viktorijoje. Apie Melbourną 
klimatas visai kaip Lietuvoje —■ šiltos sau 
lėtos vasaros ir šaltoka žiema. Tik ten vis
kas atvirkščia: Kalėdos viduvasary, o per 
šv. Oną pati žiema. Alpėse — apie 100 kilo 
metrų nuo Melbourno žiemą galima spor
tuoti kaip Šveicarijoje — važinėti slidė
mis ir rogutėmis — puikus sniegas. Vasa
rą visi vyksta į paplūdymius, kuriais ap
supta visa Australija.

K. Ar Europa nevilioja ten nuvykus?
A. Kur nevilios! Nors Australijoje lietu

viai visiškai gerai aklimatizuojasi, vis dėl
to Europa lieka Europa. Visa bėda, kad tas 
nuotolis toks milžiniškas — per 12.000 my-
lių, ir kelionė ilga ir brangi. Aš aplankiau
Angliją su dideliu džiaugsmu — ypač ma
nę čia traukė giminės ir pažįstami. Na, ir 
pagaliau, žinoma, Australijoje nėra nei to
kio Londono, nei Paryžiaus, kuris mane 
ypač sužavėjo. Vis dėlto čia civilizacijos šir 
dis. Paryžius — šviesos miestas savo išpla 
navimu, architektūra, savo apylinkėmis — 
Versaliu, Fohtainbleau, St. Germain muzie

— Jo žmona sirgo geltonąja karštine, — 
tarė ji.

— Ak, — tarė Jones. Akimirksnį jam bu 
vo gaila Jako Crosso; tada jis trūktelėjo 
pečiais ir nurijo tą mintį — tai priemonė, 
kuria jis dabar dažnai naudodavo, norėda
mas išlikti sveikas, ir tai buvo išvirtę į 
antrąją jo prigimtį. Jis permetė akimis vi
sus iš eilės. — Tai, vadinas, jūs visi sten
giatės skleisti gandą, kad mes turime porą 
šimtų atominių bombų, laikomų slaptose 
bazėse, nukreiptų į pačius žymiausius pa
saulio miestus, paruoštų tam atvejui, jei 
kas nors užpultų? Gerai! — Ir jis vėl nusi
purtė. — Pats aš galvoju, kad tas gandas 
yra niekai. Nemanau, kad yra tokios pa
ruoštos iššauti atominės bombos. — Jis s’.e 
bėjo, kaip jie reaguos.

— Tu kalbi, tarsi galvoj skylę turėtum, 
— sumurmėjo Talbot.

— Nėra jokios abejonės, kad turim, — 
tarė Balne. — Federatiniai vieną bazę jau 
rado.

— Na, — tarė Jones. — Dabar jau šis 
tas! O iš kur žinai?

— Prieš porą savaičių Amarille man vie 
nas vaikinas sakė, — atsakė Balne. — Ta 
vieta buvo Juodosiose Kalvose. Raketos su 
atominių bombų smaigaliais jau buvo ant 
pastolių. Jau viskas apskaičiuota, kad jos 
turi kristi ant tam tikrų žemės miestų. Aiš 
ku ,su dešimties ar penkiolikos mylių klai
da...

— Tai jau šmugelis — ta atominė bom
ba, — tarė Talbot. — Dėl ko tu, Šamai, gal 
voji, kad tos žinios yra nepagrįsti gandai? 
Ar tu nori sulaikyti mus? — Jis atidžiai 
stebėjo Jones.

Jones trūktelėjo pečiais.
— Jei mes būtume turėję atominių bom 

bų, tai būtume panaudoję jas. — Jis pats 
sau buvo sakęs tai jau tūkstančius kartų.

Jake Cross atėjo iš garažo tamsos atsaky 
ti jam:

— Po velnių, kaip mes g: Įėjome panau
doti jas? Oficialiai nėra jodo karo — tų 
čia teisingas; ir mes nebūt on e tikri net dil 
to neoficialaus karo, kol pusė gyventojų 
išmirė nuo tos geltonosios karštinės, o tie,

jais, meno turtais, ir istoriniais paminklais 
iš viso neturi lygaus pasaulyje. Čia, žino
ma, visuomet iš visų kraštų žmonės va
žiuos pasigrožėti ir pasisemti dvasinių tur
tų. Tačiau, palyginus su Anglija, vis dėlto, 
kaip jau minėjau, Australijoje galima įsi
kurti geriau ir klimato sąlygos žymiai ge
resnės.

K. O jei Lietuva būtų vėl laisva, ar be
grįžtų lietuviai iš Australijos, jei jiems ten 
taip gera?

A. Visur gerai, bet namie geriausia. Ne
sulaikytų ten lietuvių nei tie keliolikos 
tūkstančių mylių nuotoliai, ypač tų lietu
vių, kurie gimė ir augo Lietuvoje. Su nau
jąja karta būtų blogiau. Ten, kaip ir Ame 
rikoje ir net dalinai kaip Anglijoje, mokyk 
linio amžiaus jaunimas po truputį nutaus
ta. Tam kelią aktyviai užkerta savos orga 
nizacijos ir sekmadieninės lietuviškos mo
kyklos, kurios, ten, kur jų yra, jaunimo 
lankomos ir tėvų palaikomos. Savos para
pijos lietuvybę palaiko labiausiai. Mel
bourne kiekvieną sekmadienį trys keturi 
šimtai lietuvių būna savose pamaldose. Po 
pamaldų čia pats svarbiausias centras pasi 
matyti su pažįstamais. Deja, savų tokių na 
mų, .kaip čia, Londone, dar neturime, bet 
ir tas klausimas baigiamas išspręsti.

K. Žmonės sako, kad Australija triušių 
ir kengūrų kraštas...

A. Tur būt, perdeda. Kaip šeimininkė, 
galiu pasakyti, kad, pvz., tas mitas, jog aus 
traliečiai nevalgo triušių, yra iš piršto iš
laužtas. Triušiena — mėgiamas valgis ir 
net, palyginti, gan brangus. O kengūrų per 
šešeris metus mačiau tik dvi — vieną pas 
kaimynus darže, o kitą zoologijos sode.

K. Na, bet berželių ir rūtelių tai Austra
lijoje tikrai nėr?

A. Irgi blogos jūsų žinios. Australijoje 
auga ir beržai, ir eglės, ir pušys, kaip L'e- 
tuvoje, tik mažiau. O rūtelių tai lietuvai ės 
prisiaugina savo darželiuose.

K. Grįžkime atgal prie Australijos lietu
vių. Ar yra ten sąlygos jaunimui studijuo
ti ir šiaip kaip mūsų jaunuomenė laiko i?

A. Kaip žinote, lietuviškasis jaunimas vi 
sur pasireiškia savo gabumu. Ir Australijo
je Adelaidės ir Melbourno universitetuose 
studijuoja daug gražaus mūsų jaunimo 
Baigiantieji universitetus, žinoma, turi ga
limybių tvarkyti savo gyvenimą daug ge
riau, kaip žmonės be specialybių. Lietuviš
kasis jaunimas mėgsta sueiti, pašokti ir pa 
dainuoti. Yra chorai ir tautinių šokių gru
pės, apie kurias spaudoje jau daug buvo 
rašyta. Melbourne tai kone kas du mėne
siai ruošiami įvairiomis progomis baliai, 
kuriuose vyrauja jaunimas — visai kaip 
Kaune, Nepriklausomoje Lietuvoje. Mel
bourne, kur ir aš su šeima gyvenu, yra per 
1.500 lietuvių. Yra kam pasireikšti.

K. Ar geras lietuvių vardas Audrelijo;?
A. Taip, lietuviai žinomi, kaip geri, 

darbštus ir sąžiningi žmonės. Lietuvių tar
pe yra visoj Australijoj žinomų pasižymė
jusių sportininkų, lengvaatlečių ir boksinio 
kų. Sveikam gyvenimui gal įtakos šiek tiek 
turi ir savotiški, sakyčiau, puritoniški Aus 
tralijos papročiai. Pvz., barai uždaromi š.?š 
tą valandą vakare, o sekmadieniais visai 
neveikia. Tuo būdu lietuviai turi daugiau 
laiko visuomeniniam gyvenimui ir sportui,

kurie išliko gyvi, ieško saugios vietos pa
sislėpti. Aš esu tikras, kad tuo metu, kai 
atėjo įsakymas šauti, bazių įgulose nebebu 
vo nė vieno gyvo žmogaus, jei iš viso tokia 
įsakymai galėjo praeiti, o tai taip pat abe
jotina, nes karininkai, kurie turėjo duoti 
įsakymus, galimas dalykas, taip pat jau bu 
vo mirę. O tu, prakeiktasis Šamai, jeigu 
tu galvoji, kad visa ta istorija apie paslėp
tas bombas yra tik dar vienas biaurus E- 
mįslas, tai kokį velnią tu’darai šičia, toje 
krašto dalyje, kirr yra slapta bazė?

Jis kalbėjo karščiuodamasis ir jau turė
jo rankose šautuvą.

Jones vėl trūktelėjo pečiais ir išsišiepė:
— Na, Jake, aš turiu prisipažinti, kad 

norėjau jus truputį nusukti į šalį, stengda
masis apsaugoti savo kailį tuo atve_u, jei 
pasirodytų, kad kuris nors iš jūsų yra šni
pas. O kai dėl mano buvimo čia, tai aš gal
vojau truputį apsidairyti, gal rasiu bazę — 
ir paspausiu mygtuką ar patrauksiu ranke 
ną ar ką nors.

Kol jis kalbėjo, iš jų veidų dingo įtari
mas." Jis buvo toks pat, kaip ir jie. O jie ir 
norėjo žinoti tai. Jake Cross nusišaipė, 
plekštelėjo jam per nugarą ir atidavė šau
tuvą.

— Prakeiktasis tu, Šamai, — sumurmė
jo Talbot. — Trumpam laikui tu buvai 
susukęs man galvą.

