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Prancūzijos pasirinkimas
' Lietuvos >

M.M 5'C-° 
si, Italijoje nieko naujo

Kas įvyko Prancūzijoje? Perversmas? 
Stebuklas? Demokratija nusiskandino? O 
gal visai paprastai: Europos „ligonis“ susi
rado gydytoją, daktarą su praktika, dide
liu patyrimu ir gera ranka?

Suprasti Prancūzijos įvykiams žvilgterė
kime truputį atgal. Prancūzijos vyriausybi 
nės krizės ir streikai dažnai keldavo Vaka 
ruošė komentarų. Kodėl tas gražus, turtin
gas ir mielas kraštas negali susitvarkyti? 
Na, kai dėl streikų, tai ir Prancūzijos kai
mynai turi tokių pat bėdų. O paskutiniųjų, 
jau dabar, galima sakyti, istorinių įvykių 
pradžia siekia pirmuosius pokario metus, 
kai Prancūzijos išvaduotojui generolui de 
Gaulle nepavyko gauti krašte pritarimo 
„stipriai“ konstitucijai. Praėjo vos keli me
tai, ir kraštas atiteko į rankas tų pačių po 
litikų profesionalų, kurie atvedė Prancū
ziją t pereito karo nelaimes. Gen. de Gau
lle išėjus iš valdžios, kraštą perėmė valdy
ti, kaip jis pabrėžė, „išvaduotojai profe
sionalai“. Vyriausybės buvo keičiamos, 
kaip elegantiškų ponių suknelės. Buvo iš
bandytos visos spalvos, tik grynai raudo
nos nė karto nepasirinkta. Turėta visokių 
visokiausių vyriausybių nuo socialistų iki 
dešiniųjų. Visos vyriausybės buvo gana 
margos, nes nė viena partija neturėjo dau
gumos. Kokia vyriausybė bebūtų sudary
ta, komunistai beveik kiekvienu metu ga
lėdavo nulaipdinti ją, prisidėdami prie de
šiniųjų, ar kairiųjų. žodžiu, Prancūzija 
praktikavo pačios blogiausios formos de
mokratinį žaidimą. Kraštą faktiškai valdė 
pastovi administracija, tačiau dėl tokių są 
lygų kentėjo Prancūzijos reikalai tarptau
tinėje arenoje, smuko jos prestižas Afri
koje ir Azijoje, arba vadinamoje užjūrių 
Prancūzijoje, pagaliau kentėjo ir finansai. 
Visi buvo nepatenkinti, bet niekas nenorė
jo pradėti dėl to „lieti kraują“ ar kelti re
voliuciją. Kova ėjo žodžiais, tačiau ilgai
niui visuomenei ir tai įgrįso. Pagaliau 
Prancūzija atsidūrė politiniame sustingi
me. O parlamentas neįstengė pats susire- 
formuoti.

Bloga tvarka geriau negu visiška suiru
tė. Žmonės gyveno, keikė ir kentėjo. Kraš
tas, visais atžvilgiais turtingas, galėjo leisti 
sau prabangą išlaikyti ir „neveiksmingą“ 
parlamentą, jei ne viena didelė bėda. Ta 
bėda yra pati didžiausioji Dievo rykštė, ko 
kią žmonės tik gali užsitraukti. Tai karas. 
Prancūzija, vos baigusi vieną karą, pradė
jo kitą. 1939-1945 m. karui pasibaigus, grįž 
tantieji namo kariai ne be pykčio šaukė 
prancūziškiems karo pagimdytiems „tedy- 
boys“ — „zazu“ jaunikaičiams — „Į Indo
kiniją!“ Taip, į Indokiniją, nes, kiek liko 
prancūzų savanorių kariuomenės, pirmiau
sia svetimšalių legijonas (su šimtais ką tik 
ilgą karą baigusių lietuvių) iš vieno mūšio 
lauko tuoj išvyko į kitą — kovoti prieš ko
munistus kitoje pasaulio pusėje. Indokini
ja Prancūzijai nepaprastai brangiai kaina
vo. Kiekvieną dieną Prancūzijai teko su
krapštyti milijardą frankų (apie milijoną 
svarų sterlingų) Indokinijos karo reika- 

-—-Ast's Kiek ten krito jaunimo, gali pasakyti 
tik tie, kurie kailiu tą karą pajuto 
ir šeimos, kurios gedi Prancūzi
jos nuostolius geriausiai rodo tai, kad jos 
Karo Mokykla — Saint Cyr — išleisdavo 
per metus mažiau karininkų, negu jų žūda 
vo Indokinijoje. Po septynerių kruvino ka
ro metų, kariuomenė buvo atšaukta. Indo
kinija padalinta tarp komunistų (Šiaurė) 
ir nacionalistų (Pietai). Prancūzai pasi
traukė, o jų vietą šiandieną ten užėmė, 
kaip žinantieji tvirtina, sąjungininkai ame 
rikiečiai. Kariai tvirtina, kad Indokiniją 
galima buvo sutvarkyti, komunizmą paša
linti, bet vyriausybės buvusios bejėgės duo 
ti kariuomenei reikalingos paramos. Tra
giškiausių Di Bien Phu kautynių metu ka
riams trūko aviacijos, o tuo tarpu karo lai 
vyno lėktuvnešis pravežė pro Indokiniją 
šimtus moderniausių naikintuvų, parduo
tų Indijai... Pagaliau faktas, kad Indoki
nijoje nekariavo nė vienas mobilizuotas 
karys. Kariuomenė gavo paramos tik sava 
norių, kurių neužteko. Parlamentas nutarė 
karą baigti, nes anuometinis premjeras 
Mendes-France pareikalavo arba siųsti mo 
bilizuotus karius, arba baigti karą. Taip 
pasibaigė septynerius metus trukęs karas.

Antrajam karui pasibaigus, prasidėjo 
trečiasis. Pradėjo judėti arabai Š. Afrikoj. 
Prancūzijai teko ir čia trauktis. Duota ne
priklausomybė Marokui ir Tunisui. Alžy
ras buvo laikomas metropolijos Prancūzi
ja. čia gyvena 1.200.000 prancūzų, o iš vi
so gyventojų yra 10 milijonų. Dabar ir vėl 
kiekvienos dienos vakarą Prancūzijos fi
nansų ministeris gauna vieno milijardo fr. 
sąskaitėlę... Parlamentas svarsto visokiau
sius planus, o karas tęsiasi. Priešas mato 
Prancūzijos silpnąsias puses ir smarkiną 
kovą. Prancūzija ir D. Britanija norėjo už
daryti visų arabų kraštij neramumų šal
tinį. Nasserui pasiglemžus tarptautinį Sue- 
zo kanalą, Prancūzija ir Anglija ryžosi sto 

_ ti kovon prieš sovietų palaikomąjį Egiptą 
septynių didžiųjų nelaimių (bent Vaka

rams) šalį. Izraelis vos vienas nesutvarkė 
jį užpuolusių egiptiečių, žydai jau vėl bu
vo priėję prie Raudonosios jūros. Gen. Ma- 
ssu su savo parašiutininkais sutvarkė Port

Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 
aiškios ir be aiškinimų.

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 

Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

NEPAPRASTA KELIONĖ

Kaip patekti iš Biržų į Tauragę? Į šį 
klausimą nesunku atsakyti: reikia važiuo
ti iš Lietuvos šiaurės į pietvakarius ir pa
teksi į reikalingą vietą. Bet galimas ir ki
tas maršrutas.

Jeigu važiuosime iš Biržų prie Baltosios 
juris, o iš ten per šiaurės ir pietų ašiga
lius, per vandenynus ir žemynus, tai irgi 
galima atsidurti Tauragėje. Kokį pasirink
ti kelią — ilgesnį ar trumpesnį — diktuoja 
kelionės tikslas.

Laiškas, kurį aš neseniai gavau, nebuvo 
numatytas tokiai ilgai kelionei. Ir vis dėl
to jam teko vietoj Tauragės nukeliauti tie 
šiai į... Latviją, į Bauską. Kas, bet ryšinin 
kai, atrodytų, turėtų gerai žinoti savo res
publikos geografiją. Tačiau, matyt, jiems 
šis mokslas neįkandamas.

Kolegos latviai pasirodė kur kas geriau 
nusimaną šioje srityje. Jie persiuntė laišką 
atgal ir, kad jis nepatektų į Murmanską 
ar Honkongą, dėl visa ko ant voko užrašė 
— „Lietuva“. Ir štai po daugiau kaip dvie 
jų savaičių laiškas atsidūrė mano rankose.

„Šaltasis duše“! Prašau tave, apliek šal

Rašo L. Narimantas

Saidą ir skubėjo užimti visą kanalą. Tuo
met įsikišo amerikiečiai, ir Egiptas „išsi
laisvino“. Rusai Port Saidą pavadino ant
ruoju Stalingradu...

Prancūzijos armijos garbė, jau gerokai 
nukentėjusi dėl politikų neryžtingumo, ga
vo antrą smūgį Suezo operacijoje. Ameri
kiečių politika buvo gražiai pavaizduota 
vieno karikatūristo. Kritus Vokietijai prieš 
Sov. Sąjungą, atsistojo nuo kulnų iki ausų 
ginkluotas milžinas — jam lygaus pasauly
je nebuvo, — tačiau to milžino galva buvo 
molinė.

Tie patys vyrai, kurie kovojo su gen. de 
Gaulle prieš vokiečius, kurie gynė Prancū
zijos reikalus Indokinijoje, kurie buvo be- 
sutvarką Suezą ir Š. Afrikos nelaimių šal
tinį Egiptą, šiandien gina Alžyrą. Armija 
puiki — mačiusi šilta ir šalta, juoda ir bal 
ta. Armija, žinanti savo vertę ir matanti, 
kad į ją nukreipti žvilgsniai 1.200.000 pran 
cūzų, kurių dauguma įsikūrė Afrikoje jau 
prieš keliasdešimt metų ar ten gimę ir au
gę. Vietinių gyventojų dauguma propran- 
cūziška. Reikia tik pasakyti aiškiai ir griež 
tai, ko norima.

Audra artėjo. Balandžio 16 d. prasidėjo 
17-toji po karo vyriausybės krizė. Pati il
giausioji. Kol Burbonų Rūmuose (parla
mente) čigonai arklius lygo, o tai truko 
net mėnesi, valstybinio vežimo ratų lankai 
aprūdijo ir degutas ant ašių sustingo Kai 
pagaliau po nevykusių Bidault- ir Pleven 
bandymų parlamentas įkinkė į vežimą Pfli 
mliną, visi pamatė, kad vežimas nebepa- 
traukiamas. . .t

Tą pačią dieną, kai parlamentas balsavo 
už naująjį premjerą ir, reikia pasakyti, ga 
na vieningai, su staiga pažadinta sąžine, 
Alžyre buvo iškelta maišto'vėliava. Gegu
žės 13 d. Alžyre demonstrantai „šturma
vo“ Alžyro Ministerijos rūmus ir juose su
darė Visuomenės Gelbėjimo Komitetą. Ko
miteto priešakyje atsistojo gen. Massu, pa

rašiutininkų vadas. Tuo pat metu kariuo
menės viršininkas Alžyre gen. Salan pa
skelbė, kad jis perima civilinę ir karinę 
valdžią tvarkai palaikyti. Naujoji Pflimli- 
no vyriausybė patvirtino gen. Salaną jo pa 
siimtose pareigose, tačiau gen. Salanas sa
vo ugningas kalbas Alžyro demonstrantam 
baigia garsiu „Tegyvuoja de Gaulle!“ Al
žyro mieste paleistasis šūkis nuskamba per 
visą kraštą. Arabai išgirdo de Gaulle var
dą ir išėjo jam pritarti. Įspūdingiausią 
pradžią tam davė Alžyro miesto gyvento
jai. Kai apie 60.000 europiečių minia cent
rinėje aikštėje per garsiakalbį buvo pa
prašyta prasiskleisti, nes dar viena grupė 
nori įsijungti, minia sujudo ir pamatė at
einant iš arabų Kazba kvartalo, į kurį pa
rašiutininkai su kulkosvydžiais tik drįsda
vo įeiti, atžygiuojant keliolika tūkstančių 
arabų, vyrų ir moterų, su milžiniškais pla
katais, prancūziškai ir arabiškai šaukian
čiais „Tegyvuoja de Gaulle!“ čia ir buvo 
tas Alžyro stebuklas: susidarė tarp arabų 
ir europiečių nauja kalba, nauja jungtis, ir 
jų džiaugsmas tikrai buvo didelis, toks, 
kokį gali pajusti tik du susitaiką kaimy
nai.

„Tegyvuoja de Gaulle“ šūkis pasiekė 
Korsiką ir Prancūziją. Pats de Gaulle, at
siliepdamas į Alžyro reikalavimą, gegužės 
16 d. davė spaudai pareiškimą, kad jis yra 
pasirengęs sudaryti vyriausybę.

DEPORTACIJŲ MINĖJIMAS
šeštadienį, birželio 14 d. 7 vai. vak.. Es

tų salėje, 18, Chepstow Villas, W.11. (netoli 
Lietuvių Namų) yra ruošiamas Deportaci
jų minėjimas kartu su estais ir latviais. 
Meninę programą išpildys latvių choras.

Lietuviai kviečiami kuo gausiau daly
vauti.

Sekmadienį, 11 vai. rytą, bus laikomos 
pamaldos Lietuvių bažnyčioje už išvežtuo
sius ir mirusius tautiečius.

Bernardas Brazdžionis

(Iš „De profundis“)

Tu stosi, Viešpatie,
jų bombos kris kaip rūkas, 

Tu tarsi, Viešpatie,
kaip lapai, jie drebės, 

Tu mosi. Viešpatie,
ir vėl diena bus Dzūkuos, 

Tu šausi, Viešpatie,
■ ' pakils jie iš duobės —

Šiurpiam biržely kritę Pravieniškiuos, 
Ir Zarasuos, ir Petrašiūnuos, ir Panevėžy, 
Rainių miškelio kankiniai, kaip kraujo 

/žvaigždės blykčios, 
Kad liautųs tėviškė skausme rankas grą- 

/žyt!
Ir bus Aukštaičiuose, 
Ir bus Žemaičiuose 
Dvasia jų amžių amžiais vis gyva, 
Ir žengs į ateitį, 
Ir bus gyva tauta, 
Kad šviestų amžiais. Lietuva laisva!

