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Juokdariai jau yra apskaičiavę, kada 
įvyks Vokietijos susivienijimas. Tai įvyk
sią ne demokratiniais rinkimais, bet tada, 
kai į Vakarus perbėgs visi vokiečiai. O jie 
bėga, profesoriai ir daktarai, studentai ir 
net policininkai, bėga, kas tik gali ir kas 
nori. Toks masinis bėgimas rodo, kad no
rinčių pasilikti kaip ir nėra, nes Rytų Vo
kietijoje iš tiesų vyksta teroras, bet be jo 
režimas neįveikia susitvarkyti su skurdo 
ir politinės priespaudos nepakeliančiais 
visų sluoksnių gyventojais. O bėgimas dar 
didina sunkumus krašto 
vargšė, darys fabrikuose 
kur ji dės ligonius, jei 
net ir sunkiausios ligos
kas gydo! Ką ji darys su likusiais studen
tais, jei išbėgios visi universitetų ir kitų 
aukštųjų mokyklų profesoriai! Visų stu
dentų neišsiųsi į Rusiją, nes tai būtų pa
kirtimas rytietiškosios vokiečių valdžios 
prestižo, kuris ir šiaip laikosi jau ant plo
nos virvės, kurios vieną galą tvirtai laiko 
Maskva. Dėl to, iš tokios padėties reikia 
ieškoti išeities, ir čia vienas tėra ieškoto
jas — Chruščiovas, nes rytų Vokietijos vai 
džia nėra pajėgi ką nors padaryti, net ir 
rimtesnio triukšmo sukelti. Viena, tos val
džios pasaulyje niekas nepripažįsta ir ne
nori pripažinti. Antra, nei jos kas nors 
rinko, nei jos valdžios kėdėn sodino, ir vie 
nintelis stipriausias jos argumentas yra 
tos rusų divizijos, kurios valgo duoną ir 
laukia, ar nereikės malšinti kur nors spro
gusio sukilimo, kaip 1953 metais. Vietiniai 
šturmovikai turi darbo iki akių kratyti, 
suiminėti, iš kalėjimų į teismus varinėti 
(jei kas iš viso dar varomas, ne už akių 
teisiamas) ir 1.1.

Taigi, su vynu ir selteriu atšventęs revo 
liucijos sukaktį ir pakalbėjęs apie taiką, 
Tarybų Sąjungos vyriausiasis valdovas 
Chruščiovas pradėjo naują ėjimą, šį kar
tą į Berlyną. Tolimuosiuose Rytuose laiki
nai aptilo šūviai. Ten, po teisybei, ne 
Chruščiovo armijos ir šaudėsi, bet, aišku, 
iš jo patrankų ir jo šoviniais, ir jis tuo šau 
dymusi buvo suinteresuotas, tur būt, nė 
kiek ne mažiau , kaip pats šaudytojas šau
lys Maocetungas. O kol ten laukiama, 
Chruščiovas pasisuko į Vakarus ir aiškiai 
pasakė: arba jūs pripažįstate Rytų Vokie
tijos vyriausybę, arba su visais savo kari
niais daliniais išsinešdinkite iš Berlyno. 
Potsdamo susitarimas dėl Berlyno valdy
mo jau paseno, ir Rusija atsisako jo ir no
ri, kad atsisakytų amerikiečiai, britai ir 
prancūzai ir pasitrauktų, perduodami Va
karų Berlyno teritoriją teisėtai valdžiai. 
Tuo būtų išgelbėtas Rytų Vokietijos val
džios autoritetas, nes ji būtų jau teisėta 

......

Prieš tą patį didžiausią įtempimą kiti 
gerokai nublunka. Va, D. Britanija turi di 
dėlę bėdą, seniai jau varginančią ją, tai te 
rorą Kipro saloje. Klausimas jau įsisenė- 
jęs ir biauriai įsižaizdojęs, ir tiesiog šiuo 
metu nėra kaip išspręsti jo. D. Britanija 
tuoj po šio karo davė nepriklausomybę In
dijai, Pakistanui, Ceilonui, Burmai, dau
giau kaip prieš metus Ghanai. Dabar ji 
greičiausia, duotų ją ir Kipro salai, bet di 
džiausią bėda, kad ta sala šiuo metu yra 
tikras ligonis, kurio neįmanoma palikti 
vieno. Ten gyvenantieji graikai ir turkai 
taip pat nesantaikoje gyvena, ir graikai 
norėtų, kad sala būtų prijungta prie Grai
kijos (graikų ten dauguma), o turkai no
rėtų pasiduoti Turkijos globai. Bet jokia 
protinga kalba ten neįmanoma, joks pasiū 
lymas dėl ateities nesusilaukia visuotinio 
pritarimo. Vienas argumentas viską nusve 
ria — kulka, .paprastai paleidžiama iš pa
salų, į nugarą.

Britai, stengdamiesi labiau apsaugoti sa 
vo karius ir valdininkus, staiga atleido vi-

sus kariuomenės samdomuosius salos gy
ventojus, kad bet kas mažiau žinotų ir ma 
žiau pultų ir šaudytų iš pasalų.

Artimieji Rytai visą savaitę išbuvo gyvi 
tuo incidentu, kuris atsitiko ties Sirija, kai 
Jordano karalius skrido į Europą atostogų. 
Karalius iš tiesų panorėjo laikinai palikti 
kraštą, kol jame nusistovės padėtis, kai pa 
sitraukė britų kariniai daliniai. Jis nepa
klausęs net savo nuoširdžių patarėjų, ku
rie įspėjo jį, kad toks pasitraukimas gali 
reikšti karaliaus monarchijos galą, bet 
ties Sirijos teritorija jo lėktuvą pasitiko 
Sirijai priklausąs rusiškasis MIG lėktuvas 
ir pareikalavo karaliaus lėktuvą Damaske 
nusileisti. Sirija tvirtina, kad niekas neži
nojo, jog ten skrenda lėktuvas su kara
lium. O buvo svetimas lėktuvas, ir dėl to 
pareikalauta, kad jis nusileistų, bet kara
lius grįžo namo ir pakėlė dėl to triukšmą. 
Galimas dalykas, kad tas grįžimas ir pa
dės jo sostui, nes minios žmonių džiūgavo, 
kad karalius gyvas, kad jis ištrūko iš Siri
jos rankų. «,
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BERLYNO KLAUSIMAS

Chruščiovas pasiūlė atiduoti Berlyną Vo 
kietijai valdyti.