Tik Balne dar atrodė nepersiskiiiąs su 
įtarimu, ir tai jis slėpė, žiūrėdamas kita 
kryptim.

— Tos bombų bazės iš tikro yra, — ta
rė Jean Crane. Jos balsas skambėjo nauja 
gaida. — Kiti žino, bet tu, Šamai, nežinai. 
Jo - yra, ii aš turiu jų planą.

— E? — tarė susijaudinęs Jonės. — 
Kas? Ką tu, mergaite, pasakei? Tai sujudi 
no net ir jo geležinę laikyseną. — Tu turi 
planą? Iš kur tu, po velnių, gavai, ir kur 
jis yra?

— Aš buvau Baltimorėje slaugė armijos 
ligoninėje, — atsakė Jean Crane — Vienas 
mano ligonių buvo generolas Deepers. Tą 
istoriją apie planą išgirdau, kai jis kliedė
jo; o kai jis mirė, taip jo daiktų suradau 
planą.
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Kalba Vysk. Fulton Sheen
Mūsų modernus pasaulis charakteringas 

giliais ženklais. Esame apimti nerimo ir 
baimės. Praeityje buvo bijoma Dievo, bet 
ta baimė buvo visiškai skirtinga nuo šian
dieninės. Tada buvo bijoma, kad neįžeisti 
Dievo, nes Jį mylėjo. Vėliau pasauliniai ka 
rai žmogui sukėlė žmonių baisumą. Šiandie 
ną prieš patį mažiausiąjį visatos elementą 
— atomą, jaučiamės sukrėsti ir baimingi! 
Kada buvo numesta atominė bomba —- pa
skiro žmogaus blogumas pasidarė visos - 
žmonijos blogumas. Nuo tada mirties bai
mė užgulė bendruomenę ir civilizaciją, o 
religija, jau ir dėl politinių motyvų, tam
pa žmogaus gyvenimo atsparos punktas.

Senovėje babiloniečiai, graikai ir romė
nai kovojo savo dievystės vardan. Vėliau 
Islamas prislėgė krikščionis: šiaurės Afriko 
j e septintame šimtmetyje iš buvusių 750 
vyskupų, vienuoliktame šimt. beliko vos 5. 
Bet Islamas nekovojo prieš Dievą, jis tik 
kovojo prieš tuos, kurie tikėjo į Dievą, ap
sireiškusį Kristuje. Teorijų skirtumas bu
vo tik priemonių pasirinkimas Dievo pa
siekimui, kurį visi laikė gyvenimo tikslu. 
Šiandien viskas pasikeitė. Dabar jau nebė
ra religijos karų, dabar vyksta atsipalaida
vusi kova prieš kiekvieną jėgą, prieš kiek
vieną religinę idėją.

Komunizmas neigia Dievą ne tuo pačiu 
kokio nors gimnazisto abejingumu. Komu
nizmas nori sunaikinti Dievą, ne tik neigia 
Jo buvimą, bet iškreipia pačia sąvoką. Vie 
toje Dievo nori pastatyti žmogų, kaip pa- 
šaulio diktatorių ir valdovą. Šiandieną esą 
me priversti pasirinkti Dievą ar Ja priešus, 
demokratiją ir tikėjimą į Dievą, ar ateiz
mą ir diktatūrą. Civilizacijos ir kultūros 
išlaikymas šiandieną tampriai surištas su 
religijos gynimu. Tas, kuris savo laiku di
džiavosi, kad yra sutvertas pagal Dievo pa 
veikslą ir panašumą, pradėjo girtis esąs sa 
vo paties kūrėjas, o pagaliau — Dievą pa
daręs pagal savo paveikslą ir panašumą. 
Nuo to klaidingo humanizmo prasidėjo 
žmogaus nusileidimas prie gyvuliškumo. 
Žmogus prileido esąs kilęs iš bestijos ir 
skubėjo tai įrodyti bestijališku karu. Tvir
tino esąs tik komplikuotas gamtos chemi
nis junginys. Paskiausiai pasivadino „ato
minis žmogus“. Galime suprasti, ką Cour
not pasakė, jog Dievas XX amžiuje žmogų 
palikęs mechaninių įstatymų jėgai. Leiski
te paaiškinti. (Bus daugiau).

Vysk. Fulton Sheen — vienas žymiau
sių Amerikos kalbėtojų, gimęs 1895 m., 
kunigų įšventintas 1919 m„ vyskupu kan 
sekruotas — 1951 m. čia duota ištrauka 
iš jo knygos „The Woman“.

Pamaldos
NOTTINGHAM — gegužės 11 d., 12.15 v., 

Šv. Mišių metu solo giedos svečias J. 
Kasparavičius iš Bradfordo.

LEEDS — gegužės 18 d , 3 v. p.p.
BRADFORD — gegužės 18 d., 12.30 valj 

Per Sekmines, gegužės 25 d., — didelės 
iškilmės: vaikų Pirmoji Komunija.

BRADFORDE — gegužės mėn. antradie
niais ir ketvirtadieniais 8 vai. v. geguži
nės pamaldos.

turizmui, nuosavų namų statybai, kuriuos 
mažiau pasiturintieji lietuviai statosi pa
tys šeštadieniais ir sekmadieniais. Čia gra
žiai reiškiasi senas lietuviškos talkos ca-
protys. Būrelis draugų kaimynų stato na
mus iš eilės, vienas kitam pagelbėdami. 
Šis „sportas“ bene pats prasmingiausias... 
niją. „EL“ kor.

— Šventas pragaras! — tarė Jones.
ko kažkoks mintim neapčiuopįamserstebuk 
las. Planas į atominiu borilbų bazę! Planas!

— ššš! — staiga tarė Cross.
Buvo girdimas kažkoks švilpiantis gar

sas. Bet jie žinojo, ką tai reiškia.’Skrenda 
malūnsparnis!

— Kriskim žemėn! —- tarė Jake Cross.
Jie greit sukrito. Bomba krito už pat jų.
Bombos būta maždaug penkiadešimtsva- 

rinės. Taikinys bus buvęs Jones automobi
lis, nes bomba krito kaip tik kitapus to ve
žimo, ir automobilis nuvirto, lyg koks ne
rangus, svirduliuojantis sukutis. Ji taip 
pat išmetė viršun į orą aukštą dulkių stul 
pą. Bombos atplaišos 'ir žvyras nutsrškėjo 
skardiniu garažu. Pakrypusios p iekinės 
durys atitrūko ir trinktelėjo į artimiauslą- 
jį automobilį. Garažu prašvilpė dulkių sū
kurys.

Ant stogo krito žvyras.
Tais akimirksniais, kai žvyro kruša kri

to žemėn, Samas Jones iš naujo išgyveno 
baisųjį Amerikos sunaikinimą ir jo pra
džią. Pirmiausia, aišku, užėjo geltonoji 
karštinė. Pasijunti nesveikas; ima bėgti na 
sis; kelias dienas būna pakilusi temperatū
ra; pagerėja. Galvoji, kad būsi peršalęs. 
Taip ir daktarai galvojo. Bet slogų epide
mija beveik vienu metu apėmė visus di
džiuosius miestus ir plito, kaip ugnis ži
balu. Užsikrėtimo metu liga nestipriai su/ 
ima; nekokio ir gydymosi tereikia — tįk-'il- 
sėtis lovoje, ir visi atsigaudavo, arktie veik 
visi. Po trijų mėnesių suėmė. Oda lengvai 
pageltonuoja. Jei dešimt dienų nepajudini 
nė vieno raumens, tai gali pasveikti. O jei 
tik mažas pajudėjimas — tūkstančiai mirė, 
kurie tik panorėjo bent atsisėsti lovoje, — 
neišlaikydavo širdis. Per tuos tris mėne
sius po „slogos“ geltonosios karštinės viru
sas pakirto širdies raumenis.

Samas Jones buvo laimingas. Jis sugrie
bė, ligą, kai jau buvo žinoma, kad tik vi
siškas poilsis gali duoti progos dar gyventi. 
Per tą dešimt dienų jis pajudindavo tik sa
vo akis.

(Bus daugiau)
i
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LONDONO JAUNIMAS PAGERBIA
MOTINAS

Gegužės 4 d. gražus sekmadienio po
pietis sutraukė didelį Londono lietuvių bū
rį į Socialinio Klubo patalpas. Motinoms 
pagerbti sekmadienio programą suorgani
zavo neseniai įsisteigusios Jaunimo Są
jungos Londono skyrius, pasikvietęs į tal
ką V. Mamaičio atgaivintą mišrų chorą ir 
porą mažųjų.

Gražų įžanginį žodį, skirtą motinoms, ta 
rė M. Kaulėnas. Mažieji Irutė Virkutytė ir 
Šarūnas Arminas pašoko suktinį ir pade
klamavo. V. Mamaičio vedamas mišrus cho 
ras padainavo kelias daineles, o tautinių 
šokių grupė pašoko tautinius šokius.

Įvairi programa paliko labai malonų įs
pūdį. Pagerbdamas motinas, Londono jau
nimas parodė savo sugebėjimą atlikti dar
bą, kuris suteikė malonumo ne tik moti
noms, bet ir visiems atsilankiusiems.

Pažymėtina, kad dauguma Londono jau 
nimo uoliai mokosi tautinių šokių, padeda
mi P. Nenortienės, kuriai šio pasirodymo 
proga įteikė puokštę gėlių. Visos atsilan
kiusios motinos buvo taip pat apdovano
tos gėlėmis.

Londono lietuviai seka jaunimo veiklą 
su dėmesiu ir viltimi. Būtų gera, kad jauni 
mas ateityje vis daugiau iniciatyvos rody
tų. Sprendžiant iš šio pirmojo pasirodymo, 
jaunieji sugeba ir turi pajėgų veiklai, o vi
suomenės parama jiems yra neabejotina.