P Se^t^nioS DIENOS ~~|Ten, kur Nemunas banguoja
tu vandeniu Biržų ryšių kontoros vadovo 
drg. šerno pavaldinius. Gal būt, po tokio 
gaivinančio vandenėlio jie prisimins- geo
grafijos pamokas, dėstytas jiems dar mo
kykloje, ir geriau aptarnaus gyventojus.

N. Lapinskaitė
Tauragės vidurinės mokyklos Nr. 1 

IX klasės moksleivė
Iš „Komjaunimo Tiesos“, 1958.III.8.

KREIVA ŠLEIVA

Vonia — ne toks sudėtingas įrengimas, 
kaip kombainas ar metalo piovimo staklės. 
Bet ir ją įrengiant reikia kai kurių deta
lių, kurias mūsų, santechnikų, nelaimei 
gamina „Kaitros“ gamykla. Matyt ten in
žinieriai nenusivokia geometrijoj ar ką, 
kad jeigu jau pagamins detalę, kurios kam 
pai turi būti statūs, tai jie vos 70-80 laips
nių tesiekia. Ir įstatyk tu ją tiesiai! Ir Sa
liamonas nepajėgtų. Sriegės užpiautos ant 
detalių tik iki pusės. Norėdami užsukti mo 
vą, patys pjaunam sriegęs rankiniu būdu, 
gaištam laiką.

Naujų namų gyventojai keikia mus. 
Kam,'girdi, blogai vonią pastatėte? O ga
mintojai juokiasi iš mūsų. Jie, matyt, dir
ba užsimerkę. Nuliejo detalę, kad būtų pa
naši į tokią, kokią reikia, o tiks ar netiks 
— ne jų reikalas. Ne jie gi savo gamybos 
voniose prausis...

F. Luckus
Statybos-montavimo valdybos Nr. 22 

šaltkalvis-san technikas
Iš „Tiesos“, 1958.4.20.

O VAKARŲ PADĖTIS VIS DĖLTO LIODNĖJA
Rašo S. Ix>zoraitis, jr.

Dar 48 valandas prieš pradedant balsuo 
ti į Italijos parlamentą daugiau kaip 300 
tūkstančių įvairių partijų atstovų, naudo
damiesi savo gražbylyste ir dialektiniais 
gabumais, stengėsi įtikinti gana abejingą 
klausytojų minią balsuoti už vieną ar kitą 
partiją, už šį ar tą kandidatą. Galop orato 
riai nutilo, minios išsiskirstė, Italijos poli
tinė ateitis buvo atiduota į pačios tautos 
rankas. Ji, tai yra darbininkai, intelektua
lai, ūkininkai, bedarbiai, turtingieji ir 
vargšai, turėjo spręsti, kaip sekančių pan- 
kerių metų bėgyje turi būti tvarkomi vals 
tybės reikalai. Pagaliau, kai 32 mil. rinkė
jų balsai buvo suskaityti, paaiškėjo, kad 
valdančioji krikščionių demokratų partija, 
gavusi per 12 mil. balsų, savo parlamenta
rines pozicijai sustiprino. Paaiškėjo taip 
pat, kad, nežiūrint nuolat Italijoj kylan
čios ekonominės gerovės, nežiūrint Vengri
jos sukilimo, nežiūrint Stalino mito griuvi
mo, komunistų partija apgynė savo pozi
cijas ir kartu su prokumunistine socialistų 
partija gavo 10 milijonų balsų. Didžiau
sius nuostolius teko pakelti dešiniajam po
litiniam sparnui ir, būtent, abiems monar- 
chistinėms partijoms ir kiek mažesniu mas 
tu neofašistų partijai.

Ką šie Italijos rinkimai parodė? Visų 
pirma reikia su šiokia tokia melancholija 
konstatuoti, kad didžiausią balsų skaičių 
gavo partijos, turinčios milžinišką organi
zacinį aparatą ir ekonominius išteklius. 
Rinkėjus, kaip atrodo, įtikino ne tiek pačių 
argumentų teisingumas, kiek nuolatinis jų 
kartojimas, o tai tėra galima turint labai 
gerą organizaciją ir tuopačiu priėjimą prie 
kiek didesnio rinkėjų skaičiaus. Šie rinki
mai taip pat iškėlė italų tautos norą turėti 
patvarią vyriausybę, kuri galėtų ir toliau 
tęsti pažangą, vykdytą paskutiniųjų metų 
bėgyje visose srityse. Tačiau ši pažanga, 
kaip parodė rinkimai, turi būti lydima di
desnių ir radikalesnių socialinių reformų,
kurios suteiktų didesnių galimybių vis dar 
labai vargingai tebegyvenančioms masėms. 
Kai dėl komunistų partijos, gegužės 25 d. 
rinkimai, dar kartą labai tiksliai patvirti
no teoriją, kad galima susilpnint šią par
tiją tiktai kietomis priemonėmis^ kurias 
vienu metu su dideliu pasisekimu buvo pra 
dėjęs vartoti krikščionis demokratas Scel- 
ba. Deja, šiandieną komunistų partija Ita
lijoje naudojasi plačiausiomis laisvėmis, 
ir, svarbiausia, jai yra pasisekę pasisavin
ti rimtos, demokratinės ir pažangios parti
jos etiketę. Tuo tarpu Prancūzijoje, pavyz
džiui, labai stipri komunistų partija yra 
visiškai izoliuota. Italijoje komunistai ne 
tiktai turi labai naudingą sąjungininką so
cialistų partijoje, bet. prisidengę respekta- 
biliškumo skraiste, dažnai įsijungia į pokal 
bius ir su kitomis politinėmis jėgomis. To
kie faktai, kaip dekoracijų suteikimai ko
munistinio organo redaktoriui arba leidi
mas naudotis suvalstybintu televizijos tink 
lū savo, kad ir netiesiogei propagandai, yra 
būdingi dabartinės padėties bruožai. Nežiū 
rint tad gan didelio krikščionių demokratų 
partijos sustiprėjimo, labai stipri socialko- 
munistinė jėga neleidžia ypač džiaugtis pas 
kutiniųjų rinkimų rezultatais. Ypač turėti 
na galvoje, kad ir pačioje krikščionių de
mokratų partijoje yra labai įtakingų žino

DE GAULLE TIRIA PADĖTĮ
Gen. de Gaulle, naujasis neparlamenta- 

rinis Prancūzijos ministeris pirmininkas, 
tirdamas padėtį, važinėja po Alžyrą, ku
riame sukilę prancūzų generolai sudarė 
jam sąlygas perimti valdžią.

AUTOBUSŲ STREIKAS TEBEVYKSTA
Londono uostų užsistreikavę darbininkai 

nutarė grįžti į darbą, o autobusų streikas 
tebevyksta, nes nerandama sprendimo, ku
ris patenkintų darbdavius ir streikuojan
čiuosius.

PASIŪLYMAS AMERIKAI
Chruščiovas laišku prez. Eisenhoveriui 

yra pasiūlęs pasirašyti tarp šių abiejų ša
lių prekybinį susitarimą, pagal kurį Rusi
ja per keletą metų paimtų iš Amerikos už 
kelis milijardus medžiagų ir įrengimų savo 
kasdienio vartojimo prekių gamybai plėsti, 
o duotų Amerikai savo modernių įrengimų 
ir Amerikai trūkstančių medžiagų.

APTARIAMI AKTUALIAUSI 
KLAUSIMAI

D. Britanijos min. pirm. Macmillan išva 
žiavo į Ameriką aptarti su prez. Eisenho- 
weriu pačių aktualiausių tuos abu kraštus 
ir pasaulio politiką liečiančių klausimų.

ŽUDYS IŠDAVIKUS
EOKA, Kipro salos teroristinė organiza

cija. paskelbė, kad ji ir toliau žudysianti 
išdavikus, vis tiek, ar jie priklausytų deši
nės, ar kairės partijoms. 

nių, kurie būtų linkę tampriau bendradar
biauti su socialistais. Italijoje todėl ateity
je nereikia laukti didelių pasikeitimų vi
daus ar užsienio politikoje, o teks sekti už
kulisiuose vykstančius subtilius manevrus, 
kurie ilgainiui galės pakreipti kraštą vie
na ar kita linkme.

Negali būti .abejonės, kad, palyginus su 
kitų kraštų įvykiais, Italijos rinkimai yra 
pati optimistiškiausią tarptautinio koncer
to gaida. Pakaktų paminėti labai pavojin
gą padėtį Libane arba būdingus įvykius P. 
Amerikoje viceprezidento Nixono lankymo 
si metu, arba iki pilietinio karo atėjusią 
Prancūziją. Visi šie įvykiai patys per pa
vojingi, tačiau jie iškelia dar ir kitą nera
minantį faktą. Šiuo metu Vakarų pasauly
je nėra nė vienos didžiosios valstybės, ku
rios moralinis balsas ar karinė jėga būtų 
respektuojami ir todėl galėtų sudaryti sta 
bilizuojantį faktorių tarptautiniuose san
tykiuose. Ar šitokio respekto stoka, saky
kim, JAV-ėms, yra teisinga, tai kitas klau
simas. Tačiau šiuo metu vis dažniau ir aiš
kiau galima pamatyti, kad ir teisingiausi 
valstybės vyrų pareiškimai ar jų politikos 
principų skelbimas nesudaro įvairių konti
nentų masėms jokio lemiamo psichologinio 
įspūdžio. Vienas tokios padėties kraštuti
nių pavyzdžių yra Prancūzijos įvykiai, kur 
naujo žmogaus ir naujų jėgų atėjimas pa
sirodo neišvengiamas, nes visos kitos poli
tinės jėgos yra nusigyvenusios ir nekelia 
tautoje nei entuziazmo, nei pasitikėjimo. 
Padėtis Prancūzijoj yra kraštutinė, ir te
nai toks nusivylimas valdančiąja klase yra 
visiškai suprantamas. Tačiau, nors ir lai
kantis reikiamų proporcijų, bendroji Va
karų pasaulio padėtis galt vieną dieną pa
sidaryti irgi labai panaši į Prancūzijos įvy
kius. Azijoje milijonai žmonių dar ir dabar 
atsimena Korėjos karą, kurio JAV nepajė 
gė tinkamai laimėti, atsimena Indokinijos 
nelaimingus mūšius, atsimena pasitrauki-
mus iš Kinijos, Indonezijos. Artimuosiuose 
Rytuose žmonių atmintyje yra likę įspū
džių iš nesėkmingos „Suezo ekspedicijos“, 
pasitraukimo iš Maroko ir Tuniso, arba 
net ir iš tokio mažo epizodo, kaip britų ge 
nerolo pašalinimas iš mažos Jordanijos.'Ši
tokių Vakarus žeminančių epizodų yra be
galė, nekalbant jau apie nelaimingą santy
kių istoriją su Sov. Rusija, kuri, nepaisant 
visko, dar ir šiandien nuolat turi inlciaty- . 
vą savo rankose. O ar galima užmiršti tą 
skaudų juoką, kurį sukėlė „Sputniko“ is
torijos, dar ir šiandien neigiamai veikian
čios viešąją nuomonę? žodžiu, žingsnis po 
žingsnio Vakarų prestižas griūna, o jo vie
toje, bent tuo tarpu, susidaro tuštuma, ku
ri savo laiku turės būti kieno nors užpildy
ta. Užtenka prisiminti visiškai netolimą 
praeitį, kad suprastume šios padėties pavo
jų. Komunizmas, fašizmas, naclonalsocializ 
mas vis tai judėjimai, kurie kaip tiktai pa
sinaudojo aukščiau minėtąja tuštuma. Pas 
kutiniųjų mėnesių įvykiai rodo, kad nusi
vylimas daugelyje kraštų esančia dalykų 
padėtimi plinta. Nusivylimas tačiau dar ne 
reiškia indiferencijos. Priešingai, kartais 
jis sukelia sveiką reakciją. Greit ateis lai
kas, kada ir laisvajame pasaulyje nauji 
žmonės turės pradėti skleisti naujas idėjas 
ir įgyvendinti jas.

ŠVEDIJOS RINKIMŲ IŠDAVOS
Švedijos vyriausybė, negalėdama praves 

ti naujo pensijų įstatymo, buvo paleidusi 
parlamentą. Nauji rinkimai vyriausybinei 
socialdemokratų partijai davė tik kelias pa 
pildomas vietas, ir dėl to pensijų įstaty
mas gali būti nepravestas.

DVASININKAI UŽ STUDENTUS
50 plačiai žinomų Ispanijos dvasininkų 

— profesorių, laikraštininkų ir kt. —krei
pėsi į gynybos minister!, kad paskubintų 
spręsti streikų metu suimtųjų 44 studentų 
bylas. Juos turi teisti karinis tribunolas, 
skirtas masonerijai ir komunizmui malšin
ti, o dvasininkai tvirtina, kad jie yra tik 
įsisiūbavusių visuomenės nuotaikų aukos.

VYKDO, KAIP BUVO ŽADĖTA
Sov. Rusija sulaikė Jugoslavijai žadėtąją 

285 mil. dolerių paskolą pramonės reika
lams. Tai yra išvada įtemptų santykių po 
Jugoslavijos komunistų partijos suvažiavi 
mo, priėmusio naują, rytų komunistini 
bloką suerzinusią savo programą ir pareiš 
kusio atviros kritikos rusų imperializmui.