Iki šiol jį dar valdo keturi didieji (ame
rikiečiai, britai, prancūzai ir rusai), bet 
Rusija nori paspausti vakariečius pripažin 
ti R. Vokietiją.

Tiek pačiame Berlyne, tiek V. Vokietijo 
je ir iš viso Vakaruose toks pareiškimas 
sukėlė nerimo, nes manoma, kad toks Rusi 
jos nusistatymas privers vakariečius vėl 
aprūpinti Berlyną lėktuvais, jei tai reikš
tų pradžią naujos blokados.

VOKIETIJOS ŽYDŲ LIŪDNAS 
JUBILIEJUS

Vokietijos žydai atšventė 20 metų sukak 
tį nuo tos dienos, kai po atentato Paryžiu
je prieš vokiečių ambasados pasekretorių 
buvo imtasi žudyti ir suiminėti žydus ir 
ruošti prieš juos pogromus.

LIETUVOS BYLOS PALAIKYMAS
DR. A. TRIMAKO, VLIK'o PIRMININKO, PRANEŠIMAS APIE VLIK‘o VEIKLĄ, PADARYTAS SPALIO 11 D. VLIK‘o PIL 

NATIES POSĖDYJE NEW YORKE

pavergtosios 
nepriklauso-

tautinio są-

Apžvelgęs pavergtiesiems kraštams ne
palankią politinę padėtį, Vliko pirminin
kas pareiškė: •

Gerai suprasdamas, kad esamoji tarp
tautinė padėtis nėra palanki mūsų tautos 
greitesniam išsilaisvinimui, Vliko prezidiu 
mas darė visa, ką galėjo, kad išlaikius Lie , 
tuvos bylą gyvą. Jis išnaudojo kiekvieną 
tarptautinį įvykį tautos laisvinimo reika
lui ir ruošėsi ateities darbams, juos pla
nuodamas ir palaikydamas visais gali
mais būdais tamprų ryšį su kraštu. Oro 
bangos ir spausdintas žodis buvo tos prie
monės, kurios daugiausia tam tikslui patar 
navo. Šio nusistatymo ir suminėto tarptau 
tinės padėties supratimo vedamas, Prezi
diumas kreipė per praeituosius metus ypa 
tingą dėmesį:

1. I akciją Jungtinėse Tautose ir didžių
jų valstybių sostinėse Lietuvos bylai ginti 
ir:

2. darė visa, kad palaikius 
tautos laisvės troškimą ir 
mos ateities viltį.

3. Kėlė ištremtųjų į Sibirą
moningumo, savo tėvynės, kalbos ir praei
ties meilę.

4. Priminė visiems saviems, kad tik di
namiškai savo teises gindami ir kūrybingu 
darbu išliksime kuo gimę — lietuviais.

..................................... 5, Skatino ir rėmė studijas savo teisėms 
stipresnė už Bonnos, nes turėtų sostinę i laisvę b’-i-tėvų žemes mokslui paremti. 
Berlyną, ir tada atkristų visos kalbos apie 
Vokietijos sujungimą, nes būtų įteisintas 
suskaldymas (o sujungimas galėtų vykti 
tik pagal rusiškas sąlygas), ir pabėgėliai 
nebeturėtų tokios progos prasmukti, ir iš 
viso tarybinė Rusija tuo būtų nušovusi la 
bai riebų laimikį.

Vakarus šitas Chruščiovo naujasis ėji
mas ne tiek sujaudino, kiek surūpino. Jau 
suskaičiuota, kiek bus transporto lėktuvų 
skirta aptarnauti Vakarų Berlynui, jei pa 
sikartotų 1948 metai —nauja blokada. Ber 
lynas visiems netikėtumams jau ir šiaip 
esąs aprūpintas maždaug pusmečiui užtek 
siančių maisto atsargų. O blokada gali pra 
sidėti. Nors viena kregždė nereiškia pava
sario ir didelių išvadų dar negalima dary
ti iš to, kad buvo pakeliui į Berlyną patik
rinti ir grąžinti trys amerikiečių sunkveži 
miai, bet po naujos Chruščiovo kalbos, ku 
rią jis žada pasakyti Berlyno reikalu, gali
ma laukti ir fizinio įtempimo.

Iki šiol dėl Vokietijos sujungimo vyko 
vadinamasis nuomonių pasikeitimas tarp 
Chruščiovo ir Adenauerio. Chruščiovas 
jau kuris laikas kartoja Vakarų Vokietijos 
kancleriui: kalbėkitės su Rytų Vokietijos 
valdžia tokiais reikalais. Dabar jo kalba 
pasuko nauja kryptimi — paspausti Vaka
rus.

Naujiems ir didesniems ėjimams Tary 
bų Sąjunga jau turi iš ko. Popieriuje, štai, 
1970 metais T. Sąjunga jau bus pasivijusi 
Ameriką. O kad lengviau būtų vytis, su
tvarkomas ir paskutinis Chruščiovo priešų 
mohikanas — maršalas Bulganinas. Savo 
metu buvo apkaltinti Molotovas, Malenko 
vas, Kaganovičius, Šepilovas ir dar kai ku 
rie kiti mažesni ir vienu mostu išblaškyti. 
Kelis mėnesius Bulganinas vis dar buvo 
ministeris pirmininkas, o dabar paskelbta, 
kad ir jis buvo toje vadinomoje antiparti- 
nėje grupėje, kuri buvo nubalsavusi nu
stumti Chruščiovą iš centro komiteto va
dovybės.