Buvęs

MOKYKLINIO AMŽIAUS LIETUVIUKŲ 
REGISTRACIJA

Gegužės 3 d. posėdžiavęs Londono Lie
tuvių Parapijos rinktasis Tėvų Komitetas 
nutarė ir šiuo kreipiasi į tėvus, norinčius 
savo vaikučius pamokyti steigiamoje Sek
madieninėje Lietuvių Mokykloje, kad jie 
tuos būsimus mokinukus ir mokinukes per 
gegužės mėnesį užregistruotų Londono Lie 
tuvių Parapijos klebonijoje.

Posėdžio metu iškilo sumanymas minėtą 
mokyklą atidaryti anksčiau, nelaukiant 
rudens*

Prisilaikant Anglijoj veikiančių papro
čių ir potvarkių, nutarta vaikučius regis
truoti nuo penkerių metų ir daugiau.

Pasibaigus registracijai, birželio mėn. 
pradžioje, numatoma šaukti tėvų susirin
kimą, aptarti smulkesniems mokyklos rei
kalams ir jos veikimo pradžiai.

Tėvų Komiteto vardu K. J.

SUSIRGO VIRĖJAS
Ilgametis Lietuvių Namų-virėjas S. Ski- 

biniauskas turėjo dėl ligos pasitraukti iš 
tarnybos. Serga odos liga, ir gydytojas už
draudė jam dirbti prie šilimos virtuvėje.

AUKOS SKAUTŲ STOVYKLAI
Aukas skautų ir jaunimo stovyklai Lie

tuvių Sodyboje paremti šiais metais rinks 
DBLS Valdyba per Sąjungos skyrius. Tam 
reikalui Sąjungos Valdyba netrukus išsiun 
tinės skyriams aukų lapus. Skyriai prašo
mi padaryti viską, kad būtų surinkta kuo 
daugiau aukų. Prieauglis yra mūsų ateitis, 
ir mes turime sudaryti sąlygas, kad jis ga 
lėtų bent savaitę praleisti lietuviškoje sto
vykloje.

Surinktas aukas skyriai prašomi prisius 
ti centrui.

Užsidarė SKYRIUS
Negaunant per ilgesni luiKą jokių žinių 

ir atsakymo į laiškus, DBLS Valdyba lai
ko, kad Great Hornton DBLS skyrius ne
egzistuoja. Jei kas turėtų kokių bylų ar 
raštų, maloniai prašom prisiųsti juos cent
rui.

Bradfordo lietuviai kviečiami įstoti na
riais į Bradfordo skyrių.

BIBLIOTEKA DIDĖJA
DBLS Centrinio Skyriaus biblioteka žy

miai praplėsta ir pertvarkyta, nuo balan
džio 20 d. vėl pradėjo veikti.

Knygos _iš bibliotekos skolinamos skai
tytojams nemokamai. Jos siuntinėjamos 
paštu; skaitytojai apmoka tik už knygų 
persiuntimą paštu. Knygų sąrašą galima 
gauti pas knygyno vedėją.

Prašoma rašyti: C. S. Knygyno Vedėjui, 
1, Ladbroke Gardens, London, W.I1.

JAUNIMAS RUOŠIASI SEKMINIŲ 
SUVAŽIAVIMUI

Dar tik šiais metais įsisteigusi Jaunimo 
Sąjunga, jau suruošusi sėkmingą Motinos 
Dienos minėjimą, dabar sparčiai rengiasi 
pasirodyti D. Britanijos lietuviams Sodybo 
je per Sekmines. Iš Londono vyksta tauti
nių šokių grupė ir krepšinio komanda, 
krepšininkai taip pat žada atvykti iš Wol- 
ven-amptono ir Bradfordo.

Tikimasi, kad lietuviai parems mūsų jau 
nimą, gausiai atsilankydami į tradicinį D. 
Britanijos lietuvių subuvimą, kuris šiais 
metais vyks jaunimo vardu. Įvairiuose 
miestuose jau organizuojamos ekskursijos 
į Lietuvių Sodybą.

Suvažiavimas prasidės sekmadienį, gegu 
žės 25 d., 11 vai. ryto pamaldomis. Po to 
seks trumpas iškilmingas posėdis. Po pietų 
pertraukos vyks įvairi programa. Progra
ma žada būti tikrai įvairi: neoficialiai pra 
nešama, kad direktoriai iššaukė į dvikovą 
Sąjungos valdybą virvei traukti. Nugalė
tojai bus Tarybos sekretoriaus Dr. Valterio 

pavaisinti bare. Tų vaisių pelnas skiriamas 
jaunimui paremti. „Europos Lietuvis" ve
žasi kelis kamuolius spygliuotos vielos, 
kuria pertvers Sodybos parką, atskirti 
įvairių nusistatymų laiškų rašytojus.

REIKALINGI VIRĖJAI
Lietuvių Sodybai reikalingas virėjas ar 

virėja nuolatinei tarnybai. Tiktų ir tik 
šiek tiek apie virimą nusimanąs asmuo, 
bet turįs norą to amato išmokti. Kreiptis į 
L. Sodybos vedėją (Headley Park, nr. Bor- 
don, Hants; telefonas Bordon 10) arba į 
Lietuvių Namus Londone (Tel. Park 2470).

Lietuvių Namams Londone skubiai reika 
lingas nuolatinis virėjas. Geras atlygini
mas, normalios darbo sąlygos. Kreiptis į 
Lietuvių Namus, 1, Ladbroke Gardens, 
London, W.U. (Tel. Park 2470).

DĖL ATOSTOGŲ L. SODYBOJE

Užsakymai atostogoms plaukia jau nuo 
sausio mėnesio, ir kai kurios savaitės yra 
beveik pilnos. Lietuviai, kurie norėtu, šią 
vasarą atostogauti Sodyboje, prašomi pa
skubėti pasiųsti užsakymus, ypač kas no
rėtų atostogų liepos ir rugpiūčio mėnesiais. 
Daugiau laisvų kambarių dar yra birželio 
ir rugsėjo mėnesiais (tada ir kainos ma
žesnės).

Nors atrodo, kad šiais metais atostogaus 
daugiau lietuvių, bet svetimtaučiai vis 
tiek sudaro daugumą, išskyrus dvi savai
tes nuo' liepos 26 d. iki rugp. 9 d. (prieš ir 
po Bank Holiday). Toms dviem savaitėms 
svetimtaučių jau nuo vasario mėnesio ne
priimame.

Visais atostogavimo reikalais kreintis 
šiuo adresu: Lithuanian House, 1, Ladbro
ke Gardens, London, W.U. (Tel. PARk 
2470).

SKOLININKAMS ŽINOTINA

Lietuvių Namų B-vė veda sunkią kovą 
dėl neturėjimo apyvartos kapitalo. Pinigai 
yra investuoti į kilnojamą ir nekilnojamą 
turtą, medžiagas ir p. Kada, pvz., prade
dama spausdinti knyga, reikia tuojau pirk 
ti popierių, mokėti algas ir t.t.,- o pinigai už 
tą knygą grįžta tik po kelių mėnesiu.. Dėl 
to labai sunku verstis neturint atliekamų 
pinigų apyvartai. Kartais nežinai, ko grieb 
tis, kai koks prekių pristatytojas reikalau
ja apmokėjimo.

Tuo tarpu iš kitos pusės yra daug as
menų, skolingų L. Namų B-vei. Ką tik pa
darytas provizorinis balansas rodo, kad lie 
tuviai čia ir užsienyje yra skolingi už „Eu
ropos Lietuvį“ ir Nidos Knygų Klubo kny
gas apie 2000 svarų. Ar netenka skolinin
kams susirūpinti! Jeigu šitą sumą turėtų 
Lietuvių Namų B-vė, kiek rūpesčio nukris 
.tų ir kaip pakiltų lietuviškos bendrovės 
prestižas. O juk paskiram asmeniui ne taip 
didelė suma. Ir tai nėra išmaldos davimas, 
bet ’atsilyginimas už gautąją prekę (laik
raštį ir knygas). Pagaliau, imant ir iš lie
tuvybės taško, ar tai nėra lietuviška pa
reiga laiku atsilyginti už lietuvišką spau
dą? Kas iš mūsų norėtų numarinti vienin
telį lietuvišką savaitraštį Europoje ir koks 
būtų nuostolis lietuvybei ,jei sustotų ėju
sios pigios Nidos Knygų Klubo knygos! Ar 
skolininkai pagalvoja, kad jie į tai veda 
(2000 svarų yra didelė suma mažai bendro 
vei). Jeigu jau negalime labai daug kuo pa 
remti lietuviškų reikalų, tai bent jiems ne
kenkime. Laikraštis ir knygos, turėdami 
mažą tiražą, biznio negali daryti, bet gali 
išsilaikyti, jei visi skaitytojai sąžiningai 
atsilygins. '

S.O.S.
Ar atsiras gerų širdžių, kurios įgalintų 

ligonį Antaną Puskunigį su Anglijos lietu
vių ekskursija nuvežti į Lurdą? Jam perei 
tą vasarą Londone buvo padarytos sunkios 
operacijos; dėl silpnos kraujo apytakos grė 
sė kojų amputavimas. Nuo rudens globoja 
mas Lietuvių Sodyboje, išdėto sveiksta ir 
šiuo metu pradeda vaikščioti be kriukių. 
Kelionės išlaidoms į Lurdą ir pensionatui 
reikalinga 22 sv. ir dar keletą svarų prie 
rankos. Londonietė gailestingoji sesuo p. 
Užkuratienė pati pirmoji jau padovanojo 
5 svarus. Aukas siųsti man, Londono Lie
tuvių bažnyčios adresu. Geradariams Die
vas atlygins!

Kun. P. Dauknys

SEKMINIŲ EKSKURSIJA Į L. SODYBĄ
Londono Lietuvių Klubas rengia ekskur 

siją per Sekmines į Lietuvių Sodybą. Au
tobusas išvažiuoja nuo Lfetuvių Namų, Į, 
Ladbroke Gardens, W.1L, 8-tą valandą 
ryto pirmąją Sekminių dieną.