PANAIKINTAS MAISTO NORMAVIMAS
Po 19 metų Rytų Vokietijoje galutinai 

panaikintas maisto normavimas. Iki šiol 
dar buvo normuojama mėsa, riebalai ir 
cukrus, ir būta net 9 rūšių maisto kortelių. 
Tų prekių kainos kelis kartus brangesnės 
negu V. Vokietijoje: svaras mėsos 4.90 mar 
kių, svaras sviesto taip pat 44)0 m., svaras 
cukraus 90 pf.
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LIETUVA

:::::::::::::

■ „Visą dėmesį Amerikos Lietuvių Kon
gresui“ j— su tokiu atsišaukimu ALT Vyk
domasis komitetas išėjo į Amerikos lietu
vių visuomenę.

Kongresas šaukiamas birželio 27-28 d.d. 
Bostone. Jis turės pasisakyti svarbiausiais 
Lietuvos laisvinimo klausimais nepapras
tai svarbiu Lietuvai momentu. Okupantas, 
flirtuodamas su Vakarų šalimis, stengiasi 
išgauti Lietuvos okupacijos pripažinimą. 
Kongreso pasisakymai, kuriuose atskam
bės vieno milijono JAV piliečių valią, pri
vers politikus nedaryti ankstesnių klaidų.

Nixono užpuolimas Pietų Amerikos val
stybėse, aišku, toje politinėje karuselėje 
yra geras kozyrius lietuviams. Nixono 
nuotykiai Limoje ir Karakaste ir labiau
siai apakusiems aukštose administracijos 
kedėse rodo, su kuriuo politiniu partneriu 
tenka per derybas sueiti prie bendro sta
lo.

ALT-o vadovybė jau atsilankė Wash
ingtone, kur pareiškė iš anksto Amerikos 
lietuvių nuomonę, jeigu bendrieji pasita
rimai galų gale privestų prie „viršūnių 
konferencijos“.

Atsitiktinai, Nixono nuotykiai Pietų 
Amerikoje beveik, supuolė su sovietinio 
atstovo pasižmonėjimu Chicagoje. Menšiko 
vas, kai kurių glušelių atkviestas į Chica- 
gą pakalbėti apie galimumą plėsti prekybi
nius santykius su Rusija, buvo sutiktas pi- 
kietų su daug sakančiais plakatais. „Nixo- 
nas apmėtytas akmenimis, o kaip turėtų 
būti su tavim?“, klausė plakatas. Rusiškai 
parašytas plakatas siūlę: „Menšikov, pašol 
von!“ (Menšikovai, eik lauk!) Pikietuose 
aktyviai reiškėsi daug tautybių, pirmau
jant lietuviams ir ukrainiečiams. Iš atski
rai patiekiamos medžiagos skaitytojai susi 
darys tikrą įspūdį apie tą neeilinį įvykį.

Lietuvių visuomenė efektyviai parodė 
savo nuotaikas Menšikovo atsilankymo pro 
ga. Ne mažiau efektyviai pademonstravo. 
savo ryžtą ir lietuvių visuomenės veiks
niai. Gegužės 18 d. Washingtone įvyko 
reikšminga lietuviškų „viršūnių konferenci 
ja“, skirta koordinuotai veiklai patikrinti.

Pasitarime dalyvavo Lietuvos atstovas, 
Alto, Vilka ir Lietuvos Laisvės Komiteto

Jurgis Gliaudą

Savaitės pokšteliu imame faktą, kad no
rėdami pamatyti rusų šokėjų, kurie čia at
lieka akrobatinius, sucirkintus „kazačiok“ 
triukus, tie patys mūsų vakarykščiai dipu
kai moka aukštas kainas už tų šokėjų spėk 
taklių bilietus, kai savo kultūros vertybėm 
ranka sudreba paieškoti kišenėje bent vie
no sulamdyto dolerio.

Iki pasimatymo... -

MIRĖ KARDINOLAS STRITCII

Gegužės 27 d. Romoje mirė kardinolas S. 
A. Stritch, 70 m. amžiaus, Tikėjimo Plati
nimo Kongregacijos Pro-Prefektas.

Velionis buvo gimęs Amerikoje 1887 m. 
airių šeimoje. Kunigu įšventintas 1910 m , 
vyskupu konsekruotas 1921 m., pakeltas į 
arkivyskupus 1930 m., o 1939 m. buvo pa
skirtas Chicagos Arkivyskupu ir Metropoli 
tu. Kardinolu pakeltas 1946 m. Pasižymė
jo kaip talentingas žurnalistas, rašydamas 
įvairius straipsnius ir knygas, o ypač so
cialinėje veikloje, dirbdamas JAV katalikų 
didžiojoje organizacijoje NCWC, kurios re
miami ir daugelis lietuvių tremtinių galė
jo nuvykti į Ameriką.

Šį pavasarį kardinolas buvo paskirtas 
aukštom pareigom, tačiau, kai atvyko Ro
mon, balandžio 25 d. jam buvo amputuo
ta dešinioji ranka. Greitai sveikdamas, ge 
gūžės 18 d. jau vėl galėjo laikyti Mišias, 
bet tai buvo jo paskutiniosios Mišios. Tą 
pačią dieną buvo pusiau paraližuotas ir, 
nuolat eidamas silpnyn, po 10 dienų mirė.

Kardinolas buvo didelis lietuvių bičiu
lis ir rėmėjas. Jam, pašarvotam amerikie
čių kolegijos koplyčioje Romoje, vienas iš 
pirmųjų pareikšti paskutinės pagarbos ir- 
pasimelsti už jo vėlę atskubėjo Lietuvos 
Ministeris prie Apaštalų Sosto, kaip skel
bia L'Osservatore Romano.

Vokietijos evangeliku suvažiavimas
,O Dieve šventas 

ir teisingas, kuris valdai visas tautas“.
Raštu suvažiavimą sveikino Vokietijos 

Krašto Valdybos pirmininkas E. Simonai
tis, Fr. šlenteris, kun.Kurnatauskas, kun. 
Franckaitis, kun. Kilienė - misionieriaus 
Kibelkos duktė, ir Schwetzingeno kuopos 
vadas kpt. Valiūnas. Dalyvių tarpe buvo 
malonu pasveikinti ponią P., kuri prieš 
pusantrų metų grįžo iš Klaipėdos miesto 
ten mokytojavusi apie 12 metų. Ji tiek 
daug apie tą „darbininkų rojų“ visiems 
papasakojo, kad net bloga buvo klausytis.

Po pertraukos gimnazijos evangelikai 
mokiniai atliko programą. Tautinių šokių 
grupėj dalyvavo ir keli katalikai mokiniai. 
Antroje dalyje pasirodė mkn. 
Balandytė, Kalinauskaitė ir 
padeklamavo eilėraščių, mkn. 
ir T. Kelerytė paskambino 
mkn. Dargelytė pagrojo akordeonu. Visos 
gimnazijos žemesniųjų klasių mokinių 
šokėjų grupė atliko 3 šokius, o evangelikų 
choras, paruoštas muzikos mkt. K. Motga 
bio, sugiedojo dvi giesmes ir vieną liaudies 
dainą.

Po programos Evangelikų Jaunimo Rate
lio vadovas mokyt. Skėrys padėkojo gimn. 
direkt. T. Gailiui, kad leido pasinaudoti pa 
talpomis, šeimininkėms, ūkvedžiui, šofe
riui ir visiems kitiems už talką. Išreiškė 
padėką muz. mokyt. Motgabiui, Rūtai Kiul 
kaitytei, deklamatoriams ir pianistams. Su 
važiavimas baigtas Tautos Himnu ir bend
ra nuotrauka parke.

Po suvažiavimo dalyviai prie kavutės ir 
skanių pyragų turėjo progos padiskutuoti. 
Vaikščiodami po gimnazijos nepaprastai 
gražų parką turėjo progos kelias valandas 
pabendrauti.

Ponia kun. Kilienė sveikino suvažiavimą 
raštu ir atsiuntė kaip padėką už kvietimą 
savo sukurtą eilėraštį:

Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos Evan- je ir Sibire ir giesme 
gelikų Jaunimo Ratelio vadovo mkt. Fr. 
Skėrio ir kun. Šimukėno iniciatyva Sek
minių pirmąją dieną gimnazijos patalpo
se įvyko pirmasis lietuvių evangelikų su
važiavimas pietų Vokietijoje.

Evangelikų pamaldų liturgiją atliko kun. 
Šimukėnas, o gražų pamokslą pasakė 
senj. kun. Keleris. Po pamokslo dalyviai 
priėmė Šventą Vakarienę. Tuo būdu 10 v. 
pamaldomis pradėtas suvažiavimas, o 14 
vai. gimnazijos salėje pradėta programa. 
Suvažiavime dalyvavo apie 50 suaugusių
jų iš įvairių pietų Vokietijos vietų ir 59 
Vasario 16 Gimnazijos evangelikai moki
niai.

Suvažiavimo dalyviams išklausius 7 psal 
mę ir sugiedojus „Tvirčiausia apsaugos 
pilis yra mums Viešpats Dievas“, suvažia 
vimą atidarė kun. šimukėnas, pasveikin
damas į suvažiavimą atvykusius svečius 
ir dalyvius. Po to gimnazijos direktoriaus 
pareigas einantis mkt. Gailius nušvietė pla 
čiai gimnazijos padėtį, ta proga pareikš
damas rėmėjams padėką ir kviesdamas 
visus evangelikus remti gimnaziją, o Vo
kietijoje gyvenančius siųsti į ją savo vai
kus.

Mkt. Skėrys Vasario 16 Gimnazijos Ev 
angelikų Jaunimo Ratelio vardu pasveikę 
no į suvažiavimą atvykusius Lietuvių Ev 
angelikų Vyriausiosios Bažnyčios Tarybos 
pirmininką senj. kun. Kelerį, gimnazijos 
direktorių, katalikų sielovados direktorių 
Vokietijoje Tėv. Alfonsą Bernatonį, gim
nazijos katalikų kapelioną Dr. Petraitį, 
Vokietijos Krašto Valdybos narius pik. 
Sutkų ir p. Stankaitį, kolegas mokytojus 
ir mokinius, o ypač atvažiavusius iš įvai
rių Pietų Vokietijos vietovių svečius, jų 
tarpe lietuvių kuopų narius. Sveikindamas 
paminėjo ir pareiškė padėką Schwetzin- 
geno kuopos leitenantams Bendoraįčiui ir 
Traneliui, Uhlerborno kuopos leitenantui 
Berentui ir Kaiserslautern pik. Sutkui. 
Tų dalinių vyrai sudarė beveik pusę suva-z 
žiavimo dalyvių.

Apibūdindamas suvažiavimo tikslą, 
mkt. Skėrys pabrėžė, kad tokių suvažia
vimu norima sueiti su savo tikėjimo bro
liais ir sesėmis į glaudesnį kontaktą, ar
čiau pasižinti ir užmegsti ryšius ateičiai; 
visiems dalyviams duoti progos gimtąja 
kalba išgirsti pamokslą, pagiedoti, lietu
viškai pasimelsti ir eiti prie Šventos Ko
munijos. Evangelikai lietuviai tremtyje 
nori su visais kitais lietuviais broliais ka
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Sakramentai

Lietuvą prisiminus

Man praėjo jaunos dienos 
ilgesio skausmuos.
Kelio Lietuvon ieškojau, 
Jok ir čia ilgiuos.

Mačiulytė, 
V. Gailius 
Vykintaitė 
pianinu, o

Daug mačiau gražių kraštelių 
aš tarp svetimų.
Vien tik Lietuvą mylėjau 
iš mažų dienų.

Kai berželis čia svyruoja, 
rodos jos vaizdai.

atstovai. Lietuvos atstovas J. Kajeckas įtei 
kęs memorandumą State Departamentui. 
Tą pat padarė ir Altas. Lietuvos Laisvės 
Komiteto atstovas painformavo apie to ko 
miteto daromas pastangas kooperuoti su 
latviais ir estais Lietuvos laisvės kovoje.

Nors State Departamentas visus užtikri
no, kad JAV užsn. politika nėra pasikeitu
si ir Lietuvos statusas tebėra toks pats, 
koks buvęs okupacijos metu, veiksnių pra
nešimuose spaudai nujaučiamas tam tik
ras nepasitikėjimas JAV užsienio politikos 
vingiais. Nuolatos kartojama „tarptautinės 
politikos kitėjimo“ sąvoka nenuteikia lietu 
vių optimistiškai.

JAV pergyvena didoką ekonominę krizę, 
kurią sugalvota vadinti švelniu „atoslūgio“ 
terminu. Industrija ieško naujų rinkų, nai
viai tikėdamasi, kad susitarimo atveju 
JAV industrija galės vėl kišti į duobę sa
vo produktus naujai lend-lease kombina
cijai.

Tarpininkų tokioms idėjoms įgyvendinti 
niekad netrūko, kaip jų yra per daug ir 
kultūrinio ir „kultūrinio“ bendradarbiavi
mo idėjoms vykdyti. Sovietiniai imtinin- 
kai, pianistai, ristikai, studentai, šokėjai, 
„geros valios“ turistai Amerikoje vėl kaip 
namie. Būdami savo krašte specialiai treni 
ruojami profesionalai, sovietiniai sporti
ninkai nugali amerikėniškuosius mėgėjus 
ir stebina amerikonišką spaudą. Tuo tar
pu profesionalai teturėtų rungtis tik su pro 
fesionalais. Sovietiniai profesionalai ame
rikiečiams pristatomi kaip mėgėjai.

LITUANISTINIS KALENDORIUS

Sudarė R. E. Maziliauskas

BIRŽELIS

3— 1906 m. gimė smuikininkas Iz Vasyliū-
nas.

4— 1918 m. Lietuvos Valst. Taryba nutarė
kviesti kunigaikštį Urachą 
Lietuvos karalium Mindau
gu II.