(E) Ir Lietuvoje prieš Pasternaką. Lie
tuvos radijas ir spauda, Maskvos pavyz
džiu, pakartotinai ir griežtai pasisakė 
prieš Nobelio premijos laimėtoją Borisą 
Pasternaką. Matyti, norima įspėti Lietu
vos rašytojus nesekti Pasternako pėdomis 
ir nesusigundyti kurti tokią literatūrą, 
kuri nepaiso kompartijos instrukcijų.

6. Kvietė visus gERns- valios., tautiečius, 
kad jie, užmiršdami savo nuomonTtj--skįr. 
tumus ir asmeninius nesusipratimus, įsi- vą rusų, kalba. Tai reikštų mūsų žmonių 
jungtų j laisvinimo darbą, nes tik vienin
ga kova gali būti sėkminga ir tik vieny
bėje iškovosime laisvę.

7. Aktyviai bendradarbiavo su PET ir 
kitomis pavergtųjų tautų organizacijomis.

8. Tolygiai kooperavo su bendrinėmis 
mūsų organizacijomis ir institucijomis, 
kaip Lietuvos diplomatai, ALT, LLK, PLB 
ir spauda bei radijo.

9. Darė visa, kas galima informacijos 
darbui svetimųjų tarpe sustiprinti.

Tuojau po pernykštės sesijos, dar bir
želio mėn. buvo patiekta Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui visa medžiaga, 
įrodymai, dokumentai apie 3 lietuvių stu
dentų kankinimą ir 2 iš jų nužudymą Du- 
bravos vergų stovykloje Sovietų Sąjungo
je. Tais raštais buvo reikalaujama žygių, 
kad būtų sustabdytas lietuvių trėmimas ir 
jų kankinimas prievartos darbų stovyklo
se, kurias Maskva giriasi panaikinus. Iš
keltai bylai buvo duota eiga ir jos doku
mentai išsiuntinėti visoms delegacijoms 
prie Jungtinių Tautų pagal nustatytąją 
procedūrą. Bylą, be abejo, gavo ir komu
nistinių tautų delegacijos. Iškėlus Vengri
jos bylą JT, Prezidiumas kreipėsi į Gen. 
Asamblėjos tuometinį pirmininką princą 
Van, kad, pasmerkiant Sov. Sąjungos kru 
vinus žygius Vengrijoje, primintų, jog Lie 
tu va tolygiai yra nukentėjusi nuo Mask
vos agresijos ir kad jos byla tebelaukia JT 
sprendimo.

Kai šių metų pradžioje Sovietai panū
do spausti didžiuosius į viršūnių konferen
ciją, reikalaudami, kad ji patvirtintų sta
tus quo pavertuose kraštuose, Vliko prezi
diumas kreipėsi žodžiu ir raštu į Valsty
bės departamentą ir į tas sostines, kur nė
ra mūsų . diplomatinių atstovybių, pakar
totinai primindamas sovietinę agresiją 
prieš Lietuvą. Kartu buvo prašyta neda
ryti nieko, kas pažeistų Lietuvos teises ir 
prerogatyvas į laisvę. Iš visur buvo gauti 
patikinimai, kad Sovietų reikalavimams 
nebus nusileista.

Turiu pastebėti, kad žygiai buvo Wa
shingtone daromi su tenykščio mūsų, atsto 
vo žinia ir maloniu tarpininkavimu.

Pasinaudodamas savo kelione į Pietų 
Ameriką, Vliko pirmininkas aplanke užsie 
nio reikalų ministerijas ir turėjo pasikal-

bėjimų su jų vadovaujančiais asmenimis ir rezoliucijų. Daugelis PET atliktų žygių 
Brazilijoje, Urugvajuje, Argentinoje, Čilė- atpalaidavo Vliką nuo intervencijos ir kar 
je, Peru ir Kolumbijoje ir ta pačia proga, tojimo to, kas jau buvo padaryta bendrai 
padarė keliasdešimt pasikalbėjimų su vie
tos didžiąja spauda, keldamas Lietuvos 
laisvinimo reikalą.

Iškilus Artimųjų Rytų klausimui, vėl at 
sirado proga kreiptis dėl Lietuvos- į pašau 
lio forumą. Kadangi tas klausimas pirma 
buvo paimtas į Saugumo tarybos ugnį ir 
tik vėliau nuėjo į Gen. asamblėją, tuo pa
sinaudodami, kreipėmės į Saugumo tary
bos narius, vėliau — į Gen. asamblėjos de 
legacijas, keldami Letuvos laisvės proble
mą, kaip intergralinę laisvės reikalo dalf. 
Iš kaikurių delegacijų, kaip, pvz., JAV, 
buvo gauta pažadų Lietuvos neužmiršti ir 
panaudoti jos bylą bendrajai kovai už tau 
tų apsisprendimo teisę.

Kadangi- Vliko radijo programos 'ir ry
šiai su kraštu oro bangomis sudaro esmi
nę Vliko veiklos dalį ir kadangi jų sustip
rinimo reikalas didžia dalimi pareina nuo 
lėšų klausimo, tuo reikalu buvo kreiptasi 
į mūsų įvairias įstaigas ir organizacijas 
Darėme taip pat žygių dėl Amerikos Bal
so lietuvių kalba uždarymo Miunchene ir 
gavome paaiškinimą iš Washingtono apie 
padėtį ir ateitį. Per paskutinius dvejus me 
tus Amerikos Balso transliacijos lietuvių 
kalba buvo žymiai susiaurintos. Būtų ža
linga, jei vieton lietuvių kalba Amerikos 
Balsas pradėtų kalbėti į pavergtąją Lietu-

rusinimą, prieš ką esame iš anksto griež
tai pasisakę.

Vykdomoji taryba savo ruožtu darė ką 
įstengdama plačiau įsijungti į ■ europinę 
veiklą už tautų laisvę, šalia bendrųjų rei
kalų gynimo Bonnoje, Vykdomosios tary- 
bps nariai dalyvavo įvairiose tarptautinė
se konferencijose: pirmininkas J. Glemža 
— sociademokratų suvažiavimuose Vieno
je ir Skandinavijoje; Dr. P. Karvelis — 
įvairiuose susitikimuose Bonnoje, Ham
burge, Vakarų Berlyne, Strasburge ir Pa
ryžiuje. Dalis Dr. P. Karvelio straipsnių 
ir kalbų buvo paskelbta vokiečių oficia
lioje ir privačioje spaudoje.