Norintieji dalyvauti jaunimo šventėj ir 
pasinaudoti tuo autobusu, užsirašo Lietu
vių Namų raštinėje, Tel. PAR 2470.

EKSKURSIJA IŠ RYTINIO LONDONO

Šv. Onos Draugija per Sekmines, gegu
žės 25 dieną ruošia ekskursiją į Lietuvių 
Sodybą. (

Autobusas nuo Lietuvių bažnyčios išeis 
8 vai. ryto. Bilietai ten ir atgal 12/6.

„DAINAVOS“ SUSIRINKIMAS
Gegužės 18 d., sekmadienį, 5 vai. p.p., 

Lietuvių Namuose, 1, Ladbroke Gardens, 
W.11, šaukiamas Londono Liet. Moterų 
Sambūrio „Dainavos“ susirinkimas.

HALIFAXAS
Išvažiuoja Kayadon

Halifaxo skyriaus iždininkas p. Papievis 
šiomis dienomis išvažiuoja į Kanadą. Iš 
praktikos kiekvienas žinome, kad iždinin
ko pareiga buvo ir yra sunkiausia, nes ten 
ka ne tik išgirsti kandžių pastabų, bet rei
kia ir pakeliauti, kol sužvejoji visus pini
gus. P. Papievis metai iš metų sąžiningai 
vežė tas pareigas, uoliai lankė visus susi
rinkimus, visad mielai prisidėjo prie lietu
viško darbo ir paskutiniuoju metu buvo 
Halifaxo atstovas — Bradfordo lietuvių 
klubo valdybos narys.

Halifaxo skyrius, netekdamas šio pavyz
dingo lietuvio, jaučia didelį nuostolį, kartu, 
žinoma, linki jam geros kloties ateityje.

COVENTRY
Motinos minėjimas

1958.5.17. Coventry PILOT salėje įvyks 
pavasarinė šventė —

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
Pradžia 18 vai.
Kviečiamos visos motinos su jaunimu ir 

visi artimi ir tolimi svečiai.
Skyriaus Valdyba

NOTTINGHAMAS
Staigi mirtis

Balandžio 26 d. staigiai susirgęs ligoninė 
j e mirė Martynas Mykolas, apie 64 m. am
žiaus. Velionis buvo gimęs Rusijoje. Visais 
Nepriklausomybės metais gyveno Kretin
gos apskr. Anglijoje artimų giminių neturė 
jo. Lietuviškoms organizacijoms nepriklau 
sė, ir mažaį kam iš lietuvių buvo žinomas. 
Jo laidotuvėmis pasirūpino artimieji darbo 
draugai, o bažnytines laidojimo apeigas at
liko anglikonų bažn. kunigas. Palaidotas 
gegužės 1 d. Wilfordo kapinėse.

DBLS Nottinghamo skyr. Valdyba pra
vedė piniginę aukų rinkliavą besigydan
čiam Newsteado sanatorijoje J. Jokubo- 
niui ir liet. Sodyboje gyvenančiam A. Pus- 
kunigiui sušelpti.

Nottinghamo lietuvių kolonija mažėja. 
Pasirengę išvažiuoti: K. Taujanskas į Ame 
riką, I.J. Biržvilkiai ir J. Riklikas į Kana
dą. R.

DERBY
Tragiškai žuvo lietuvis

Balandžio 21 d. Derby lietuvių kolnijos 
gyventojas Jonas Usvaldas, 34 metų am
žiaus, kilimo nuo Tauragiškio, važiuoda
mas motociklu iš darbo susidūrė su lengva 
mašina ir buvo sunkiai sužeistas. Nuvež
tas į ligoninę, neatgavęs sąmonės po 5 die
nų mirė. Velionis paliko žmoną ir dvi dūk 
teles. Palaidotas Derbyje.

Velionį į kapus palydėjo žmona ir negau 
sus būrelis draugų. Kapas pasipuošė žmo
nos ii’ velionies darboviečių bendradarbių, 
draugu ir Derby LAS grandies vainikais 
bei gėlių puokštėmis.

Velionis nepriklausė jokiai lietuviškai 
organizacijai.

VVOLVERHAMPTONAS
Balandžio 26 d. George Kotelio salėje bu 

vo šokių vakaras, kurio metu ne tik pasi
linksminta, bet dar pasikalbėta ir dėl spor
to klubo ateities.

Visuomenės dosnumo dėka buvo suruoš
ta loterija, kuri turėjo puikų pasisekimą. 
Wolverhamptoną aplankė svečiai iš Stoke- 
on-Tręnto ir Birminghamo.

Iš Birminghamo buvo du krepšinio mė
gėjai, kurie žada prisijungti prie „Vilties“ 
klubo. 3 v. po pietų tą pačią dieną Vilties 
krepšinio komanda lengvai įveikė Good- 
yeario komandą 59:43. V. Karnilavičius „su 
medžiojo“ 28 taškus. Be jo už Viltį žaidė: 
Manga (6), Snabaitis (4), Jasionis (2), 
Kasnickas (0), Kelmistraitis (19).

Viltis ruošia ekskursiją į Sodybą Sekmi
nių proga. Dar nevėlu registruotis pas 
Sporto klubo valdybos narius.

Į klubą priimami nauji nariai. 5 šilingai 
metams yra naujasis nario mokestis.

Vilties klubas, tėvų padedamas, stengsis 
■suorganizuoti vargo mokyklėlę.

V. Kelmistraitis

ITALIJA
LIETUVIŲ SALEZIEČIŲ GIMNAZIJA 
Širdies operacija

Kovo 14 dieną Torino miesto „San Gio
vanni“ ligoninėje buvo padaryta sunki šir
dies operacija kunigui Pranui Gavėnui, 
šios gimnazijos mokytojui ir „Saleziečių 
Balso“ redaktoriui. Operacija pasisekė ge
rai, be jokių komplikacijų.

Svečias iš Romos
Grįždamas iš Vokietijos, kur vedė misi

jas įvairių vietovių lietuviams, buvo ap
sistojęs praleisti Velykų Tėvas J. Navike- 
vičius, MIC, PLB Italijos Krašto Valdybos 
sekretorius ir „Informacijų“ redaktorius.

Orkestrėlis auga
Geraširdžių po visą pasaulį išsiblaškiu

sių lietuvių dosnumu buvo įsigyta keletas 
naujų muzikos intrumentų (net 8). Tokiu 
būdu buvo galima patenkinti daugelio jau
nuolių norą pasimokyti instrumentinės mu 
zikos. Dabar apie 30 jų mokosi groti kokiu 
nors instrumentu. Dar reikėtų keletos ins
trumentų. •

Keletas orkestrėlio sugrotų dalykų buvo 
Velykų proga kun. J. Dėdino įrašyta į ma
gnetinę juostelę ir pademonstruota Belgi
jos lietuviams.

Nelinksma žinia iš Rusijos
Kovo 13 d. Rusijos gilumoje mirė kun. 

Juozas Gustas, Salezietis, gimęs Jurbarke 
1904 metais, baigęs vidurinę mokyklą Lie
tuvoje, 1923 metų rudenį kartu su kitais 
penkiais jaunuoliais išvyko į Italiją pas sa 
leziečius. Buvo įšvęstas kunigu Romoje 
1931 metais, o sekančiais metais baigęs 
Gregorionų Universitetą. Nuo 1934 iki 1939 
metu mokytojavo šilonge (Indijoje). Pas
kui klebonavo Saldutiškyje (Lietuvoje) ir 
vadovavo ten įsikūrusiai Saleziečių Įstai
gai. Antrosios komunistinės okupacijos me 
tu buvo išvežtas į Sibirą, o po 10 metų vėl 
grąžintas Lietuvon. Pasilsėjęs keletą mene 
siu r’vo gimtinėje. 1956 m. savanoriškai 
vėl išvyko į Krasnojarską rūpintis savo 
kenčiančiais tautiečiais.

Už jį buvo čia atlaikytos gedulingos pa
maldos balandžio 15 d.

VOKIETIJA
VARELIO LIETUVIAI

Varelis yra mažas miestas, turi maždaug 
apie 12.000 gyventojų. Miestelis yra Nieder 
sachsen provincijoje, netoli jūros (maž
daug už 7 kilometrų). Artimiausias mažas 
kanalinis uostas yra Varelhafen. Nuo sene
lių prieglaudos į miestelį bus maždaug pu
sė kilometro. Varelio apylinkė-— lygumos 
su mažais miškeliais ir žemės ūkio kraštas. 
Čia auginama daug galvijų, bet yra ir ma
žesnių fabrikų, plytinių. Klimatas dažnai 
drėgnas, būna stiprių vėjų ir vėtrų. Šio 
krašto klimatas labai veikia mažiau svei
kus žmones, ypač turinčius reumatą, bron
chitą ir kt.

Varelio senelių prieglauda rūpintis pa
vesta Hilfswerk der Evangelischen Kirche 
in Deutschland. Ta prieglauda įkurta 1950 
m., IRO laikais, ir nuo 1950 m. pradžios 
per 2 metus buvo atgabenta apie 1200 žmo 
nių. Prieglaudos įnamės daugiausia mote
rys. Šiuo metu senelių yra daugiau kaip 
600. Juos sudaro 9 tautybių žmonės: lat
viai, estai, lietuviai, lenkai, ukrainiečiai, ju 
goslavai, rusai, 1 rumunas ir 1 chroatas. 
Nuo 1950 m. pradžios mirusiųjų priskai
čiuojama per 390. Keletas dešimčių išemi
gravo, o taip pat kelios dešimtys išsikėlė 
privačiai gyventi arba į kitas stovyklas. 
Pradžioj lietuvių būta per 100. Lietuviai 
ir kitų tautybių seneliai į šią preiglaudą at 
kelti iš Rheine, Hamburgo, Wehnen. Spa- 
kenberg, Essenkopf, Hannover, Luebeck ir 
iš kitų vietovių. Lietuvių mirė čia jau apie 
40. Vien tik nuo 1955 m. spalio 20 d. lietu
vių mirė 9 moterys ir 3 vyrai. Per tą laiką 
naujų buvo atkelta 8. Seniausias yra 80 me 
tų, jauniausias 33 metų amžiaus. Emigravo 
1, atsisakė 1, išsikėlė privačiai gyventi 5. 
Dar yra 53, bet 2 iš jų gyvena privačiai. Vy 
rų turime 19, moterų 34. Vokietijos piliety 
bę turi 11, iš jų 3 gauna nuomos ir kitokius 
priedus. Ligonių turime 13 (9 moterys ir 
4 vyrai). Varelio prieglaudoj yra ir jaunų 
žmonių — 35-38 metų amžiaus, bet tai jau 
sunkus invalidai — negalintieji normaliai 
vaikščioti, kalbėti, su proto nenormalu
mais.