6—1920 m. gimė poetas V«t. Mačernis.
14— 1941 m. pirm, masinis lietuvių trėmi

mas į Sibirą.
15— 1940 m. bolševikai okupavo Lietuvą.
16— 1915 m. gimė Antanas Vaičaitis.
18—1902 m. gimė rašyt. Vyt. Alantas.
23— 1941 m. spontaniškas lietuvių sukili

mas prieš bolševikus.
24— 1904 m. gimė poetas J. Aistis.
25— 1925 m. Klaipėdą aplankė anglų karo

laivų eskadra.
28—1932 m. mirė Maironis.
30—1956 m. Lietuvių Kultūros Kongresas 

Chicagoje.

IŠLEIDO A. SODEIKOS ATSIMINIMUS
Antanas Sodeika, buvęs Lietuvos operos 

solistas (baritonas), dabar dar profesoriau 
jąs Vilniaus konservatorijoje, parašęs sa
vo atsiminimus, kuriuos valstybinė leidyk
la šįmet išleido. (LNA)

talikais išlaikyti iš tėvų paveldėtą tikėji
mą, kalbą, papročius ir laikytis broliškai 
savo tarpe. Tegu Šventoji Sekminių dva
sia palinksmina visų lietuvių širdis. Lie
tuvos Nepriklausomybės reikšmė ypač 
šiais metais,- 40 metų nuo jos paskelbimo, 
yra labai didelė: ji primena! kad Lietuva 
buvo laisva, ir kad ji vėl gali būti laisva, 
jei kiekvienas lietuvis supras savo tauti
nes pareigas tremtyje ir kovos, kiek jo 
jėgos leidžia, už savo Tėvynės laisvę. Die
vulis išklausys mūsų maldų ir mums vi
siems vieną gražią dieną grąžins laisvę ir 
nepriklausomybę:

Vokietijos Krašto Valdybos vardu svei
kino pik. Sutkus. Suvažiavimo svečias, ka 
talikų sielovados direktorius Vokietijai 
Tėvas Alfonsas Bernatonis pasveikino su 
važiavimą ir palinkėjo, kad Sekminių 
Šventoji Dvasia apjungtų visus lietuvius 
į vieną krikščionišką šeimą ir vyrautų lie
tuviuose Vokietijoje.

Senjoras kun. Keleris savo kalboje nu
švietė Sekminių dieną religiniu požiūriu, 
padėkojo iniciatoriams mkt. Skėriui ir 
kun. Šimukėnui ir palinkėjo, kad tokie 
suvažiavimai įvyktų du tris kartus per 
metus, ir apjungtų visus lietuvius evange
likus, taip pat išreiškė tikėjimą, kad lie
tuvių katalikų ir evangelikų bendradar
biavimas ateityje būtų daug našesnis ir 
draugiškesnis.

Pirmoji suvažiavimo dalis baigta susi
kaupimo minute pagerbti žuvusiems ir 
kenčiantiems broliams ir sesėms Lietuvo-

Kokie meilus kartą buvo 
tėviškės takai.

O išgirdus vieversėlį, 
džiaugiasi širdis,
Dievui pradedu giedoti — 
būdavo taip vis.

MIRĖ FILMOS „PONAS GIPSAS“

Birželio 9 d. mirė filmų artistas Robert 
Donat, tur būt, stipriausiai įamžinęs save 
filmoje „Sudie, pone Gipse“, suvaidinda
mas patį mokytoją Gipsą.

(Be kita ko, „Sudie, pone Gipse“ knygą, 
pagal kurią pastatyta filmą, turime išleis
tą ir lietuviškai).

Nėra pasaulyje vietos, kur saulė niekada 
nešviestų, taip pat nėra žemėje žmogaus, 
kuriam Dievas, Teisybės Saulė, nešviestų 
savo malonės spinduliais, norėdamas visų 
žmonių išganymo. Dievas, savo malone 
veikdamas, žmogui visuomet palieka pilną 
laisvę. Tai liudija ir Šv. Raštas: „Palaimih 
tas žmogus, kuris atrastas be dėmės, kuris 
galėjo nusikalsti ir nenusikalto, daryti pik 
tą ir nedarė“. Kad žmonės tikriau ir leng
viau pasiektų amžinąją laimę, tarp įvairių 
Dievo malonei teikti ir gauti priemonių, 
pirmąją vietą užima sakramentai. Tai yra 
Kristaus įsteigti išoriniai jusliniai ženklai 
Dievo malonei reikšti gauti. Kristus įsteigė 
7 sakramentus: krikštą, sutvirtinimą, švč. 
Sakramentą, atgailą, paskutinį patepimą, 
kunigystę ir moterystę. Tai liudija Šv. Raš 
tas, Bažnyčios tralicija, net ir senovinės ti
kybinės atskalos, kurias Bažnyčia atmetė, 
kaip darkiusius vienus ar kitus sakramen 
tus. Kad sakramentų reikšmę aiškiau iš
keltų ir sužadintų gilesnį tikinčiųjų mal
dingumą, Bažnyčia . prie Kristaus įsteigtą, 
jų ženklų pridėjo kai kurias apeigas, ku
rios, aišku, prie sakramentų esmės nepri- 
klauso, bet ją labiau paryškina. Sakramen 
tai teikia pašvenčiamąją malonę, stiprina 
Dievo įdiegtąsias dorybes, teikia Šv. Dva
sios dovanas, sakramentines malones, ku
rios kiekvieno sakramento yra savos. Visi 
sakramentai yra neapsakomos reikšmės, 
nes turi didelę žmones auklėjančią galią. 
Trys sakramentai: krikštas, sutvirtinimas 
ir kunigystė, sielose padaro niekuomet ne
išdildomą žymę, vadinamąjį sakramentinį 
charakterį. Apie tai matysime santraukoje 
apžvelgdami Bažnyčios mokslą, apie kiek
vieną sakramentą atskirai.

Šalia oficialiosios kunigijos, nuo pat 
krikščionybės pradžios, Dievas sužadina 
rinktinių savanorių būrius, kurių nuolati
nis ir kilnus pasiaukojimas visais laikais 
bus vienas iš svarbiausių Bažnyčios gyvu
mo įrodyiąaų. Kiekviename istorijos laiko
tarpyje Bažnyčia rado neįkainuojamos pa
galbos tikinčiųjų tarpe, kurie be jokių iš
skaičiavimų pašvenčia Bažnyčios tarnybai 
savo laiką, gabumus ir turtus, dažnai pa
aukoja savo laisvę, o kartais ir savo gyvy
bę. Bažnyčia, skatindama prie dažno sa
kramentų priėmimo, nori, kad visų pasiau
kojimas taptų dar vaisingesnis, O jų namų 
pastogė prisipildytų Kristaus dvasios ir tos 
nesudrumstos ramybės, kuri visuomet pa
siliks tikriausiu krikščioniškų šeimų turtu, 
nors ir kažin kokie vargai norėtų išardyti 
tą laimę.

P. Dauknys, MIC.

Pamaldos
WOLVERHAMPTON — šį sekmadienį — 

birželio 15 d. 1 vai. p.p., St. Peter's bažn. 
North Str. Plačiosios apylinkės tautie
čiai kviečiami priimti Šv. Komuniją už 
nukankintus Sibire ir vargstančius Rusi
jos tremtyje mūsų brolius ir seses.

Atsiųsta paminėti
LAIŠKAI LIETUVIAMS, Nr. 5. Rašo: 

vysk. V. Brizgys, kun. P. Celiešius, J. Ūba, 
Z. Ivinskis, J. Kidykas, S.J., P. Joga, J- 
Miškinis, Dr. J. Prunskis. J. Vaišhys, S J.
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SVEČIAS, Nr. 2. Turinys: Velykos — 
Kristaus pergalė (H. Dumpys), Pagundų 
nugalėjimas (M. Kilienė), Didelės iškilmės 
žydų žemėje (A. Vėlius), Jono Grigolaičio 
auka (kun. A. Trakis), Senatvėje (M. Ki
lienė), Žinios iš viso pasaulio, Mūsų gyve
nimas ir veikla.

The Baltic Review Nr. 13

Niujorke leidžiamoje^—tillglų kalba „The 
Baltic Review“ naujai pasirodęs Nr. 13 yra 
skirtas Pabaltijo kraštų nepriklausomybės 
sukakčiai. Dr. A. Trimakas duoda bendri
nių žinių ryšium su sukaktimi, Dr. Krivic
kas rašo apie Lietuvos ekonominius pasie
kimus, J.K. Miciulis — apie Nepr. Lietu
vos kultūrinę pažangą, K. Ast — apie Esti 
jos kovą už nepriklausomybę, A. Kutt — 
apie sovietinį kolonializmą Estijoje, A. Blo 
dnieks — apie darbo normas ir atlygini
mus Latvijos kolūkiuose, Dr. A. Trimakas 
— apie žmogaus teises įstatymdavystėje ir 
praktikoje.

Prieglobstis
ŠIAI NAKČIAI

Jones akys išreiškė tik dalelę tos bai
mės, kurią jis jautė. Corless pasakojo su 
tokiu įsitikinimu, jog tai gali būti tikra. 
O Jones bijojo, kad nepradėtų pats galvo
ti, jog tai tikras dalykas, kol jis dar ne
žino. Ką jis tikrai žinojo, tai, būtent, kad 
Corless buvo pamišęs, ir galimas dalykas, 
kad jis dar tebėra pamišęs.

— Taigi tamstos bendradarbiai buvo iš
sklaidyti, pats darbas užmestas, o tamsta 
atiduotas psichiatrui globoti.

— Tai tikra teisybė. Mano bendradar
biai buvo išsklaidyti, tie puikieji vyručiai, 
kad būtų galima pridengti reikalą. Pati
kėk,- kaip sunku yra parodyti tiems žmo
nėms, kurie tikėjo tavim, jog tau nepasise
kė. Bet taip reikėjo. O kai tai buvo atlik
ta, aš pasirinkau naujų bendradarbių, ku

ROBERT MOORE WILLIAMS 

riuos sugabenau šičia užrištomis akimis, 
visus taip iki vieno, prisaikdinau juos ir 
daviau jiems statyti tą savo laivą. Toje 
uoloje ten man dirbo daugiau kaip tūkstan 
tis žmonių. — Corless parodė tolumon. — 
Jie pastatė laivą.

— O kas jiems atsitiko? — paklausė Jo
nes.

— Geltonoji karštinė, štai kas jiems at
sitiko, — atsakė Corless. — Visi jie mirė, 
o aš išlikau gyvas. O tą dieną, kai paskuti
nysis mirė, aš išėjau iš proto. — Jis pa
braukė ranka per akis, stengdamasis nu
traukti atsiminimus. — Žinau, — tarė jis: 
—■ kai tu vakar atėjai, aš tada buvau pa
mišęs; visi žmonės čia tam urve galvojo, 
kad aš pamišęs. Aš toks ir buvau. Jie būtų 
padėję man susitvarkyti su laivu, jei aš 

būčiau galėjęs atsiminti, kas čia per daik
tas ir kam jis reikalingas. Aš negalėjau 
atsiminti. O aš anksčiau bijojau pasakyti 
jiems, kas čia toks yra. Tai dabar aš vis ei 
davau ir eidavau pasižiūrėti, kad galėčiau 
prisiminti, kas čia yra. Bet mano atmintis 
buvo užgriuvusi, kol nepamačiau tavęs. Tu 
buvai reikalingas mano mintijimo lūžiui 
Tu grąžinai man atmintį.

Jones kankinosi. Tikrovės pajutimo tru
pinėlis išaugo sulig kalnu didumo. Visa is
torija buvo vientisa, o vis dėlto kaip jis ži
nojo tai?

— Aš patikėsiu, kai pamatysiu, — ta
rė jis.

— Tai aš tik dėl to ir atėjau pas tave,
— tarė Corless. — Aš noriu nuvesti tave. 
Tu reikalingas man. Tu esi paskutinysis 
iš senųjų mano bendradarbių, ir man te 
galo labai reikia tavęs.

Jones pasigrįžo į merginą.
— Gabis nori, kad mes eitume su juo,

— tarė jis.
Automato kulkos šoko nuo sienų. Atsaky 

damas iššovė Jake Cross. Jie pažiūrėjo į 
jį. Jis pamojavo.

— Aš girdėjau, ką jis sakė tau, — šūkte 
Įėjo Cress. — Eikit abudu su juo ir bandy
kit išsigelbėti. — Jis dar pamojavo.

— Jake, eik su mumis, — tarė Jones. 
Cross papurtė galvą.

— Čia paskutinė mano barikada, — ta
rė jis. — Jūsų gal bus kur nors kitur, bet 
bandykite. Eikite abudu ir užstokite kitą 
kryžkelę arba pabandykite išsigelbėti, jei 
bus galima.

Jis užsidegė cigaretę. Kai žmogus seniai 
jau nebebuvo įžiūrimas, jie prieblandoje 
dar matė jos žiburiavimą, lyg mažytę vil
ties žvaigždę, šviečiančią ties paskutiniąja 
barikada.

Jie įsijungė į galą procesijos, žygiuojan
čios iš urvo. Tunelyje Corless prasistūmė į 
eilės priekį. Jis pavedėjo juos į vieną, pas
kui i kitą pusę. Prieš tunelį atsivėrė didžiu 
lė, tamsi aikštė.

— Ten yra atsarginių šviesų jėgainė, — 
kažkur iš tamsos prabilo Corless. — Pa
laukit, kol aš įjungsiu.

Didžiulės lubos aukštai sušvito, parody
damos didžiulę pailgą žibančią masę— or
laivį. Tarp žiūrovų nubangavo murmesys. 
Garsų daugėjo ir daugėjo, kol pagaliau vi
sas didžiulis urvas atbangavo šnabždėsiu. 
Garsų daugėjime skambėjo pagarba ir nuo 
staba ir vilties šūktelėjimai, tartum naujai 
užgimusių.

Samas Jones stovėjo tvirtai įsispyręs. 
Nušvitęs visas priėjo prie jo Corless.