Vliko rėmėjai aktyviai reiškiasi Anglijo
je, ypatingai Londone ir Italijoje — Romo 
je bei Ispanijoje, o taip pat ir Austrijoje 
ir Šveicarijoje. Pietų Amerikoje surasta 
ypatingai nuoširdžių, veiklių draugų. Ten 
paskyrėme savo įgaliotinius didžiose lietu 
vių kolonijose, o Buenos Aires veikia Lie
tuvai laisvinti centras, kuris dirba tamp- 
riama ryšyje su Vliku. Kaikurios tų kolo
nijų yra nutarusios, kad tie, kas veiks 
prieš Vliką, bus laikomi tautos kenkėjais 
ir šalinami iš lietuvių bendruomenės tar
po.

Radijo programos pagal išgales plečia
mos ir gerinamos. Sudaromi nauji planai 
transliacijoms kultūriniais, ūkiniais bei 
auklėjimo klausimais į okupuotąją Lietu
vą bei Sibirą plėsti. Galima pasidžiaugti® 
kad patobulinus Eltos biuletenius, jie ran
da didesnio atgarsio tai mūsų, tai kitų 
spaudoje. Vokiečių ir italų kalbomis lei
džiamieji biuleteniai turi ypatingo pasise
kimo. Kaskart daugiau panaudojamos ir 
angliškosios Eltos žinios. Jos straipsnį 
apie Miuncheno Amerikos Balso lietuvių 
kalba nutraukimą ir apie transliacijų lie
tuvių kalba būtinumą kongresmanas Flood 
ištisai įtraukė į Congressional Record. Ki
ti kongresmanai ir senatoriai taip pat nau 
doja Eltą, ruošdami savo kalbas. Senato
rius Bush, kuris pasakė kalbą Pasaulio lie 
tuvių bendruomenės bankete, prisipažino, 
kad jis medžiagą savo kalbai paėmė iš 
Eltos. Tokių esama daugiau.

PET forume pernai lietuvių vardu daž
niausiai, jei ne išimtinai, kalbėjo Vliko 
žmonės ir pateikė eilę raportų, pasiūlymų

JORDANO KARALIŲ PERSEKIOJO ... 
LĖKTUVAI

Skrendantį į Europą atostogų ties Siri
jos teritorija sutiko Sirijos MIGai ir reika 
lavo nusileisti.

Karalius grįžo atgal į Jordaną. Sirija 
skelbia, kad ji nežinojo, jog tai Jordano 
karaliaus lėktuvas.

PASTERNAKO LAIŠKAS „PRAVDAI“
Savo laiške „Pravdai“ rašytojas Paster

nakas pareiškia, kad jis gailisi, jog nega
lėjęs iš italų leidėjo atsiimti rankraščio, 
nenorįs išvažiuoti iš savo krašto, atsisakęs 
Nobelio premijos, kai supratęs, jog ji pa
skirta politiniais sumetimais, kad jam ne
gresia niekas gyvybei, kad jis rašo pareiš 
kimą niekieno neverčiamas.

su kitais Europos pavergtaisiais: memo
randumai įvairiais klausimais, kaip, pvz., 
raportai Sovietų agresijos, okupacijos, ko- 
lonialinio išnaudojimo, neteisėto Lietuvos 
atstovavimo Jungtinėse Tautose, priverčia 
mųjų darbų, deportacijų, genocido, religi
nio persekiojimo, žmogaus teisių laužymo 
ir kitais reikalais. Medžiagos paruošime 
aktyviai dalyvavo Lietuvos delegacijos na
riai —■ Vliko žmonės.

Su ALTu tradiciniai nuoširdžiai drau
giškoje dvasioje bendradarbiauta. Buvo 
gauta įprastinė parama informacijos dar
bui vesti. Norėtųsi tikėti, kad ji bus teikia 
ma ir ateityje. Šį darbą radijo srityje vyk
do tik Vlikas, tai tos paramos netekimas 
nutrauktų pagrindinį ryšį su pavergtąja 
tauta. Šiuo metu, kada JAV siaurina savo 
informaciją ir yra perėjusi į grynai oficia
liųjų žinių perdavimą, Vliko radijo prog
ramos nusipelno ypatingo dėmesio. Tiki
mės, kad ALTo vadovybė tai įvertina ir ra 
dijo programoms vykdyti teikiama para
ma bus padidinta.

Su mūsų diplomatiniais atstovais įvai
riose sostinėse palaikomi nuolatiniai ry
šiai. Su Lietuvos atstovu Washingtone p. 
Kajecku santykiai buvo ypatingai nuošir
dūs ir vaisingi Lietuvos laisvinimo darbui.

Artimai ir nuoširdžiai bendradarbiauja 
ma su LLK. Iš jo susilaukiame visakerio- 
pos paramos laisvinimo darbą bevykdant.

Vliko prezidiumo pereitų metų veiklos 
vaizdas būtų nepilnas, jei apleisčiau nesu
minėjęs Rytų ir Vakarų studijų komisijas. 
Jų veiklą Vlikas remia. Vakarų studijų 
komisija jau pasirodė su pirmuoju savo 
veikalu.

Su ukrainiečiais ir lenkais buvo palai
komi nuoširdūs santykiai, kiek jie buvo 
naudingi bendrajam laisvinimo darbui. 
Su gudais, deja, santykiai negerėja. Dir
bant su latviais ir estais buvo juntamas 
koordinacijos ir intereso trūkumas. To iš
davoje kai kur netekome savo pozicijų, o 
kai kur jų neiškovojome, nes nesusidary
ta savitarpės paramos ir su jais susita
rimo.