_ Prieglaudos seneliai, gyvenantieji čia jau 
iš anksčiau, kurie buvo stipresni ir norė
jo, yra gavę gabalą žemės, maždaug po 4 
kvadratinius metrus. Tad pavasarį, vasarą 
ir rudenį jie su tais darželiais praleidžia 
laiką. Be to, šalia bendrų zdaržų yra duotas 
sklypas žemės, iš visų pusių aptvertas, ir 
jame laikomi naminiai paukščiai. Tame ati 
tvertame sklype yra įvairiausio pavidalo 
būdų. Seneliai ir senelės čia laiko vištų, 
ančių, žąsų, karvelių, triušių, kačių, na, 
dar prisideda žiurkės ir p-dės. Tai, kurie 
turi paukščių ir gyvulėlių, net ir žiemą ne
nuobodu: turi triūso.

Senelia yra gavę televizijos aparatų Ku 
rie pajėgia pavaikščioti, vakarus pralei
džia žiūrėdami pasaulio margumynų. Šiaip 
seneliai laisvi, jokiems darbams neiparei- 
goti. Miega, kada nori, eina, kur nori. Pa
vasarį ir vasarą eina į pamiškį, į mišką, ku 
ris čia maždaug už 300 metrų.

Daugumas yra mažaraščiai ar visai be
raščiai. Netrūksta ir gudriųjų, kurie vieno 
kiu ar kitokiu būdu išnaudoja nusilpusius

Lietuviai seneliai daugiausia džiaugiasi, 
kai išgirsta, kad gaus kiek šalpos. Ypač 
džiaugiasi, kai gauna po kokią markę. Mat, 
dabar už pinigą gali gauti, ko tik širdis 
nori. Antras džiaugsmas, kai išgirsta, kad 
aos'lankvs kunigas. Ypač džiaugiamasi ka’ 
paaiškėja, kad apsilankys kun Šarka Ta
čiau sene’iams netrūksta ir liūdesio, nes 
dažnai būna neišvengiamų laidotuvių...
_Reikia pasakyti, kad geriausiai seneliais 

rūpinasi Kanados lietuviai.
J. Karpavičius

LIETUVIŲ JAUNIMO STOVYKLA 
VOKIETIJOJE

Balandžio 8-18 dienomis Vasario 16 gim
nazijos rūmuose įvyko antroji jaunimo sto 
vykia. Stovykloje buvo skaitytos paskaitos 
apie „Dabartinę kultūrinę būklę Lietuvo
je“, „Lietuvių literatūrą“, „Pasaulio lietu
vių bendruomenės tikslus“ ir kitomis lietu
viškomis temomis. Po paskaitų tie klausi
mai buvo diskutuojami.

Vakarais jaunimui buvo progos pasi
linksminti. Vieną dieną jaunimas dalyvavo 
iškyloje į Rheinlandą. Atvykęs V. Dargis 
(iš „Voice of America“), įgrojo stovyklos 
programos dalį transliacijai į Lietuvą.

Iš viso buvo 54 kursantai, įskaitant 20 
gimnazistų. Taip pat dalyvavo nemažas 
skaičius studentų. Iš Anglijos atvyxo tik 6 
jaunuoliai; galėjo būti ir daugiau, bet sto
vyklos pranešimas buvo labai pavėluotas 
Todėl nevisi galėjo laiku sutvarkyti do
kumentus, arba jau buvo kitaip sutvarkę 
savo atostogas. Be to, kursų rengėjai tu
rėjo riboti jaunimo skaičių dėl finansinių 
priežasčių.

Stovykla praėjo linksmai, bet perdaug 
„įsilinksminti“ nebuvo galima. Kai kas nu
siskundė, kad dvi paskąitos į dieną buvo 
perdaug, ypač todėl, kad kelios užtruko dvi 
su puse valandas be pertraukos. Nors pa
skaita gali būti ir labai įdomi, bet vis tiek 
sunku taip ilgai atidžiai klausyti. Geriau 
būtų, jeigu paskaitos būtų tik iš ryto, o po 
pietis paliktas sportui, iškyloms, diskusi
joms ir t.t. Reikia pastebėti, kad iš viso dis 
kusijų buvo per mažai: diskusijoms skir
tuoju metu buvo daugiau klausimų negu 
nuomonių pasikeitimų.

Labai gaila, kad buvo skirtinga bendra
bučio tvarka gimnazistams ir kitiems daly 
viams. Nors priežastys suprantamos, bet at 
rodo nevisai teisinga suskirstyti kursan
tus į dvi grupes.

Daugumas prelegentų buvo iš Vokietijos, 
tai įvairius klausimus aiškino vienokiu bū 
du. Būtų naudinga gauti kitas nuomones, 
ir todėl būtų įdomiau turėti kitus kursus 
kitam krašte, pvz., Anglijoje.

Baigiant reikia širdingai padėkoti kur
sų rengėjams, o ypač stovyklos vedėjui 
Skėriui už visą jų rūpestį. Nežiūrint į vi
sas kritiškas pastabas, ši stovykla atliko 
savo svarbiausią tikslą, sukeldama jauni
mo susidomėjimą Lietuva ir lituanistika.

B. ir V.

BUTAI — NARVELIAI
Statybos ministerijos projektavimo insti 

tūtas Vilniuje paruošė brėžinius 2-5 aukš
tų gyvenamiesiems vienašeimių butų na
mams. Toki dviejų aukštų namai (po 8 bu
tus) bus serijomis statomi mažesniuose,Lie 
tuvos miestuose, o 3-5 aukštų tokiais na
mais, po 8 butus kiekviename aukšte, ža
dama užstatyti Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Panevėžys.

Naujajame projekte butai numatyti že
mesni (2.70 m, t.y. nepilnų 9 pėdų) ir tik 
vieno gyvenamojo kambario su virtuve ir 
vonia. Iš laiptų bus durys j keturis butus. 
Įėjus pro pirmąsias duris bus patenkama j 
prieškambariuką, kuriame tilps kabykla su 
veidrodžiu ir bus dvejos durys, vienos į vo
nią, kitos į gyvenamąjį kambarį. Virtuvėn 
durys iš gyvenamojo kambario. Skalbykla 
visiems gyventojams bendra rūsyje. Pasto
gės bus žemos, ir jose nebus nei sandėlių, 
nei džiovyklų. Tokie kuklūs ir maži vien
gungiški butukai skiriami gyventi šei
moms. Pažanga ta, kad kiekviena šeima to
kiuose namuose turės savo atskirą virtuvę 
ir vonią.

Tie namai tuo tarpu dar yra projektavi
mo instituto brėžiniuose. (LNA)

LIETUVOJE DAR 280.000 VIENKIEMIŲ
Nors žemės Lietuvoje sujungtos į viene

tus, didesnius, negu anksčiau buvo paskirų 
kaimų laukai, bet dar tik labai maža dalis 
per pirmąjį kolchozinio gyvenimą dešimt- 
metf tepersikėlė gyventi į centrines kolcho
zų gyvenvietes, nors raginimas keltis nuo
latos vyksta. Tik ten, kur kolchozų centrai 
sutampa su buvusiais bažnytkaimiais — 
miesteliais, kiek žymesnė dalis gyventojų 
jau „centralizuota“, šiaip kėlimasis į kol
chozines gyvenvietes vyksta tokiu greičiu, 
kad, jei ir toliau taip eitų, tektų laukti ar
ti 300 metų, J<ol išnyktų vienkiemiai... 
Konstatavusi, kad dar 280.000 kolchozinin- 
kų šeimų tebegyvena vienkiemiuose, net ir 
komunistų partija nesitiki, kad dabartinės 
kartos gyvenime pavyktų sugrąžinti visą 
Lietuvą į naujus kaimus. Todėl ragina, kad 
būtų susirūpinta gyvenamųjų trobesių tai
symu vienkiemiuose. Dabartinė padėtis to
kia, kad, kaip „Tiesa“ rašo, „daugelį metų 
prie jų nepridedama ranka, ir pastatai 
griūva, nyksta“.

Bet į kolchozinius centrus gyventi nesi
skubina ne tik paprasti kolchozininkai. Ne
siskubina ir partijos atsiųstieji kolcho.ų 
pirmininkai, vadinamieji „trisdešimttūks- 
tantininkai“ (1954 metais visoj Sovietijoj 
buvo išsiuntinėta į kolchozus pirmininkau
ti 30.000 miestiečių, daugiausia partijos na
rių, todėl tie kolchozų pirmininkai ir va
dinami trisdešimttūkstantininkais; Lietuvo 
je tokių iš viso yra 936). Jie visi už išsiun
timą iš miestų gavo dovanų —po 50 kubi
nių metrų statybinės miško medžiagos, kad 
pasistatytų kolchozuose sau namus. Dabar 
„Tiesa“ skundžiasi, kad ir jie namų ne- 
sistatė ten, kur reikėjo: arba statės mies
tuose, arba gautą miško medžiagą pardavė 
spekuliacinėmis kainomis... (LNA)

LIETUVOS MOKSLEIVIAI VĖL BUS 
UNIFORMUOTI

Balandžio mėn. vidury Švietimo ministe
rija patvirtino būsimas Lietuvos mokslei
vių uniformas, kurios per ateinančius dve- 
jus-trejus metus turės tapti privalomos vi
sose pradinėse, septynmetėse ir vidurinė
se mokyklose. Ligi šiol tų mokyklų moki
niai uniformų neturėjo: jų nebuvo reikalau 
jama dėl stokos medžiagų. Tik vadinamo
sios Darbo Rezervų mokyklos, administruo 
jamos iš Maskvos (rengiančios kvalifikuo
tus darbininkus įmonėms), turėjo unifor
mas, panašias į caro laikų moksleivių.