— Vis tiek aš dar neišsprendžiu svar
biausio reikalo, — tarė Jones. — Federaci
ja yra taip stipriai apgniaužusi žemę, kad 

nė vienas kraštas neišdrįs duoti mums prie 
globsčio. Jeigu mes ir pakilsim iš čia su 
tuo laivu, tai vis tiek turėsim atiduoti jį 
Federacijai.

— Nesupranti, — atsakė Corless. — Že
mėje mes ir neieškosim prieglobsčio. Šitas 
laivas aprūpintas kuru ir maistu ir paruoš 
tas skristi į planetas — į žvaigždes, jei rei 
kės.

Aplink apleistąją kasyklą spietėsi malūn 
sparniai. Jie suskrido iš visų pusių, atga
bendami daugiau ieškoti skirtų dalinių. Fe 4 
deracija jau žinojo, kad čia kažkas užtikta, 
tik nežino, kas. Ieškotojų daliniai tikrino 
kiekvieną žemės pėdą. Požemyje Federaci 
jos kareiviai kovojo dėl įėjimo.

Ties slėniu uolos pakilo į orą.
Staiga paslėpti sprogmenys suardė vi

są uolos priekį. Atsivėrė tamsi įduba, ir 
malūnsparniai nužviegė artyn.

Iš įdubos išniro pasviręs ilgas laivas. 
Greitėdamas jis kilo ir kilo.

Malūnsparnių lakūnai, griežtai įsakinė
jami iš apačios, atvėrė į laivą automatų 
ugnį. Kulkos šoko atgal nuo plieno. Lai
vas kilo ir kilo.

Lertvo viduje Samas Jones žiūrėjo pro 
angą. Vienas malūnsparnis labai stengėsi 
pasivyti laivą.

Pirmą kartą po metų Jonės stebėdamas 
nusijuokė.

Pabaiga
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LONDONAS IŠLEIDIMAS Į pensiją

, Londono Lietuvių Bažnytinis Komitetas, 
pagal savo pusės šimtmečio tradiciją, išlei
džiant savo pirmininkus į pensiją, š.m. bir 
želio 28 d., šeštadienį 8 vai vak., parapijos 
salėje, 345 A, Victoria Park Rd., ruošia va
karienę su pasilinksminimu ir šokiais, sa
vo ilgamečio buvusio pirmininko Petro Bu
laičio išleidimo į pensiją proga.

Visus londoniečius, iš arti ir toli, kviečia 
me dalyvauti, o taip pat kartu atšvęsti Pet 
rų, Povilų ir kitų vardines. Užsirašyti iš 
anksto pas komiteto narius ir klebonijoje. 
Mokestis 15 šil.

Bažnytinis Komitetas

DEPORTACIJŲ MINĖJIMAS
šeštadienį, birželio 14 d., 7 vai. vak. (ne 

sekmadienį, kaip buvo per klaidą paskelb
ta).

GEROSIOS ŠIRDYS

Į paskelbtą pagalbos prašymą dėl ligo
nio Antano Puskunigio nuvežimo į Lurdą 
su Anglijos lietuvių ekskursija atsiliepė 
daug tautiečių, parodydami nuoširdžios 
krikščioniškos meilės ir užuojautos. Štai 
kurių labdaringumu ligonis galės nuvažiuo 
ti į Marijos šventovę Lurde: londoniečiai 
— V. Užkuraitienė 5 sv., po svarą — No
reikaitė, Mašalaitienė, S.K. iš Lietuvių Na
mų, Scinskienė, Bulaitis; Kališiutė— 2 sv.; 
po 10 šil. — O. Bulaitienė, A. Jankūnas, 
A. Virkutis; Mot. D-ja „Dainava“ per P. 
Nenortienę 2 sv. 6 šil.; Corby lietuviai per 
Pumpučių sūnus 2 sv. 18 šil.; G. Kamins
kienė iš Wolverhamptono 10 šil.; K. Sruo
ga 1 sv.; J. Dyvas iš Birminghamo 1 sv.; 
Strumskis iš Blandfordo 2 sv.; J. Sadūnas 
iš Shotton 1 sv.; A. Žukauskas iš Bradfor- 
do 2 sv.; Nemeika iš Ketteringo 10 šil.; iš 
Littleborough P. Gelažius ir S.K. abu po 
10 šil.; O. Kukevičienė iš Manchesterio 1 
sv.; J. Šėma iš Finedon 10 šil. ir kun. J. Gu 
tauskas iš Glasgovo 1 sv. Iš viso aukų at
siųsta 30 sv. ir 4 šil. Iš šios sumos bus su
mokėta už kelionę, pagal ligonio pageidavi 
mą bus jam nupirkta truputis skalbinių, P. Andriušio premijuota knyga „Anoj pu- 
ir likę keli svarai bus jam kelionei.

Kartu su ligoniu visiems ištiesusiems 
pagalbos ranką giliai nuoširdžiai dėkoja
me, o ypatingai Lurde visus prisiminsime 
karštose maldose.

Kun. P. Dauknys

P.S, Dar aukojo: A. Kusta ir A. Ragaus- 
kaskas iš Londono. Tai galutinė suma yra 
32 sv. 4 šil.

TRYS KRIKŠTAI
i Londono Lietuvių bažnyčioje birželio 1 

d., Švenč. Trejybės šventėje, buvo pakrikš 
tyti 3 vaikai: Antanas Kristoforas Jankū
nas, gim. š.m. gegužės 2 d., Antano ir Da
nutės (Bulaitytės) Jankūnų pirmasis sū
nus. Krikšto tėvai: Vikt. Šalčiūnas ir Roza 
lija Černienė. Dalia - Birutė - Pranciška 
Briedytė, gim. š. m. gegužės 4 d„ Antano 
ir Danutės (Grinevičiūtės) Briedžių antra
sis vaikas ir pirmoji dukra. Krikšto tėvai: 
Vladas Girėnas ir Rita Daunoraitė. Aušra- 
Diana-Margarita Gladkauskaitė, gim. 1957 
m. gruodžių 21 d., Gedimino ir Ernos (Ba
landytės) Glatkauskų pirmoji dukra. 
Krikšto tėvai: Algis ir Lina Petravičiai.

Birželio 7 d., buvo pakrikštyta Kristina 
Ona Venckutė, gimusi š.m. balandžio 16 
d„ Stasio ir Onos (Paliulytės) Venckų tre
čioji dukrelė. Krikšto tėvai buvo Justas 
Dirvonskis ir Marija Drungilienė.

SAaitytaju tcd&kai
DAR VIENAS ATSAKYMAS

J. KARPAVIČIUI

1958 m. gegužės 20 d. Varelio Apylinkė 
turėjo savo susirinkimą, kuriame iš 35 na- 
rių dalyvavo 29. Susirinkime buvo susipa
žinta su J. Karpavičiaus pasisakymais „E. 
Lietuvyje“ dėl senelių prieglaudos Varely 
je ir ta proga visuotinai nutarta atsakyti 
į užsipuolimus ir faktų iškraipymą. Kadan
gi atsakymas itin ilgas, spausdiname’ tik 
tas jo ištraukas, kuriomis atitaisomi tiesos 
iškraipymai.

Susirinkimas pirmiausia pareiškė nusi
stebėjimą, kad J. Karpavičius vietinės 
reikšmės smulkius nesusipratimus ėmė kel

IŠKYLA Į SODYBĄ
Londono Lietuvių Klubas, 1 Ladbroke

Gdns, W.11, pagerbdamas Jonus, Vacius, ti laikraštyje, o ypač dar iškraipydamas 
Petrus ir Povilus, rengia iškylą į So- faktus ar nežinodamas jų. Toliau pažymi- 
dybą birželio 29d.

Autobusai išvažiuos nuo Lietuvių Baž
nyčios ir Lietuvių Namų. Pamaldos Sody
boje 11 vai.

Pasinaudokit proga linksmai ir gražiai 
atšvęsti minimas vardines Sodyboje.Užsi- 
rašyti iškylai Lietuvių Namų raštinėje, 
telefonas: PAR 2470

ma, kad Varelyje revizijos komisija visad 
būdavo renkama ne iš 2, bet iš 3 narių, ir 
taip buvo padaryta 1957 metais: jon vien
balsiai išrinkti St. Motuzas, O. Juraitienė 
ir A. šiušelis, ir tame susirinkime dalyva
vęs J. Karpavičius.

Kai dėl jo rinkimo ar nerinkimo revizi
jos komisijon, tai jis prieš rinkimus ėjęs iš 
kambario į kambarį ir žadėjęs kalnus gė
rybių, jei būsiąs išrinktas. Balsavimo me
tu palikdamas salę pažadėjęs, kad būsią 
teisingai dalijama, jei jis būsiąs išrinktas, 
o sugrįžęs išvadinęs sukčiais, kad neišrin
kę teisingo žmogaus. Šalpos komisiją ren
kant S. Motuzas gavo 22 balsus, O. Jurai
tienė 21 balsą; kandidatai A. Barkauskas 
14 b., A. šiušelis 13 b., Karpavičius ir Aš
mys po 4 balsus.

Karpavičius savo pirmame laiške rašo: 
„Štai jau penktas mėnuo, kaip neturime 
jokios šalpos komisijos...“ O jau sekančia
me laiške pažymi, kad Juraitienė padavi
nėjo sūrį ir jai priminęs, „jog jos laikas pa 
davinėti sūrį jau seniai baigtas...“ Tuo ir 
pats Karpavičius pripažįsta, kad šalpos ko 
misija buvo, nors jau kadencija ir užsibai 
gus. Tai neteisinga aiškinti, kad šalpos rei 
kalams įgaliotinis neturėjęs su kuo tartis. 
Šalpos įgaliotinis K. Vaitukaitis norėjo sa

viškų organizacijų talkininkaujama, rerfgia vo sušaukti susirinkimą perrinkti šal 
Išvežtųjų minėjimą. Pos komisijai, bet to nepadarė, nes daugu-

Programoje: 4 v’ p.p., dalyvaujant vi- ma nenorėjo susirinkimo ir buvo patenkin 
soms organizacijoms su vėliavomis prie ti esamąja komisija. Tai Karpavičius labai 
lietuvių paminklinio kryžiaus Moston kapi Puikiai žinojo, tai patvirtino vėlesnio susi- 
nėse, bus atlaikytos pamaldos ir padėtas rinkimo balsavimo rezultatai. Karpavičius 
vainikas už žuvusiuosius ir išvežtuosius.

Eisena prasidės nuo kapinių ■ koplyčios.
6 vai. p.p. Manchesterio Lietuvių Soc. 

Klubo patalpose: a) kun. J. Kuzmicko pa
skaita, b) Deklamacijos.'

Sekmadienį, birželio 15 d., 12.15 vai. p.p., 
Eccles R. kat. bažnyčioje bus ta intencija 

* pamaldos. ' ,

RETA PROGA NKK NARIAMS '
Nidos Knygų Klubas yra gavęs nedideli 

kiekį gerų knygų, kurias labai papigintom 
kainom gali įsigyti jo nariai. Tai P. An- 
driušio „Tipelis“ — 8 šil. (jo kaina 3 ddl.),

sėj ežero“—5 šil. (kaina 1.50 dol.), V. An 
driukaičio romanas „Audrą; Žemaičiuose“ 
— 5 šil. (kaina 2.20 dol.), L. Dovydėno — 
„Per Klausučių ulytėlę“ — 5 šil. (kaina 
2.20 dol.), J. Jankaus romanas „Paklydę 
paukščiai“ I ir II t. — 10 šil. (kaina 4.80 
dol.), Nariai, kurie nori įsigyti tų knygų, 
prašome paskubėti, nes jų tėra labai libo- 
tas kiekis.

MANCHESTERIS
Išvežtųjų minėjimas ;

Birželio 14 d. (šeštadienį) LRS Manęhes 
terio Apygarda, visų Manchesterio liętu-

CHORAS
Metų persioganizavo Londo 
choras, kuriam dabar va-

BAŽNYTINIS
Po Naujųjų 

no bažnytinis 
dovauja V. Mamaitis. Surinkęs naujų bal
sų, repeticijas daro dukart į savaitę. Sek
madieniais sumos metu choras gieda lietu
viškas giesmes, o pirmaisiais mėnesių sek 
madieniais — giedotas lotyniškas Mišias. 
Choras, palyginti, per neilgą laiką padarė 

nažangą. Gražus giedojimas kas kar
tą pritrauKia .n- daugiau anglų. Chorą 
įvertino bažnyčią vizitą j ę Vysk. G. 
Craven.

Parap. koresp.

LONDONO LIET. BAŽN. KOMITETO 
DERBY LENKTYNIŲ LOTERIJOS 

REZULTATAI

sakosi niekam nesąs padaręs pikta. Apie 
tai galėtų kalbėti čia esami gyvi liudinin
kai, kurie jį pažįsta iš Lietuvos. Karpavi
čius prikiša komisijai 2 dėž. neišdalyto sū
rio. Komisija jas paskyrė 2 asmenims, ku
rie visuomet sunešioja iš sandėlio į sandėlį 
gaunamąsias gėrybes.

Dar 5 DM. neišdalintos. Taip, bet jos už- 
pajamuotos susirašinėjimo ir kitom smulk 
menom. Karpavičius mini, kad Molūnai- 
tienė ir Povilaitis negaudavę pašalpos. Mo- 
lūnaitienė ir Povilaitis yra nesveiki. Nuo 
pat jų prieglaudon atvykimo dienos su ad
ministracijos žinia jiems paskirti globėjai. 
Molūnaitienė, nors gali kalbėti, per keleris 
metus nėra niekam nė vieno žodžio pasa
kius, o Povilaitis, nors ir kalba, negali pa
sakyti, ar jis tą dieną valgęs, ar ne. Karpa 
vičius iš jų negalėjo nei su kokiais savo ta 
riamaisiais „aparatais“ sužinoti, kad jie ta 
riamaį skriaudžiami.