Vliką sudarančios grupės visą laiką sie
lojosi konsolidacijos reikalu. Tačiau ves
tieji pasitarimai su išstojančiomis grupė
mis iš Vliko nieko pozityvaus nedavė. Tų 
grupių atstovai pasiliko prie savo nusista
tymo, kad jiems yra naudingiau ir pato
giau veikti atskirai. Dalis jų net viešai tei 
gė, kad vienybė yra utopija ir kad geriau 
laikytis politinės diferencijos, negu inte
gracijos. Nė vieni jų, žinoma, neįrodė, kad 
tokia laikysena būtų pastūmėjusi laisvini
mo darbą pirmyn." Tačiau sveika visuome
nės nuętaika, kad tuo keliu eidami suby
rėsime, užkirto kelią skaldančiom įtaigom. 
Buvo dėta pastangų suskaldyti PLB, iš
jungiant tuos, kurie pirmieji ją kūrė ir or
ganizavo, tačiau reika tikėtis, kad po pir
mųjų žygių ir bandymų PLB išeis sustip
rėjusi ir kad sudarys tvirtą pagrindą, ku
ris reikalingas lietuvybės išlaikymui ir kul 
tūrinio darbo sustiprinimui.

Ateityje Vlikas, naudodamasis visų pri
tarimu, nepaisydamas kliūčių, nesustabdo 
mai plės ir toliau laisvinimo darbą visose 
srityse, ypatingai informacijos srityje.

Maskvos vadovai puikiai supranta, kad 
ne Vakarų karinės jėgos puls juos, bet jų 
pačių vidujinis rūgimas, kurį didina žmo
nių nepasitenkinimas Sov. Sąjungoje, ir 
jų kritiški pasisakymai dėl skelbiamų ko
munistinių idėjų ir planų gali juos tikrai 
nuversti. Ne be pagrindo Sniečkus ir kiti 
komunistų vadeivos Lietuvoje neseniai 
taip aršiai puolė tariamąjį revizionizmą, 
nacionalizmą ir tautinį komunizmą, kaip 
didžiausius komunizmo ir Sov. Rusijos

TUNISO POSŪKIS NUO VILKO ANT 
MEŠKOS

Tunisas, neseniai nutraukęs net diplomą 
tinius ryšius su Egiptu, dabar užsiprašė 
sau ginklų iš Čekoslovakijos, Jugoslavijos 
ir Švedijos.

Vakarų valstybės neduoda Tunisui gink 
lų be tam tikrų sąlygų.
NESUSIPRATIMAS DĖL

ČEKOSLOVAKIJOS ATEITIES
Priėmimo metu Švedijos ambasadoje 

Londone britų min. pirm. Macmillan, kal
bėdamasis su Čekoslovakijos ambasado
rium, pareiškė, kad Čekoslovakijoje žlugs 
dabartinis režimas ir kad tos dienos su
lauks net pats ambasadorius.

Čekoslovakijos ambasada buvo atnešusi 
po to griežtą protesto notą.

ARGENTINOJE NAUJAS BRUZDĖJIMAS
Kariuomenė pareiškė pasitikėjimą prezi 

dentui ir saugo jį, nes viceprezidentas kai 
bino vidaus reikalų ministerį priversti pre 
zidentą pasitraukti arba išvažiuoti atosto
gų, o jis sudarysiąs koalicinę vyriausybę.

Tuo pačiu metu properonistinės profesi 
nės sąjungos ruošėsi visuotiniam streikui, 
keldamos vyriausybei reikalavimą neįsi
leisti užsienių kapitalų į žibalo šaltinius.

PASAULYJE
— Vakarų Vokietija paskolina Graiki

jai 200 mil. markių ir duoda 100 mil. mari
kių ilgalaikį kreditą vokiškiem 
pirkti.

— Rusų astronomas lapkričio 
dęs mėnulyje vulkaną.

— Sustiprėjus terorui, Kipro
atleisti visi vis 
kipriečių nori

gaminiam

3 d. sura-

saloje iš
britų kariuomenės tarnybų 
tiniai gyventojai; nemaža 
emigruoti į D. Britaniją.

— Glasgowe, Škotijoje, 
vogta radioaktyvi kapsulė, 
sis kišenėje žmogus turės mirti, o parsine 
šęs namo pakenks visai šeimai.

— Montrealyje, Kanadoje, sudegė 4 
aukštų gyvenamasis namas ir žuvo per.2p 
žmonių. ■* -V .

— Popiežius Jonas XXIII Venecijos pa
triarchu paskyrė Veronos vyskupą Giova
nni Urbani.

— Prancūzijos prezidentas Coty pareiš 
kė, kad rinkimuose jis nebekandidatuos į 
prezidentus.

iš parodos pa- 
kurįą nėšio j ą-

(E) Lietuvos komjaunuoliai šiomis die
nomis šventė savo organizacijos 40 metų 
sukaktį. Paraduose dalyvavo, žinoma, ir 
partijos viršūnės. Pažymėtina, kad vyriau
siąjį mitingą atidarė Vilniaus komjaunuo
lių vadas Timofejevas, tuo paženklinda
mas, kas komjaunuoliams tikrovėje vado
vauja.

Vilniaus kraštotyros muziejuje įvyko 
Lietuvos komjaunimo istorijos paroda.

(E) Naujo tipo 750 kw garo turbina pra 
dėta gaminti Kauno „Pergalės“ fabrike. 
Konstrukcija esanti paprastesnė, lengves
nė, nors galingumas tas pats, kaip iki šiol 
gamintų turbinų. Pirmoji naujoji turbina 
(Maskvos patvarkymu) išsiųsta Raud. Ki
nijai, kuriai būsią pagaminta dar dvi to
kios turbinos.

priešus. Tai parodo, kur yra komunistų- 
skaudžiausia vieta ir į ką turime kreipti' 
visą savo veiklą ir smūgius. Todėl yra bū- 
tina per radiją sustiprinti kultūrinę - ideo' 
loginę kovą. <

Laisvinimo darbas yra sunkus darbas, 
reikalaująs didelio pasišventimo, o kon
krečius laimėjimus dažniausiai sunku įro
dyti. Bet nepaisydami tai, turime tęsti jį, 
nes gyvename laikus, kada pavergtoji lie
tuvių tauta gali būti nurašyta ir pamiršta, 
jei nustosime kėlę jos bylą, vargus ir tei
sę į nepriklausomą ir laisvą gyvenimą.