Numatomos uniformos nebus panašios į 
tipiškas rusų mokyklų uniformas. Jaunes
niųjų mokinių palaidinukės ir vyresniųjų 
švarkai bus atlenktomis apikaklėmis, iš po 
kurių bus matomi lininės medžiagos marš 
kiniai, o prie tų bus prisegami kaklaraiš
čiai (ne rišami). Mokiniai, kurie bus pio
nierių organizacijoj, turės raudonus kakla 
raiščius, o ne pionieriai — lietuviškas juos 
teles. (Lietuviškos juostelės kaklaraiš- 
čiams plačiai vartojamos ir oficialių asme 
nų. Net penki deputatai į Maskvos sovie
tą yra oficialiai nusifotografavę su tokiais 
kaklaraiščiais, jų tarpe ne tik Paleckis, bet 
ir rusas kompartijos CK sekretorius B. Šar 
kovas).

Berniukų uniformos spalva bus rudai 
pilka. Mergaičių — ruda su juodais žiurs- 
tukais, panašiai, kaip buvo Lietuvos ne
priklausomybės laikais. (LNA)

REIKALINGA ŠEIMININKĖ
Lietuvių šeimai Londone reikalinga mo

teris šeimininkė. Duodamas atskiras kam
barys, išlaikymas ir atlyginimas.

Rašyti „Europos Lietuviui“.

ATOSTOGOS BOURNEMOUTHE
Patogiuose privačiuose namuose, lovų 

čiužiniai spyruokliniai, šiltas ir šaltas van
duo kambariuose. Nakvynė ir pusryčiai 
12/6, su ^vakariene 5į ginės savaitei. Labai 
geras maistas, puikiai paruoštas, ir puikus 
patarnavimas. •
F.P. Česnauskas, Exonla, 100, Alba Rd„ 

Bournemouth

REIKALINGAI LIETUVIS 
DARBININKAS

Žemės ūkyje, pietų - vakarų Anglijoje, 
arti prie miesto. Pigus pragyvenimas ir bu
tas, geras atlyginimas, antvalandžiai neri
boti ir pilnai apmokami. Dėl darbo sąlygų 
ir t.t. rašyti:

A. Džiuvė, Pond Farm, Mardlngton, nr. 
Frome, Somerset. (
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EUROPOS LIETUVIS

S&aityt&jii Valatkai
Nr. 18. (509) 8. 5. 1958.

NAUJAUSIA STATYBA LIETUVOJE

ŠV, JONO KR. PARAPIJAI 30 METŲ
Visi jau laikome neginčijamu faktu, jog 

išeivijoj lietuviškosios parapijos yra tary
tum tos ašys, apie kurias sukasi religinis, 
kultūrinis ir visuomeninis gyvenimas. Lie 
tuviškosios parapijos išlaikė lietuvius lietu 
viais Amerikoje gana ilgą laiką.

Vienai iš seniausių šiame kontinente To 
ronto lietuvių Šv. Jono Krikštytojo parapi
jai šiemet balandžio mėn. suėjo 30 m. Ta 
proga sukakti atitinkamai atžymėjo para
pija net dviem dienom — balandžio 19 ir 
20. Pirmąją minėjimo dieną vakare parapi 
jos salėje buvo suruoštas gana vykęs ban
ketas, kuriame dalyvavo parapijiečiai ir 
daugelis svečių iš gretimųjų lietuvių apy
linkių.

Banketo metu išreikšta daugelis sveiki
nimų ir linkėjimų parapijai ir jos vado
vams. Telegramomis parapiją sveikino J. 
E. Toronto kardinolas J. McGuigan, vysk. 
V. Brizgys, prel. Balkūnas ir kiti. Be to, pa 
žymėtina, jog ta proga sveikinimo telegra
mą parapijai atsiuntė ir Kanados Federal! 
nės vyriausybės galva premjeras John Die- 
fenbaker, žodžiu pasveikinti buvo atvykęs 
parlamentaras ir Darbo ministerio asisten

V. VOKIETIJOS — SOV. SĄJUNGOS 
NAUJA SUTARTIS 
(atkelta iš psl. 1.)

tyje neminimas. Tačiau sovietai ir šiuo kar 
tu žodžiu pasižadėjo leisti sugrįžti į V. Vo
kietiją tiems asmenims, kurie 1941 m. bir 
želio 21 d. turėjo Vokietijos pilietybę, jeigu 
jie patys atitinkamu prašymu pareikš norą 
sugrjžti. Mums, lietuviams, verta dėmesio 
pastaba, kad repatriacija liečia ir Klaipė
dos krašto gyventojus, jeigu jie nėra lietu
viai, i Klaipėdos kraštą atkeliavę po 1918 
metų. Drauge sovietai pažadėjo palankų 
sprendimą tiems, kurie ankstyvesne sutar
timi iš Pabaltijo, Volynijos ir Besarabijos 
turėjo i Vokietiją repatrijuoti 1939-1941 m. 
laikotarpy ir jų šeimų bei artimųjų na
riams, likusiems Sov. S-goje. Abi pusės su 
tarė stengtis suteikti galimybę susieiti ka
ro metu perskirtoms šeimoms.

V. Vokietija panašiu būdu iš savo pusės 
pasižada su geriausiais norais palankiai 
spręsti prašymus Sov. S-gos piliečių, esan
čių V. Vokietijoje ir norinčių sugrjžti atgal 
| Sovietų Sąjungą.

Abipusis pasitenkinimas ir viltys
Abeji partneriai sutartimi yra patenkin

ti. Ypačiai džiaugiasi vokiečiai teigiamai 
išsprendę repatriacijos klausimą ir tikisi 
sulaukti grjžtančių iš Sov. S-gos keliasde
šimt tūkstančių savo tautiečių. Tačiau abi 
pusės padarė ir nuolaidų, ir ne viską atsie
kė, ko norėjo. Vokiečiai norėjo dar plates
nės repatriacijos, apimančios ir kitas kate
gorijas vokiečių tautybės — pilietybės as
menų. Be to, vokiečiai jau dabar prisibijo, 
kad repatriacija gali būti sabotuojama. Pa 
vyzdžiui, iki šiol sovietai dar viešai ne
skelbė, kad dėl vokiečių repatriacijos jau 
susitarta. Jei apie tai sovietai ir ateityje 
neskelbtų, tai dalis Sov. Sąjungoje gyve
nančių vokiečių neturėtų iš ko patirti apie 
repatriacijos galimybę ir todėl ja nepasi
naudotų (kitu atveju — per V. Vokietijos 
pasiuntinybę Maskvoje patirta, kad sovie
tai repatriaciją pradėjo vykdyti dar prieš 
sutarties pasirašymą...).

Sovietai, šiai sutarčiai teikia ypatingos 
reikšmės. Gal dėl tos priežasties sovietai 
iš savo pusės sutarčiai pasirašyti atsiuntė, 
be kitų, ne užs. reik- ministerį, o min. pir
mininko pirmąjį pavaduotoją A. Mikojaną. 
Sis į Vokietiją atvyko balandžio 25 d., bu
vo iškilmingai sutiktas ir tą pat dieną Bon- 
noje sutartį pasirašė, drauge pareikšda
mas, jog Sov. S-ga ne tik džiaugiasi šia pre 
kybos sutartimi, bet nori, kad ji'būtų žy
miai praplėsta, ir kad ateityje būtų už
megzti ir kultūriniai tarpusavio santykiai.

Iš vokiečių pusės pirmuoju pasirašė užs. 
reik, minlsteris von Brentano, išreikšda
mas didelį pasitenkinimą dėl sutartos re
patriacijos. Jis jau anksčiau, kita proga 
taip pat buvo pareiškęs savo pasitenkinimą 
šia sutartimi ir pažadėjęs užmegzti su so
vietais kultūrinius santykius, jei pavyktų 
tinkamai pravesti repatriaciją.

Sovietus imponuoja jėga
Šia proga verta paminėti, kad sovietai, 

kol V. Vokietija buvo viena ir bejėgė, į ją 
visai nekreipė dėmesio. Tačiau kai ji su
stiprėjo ir įstojo j Atlanto Pakto Sąjungą, 
tai neužilgo po to sovietai, kaip jau buvo 
minėta, panoro diplomatinių tarpusavio 
santykių ir juos užmezgė. Ir dabartinė pre 
kybos sutartis galutinai buvo baigta tik po 
to, kai V. Vokietij<ft parlamentas priėmė 
nutarimą, savo karines pajėgas apginkluoti 
atominiais ginklais...

tas A. Maloney. Gražiais straipsniais apra
šė ir nuotraukas įsidėjo du didieji Toron
to dienraščiai: „The Globe and Mail“ ir 
„The Telegram“.

Rytojaus dieną, balandžio 20,'bažnyčio
je atlaikytos iškilmingos pamaldos, skirtos 
padėkai Aukščiausiajam Globėju', Šv. Jo
nui Krikštytojui, išvedusiam parapiją per 
ypatingai sunkius laikus, ypač depresijos 
dešimtmečiu, šv. Mišias celebravo J. E. 
Toronto vysk. Allen, kuris po to ir gražų 
sveikinimo žodį tarė į parapijiečius. Sukak 
čiai pritaikytą itin gražų ir jautrų pamoks 
lą pasakė kun. Dr. J. Gutauskas.