Karpavičius skundžia: „Praeitų metų 
spalio 5 d. išdalytas sūris, bet A. Malonie- 
nė negavo. A. Povilaitis nęgavo...“ Tai iš
eitų, kad kalta šalpos komisija. Bet toliau 
rašo: gal, girdi, pas tuos dingo, kas už 
juos, kaip' negalinčius pasirašyti, paėmė. 
Tai tik piktos valios spėjimai Ir noras in
kriminuoti šalpos komisiją arba patikėtus 
jų globėjus. Pirmame savo laiške Karpavi 
čius rašo, kad M. Jagutis negavo pašalpos. 
Tiesa, jis negavo. Kodėl? Prieš rašydamas 
laišką žinojo ir pats Karpavičius. Kai ga-

Visi laimėtojai prašomi tuojau siųsti lai 
minguosius bilietus, kad būtų galima išmo
kėti laimėtąsias premijas. Bilietus siųsti 

• S. Kasparas, 164, Aminn Sq., London E.2.
Parapijos komiteto vardu dėkoju visiem, 

pirkusiems bilietus ir parėmusiems vienin
telę lietuvišką bažnyčią britų salyne. Numa 
tomą, kad loterija duos 40 svarų pelno.

Nuoširdus lietuviškas ačiū visiems!
S. Kasparas

NOTTINGHAMAS
Išvežimų minėjimas

Birželio 15 d., sekmadienį, 4 vai. p. p., 
Trades Hall, Thurlad Str„ estų, latvių ir. 
lietuvių rengiamas bendras Deportacijų 
minėjimas.

Programoje: kiekvienos tautybės ž&dis 
ir paskaita anglų kalba.

Po oficialiosios dalies,bus’konc.ęj’tas.
Kviečiame visus Nottinghamo ir apylin

kės lietuvius būtinai ir punktualiai daly
vauti. Baitų Komitetas :

BRADFORDAS
Vaikų pirmoji komunija

Gegužės 25 diena, Sekminių šventė, 
gąsaino tamsiais debesimis ir lietumi,, ta 
čiau vidurdienį pasirodė skaisti saule ir 
viliojo visus į gamtą. Bet nebuvo kada tą 
dieną galvoti apie išvykas iš miesto, ; nęs 
vienuolika judrių beriiiukų ir mergaičių 
pėsti ir važiuoti skubėjo į bažnyčią pri
imti Pirm. Komunijos.

Bažnyčioje visų akys nukrypo į zokris-' Vo vokiečių pilietybę, jo paties pareiškimu 
buvo išbrauktas iš lietuvių bendruomenės 
ir tuo pačiu neteko pašalpos.

Be to, Apylinkės Valdyba savo ir visų se 
nukų vardu prašo nebeleisti Karpavičiui 
netiesą skelbiančiais laiškais gadinti jiems, 
seniems, nervus ir sveikatą.

menės, ir joks „lietuvybės išlaikymas“ to
liau negelbsti.

Važiuojant iš iškylos namo autobusu kas 
met tenka stebėti dar blogesnių scenų. Įsi
linksminusių tautiečių tarpe visuomet su
siranda vienas kitas „didvyris“, kuris, ne
siskaitydamas su jokiomis padorumo tai
syklėmis, moterims ir jaunimui girdint, 
šlykščiausiai blevizgoja. Tokio elgesio ne
galima kitaip pavadinti, kaip chuliganiz
mu.

Nenuostabu, kad bent kiek save gerbią 
žmonės kasmet vis mažiau pasirodo mūsų 
iškylose. Jeigu taip reikalai vystysis, tai, 
deja, mūsų Sodyba taps labai nepopuliari 
nei savųjų, nei svetimųjų akyse.

Ar ne laikas būtų mūsų švenčių rengė
jams susirūpinti ir nepriimti nesusival- 
dančio elemento į panašius parengimus?

J. Vilčinskas

DAR DĖL NARIO MOKESČIO

SKAUTIŠKUOJU KELIU

Rinkliava
Šių metų skautų ir lietuviškojo jaunimo 

vasaros stovyklai paremti, kaip ir kiekvie
nais metais, visoje Anglijoje lietuviškosios 
visuomenės tarpe pravedama rinkliava. 
DBLS valdyba tokią rinkliavą savo sky
riuose praveda pati. Rajono Vadovybė krei 
pėsi taip pat į LAS, LRS ir kitų lietuviškų 
organizacijų valdybas, prašydama jas taip 
pat savo skyriuose pravesti rinkliavas.

Pavieniai aukotojai savo aukas malo
niai prašomi siųsti: J. Alkis, 32, Davis Ave, 
Hunton Str., London E.l.

Šių metų stovykla yra pavadinta „Tau
tine Stovykla“, lietuviškosios skautybės 40 
metų sukakčiai paminėti. Maždaug tuo pa
čiu laiku visame pasaulyje įvyks trys to
kios Tautinės Stovyklos: Anglijoj, Austra
lijoj ir Amerikoj, į kurias bus stengiamasi 
suburti kiek galint daugiau lietuviškojo 
jaunimo.

Žinoma, tai pareikalaus gana didelių iš
laidų, nes daugelis čia Anglijoj didelių šei
mų jaunuolių vargu ar galėtų savo lėšomis 
atvažiuoti į šią stovyklą. Bet reikia tikė
tis, kad geraširdžiai aukotojai nepagailės 
vieno kito šilingo, tuo įgalindami stovyklo
je dalyvauti net ir tą jaunuolį, kuris ir ke
lionės negalėtų pats apsimokėti.

Skaičiau visus ginčus dėl nario mokes
čio, kurie tik buvo spausdinami „E.L.“. Vie 
ni nori mokėti, kiti nenori, laukdami iš Są
jungos neįmanomų dalykų, kaip maži vai
kai, kai nori ranka mėnulį pasiekti. Aš esu 
už tai, kad visi DBLS nariai, tiek vyrai, 
tiek jų žmonos, mokėtų tvirtai nustatytą 
nario mokestį.

Prieš 10 metų iš Vokietijos atvažiavau į 
Angliją pas manęs belaukiantį vyrą. Nors 
tada dar nedirbau, turėdama namuose au
ginti mažus vaikus, bet į DBLS įstojau tuo 
jau pat ir kasmet susimokėdavau nario mo 
kestį po 1 sv., kol moterims pagaliau buvo 
nustatyta mokėti po 10 šil. Anglijoje be
veik visi streikuoja, atlyginimai kyla, o Są 
jungos nario mokestis mažinamas. Pereitų 
metų Sąjungos suvažiavimas moterims pa 
naikino nario mokestį. Jei ir toliau taip 
bus, tai kur nuvesime Sąjungą?' Per Sek
mines buvau Lietuvių Sodyboje. Sutikau 
nemaža tautiečių, kurie ruošiasi išvažiuoti 
į Ameriką. Gerokai apretės mūsų Sąjun
gos narių eilės. Man tikra garbė priklausy
ti Lietuvių Sąjungai, ir nenoriu, kad dėl 
emigracijos sumažėjus narių skaičiui ban
krutuotų Sąjunga. Dirbančiosios moterys 
galėtų mokėti nario mokestį, kaip ir vyrai, 
po svarą. Tegul pasisako nedirbančios mo 
terys, po kiek jos galėtų mokėti. Tada bū
tų lengviau ir pačiam Suvažiavimui nusta
tyti moterims tvirtą nario mokestį. Duoki
te lygias teises su vyrais! _____ _______________
Rozalija N.— DBLS narė ir vaikų motina žančio į pajūrį ir jūros tiltą.

Rašyti: F.P. Česnauskas, Exonia, 100 Al- 
"**»'*”"'**'**M'*""1 ma Road, Bornemouth, Hants.

PARDUODAMI NAMAI
(2) Dėl išvažiavimo skubiai ir pigiai 

parduodu nedidelius namus su baldais ar 
be jų, su mažu depozitu išsimokėjimui ar 
grynais. Ad. Paznekas, 1 Leeds Terrace, 
Leeds 7.

ATOSTOGOS BOURNEMOUTH
Patogus privatus namas, šiltas ir šaltas 

vanduo kambariuose, spyruoklinės lovos. 
Nakvynė, pusryčiai ir vakarienė 5f ginės. 
Labai geras maistas, puikiai pagamintas, 
puikus patarnavimas.

Penketas minučių kelio iki autobuso, ve-

VIENU MAŽIAU

„Pravda“ keliomis eilutėmis paskutinia
me puslapyje pranešė, kad gegužės 27 d. 
Vilniaus karinėse kapinėse palaidotas Lie
tuvos komunistų šulas Karolis Didžiulis, 
Kristupo sūnus. Jis buvo Lietuvos kom. 
partijos CK narys, Lietuvos TSR Aukščiau 
siojo Teismo Prezidiumo pirmininkas 
TSRS Aukšč. Tarybos deputatas.

SIUNTĖJŲ DĖMESIUI!

ir

Londono Liet. Bažn. Derby Draw:
ALCIDE — 2238.
ALBERTA BLUE — 191—E.Matulevičiūtė. 
ALBERTA PRIDE — 1064 —Ct. Handley. 
AMERIGO — 965 — P. Grimalis. 
ARCTIC GITTELL — 3206— I. Dailidė.

\ BALD EAGLE — 4052 — M. Vereika.
' BAROCCO II — 3005 —J. Rimavičius. 

BOCCACCIO — 3755 — J. Burskys. 
CRYSTAL BAY — 4818 — K. Žeimys. 
CURRITO — 3567 — M. Taylor. 
ELISHA — 786 V. Byla.
GUERSILLUS — 4073 —B. Černiauskienė. 
HARD RIDDEN — 2008 — V. Wedzuckas. 
LES FOULONS — 4660 — P. Ivanauskas. 
THE MAGI — 216 — J. Gilys. 
MAHU — 1294 — J. Balčiūnas.
MIDLANDER — 2557 — V. Sližys. 
MINERS LAMP — 221 — T. Grikinas. 
NAGAMI — 485 — V. Bumbliauskas. 
NOELOR II — 3766 — A. Stakėnas. 
PADDYS POINT — 3689 — I. Ilnycki.
PARIDEL — 4824 — J. Benderius. 
TRIMMER — 4687 — Venckus. 
VERONESE — 1453 — P. Kayes. 
WALLABY H — 3360 — W. Blow. 
ZARAK — 1956 — M. Smolskis.

tijos duris, kai pro jas. lėtai ir iškilfnin- 
gai, laikydami degančias žvakutes ranko
se, gražioje procesijoje ėjo prie altoriaus 
baltai paipuošę Vaikai.' Juos sekė mjnis- 
trantai ir kunigas. Mišių metu darniai 
skambėjo J. Kasperavičiaus solo giesmės, 
akompaiiuojant T. .Burokui. Žmoniųvnųo- 
taika buvo pakilusi; vieni šluostėsi akis, 
braukdami trykštančias ašaras, kiti ; pa
tenkinti šypsojosi:

Prie Dievo stalo visu rimtumu pirmą 
kartą artinosi mažieji angeliukai: Dut- 
kevičiūtė Onutė, Gudaitė Aldutė, Juškaitė 
Danguolė, Kasperavičiūtė Irutė, Medelytė 
Aldutė, Molytė Rūtelė, ' Vitėnaitė Aldutė, 
Liktorius Rimutis ir Šilingas Ferdinan
das. Paskui kunigas, žmonėms giedant 
šv. Marijos litaniją, dėjo mažiesiems ant 
galvos rožančių, škaplierių. Savo pafno- ma, tvarkant ūkį. Tai džiugina kiekvieną 
ksle, skirtame mažiesiems ■ maldininkams, 
kun. kapelionas kalbėjo apie sielos skais
tumą, apie vaikus ' mylintį Kristų ir ragi
no visą gyvenimą jungtis po Jo vėliava.

Po pietų šventės dalyviai; turėjo pro
gos susiburti Lietuvių Namuose^ kur tė
veliai su savo mažaisiais susėdo ųž- gra
žiai parengto vaišių stalo. Visi, buvo išal
kę, tad skubiai valgė .'mamyčių skaniai 
paruoštą valgį. Ta proga vaikus sveikino 
tėvų vardu J. Juška, dėkodamas mamy
tėms už talką, ir kun. kapelionas, džiaug 
damasis tokia. gražia šventę.

Džiugu, kad toks ' gražus 'mūsų 
vaikų būrelis pirmą kartą atliko savo reli 
ginę pareigą lietuviškai. Be abejo, jie ir 
ateityje laikysis lietuviškų papročių ir pa
reigingumo. Džiugu, kad tėveliai taip rū
pestingai ruošė šventę, kuri visą gyvenimą 
palieka gražiausių įspūdžių. j.k.

LIETUVOJE TURISTAI 
NEPAGEIDAUJAMI

Ne tik užsienių, bet ir „broliškų respub
likų“ turistams Lietuvos tvarkytojai dar 
nesvetingi. Turizmas Sovietijoj organizuo
tas pagal maršrutus. Maršrutas Nr. 20, va
dinamas „Po Pabaltijį“, numato kelionę į 
Latviją ir Estiją.

Vienas atkaklus turistas iš Moldavijos 
įsigeidė gauti kelialapį ir į Lietuvą, bet Lie 
tuvoj veikiąs turizmo biuras atsakė, kad 
nėra tokio maršruto, tad nėra ir kelialapių 
į Lietuvą. Kai tas, nenusileisdamas, už
klausė kodėl, gavo paaiškinimą, kuris sa
vo pobūdžiu lyginamas su moksline diser
tacija... Tačiau įkyrus turistas pasiskelbė 
vis tiek važiuosiąs į Lietuvą, kaip papras
tas keleivis (vadinasi, rizikuodamas ne
gauti nakvynės). " (LNA)

Nuo š. m. birželio mėn. 7 d. Tazab Lietu
vių Skyrius žymiai papigino visai eilei me
džiagų ir kitos rūšies prekėms kainas. 
Taip pat jau kuris metas, kaip papigintos 
kainos standartiniams maisto siuntinėliam, 
kurių pasirinkimui yra net 28. Maisto stdr. 
siuntinėliai Lietuvą pasiekia per 3 savai
tes.