Darėme ką galėjome ir kaip išmanėme, 
nors gal ir ne viską atlikome kas reikėjo 
padaryti. (Elta)

1
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Europos Lietuvių Kronika HAMBURGO LEFA
LONDON; AS

PRIĖMIMAS LONDONO PARAPIJOS 
KLEBONUI KUN. A. KAZLAUSKUI 
Kaip jau buvo pranešta praeitame E.L. 

numeryje, priėmimas rengiamas lapkričio 
23 d., 4 vai. p p., Sporto ir Socialinio Klu
bo (Parapijos salės) patalpose, 345A Victo 
ria Park Rd., E.9.

Bus pranešimas iš I Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimo, vykusio New Yor
ke, ir, be to, apskritai apie lietuvių gyveni 
mą JAV ir Kanadoje. Visi londoniečiai 
kviečiami atvykti ir išklausyti pranešimo.

Po pranešimo bus arbatėlė pagerbti sa
vo vieninteliam atstovui, dalyvavusiam ta 
me Seime. Dalyvaujantiems arbatėlėje mo 
kestis 7 šil. 6 penai. Užsirašyti galima pas 
S. Kasparą, p. Juro krautuvėje, pas klubo 
barmaną S. Starolį ir klebonijoje. S.K.

VISI PRIE VIENO STALO
Į miestus jau ateina rudens miglos ir rū 

kas. Mūsų plaučiams reikia gryno oro. To 
dėl išvažiuokime nors trumpam laikui į 
kaimą.

Lapkričio 29 d. (paskutinį šeštadienį 
prieš Adventą) Lietuvių Sodyboje ruošia
mas Kaimiškas subuvimas.

Gera proga Londono ir provincijos lietu
viams pasigrožėti rudens gamta, atsigaivin 
ti ir su draugais pavakaroti. Kas norės, ga 
lės ir pernakvoti.

Vakarienė ir pasilinksminimas kaštuos 
tik 8 šil. 6 penus.

Maloniai kviečiami visi, kam mielas kai 
mas ir lietuviška aplinkuma.

Ta proga sekmadienį, lapkričio 30 d., 
Sodyboje numatomos lietuviškos pamal
dos, kurias atlaikys ką tik iš Amerikos su
grįžęs klebonas kun. A. Kazlauskas.

VIEŠNIA IŠ AMERIKOS
Lapkričio 8 d. Lietuvių Namuose Londo 

ne lankėsi viešnia iš Amerikos — lietuvė 
p. Sebastian. Ji domėjosi iš viso lietuvių 
gyvenimu, o taip pat ir lietuvišku darbu— 
„Europos Lietuviu“, Nidos Knygų Klubu, 
mūsiške spaustuve. Dėl vėlyvo laiko nega
lėjusi apžiūrėti spaustuvės, pažadėjo pada 
ryti tai kitais metais atvažiavusi į D. Bri
taniją praleisti atostogų.

P. Sebastian, nors gimusi, augusi ir mo
kiusis Amerikoje, dar labai gerai kalba 
lietuviškai. Ji su savo vyru Chicagoje ver
čiasi prekyba.

Viešnia, tik trumpai pabuvusi Londone, 
išvažiavo į Manchester! giminių aplankyti, 
o paskui lankysis Europos žemyne — Švei
carijoje, Italijoje, Monako, Ispanijoje ir k.

FILMĄ APIE VENGRIJĄ
Common Cause lapkričio 27 d., ketvirta 

dienį, 8 vai. vak., rodys filmą „Suliepsno
jusi Vengrija“. Rodoma bus Holborn Hali, 
Grays Inn Rd., London, W.C.l.

FilmŲie bus rodomi--vaizdai- iš. 1956 m. 
auKinmo Budapešte.

Įėjimas nemokamas.

LITERATŪROS VAKARAS PASISEKĖ
Londoniškį literatūros vakarą reikia lai

kyti pasisekusiu, nes šįkart susirinko jau 
tikrai gražus būrys pačios inteligentiškiau 
sios lietuviškos visuomenės.

Programai vadovavo niekad jumoro ne- 
pristigstąs M. Bajorinas.

Literatūrinių vakarų ir apskritai litera
tūros mėgėjai šįkart turėjo ypač malonią 
staigmeną: pirmą kartą Londone išgirsti 
jaunos poetės Danguolės Sadūnaitės-Sea- 
ley eilėraščių (ji savo eilėraščių jau yra 
spausdinusi periodikoje).

Fabijonas Neveravičius skaitė apysaką 
iš lietuviško kaimo gyvenimo, Br. Daunoro 
ištrauką iš „Pirmojo laiško“ skaitė V. Dal
gis (ištraukoje pravesta lygiagretė tarp 
dviejų šeimos narių, kurių vienas gyvena 
svetur, o antrasis kenčia Lietuvoje). K. 
Barėno apysakaitėj vaizduojamas tremties 
gyvenimas.

Kai kas klausytojų po programos kėlė 
pageidavimą suruošti literatūros vakarą ir 
pakviesti jo programon kituose miestuose 
gyvenančių rašytojų.

STAMBIAUSIA AUKA
Lietuvis darbininkas, dirbąs plytinėje, 

atsiuntė Tautos Fondo Atstovybei Londo
ne savo dviejų savaičių uždarbį — 20 sva
rų sterlingų.

Prašydamas neskelbti jo pavardės, jis 
pažadėjo remti Tautos Fondą tol, kol bus 
išlaisvinta Lietuva.

PAIEŠKOJIMAI
POŠKA Boleslovas, sūnus Jono, gimęs 

1927 m. Lietuvoje, prašomas rašyti: The 
British Red Cross Society, 14-15, Grosve
nor Crescent, London, S.W.l.

BRADFORDAS
Kariuomenės šventės minėjimas

Lapkričio 22 d., 5 vai., Bradfordo lietu
vių Vyties klubo namuose įvyks

Kariuomenės šventės minėjimas.
Programoje p. Giedraičio paskaita ir At 

žalyno meninė programos dalis.
Kviečiame minėjime dalyvauti.