Šiuo metu parapijoj klebonauja kun. P. 
Ažubalis. Su juo kartu dirba kun. Dr. J. 
Gutauskas ir kun. B. Pacevičius.

Toronto lietuvių Šv. Jono Kr. parapija 
įsigyta (turint galvoj patalpas) senųjų lie
tuvių ateivių. Iš pradžių joje klebonavo lie 
tuviai kunigai, tačiau ilgainiui parapija bu 
vo bepatenkanti į piniginius sunkumus. 
Tuomet vyskupija ją buvo pervedusi admi 
nistruoti anglui kunigui, nors parapija bu 
vo vis tiek lietuvių. Tik prieš dešimt metų, 
atvykus iš tremties į Torontą kun. P. Ažu
baliui, vyskupijos vėl buvo patikėtas para
pijos adminstravimas lietuviui kunigui. 
Taigi šioji sukaktis — tarytum dviguba: 
30 metų nuo parapijos įsteigimo ir 10 nuo 
jos grąžinimo administruoti lietuviams ku 
nigams. Klebonaujant kun. P. Ažubaliui, 
parapijos bažnyčia ir salė gražiai atnaujin 
tos, praplėstos, išgražintos lietuviškais mū 
sų menininkų darbais — medžio drožiniais 
ir t.t. Bažnyčia ir salė pertvarkytos pagal 
inž. Dr. A. Kulpavičiaus projektą.

Šio meto parapijos bažnytiniam komite
tui vadovauja žinomas visuomenininkas ir 
veikėjas J. Matulionis.

Parapijai linkėtina ir tolimesnės gražios 
veiklos, kaip Dievo, taip ir mūsų Tėvynės 
Lietuvos garbei ir gerovei.

SAPNAI APIE TAIKĄ
Pastaraisiais metais vyksta smarkios lie- 

žuvinės varžybos dėl taikos įgyvendinimo. 
Kartais net koktu darosi stebint šį „spor
tą“. Raudonoji Rusija, pastoviai žudydama 
milijonus žmonių ir būdama stipriausiai 
apsiginklavusi valstybė, visą laiką vaidino 
ir vaidina taikos apaštalą! Susižavėjusios 
žodine kova dėl taikos, ir kitos valstybės 
ėmė rungtyniauti dėl „taikos išlaikymo“: 
ėmė garsiai šūkauti apie taiką ir... pradė
jo sparčiai ginkluotis!

Aišku, niekas nenori karo. Visi nori ge
ruoju savo priešui galvą nusukti! Bet kuri 
gi tauta panorėtų savanoriškai užsidėti ver 
gijos grandines? Tokios nerasi. Už tat vals
tybės, kurios tik pajėgia, už taikos skrais
tės (dėl visa pikta!) krauna vis didesnę 
baisių ginklų krūvą! Be to, ar ne juokinga 
klausytis kalbų apie taikos išlaikymą tuo 
metu, kai karas vyksta vienoj ar kitoj pa
saulio dalyje? Galvoj an tie j i žmonės supran 
ta, kad, kol bolševizmo slibinas nestips, tol 
apie taiką galima tik sapnuoti. Deja, sap
nais tiki tik prietaringos bobelės. . Būtų 
daug protingiau, jei laisvojo pasaulio gal
vos paplanuotų, kaip sužlugdyti bolševiki
nį imperializmą, kad nenukentėtų paverg
tieji kraštai ir dešimtmečius kenčianti ru
sų tauta. Ot, tokio planavimo varžybose 
dalyvauti tai būtų ir garbinga ir naudinga.

tiniai priešai daro. Juk D. Britanija prade 
jo ginkluotis socialistams valdant! Kada 
reikalas liečia krašto laisvę, tada „taikin
gumas“ visiems išgaruoja iš galvos... Kai 
politinė partija giriasi, kad tik ji turi tai
kos receptą, tai jau negražu. Ar ne laikas 
pasmerkti kiekvieną partiją, kuri žada tau
tai „išsaugoti taiką“? Kiekvienos partijos 
uždavinys yra stovėti savo valstybės lais
vės sargyboje ir kiek tik įmanoma neįvelti 
savo krašto į karą. Taip elgiasi dabartinė 
Britų vyriausybė ir Adenauerio Vokietija. 
Taip elgtųsi ir socialistai. Jokia partija ne
gali žadėti savo tautai taikos, nes nežino, 
kokia padėtis bus po kelių mėnesių ar net 
savaitės. Politinės partijos gali meškerioti 
balsuotojus tik vidaus santvarkos pakeiti
mo pažadais, k.a. sumažinti krašte biuro
kratiją, panaikinti kapitalistų monopolius, 
įvesti griežtą kainų kontrolę ir t.t.

Socialistų nuopelnai žmonijai dideli. Var 
gu ar kuris kitas judėjimas taip daug gera 
padarė per tokį' trumpą laiką. Socializmo 
vaikas — Profesinės sąjungos darbininki
jai padėjo pasiekti aukšto gyvenimo lygio 
Kaip būtų gražu, jei šios dvi garbingos ins
titucijos ir toliau dirbtų naudingą darbą, 
o nekompromituotų savęs taikos išlaikymo 
pažadais. Taika ne nuo jų priklauso!

Erškėtis

„Štai gražus mūrinis vieno buto namas 
—- trys kambariai, šviesi veranda, sienos 
gali būti iš plytų, plūkto molio arba pjuve
nų betono. O čia 2-4 kambarių namas kolū- 
kiečiui. Čia tokių pačių trijų butų namas, 
o štai dviaukštis keturių butų mūrinis na
mas — jie tarybinių ūkių (sovchozų) gy
venvietėms. Čia pastatai, kuriuose numa
tyta įsteigti siuvyklos, avalynės ir buitinių 
reikmenų taisymo dirbtuvės, kirpykla, 140 
vietų restoranas, 20 lovų viešbutis. Tai ra
jono centrui“.

Visa tai Lietuvoje yra... tuo tarpu dar 
tik statybos ir architektūros komiteto pa
tvirtintuose tipinių pastatų brėžiniuose.

(LNA)

VĖL PADIDĖJO KOLCHOZŲ SKAIČIUS

Iš daugiau kaip šešių tūkstančių kolcho
zų 1951 metais, jungimo būdu iki 1955 me
tų Lietuvoje buvo sudaryta tik 1787 kolcho 
zai. Tada buvo pastebėta, kad jie perdideli, 
ir pradėta vėl skaldyti. Dabar (1958 m.) 
Lietuvoj jau vėl yra 2034 kolchozai. 1392- 
jų kolchozų pirmininkai yra komunistai. 
1403-se kolchozuose yra partijos skyriai 
(t.y. 3-6 nariai; didžiausias kolchozinis par 
tijos skyrius turi 12 narių. Vidutinis gyven 
tojų skaičius kolchoze — apie 200 šeimų). 
187-se kolchozuose yra kandidatų į parti
ją. 444 kolchozai dar neturi nei po vieną 
komunistą. (LNA)

„NIDOS“ LEIDINYS LAIMĖJO PREMIJĄ
Mūsų kultūros žurnalas išeivijoj „Aidai", 

kitaip sakant, jų leidėjai, kasmet skiria 
500 dol. premiją už literatūros bei mokslo 
veikalus. Tokiomis progomis „Aidai“ daro 
išvykas kitur, ruošdami koncertus ir litera 
tūros vakarus bei įteikdami laureatam pre 
mijas. Tuo „Aidai“ siekia kiek galima dau
giau susirasti rėmėjų ir bičiulių, o, svar
biausia, prenumeratorių, kad kaip nors iš
laikytų neužgesusį tą mūsų kultūrinį švie
sos žibintą išeivijoj, kuris, reikia pripažin
ti, gana nelengvai verčiasi.

Šiemet balandžio 27 d. „Aidai“ viešėjo 
Toronte. Tai buvo jau antrasis jų viešėji
mas čia. Torontiečiai lietuviai vėl turėjom 
gražią progą pasigėrėti puikiu, gana aukš
to lygio koncertu — literatūros -vakaru. 
Programos išpildytojais buvo gerai žinomi 
dainos meno ir dailiojo žodžio kūrėjai: Lie 
tuvos Valst. Operos primadona Antanina 
Dambrauskaitė, o iš rašytojų — Alė Rūta- 
Nakaitė ir šių metų „Aidų“ premijos laure 
atas jaunas rašytojas, bet jau spėjęs gana 
gražiai užsirekomenduoti, Albinas Bara
nauskas. Jam premija buvo paskirta už jo 
novelių rinkinį (Nidos leidinį) „Sniego 
platumos“.

Premijos įteikimo metu „Aidų“ premi
jos paskyrimo komisijos aktą perskaitė 
KLB Kultūros Fondo pirm. J. Kralikaus- 
kas, o premijos voką su 500 įteikė „Aidų“ 
adm. T. Ramanauskas, OFM. Po to padė
kos žodį tarė laureatas A. Baranauskas.

Oficialiąją dalį pradėjo ir jai vadovavo 
„Aidų“ leidėjų ir redakcijos atstovas, poe
tas T. L. Andriekus, OFM.

Antanina Dambrauskaitė net keturiais 
pasirodymais žavėjo torontiečius lietuvius 
savo puikiu lyriniu sopranu, išpildydama 
eilę lietuvių kompozitorių kūrinių ir ope
rų arijų. Garsiais publikos plojimais solis
tė buvo priversta duoti šį tą „priedo“ virš 
numatytos programos, o už tai — torontie 
tės lietuvaitės ją apdovanojo gražių gėlių 
puokšte. Solistei okomponavo muz. St. Gai 
levičius.

Laureatas A. Baranauskas paskaitė vie
ną savo novelę iš premijuotosios knygos 
„Sniego platumos“ — „Krokodilą“.