Nuo š. m. birželio 1 d. mes galime pa
siųsti Lietuvon ypač prieinamomis kaino
mis kojines ir rankines siuvamas Singer 
firmos mašinas. Mašinų pristatymas iki 
vietos.

Tiems, kurie siunčia nuosavų prekių 
siuntinius, patariame pasinaudoti mūsų pa 
tarnavimu. Mokestis už nuosavų prekių 
siuntinius yra toks: muitas ir 3 šilingai 
už patarnavimą nuo 1 Ibs svorio.

Jei esate susirūpinę siuntinių reikalu, 
pirmoje eilėje parašykite šiuo adresu:

TAZAB,
1, Ladbroke

LITHUANIAN DEP., 
Gardens, London, W.ll.

Skubiam reikalui esant, skambinkite te
lefonu PAR 2139.

Redakcijos pastaba.
Šiuo faktų atitaisymu ir 

ir baigiame.
paaiškinimu

KENKIAM PATYS SAU

bent kartąaplankau
per Sekmines, kai ten

Lietuvių Sodybą 
metuose, paprastai 
suvažiuoja lietuviai iš visos Anglijos. Kas
met galima pamatyti pažangą, kuri daro-

akcininką.
Apie šių metų Jaunimo Dieną, kuri bu

vo atšvęsta per Sekmines Lietuvių Sodybo 
je, apie gražų orą ir apie mūsų sportininkų 
puikų pasirodymą nerašysiu. Noriu palies
ti viršprograminę dalį.

Šventės programa, kaip paprastai, už
trunka ligi 3-4 vai. po pietų. O kas vėliau?

Reįkia pasakyti, kad kas vyksta vėliau, 
dažnam sugadina visą nuotaiką, kuri susi
daro priešpiet. Girtuokliavimo orgijos, ku
rios vyksta ligi vėlyvo vakaro, tikrai nesu
daro garbės mums nei svetimšalių akyse, 
nei yra geras pavyzdys mūsų jaunajai kar 
tai, kurių atstovai šiais metais buvo mūsų 
tarpe.

Teko girdėti, kad kai kurie mūsų jau
nuoliai, kuriems per ištisus metus tenka 
bendrauti su anglais, kartą pamatę tokį su 
buvimą, nusigrįžta nuo lietuvių bendruo-

KAIP AMERIKOJ
Kauno pieninės įsigyja pieno homogeni- 

zavimo įtaisus ir žada visą miestą aprūpin 
ti homogenizuotu (nuo greito rūgimo ap
saugotu) pienu. (LNA)

Vilniaus ar

2600 TELEVIZIJOS IMTUVŲ
šiuo metu Lietuvoje turima apie 2600 

televizijos imtuvų. Tai daugiau kaip tūks
tančiui gyventojų vienas imtuvas. Be to, 
sovietinės gamybos imtuvai yra žymiai 
mažesnio ekrano. Vilniaus televizijos stotis 
šiuo metu veikia apie 60-70 valandų per 
mėnesį.

Radijo registruotų klausytojų skaičiuoja 
ma apie 300.000, bet 200.000 iš jų yra tik 
vadinamieji „radijo taškai“, vadinasi, tik 
garsiakalbiai, įjungiami tik
Maskvos programai klausyti. Bet apie 10t). 
000 asmenų (ar šeimų) turi individualius 
radijo imtuvus, tik nėra žinių, kiek iš jų 
turi trumpųjų bangų skales.

Amerikos Balsas savo laiku geriausiai 
buvęs girdimas vidutinių bangų skalėje, 
tačiau lietuvių kalba programos nuo tos 
bangos nuimtos, paliktos tik ant trumpų 

*bangų, iš kurių 25 m banga yra labiausiai 
trukdoma, o trumpesniųjų bangų beveik 
niekas neturi savo imtuvų skalėse.

Radijo imtuvą su pilna trumpųjų bangų 
skale turėti nėra patogaus pateisinimo Lie 
tuvoje, kadangi Vilnius veikia tik vidutinė 
mis arba ultra trumpomis (FM) bangomis. 
Televizijos imtuvus turintieji gali girdėti 
Vilniaus radijo programą ultra trumpo
mis bangomis. Ta padėtis skatina įsigyti 
televizijos imtuvus vietoj radijo imtuvų. 
Radijo imtuvas šalia televizijos, ypač jei 
turi trumpų bangų skalę, sudaro pagrindo 
įtarti, kad jis reikalingas tik užsienio ži
nioms klausyti... (LNA)

PIRMA FILMĄ APIE SVETIMUS 
KRAŠTUS

Kinija savo kinoteatre pradeda rodyti 
pirmąją po komunistų įsigalėjimo filnją 
apie svetimus kraštus. Joje žiūrovas ma
tys britus, protestuojančius prieš amerikie
tiškųjų atominių raketų bazių įsteigimą, 
Hamburgo bedarbius demonstruojančius, 
amerikiečių kaubojus, kuriuos užtranko 
laukiniai arkliai; šviesūs paveikslai — ru
munų ir čekoslovakų moksliniai ir techniš
ki pasiekimai ir rusų kariuomenės atitrau
kimas iš Vengrijos.

SOVIETŲ PAJĖGOS RYTŲ EUROPOJE
Be Pabaltijo kraštuose ir kitur įsteigtų

jų raketinių bazių, kaip Vakarus gąsdinda 
mas Chruščiovas pareiškė, tokios bazės dar 
būsiančios įrengtos Rytų Vokietijoje, Len
kijoje ir Čekoslovakijoje.

Kariuomenės rusai laiko Rytų Vokieti
joje 21 diviziją, Vengrijoje 7-8 div., Rumu
nijoje 2, Lenkijoje 2. Savos kariuomenės 
dar turi Lenkija 357.000, Rumunija 334.000 
Čekoslovakija 270.000, Bulgarija 189.000, 
Vengrija 50.000, Albanija 40.000, Rytų Vo
kietija 90.000 kariuomenės ir 60.000 „darbi 
ninku sargybų“.
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r- BARAVYKININKŲ. „MENŠIKOV, POSOL VON!”
KAMPELIS

AMERIKOS LIETUVIAI TAIP PASITIKO RUSŲ AMBASADORIŲ

Mūsų bendradarbis J. Gliaudą savo pra
nešime (žr. 2 psl.) mini lietuvių ir vengrų 
Chicagoje suruoštą rusų ambasadoriui 
Menšikovui sutikimą. Persispausdiname

tininkai paklausė, o kaip su susitarimu dėl 
laisvo susisiekimo su Berlynu. Sovietai juk 
čia sulaužė savo pasižadėjimą. Menšikov, 
išsisukinėdamas kalbėjo, kad buvę dispu-

komunistai. Paklaustas, ar pagyvenęs JAV 
yra pakeitęs savo nuomonę apie ameri
kiečius, ambasadorius aiškino, jog jis žino
jęs, kas yra amerikiečiai, jautęs, kad jie

PRANEŠIMAS

Užsidarius Great Horton DBLS Skyriui, 
kai kur pasigirdo-balsų, kad baravykinin- 
kai, lygiai kaip anksčiau santarvininkai 
bei lasininkai, medžioja naujus narius, ar
dydami DBLS. Į tą priekaištą bara vykini a 
kų vykdomasis komitetas štai ką pareiš
kia: buvę Gt. Horton nariai mums visai 
nerūpi. Jei ir priimsime į baravykininkų 
organizaciją, tai tik pačius energingiau
sius, būtent, tuos, kurie likvidavo skyrių. 
Taigi į darbą, visi energingiausieji. Prie 
progos skubame pareikšti, kad kelias atida 
rytas santarvininkams, lasininkams, ateiti 
ninkama ir kitiems. Skubėkite!

ti. Ne, ne, komisare Ku Ku. Jei jau pože
mis, tai tikras požemis, o ne tituluota love
lė, nesulauksi!

o vietos labai maža. Skaitytojai už
muš laiškais, į kuriuos visus neįma- 
atsakyii. Burtų keliu pasir.nkome

SOVIETŲ AMBASADORIAUS LAIŠKAS

- „We 
„Nixon 
„USSR 

in genocide!“ — „Here
did in Hungary!“ 
plakatuose, kuriais bu- 
Sąjungos ambasadorius

čia lietuviškų čikagiškių dienraščių („Nau 
jienų“ ir „Draugo“) reportažus apie sutiki 
mą ir spaudos konferenciją.

„Release slaves instead of Sputniks!“ —• 
„You can't wash off your bloody hands 
with e smile!“ — „What are you buying, 
coffins?" — „Follow Stalin, go to hell!“ — 
„Menshikov is just another puppet, to do 
his masters dirty work!“ — „SSSR — 
Worlds No. 1 destroyer of free people!“ — 
„Reach the Moon and stay there!' 
drive cars you drive slaves“ — 
was stoned, how about you?“ - 
the world’s leader 
you smile, so you 

Tai dalis užrašų 
vo pasitiktas Sov.
Michail Menšikov pereitą penktadienį Mid 
way aerodrome. Buvo plakatų ir su pieš
tais paveikslais, kaip tai didelės kartuvės 
su kabančiu žmogum ir parašu: „Peace So 
viet Style”, kaukuolė su raudona žvaigžde 

: „Soviet smile“, kruvina 
ranka pasirašanti „sutartį", su užrašu: 
„Peace”. Keli plakatai buvo rusiškais už

kas rašo: susimildami, tas mūsiškis Gliau- rašais, kaip. „Menšikov, tvoja ulybka vred 
da beveik kiekvieną savaitę lipa į „Euro- na • 
pos Lietuvio“ puslapius vis su tuo pačiu iš „Remember enslaved Lithuania!“ 
lenktu kaklaraiščiu, gėdą darydamas ame Bet iabiausiai norisi kreipti dėmesį į du 
rikonų gyvenimo standartui. Patarkit, kaip plakatus: 
sustabdyti tą pasikartojančią gėdą.

Atsakymas: O jūs „Europos Lietuvio“

Turime daugybę svarbių reikalų, prane
šimų, 
vertė 
noma 
du.

Baravykininkas Stepas Kablelis rašo, 
prašydamas patarimo. Jis norįs leisti nau
ją laikraštį-žurnalą, nori sumedžioti jam 
pakankamai skaitytojų ir turėti pelno. 
Kaip tai atsiekti?

Atsakymas: Paskelbkit, kad tai bus pi
giausias laikraštis, na, kad ir 15 šilingų (ro 
dos, Santarvė taip pradėjo). Po metų pa
kelkit prenumeratą iki svaro, o numerių

Šiomis dienomis baravykininkų komite- išleiskit per pusę mažiau, kaip pirmaisiais 
tas gavo anoniminį laišką, pasirašytą drau 
go Ku Ku. Laiške siūloma baravykininkam 
keltis iš kanalizacijos vamzdžių po Sovietų 
ambasada į Sodybą ar į busimosios nami
nės varyklą. Girdi, ir oras geresnis, ir erd
vės daugiau. B. vykd. komitetas į šį klas
tingą raudonųjų siūlymą turi vienintelį at
sakymą: — Drauge komisare (o gal ir tri
jų žvaigždžių!), baravykininkai nevirs di- 
plomatininkais, vlikininkais, visokio plau
ko „požemininkais" ar viršžemininkais, ku 
rių tu, komisare, nebijai ir nebijosi. Mūsų, 
baravykininkų, nemasina patogumai bei ti 
tūlai. Nuo to laiko, kai mes apsigyvenom .redaktorių išplūskit, kam tas p. Gliaudai globoje> p."šimkus? žinomas”kontrakt’oriu"s' 
po ambasada, jūs ten bijote ir vandenį nu pinigų nemoka už straipsnius. Po jūsų dru 
leisti, kraną atidaryti (iš gretimo namo to laiško gal ir susitvarkys reikalai ateity- 
vandenį nešat), garsiau sukosėti, žodį tar- je, gal p. Gliaudą ir pakeis kaklaraištį.

metais. Trečiais metais palikit tą pačią pre 
numerates kainą, bet išleiskit tik ketvertą 
numerių. Ketvirtais metais tik vieną nu
merį. Penktais metais iš viso neleiskit, tik kaktoje ir parašu: 
prenumeratą surinkit. Matysit, išsivers!t.

Pasipiktinusi baravykininkė iš Ameri-

tuotinų dalykų. Draugo atstovas paklau
sė, o kaip su sutartimis su Pabaltijo valsty 
bėmis. Su Pabaltijo valstybėmis sovietai 
sulaužė sutartis. Menšikov vėl išsisukinė
damas aiškino, kad Pabaltijo valstybės 
laisvu balsavimu įsijungė į Rusiją. Tada 
mūsų dienraščio atstovas paklausė, ar pir
ma buvo įvesta raudonoji armija, ar pirma 
įvyko įsijungimo balsavimai. Amerikiečiai 
žurnalistai į tai atkreipė dėmesį ir spyrė 
Menšikovą pasisakyti, kiek tie balsavimai 
buvę laisvi. Menšikov paaiškinimų netu
rėjo.

Toliau žurnalistai Menšikovą paklausė, 
kokia buvo jo reakcija, kai jisai Chicagos 
aerodrome ir prie Sherman viešbučio pa
matė pikietuojančius su plakatais. Menši
kov pakraipė galvą, pamosikavo rankomis 
ir pasakė, jog jisai tikisi, kad tokie ateity
je susipras.
Kaip Menšikovo pikietavimą lygina su 
Nixono įvykiais

Laikraštininkai vėl paklausė, kaip jis 
tą pikietavimą lygina su Nixono įvykiais 
ir kiek prie Nixono užpuolimų yra prisidė
ję komunistai. Menšikov atsakė, kad jis to 
kių lyginimų nedarąs ir kad nenaujiena, 
jog ryšiumi su tokiais įvykiais kaltinami

yra taikingi ir dėl to taikingiems ryšiams 
ugdyti jis atvykęs į šį kraštą.