DBLS Bradfordo skyrius

STOKE-ON-TRENT
Lapkričio 29 d., 6 vai. p.p., Embassy 

Hall. Bursleme Stoke, DBLS skyrius 
rengia 'Pasišokimą.

Skyriaus valdyba maloniai kviečia visus 
apylinkės lietuvius dalyvauti. Pabaiga 
11 vai. Skyriaus Valdyba

NOTTINGHAMAS
Lapkričio 29 d., 7.30 vai. Nottinghamo 

lietuvių klube Romuva rengiamas paskuti
nis pasilinksminimas prieš adventą.

Kviečiame atsilankyti visus senus ir jau 
nūs. Pasilinksminimui grieš akordionistas 
K. Venskus. Klubo Valdyba

Kariuomenės šventės minėjimas
Lapkričio 22 d., 6.30 vai. p.p., Medows 

Community Centre salėje Nottinghamo 
Liet. Taut. Sąj. Sk. rengia

Kariuomenės šventės minėjimą.
Programoje: paskaita ir meninė dalis. 

Buvusius karius ir visuomenę kviečiame 
atsilankyti.

Sekmadienį, 23 d., 12.15 vai., St. Patrick 
bažnyčioje pamaldos už žuvusius.

Salė yra Kirke White St. ir Queens Brid 
ge Rd. (buv. Queens Drive) sankryžoje. 
Važiuoti autobusu iki Midland gelež. sto
ties ir, perėjus gatvę, eiti žemyn apie 400 
yardų, ir čia prie pelicijos būstinės, kairėj 
pusėj yra salė.

Liet. Taut. Sąj. Valdyba

ITALIJA
(E) Mirus Popiežiui Pijui XII, J.E. vysk. 

Padolskis ir PLB Italijos Krašto valdybos 
pirmininkas kun. V. Mincevičius apsilan
kė tą patį mirties dienos rytą Castelgan- 
dolfe, išreikšdami kardinolui Tisserant vi
sų lietuvių vardu užuojautą ir pasirašyda
mi aukštųjų lankytojų knygose.

Kun. Mincevičius perdavė kardinolui ka 
merlengui A. Masella PLB Seimo pirmi
ninko J. Matulionio pasiųstąją užuojau
tos telegramą kartu su Italijos LB užuo
jauta. J.E. kardinolas Masella buvo labai 
jautrus šiam lietuvių užuojautos pareiški
mui ir išreiškė visos Kardinolų Kolegijos 
vardu nuoširdžią padėką.

Kun. V. Mincevičius buvo taip pat Vliko 
pirmininko Dr. Trimako įgaliotas atstovai! 
ti Vlikui popiežiaus laidotuvėse.

Spalio 23 d. PLB Italijos Kr. valdybos 
rūpesčiu buvo atlaikytos TT Marijonų kop 
lyčioje iškilmingos gedulingos pamaldos 
už Pijaus XII sielą. Šv. Mišias giedojo ku
nigas Dr. Balčiūnas, PLB Italijos Tarybos 
pirmininkas ir absoliuciją suteikė J. E. 
vysk. Padolskis. Pamaldose dalyvavo Lie 
tuvos ministeris prie Šv. Sosto, p. Gird
vainis, p. Lozoraitis, Lietuvos pasiuntiny
bės prie Šv. Sosto sekr. St. Lozoraitis ir vi 
sa Romos lietuvių kolonija.

Visi didieji Romos dienraščiai plačiai 
paminėjo lietuvių suruoštas pamaldas už 
Pijų XII.

VOKIETIJA^*—
SUSITIKIMAS SU VOKIEČIŲ JAUNIMU 

IR LIETUVIAIS STUTTGARTE
Lapkričio 9 d. Vasario 16 gimnazijos 

Evangelikų Jaunimo Ratelis, vadovauja
mas mokyt. Fr. Skėrio, buvo išvykęs į 
Stuttgartą. Kartu važiavo ir gimnazijos 
tautinių šokių grupė. Iškylos tikslas buvo 
susitikti su vokiečių evang. jaunimu ir su 
sipažinti su Stuttgarto apylinkės ir mies
to žymybėmis. Tačiau laimingu supuolimu 
ir Stuttgarto apylinkės lietuviai tą dieną 
turėjo gausų susirinkimą, į kurį buvo at
vykęs ir Memmingeno „Darnos“ choras, va 
dovaujamas M. Budriūno.

Stuttgarto miesto evangelikų jaunimo 
namuose gimnazijos ekskursantai susitiko 
su gausiu būriu vokiečių vyresniųjų kla
sių gimnazistų, studentų ir akademikų. Į 
Stuttgarto miesto evangelikų jaunimo ku
nigo Sorg sveikinimą atsakė mokyt. Fr. 
Skėrys, primindamas Lietuvos praeitį, lie
tuvių norą taikiai sugyventi su visais kai
mynais ir tas skriaudas, kurias lietuvių 
tautai padarė Rusija, ypač dabartinė Sov. 
Sąjungą. Jis taip pat priminė vokiečiams 
Vasario 16 gimnazijos įsikūrimo aplinky
bes, nelengvą jos ūkinę būklę, kurią su
švelninti daugiausia padeda rėmėjų būre
lių idealizmas. Mokyt. Skėrys susitikimui 
atminti įteikė kun. Sorg mergaičių išaustą 
lietuvių tautinę juostą. Po to gimnazijos 
tautinių šokių grupė su pasisekimu atliko 
tris šokius, gimnazistai padainavo lietuvis 
kų dainų, pagiedojo giesmių ir pabaigoje 
atliko nedidelę melodeklamaciją.