Rašytoja Alė Rūta-Nakaitė skaitė savo 
dramos ištrauką „Ant liūnų krašto“ ir eilė
raščius: Klausiu, Pakeliui, Pasikalbėjimas 
ir Sugrįžimo svajonė.

Išpildytoji programa torontiečių buvo šil 
tai priimta ir kiekvienas punktas palydė
tas gausiais plojimais. Koncerte-literatūros 
vakare dalyvavo pilnutėlė nauja ir erdvi 
Prisikėlimo parapijos salė lietuviškosios 
publikos.

Po to parapijos kavinės patalpose buvo 
suruošta vakarienė, kurioje dalyvavo Lie
tuvos Gen. Konsulas Kanadai min. V. Gy
lys, B-nės atstovai, programos išpildytoj ai, 
spaudos žmonės ir parapijos bičiuliai. Va
karienės metu žodį tarė parapijos k-to pir-

Bet kur tau! Dauguma valstybių rungty
niauja dėl įsigijimo bolševikų malonės: va
žinėja į Maskvą, kviečiasi pas save raudo
nuosius diktatorius, džiaugiasi galį prekiau 
ti su sovietais... Vadinas, vakariečiai bol
ševikus visokiais būdais remia, stiprina. 
Kas kita būtų, jei laisvieji kraštai vienin
gai silpnintų raudonuosius: išvytų iš savo 
valstybių sovietų diplomatus ir agentus, ne 
leistų bolševikams keliauti per savo žemes 
ir vandenis, neprekiautų ir neturėtų jokių 
ryšių su jais. Gal pavergtoms tautoms ir pa 
vyktų išsilaisvinti iš tokiu būdu pridusinto 
bolševizmo.

Dabar gi visi bando priprašyti bolševi
kus nebesiginkluoti ar atsisakyti nuo agre
syvių planų. Ar daug laimėtų avys, prašy
damos alkaną vilką, kad jis jų neplautų? 
Liūdniausia, kad susiranda atsakinguose 
valstybės postuose sėdinčių avinų, kurie 
siūlo savo valstybei nusiginkluoti ir tuo 
duoti bolševikams pavyzdį!

Blogiausia, kad liežuvinės taikos liga per 
simetė ir į demokratinių valstybių politi
nes partijas ir net profesines sąjungas. Par 
tijos taikos žodį vartoja kaip arkliuką, ku
riuo galėtų įjoti į valdžios rūmus! Šie po
litikieriai yra baisiai, nesąžiningi, nes jie 
kalba tai, kuo patys netiki. O jei yra tokių, 
kurie tiki, kad žodžiais galima pastatyt Tai 
kos Rūmus, tai jiems jau laikas pailsėti.

Šiuo metu bene smarkiausi kovotojai dėl 
taikos yra Didžiosios Britanijos ir Vak. 
Vokietijos socialistai. Aišku, taip yra dėl 
to, kad jie dabar yra opozicijoj. Jei jie bi
tų valdžioj, tai jie darytų tai, ką ir jų poli

MIELI SKAITYTOJAI,
Praktika parodė, kad ekonomiškiausia siųsti į Lietuvą savo pačių 

supirktas dovanas. Tokios rūšies siuntinius ekspedijuoti specialistai 
yra:
Lithuanian dep., P.&B. SUPPLY CENTRE LTD., 8 A, Thurloe Place, 
London, S.W.7.

Tclh. Kensington 4281.
Galima taip pat sudaryti siuntinius ir iš mūsų krautuvėse ir san

dėliuose esančių prekių. Turime viską ką Londone galima turėti ir 
kas į Lietuvą siunčiama, įskaitant vaistus, maistą, avalynę, rūbus ir 
t.t. Rašykite lietuviškai! Aplankykite mus!

PRIVATI NUOSAVYBĖ PATRAUKLESNĖ
Pastaruoju laiku, kalbėdami apie pieno 

gamybą, valdžios pareigūnai Lietuvoje re
čiau bemini kolchozų ar sovchozų gamybą 
atskirai, o kalba apie gamybą „visame že
mės ūkyje“, t.y., įskaito ir privačiai laiko
mų karvių pieną. Mat, privačių karvių yra 
daug daugiau kaip „visuomeninių“, ir jos 
duoda daugiau pieno. Tuo būdu pieno ga
myba statistikoje išeina keleriopai dides
nė, negu vien „socialistinį“ ūkį skaičiuo
jant, nors jis ir yra apėmęs beveik visą 
naudojamą žemę.

Panašiai ir su namų statyba. Dėl aštraus 
gyvenamųjų patalpų trūkumo pradėta ska 
tinti privačių namų statyba, ir susilaukia
ma apčiuopiamesnių rezultatų. Taip, pa
lyginti, gražiai statosi netoli Kauno esan
čios Sargėnų plytinės darbininkų kolonija, 
kur privačiai statybai išskirta 100 sklypą 
ir besistatantiems duodama paskolų ir pa
galbos iš įmonės medžiagomis bei priemo
nėmis. Neatsilieka ir Kauno „Pirmūno“ ga
myklos darbininkai, kurių irgi 50 šeimų 
yra užsimoję pasistatyti po nuosavą na-’ 
mėlį.

Yra įstatymas, kad net ir nacionalizuo
tus (miesto valdžios administruojamus) na 
mus galima parduoti privačion nuosavy
bėn. Reikia įmokėti penktadalį, kita išmo
kėti per ketverius metus. Pirmenybė to
kiems namams pirkti įstatyme numatyta 
tiems, kurie tuose namuose jau nuomoja 
butus. Bet, pasirodo atsiranda gudruolių, 
iš neaiškių šaltinių turinčių gana pinigo, 
kurie ir iš šalies nuperka, name gyvenan
čius nuomininkus aplenkdami. Įstatymas 
apeinamas tuo būdu, kad už kyšius miesto 
knygose tokį pirkėją iš anksto įregistruoja, 
kad jis irgi tame name gyvena... O kas 
knygose įregistruota, to negi galima į inčy- 
ti... (LNA)

mininkas p. Senkus. Grupelė menininkų ir 
vakarienės metu išpildė programėlę: pia
nistė Skrinskaitė paskambino pianinu, so
listas V. Verikaitis padainavo solo, o jo va 
dovaujamas kvartetas dar porą dalykų. Bu 
vo linksma ii- smagu.

B
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! PRAŠOM ĮSIDĖMĖTI!
Geriausios rūšies ir vertingiausi vaistų siunti
nėliai paruošiami patyrusio vaistininko prie
žiūroje, ir šitos srities visokios informacijos

NEMOKAMAI DUODAMOS:
ACTON PHARMACY (EXPORT) LTD.

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

Savo giminėms ir draugams galite padėti siųs
dami vaistus ir kitokias prekes

PAPRASTU AR ORO PAŠTU
Priimame užsakymus iš Didž. Britanijos ir kitų 
kraštų. Prašom rašyti lietuviškai, ir atsakymas 
jums išblaškys betkokius abejojimus.

Mūsų specialybė:
PAŠTU SIUNČIAME: mišrius siuntinius, įskai 
tant vaistus, klausai stiprinti aparatus, teks
tilės gaminius, apavą, odą, kojines, įrankius, 
maistą ir t.t.
JŪROS KELIU: Singerio siuvamąsias mašinas, 
dviračius, mezgimo mašinas.
Priimame išsiųsti ir pačių Didž. Britanijos ka
ralijoje supirktąsias prekes.
Prašykite smulkesnių nurodymų ir patarimų. 

MES PRISITAIKYSIME PRIE JŪSŲ NORŲ 
IR REIKALAVIMŲ!

BALTIC STORES LTD
(Z. Juras) 

421, Hackney Rd., E.2. Tel. SHO 8734;

Vienintelė liet, b-vė Anglijoje
SIUNČIA SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 

ESTIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ.
GREIČIAUSIAS PATARNAVIMAS 

KIEKVIENAM SIUNTINIUI ASMENIŠKA PRIEŽIŪRA 
SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

Siuntiniai pasiunčiami tuoj gavus užsakymą, 
nelaukiame kol yra apmokoma sąskaita. 

JOKIA KITA FIRMA negali pasiųsti maisto 
siuntinius už tokią žemą kainą, kaip mes.

MES GARANTUOJAME, KAD JŪSŲ PAČIŲ
SUPIRKTUS SIUNTINIUS TIK MES

PASIŲSIME PIGIAUSIAI!

NAUJI ŠIŲ METŲ KAINORAŠČIAI LIETUVIŲ 
KALBA SIUNČIAMI VISIEM PAREIKALAVUS

::
::

:: ::

EUROPOS LIETUVIS — THE LITHUANIAN WEEKLY. Redakcijos ir Administracijos adresas: 1. Ladbroke Gardens. London W.ll. Tel. PAR 2470. Redakcija rank raščius taiso ir trumpina savo nuožiūra 
Prenumeratos kaina: metams — 40 šil., 6 mėn. — 22 šil. Doleriu kraštuose— 6 dol. metams. Skelbimai — spaudos eilutė arba jos vieta 1 šil. Atskiras numeris 1 šil. Le.dzia —- Lietuvių Namų ,AKC- ^enarove 
Leidimo Tarybą sudaro — DBLS-gOs Centro Valdyba ir Europos Lietuvių Bendruomenių pirmininkai: Vokietijoje — E. Simonaitis. Prancūzijoje — O. Bačkienė, Belgijoje—P. Sekmokas, Šveicarijoje A. Pauia t f 
Švedijoje — J. Pajaujis, Italijoje — kun. V. Mincevičius, Danijoje — A. Bričkuvienė. Austrijoje — Msgr. K. Razminas, D. Ąfitanijoje — M. Baiorinas.
Printed and Published in Gt. Britain by the Lithuanian House Ltd. 1, Ladbroke Gardens, W.ll, Telephone: PAR 2470.

4


	1958-05-08-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1958-05-08-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1958-05-08-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1958-05-08-EUROPOS-LIETUVIS-0004