Laikraštininkai priminė, kad daug ame? 
rikiečių yra Rusijos kalėjimuose ir lage
riuose. Menšikov tvirtino, kad netiesa. Kai 
laikraštininkai pasiūlė pateikti jam fak
tus, jis neparodė noro tuo domėtis. Prisi
minus prekybinius santykius sU Rusija, 
laikraštininkai paklausė, ar galima būti 
tikrais, kad Rusija visada atsilygins, jei ji 
atsisakė sutvarkyti lend-Iease (paskolą). 
Menšikov atsakė, kad privačioms firmoms 
atsilygins. Dar paklausė, kokius jis prane
šimus siunčia į Maskvą apie amerikiečių 
ūkio atoslūgį. Menšikov atsakė, kad jis ne 
siunčiąs tokių pranešimų. Laikraštininkų 
šypsena ir tolimesni klausimai parodė, kad 
jie netiki tam Menšikovo teigimui.

Pabaigoje mūsų laikraščio atstovas pa
klausė, kodėl beveik neįmanoma iš Sdvie- 
tų Rusijos atsigabenti savo artimųjų gimi
nių ir kodėl Sovietų Sąjunga plėšia tokius 
didelius muitus nuo siunčiamų paketų į 
Rusiją. Menšikov į tuos klausimus nebe
norėjo atsakyti, tik pastebėdamas, kad šiai 
tai žmonių aplanką savo artimuosius So
vietų Sąjungoje, o muitus įvairios valsty
bės uždedančios įvairiai.

Plakatą nešė jauna lietuvaitė Liuda Čer- 
naitė, ir kitas plakatas, kurį rūpestingai ! PRAŠOM ĮSIDĖMĖTI!

PREMIJOS MOKSLININKAMS IR 
MENININKAMS

NAUJA LIETUVIŠKA OPERA

šįmet Lietuvoje padidinamas premijų 
skaičius mokslininkams ir menininkams. 
Skirs dvi premijas už mokslo ar technikos 
darbus Ir tris premijas už literatūros ar 
kitus meno kūrinius po 25.000 rublių ir po 
tiek pat 15.000 rublinių premijų.

Mokslo-technikos premijoms skirti komi 
sijos prezidiuman paskirti: J. Matulis, Kau 
no Politechnikos Instituto direktorius K. 
Baršauskas ir J. Macevičius. Literatūros- 
meno premijų komisijos prezidiumas — 
kultūros ministeris J. Banaitis, A. Venclo
va ir V. Pečiūra, meno reikalų direktorius 
Kultūros ministerijoj.

Apie kandidatus premijai gauti reikalau 
jama smulkių žinių: ar priklauso partijai, 
tautybė, kur kada gimė, koks tėvo vardas 
— tiksliai pagal pasą! —, net darbovietės 
bei naihų adresai ir telefonai. (LNA)

Balandžio 27 dieną Vilniuje įvyko nau
jos lietuviškos operos premjera. I sceną iš
leista V. Klovos 3 veiksmų opera „Vaiva“. 
Operos siužetas paremtas lietuviška pasa
ka. Pirmoji V. Klovos opera buvo „Pilė
nai“, rodyta ir Maskvoje. (LNA)

su rusišku užrašu: „Menšikov, pošol von!“ 
Ir plakatai, ir organizacija, ir absoliuti pu
blikos dauguma buvo lietuvių.

Juodas kadiliakas su eile palydovų stai
ga nuvažiavo. Nejuntamai nuo Capital an
gos dingo ir didžiuma policijos. Norėta „be 
sišypsantį Maikį“ (taip Washingtone vadi
namas 
dromo 
ninkai 
ėjimų.
jai pasakė, pro kur raudonąjį ambasadorių 
norima išgabenti. Tai buvo praėjimas iš 
šono, stačiai iš aerodromo aikštės į gatvę.

Vikriai ir nepaprastai greitai piketinin- 
kai subėgo prie to praėjimo ir plakatus at
suko aerodromo pusėn, nes čia pat stovėjo

dabartinis sovietų atstovas) iš aero- 
prašmugeliuoti kitu išėjimu. Piketi 
pradėjo skirstytis prie įvairių pra- 
Keli juodukai aerodromo tarnauto-

VĖLYVAS PAVASARIS
Apie gegužės 8-10 dieną Lietuvoje dar 

buvo daug patvinusių pievų ir pelkių, tiek, 
kad iki to laiko dar nedaug teparskrido 
gandrų, pempių, ančių ir kitų nežiemojan- 
čių paukščių. Pempės, antys, o Žuvinte ir 
Žaltytyje taip pat ir gulbės neprieina prie 
įprastų lizdaviečių ir vėluoja kiaušinius 
dėti... (LNA)

RADIJO SIŲSTUVAI LIETUVOJE
Lietuvoje veikia dvi vidutinių bangų 

radijo stotys (451.1 ir 271.25 metrų ban
gos) . Šalia jų dar yra Vilniuje ir Kaune 
ultra trumpų bangų (FM) siųstuvai, kurie 
perduoda tas pačias programas. Žadama 
ultra trumpų bangų siųstuvus įrengti Klai
pėdoj ir kituose miestuose. Jie skirti tik 
vietos klausytojams (išsigalintieji nusipirk 
ti FM imtuvus, gali klausytis nekliudomi 
pramoninių įtaisų triukšmo). Už Lietuvos 
ribų' girdimos tik vidutinių bangų stotys 
(pakenčiamai pasiekia Vakarų Europą). 

.Užjūriams kasdien po pusvalandį specia
liai programai gaunamos sovietinės trum
pų bangų (16, 19 ir 25 metrų diapazone) 
stotys, tos pačios, kuriomis Maskva perda
vinėja savo žinias Amerikai anglų kalba. 
Lietuvoje tolimo veikimo trumpabangių 
radijo stočių nėra ir tuo tarpu nenumato
ma turėti. (LNA)

LIETUVOS STUDENTAI PRASTI 
ATEISTAI

Agitacijos pamokose studentai tarp kitų 
dalykų lavinasi ir ateistinių teorijų popu- 
liarizacijos. Bet Kauno Politechnikos Insti 
tuto Hydrotechnikos fakulteto II kurso 
studentai šiuo požiūriu menkai pasirodė 
prieš vizitatorių. Studentė, skaitydama iš 
lapuko, be jokio vargo sukritikavo katali
kiškąsias partijas, bet klausytojų veiduo
se vizitatorius matė išraišką, sakančią, jog 
nėra ko tuos dalykus aiškinti, nes visi ir 
taip žino. Tačiau kilus klausimui apie re-

PAIEŠKOJIMAI
DILIŪNAS Povilas, kilęs iš Bernotiškių, ................. - - -------

Ukmergės apskr., iš Hanau išvažiavęs į Bei didžiulis lėktuvas, ką tik atgabenęs Mask- ,, •• •• • •• * v 4-r?4- IruMr, imi L r* 1 n n 1 r* r, H ir? IzilrTUTfrtgiją, pats ar žinantieji apie ji, prašom at
siliepti: Pr. Liegūs, 24a Bad Schwartau, 
Stockelsdorfer Weg 69, Germany.

VALYS Antanas, sūn. Kazio, t----------
Klaipėdos krašte, BRIDŽIUS Kazys, gyve
nęs Pilviškiuose, GAIŽAUSKAI Pijušas ir 
Antanas, sūn. Jono, prašomi rašyti: V. Sen- 
dzikas, 233, Letcher St., Sault Ste Marie, 
Ont., Canada.

RIMKEVIČIŪTĖ - MALICZEWSKI Hele lėtų pasiskaityti.
na, 1939 m. išvykusi į Londoną studijuoti, smuko stačiai į šoferio atidarytą kadilaką, 
prašoma" rašyti: V. Meškinis, Circonvalla- ir būtų nuvažiavęs be dovanų, jei ne p. 
zione Appia 158, Roma, Italia. . Šimkus, kurs stovėjęs greta kadilako nu-

ČIŽ1KAS Vladas, kilęs iš Giraitėlių k., plėšė savo plakatą „Menšikov, pošol von“, 
Lazdijų valse.,, prašomas rašyti: Pranas suvyniojęs į volelį, plakatą įkišo pro atda- 
Lesevičius, 308 Herkimer Street, Hamilton, r4 langą pačiam Menšikovui į rankas. Ma- 
Ontario, Canada. šinoms dar nepajudėjus, žiūriu,^ Šimkus

kažką kiša į tą patį automobilį iš kitos pu
' sės. „Dar dovanų?“ klausiu. — „Ne, tą pa

čią“, atsakė p. Šimkus, „tik jau trečią kar
tą įkišu, nes dukart buvo išmetęs laukan!“ 

Taip, nepadėkojęs už dovanas ir nė ne- 
Naujas A. Barono romanas „Mėnesiena“ pamojęs už tokį rūpestingą sutikimą, poli-

— 14 šil. 9 penai. cijos agentų’lydimas, vergų imperijos pirk
„Valgių gaminimas“, 1000 receptų, 563 lys nuvažiavo į miestą, kur jo laukė kiti 

psl., su iliustracijomis — 54 šil. 9 penai, sveikintojai su dar daugiau plakatų.
P. Galaunė „Lietuvių liaudies menas“, 

didelio formato, 301 psl., — 61 šil. Pasitiko prie viešbučio ir rotušės
F. Bartkus „Dievas ir žmogus“ — 36 šil. Vidudienį didelės pikietininkų eilės su- 
„Kregždutė“ II d., vadovėlis mokyklai ir sirinko Randolph gatvėje, kur apsistojo so 

namams — 16 šil. vietų ambasadorius Menšikovas. Gatvė bu-
Rašyti: J. Bružinskas, 46 Springcliffe, vo pilna žmonių, policijos. Daugiausia jį 

Bradford 8. Yorks. pikietavo lietuviai ir vengrai.
Pikietininkų plakatuose buvo šitokį už- 

......... -..... '■ — rašai:
„Chruščiovas pasakė: „Mes jus palaido

sime, o jo graborius jau čia!“
Kitas plakatas: „Reikalaujame laisvės

— Lebanone, Beirute, tramvajuje spro- Lietuvai!“
go bomba ir užmušė 11 žmonių. Trečią valandą Menšikovas iš Sherman

— Argentinos laivynas tebeieško to po- viešbučio vyko į savivaldybę, kur jo laukė
vandeninio laivo, kuris buvo apdaužytas meras Richard Daley. Vienas plakatas sa- 
ar paskandintas. kė: „Komunistai akmenimis apmėtė Nixo-

— Filipinuose pagautas žymiausias ša- ną, o mes Menšikovui tiesiame raudonus
lies banditas. kilimus!“

— „Marokiečių Išlaisvinimo Armija“ Mieste didelis susidomėjimas sovietų am
skelbia, kad- ji nužudžiusi 62 prancūzų ka- basadariaus atvykimu. Daugelis nori savo 
rius. akimis pamatyti žiaurios bolševikų dikta-

— Vežamos į restoraną Šveicarijoje iš- tūros atstovą.
bėgiojo iš vagono straigės, net keli tūkstan Policija saugo gatves Sherman hotelio ir 
tiai jų, ir tik pusė -buvo sugaudyta. savivaldybės namų srityje. Bet policinin-

— Glasgowe nuteistas mirti Peter Ma- kai mandagūs, tik pataria nestoviniuoti, 
nuel, kuris pripažintas kaltu nužudęs 7 netrukdyti trafiko.
žmones. Televizijos, duodamos 12 vai. dienos nau

— D. Britanijos sviesto gamintojai ruo- jienas, parodė ir lietuvius, vengrus pikie- 
šiasi prašyti sudrausti margarino gaminto- tuojančius Menšikovą aerodrome.
jus už margarino lyginimą su sviestu. Mūsų dienraščio atstovas prirėmė

vos atstovą, kurs jau beišeinąs iš lėktuvo.
Geresnio sutikimo nebuvo galima nė 

norėt. Didžiulis būrys žmonių apstojo eilę 
kadilakų ir praėjimą. Su iškeltais plaka- 

gyvenęs ^aįs rikiuote buvo tikrai įspūdinga. Greit 
pasirodė palydovai, fotografai, detektyvai, 
reporteriai, štai ir Menšikovo grimasa!
Šimkaus dovana „Maiklui“

Minia laikėsi kultūringai, tik • visi suko 
plakatus taip, kad Kremliaus atstovas ga- 

Kur tau, jis išsišiepęs

VERTINGOS KNYGOS

PASAULYJE
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ligijos žalingumą ar naudingumą, studen
tai nemokėjo paaiškinti nei vieno, nei ki
to, versdamiesi tik bendrybėmis. Vizitato
riaus išvada— studentai negalėtų disku
tuoti su paprasčiausia tikinčia moterėle..

(LNA)

— Pik. Grivas. Kipro teroristų vadas, 
atsiuntė Raud. Kryžiui 110 svarų, kuriuos 
britų slaptoji tarnyba sumokėjusi organi
zacijos nariams, norėdama išgauti paslap
tis. Auka skiriama vengrų pabėgėliams 
remti.

Menšikovą prie sienos
CHICAGO, ILL., geg. 17. — Sovietų am

basadorius Menšikov vakar spaudos kon
ferencijoje buvo sutiktas karštais klausi
mais. Jam prasitarus apie Sov. Sąjungos 
norą gyventi taikiame susitarime, laikraš-

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!

DKKBEI

įg

BALTIC STORES LTD
(Z. Juras)

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

Vienintele 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

MIELI SKAITYTOJAI
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Praktika parodė, kad ekonomiškiausia siųsti į Lietuvą, savo pačių 
sumirktas dovanas. Tokios rūšies siuntinius ekspedijuoti specialistai 
yra:
Lithuanian dep., P.&B. SUPPLY CENTRE LTD., S A. Thurloe Place, 
London, S.W.7.

Telh. 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, rubus ir 
t.t. Rašykite lietuviškai! Aplankykite mus!

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