Pasivažinėję po miestą ir pamatę televi
zijos bokštą, vėliau gimnazijos ekskursan
tai susitiko su Stuttgarto apylinkės lietu
viais ir su „Darnos“ choro svečiais „Volks 
heime“ — Stuttgart - Steinhaldenfelde prie 
miestyje. Čia irgi mokyt. Skėrys tarė trum 
pą žodelį, pasveikino lietuvių Vasario 16 
gimnazijos Evangelikų Jaunimo Ratelio 
vardu visus susirinkusius ir perdavė šir
dingiausių linkėjimų ir sveikinimų iš 
gimnazijos direktoriaus Dr. Griniaus. 
Moksleiviai savo šokiais turėjo progos pra 
džiuginti savo tautiečius, kurių daugelis, 
gyvendami išsibarstę, seniai bebuvo turėję 
progos pamatyti jaunimo lietuviškus šo
kius. Pabendravę su savo tautiečiais, pa
tenkinti moksleiviai, pilni įspūdžių, vėlai 
vakare sugrįžo į gimnaziją. (Fr. S.)

Šį rudenį Hamburge vėl buvo Lefa pa
roda. Lefa — vokiškai yra sutrumpintas: 
LebensmittelFachAustellung, vadinas, 
maisto produktų gaminių paroda. Tokios 
ir panašios parodos vyksta čia Planten 
und Blomen parke. Ten yra kelios didžiu
lės halės, sujungtos viena su kita. Šiais 
metais parodoje dalyvavo lo valstybių, ša 
lia Vokietijos dar Italija, Portugalija, Da
nija, Prancūzija, Šveicarija, Olandija ir k. 
Deja, nebuvo laisvos Lietuvos valstybės, o 
ji būtų galėjusi čia labai gražiai atstovau
ti save.

Nuėjau ir aš pasižiūrėti, kaip „Europos 
Lietuvio“ korespondentė, pasiėmusi su sa
vim net savo dar iš Lietuvos išgelbėtą foto 
aparatą. Diena buvo graži ir saulėta, to
dėl parodoje ypač daug žmonių. Kai įeini 
į halę, tai nosį vilioją skanūs kvapai: sū
rio, pupelių kavos, vyno, alaus, sviesto, šo
kolado ir t.t. Kiekviena valstybė, kiekvie
na prekių firma turėjo savo „stendą“, ir 
daug kur buvo kviečiama nemokamai pa
ragauti jų gaminių. Nusprendžiau pirmiau 
šia užeiti į vieną gražiausiųjų parodos ha
lių — Italijos ir Portugalijos stendus. Už
ėjau ir sustojau sužavėta, nes tikrai Por
tugalijos stendas buvo vienas iš pačių tur 
tingiausių ir gražiausių Lefoje. Skoningai 
dekoruotam stende didžiulėse pintinėse 
pripilta įvairiausių vaisių, kokie auga tik 
pietuose; toliau vyno buteliai, pupelių ka
va ir dar daug visokių viliojančių gėrybių. 
Mergaitės, apsirengusios Portugalijos tau
tiniais drabužiais, siūlo lankytojams pa
ragauti pupelių kavos arba vyno. Aš sto
vėjau galvodama, ar čia padaryti nuotrau
ką, ar ne, ir tuo metu pamačiau poną, ku 
ris tvarkėsi ant specialaus stalo padėtą fil 
mavimo aparatą. Pasirodo, jis ruošėsi suk 
ti filmą, o kai sužinojo, kad aš korespon
dentė ir dar lietuvė, pats paprašė mane 
dalyvauti šioje Portugalijos kino kroni
kai ruošiamoje filmoje. Jis supažindino 
mane su tos firmas atstovu ponu S. iš Li- 
sabono ir, žiūrėkite, mes net radom su juo 
bendrų pažįstamų Madeiros saloje. Tie pa
žįstami turėjo giminių Lietuvoje, ir aš ap
lankiau juos, kai su vyru prieš karą bu
vau Portugalijoje.

Kamermanas paaiškino mums, ką kas 
turi daryti. Mano „rolė“ buvo imti iš pin
tinės vieną po kito didelius melonus ir 
perduoti juos ponui S. Kai baigėsi filmavi 
mas, dar pašnekėjom su p. Antonio Alek
sandre Pareira da Silva, kuris yra Portu
galijos prekybinio gremiumo vaisių eks
portui generalinis sekretorius. Jis davė

LIETUVIŠKA KNYGA —
GERIAUSIA DOVANA 

Vaikams ir jaunimui:
A. Vaičiulaitis — Auksinė kurpelė — 

pasakų rinktinė, daug iliustracijų. Graži 
dovana. Kaina 30 šil.

St. Zobarskas — Lithuanian Folk Tales 
— daug iliustracijų, graži dovana anglų 
jaunimui — 33 šil.

S. Tomarienė — Saulės vestuvės — pa
sakos, iliustruota — 11 šil. 6 penai.

A. Rūta — Nunešk, upeli, žąsų vargus— 
iliustruota — 8 šil.

V. Nemunėlis —• Meškiukas Rudnosiu-
kas — iliustruota — 14 šil.
Suaugusiems:

SMEIGTUKAS — humoro, satyros žur
nalas, met. prenm. 18 šil., atskr. Nr. —3/6.

Mažoji Lietuva — paruošta Vakarų Stu 
dijų pastangomis — 1 s v. 16 šil. 8 penai.

J. Prunskis — Rinktinės mintys — visų 
tautų išmintis — 1 sv. 9 šil. 4 penai.

J. Prunskis — Mano pasaulėžiūra —kul 
tūrininkų rinkinys — 1 sv. 16 šil. 8 penai.

P. Jonikas ’■— Kovos metai dėl savosios 
spaudos — 1 sv. 16 šil. 8 penai.

K. Bradūnas — Morenų ugnys — poezi
ja — 14 šil. 8 penai.

J. Danielius — Amžinas gyvenimas — 
Psichologinė studija — 14 šil. 8 penai.

Periodika, liet, plokštelės, žemėlapiai, 
lietuviškos Kalėdinės atvirutės siuntinė
liai Lietuvon, paveikslai — Lietuvos vaiz
dai. Rašyti: Dainora, 49, Thornton Ave, 
London, W.4.

TAURAS
(sav. Ant. Briedis)

88, GOLDSMITH AVE., London, W.3.

DĖMESIO VOKIETIJOS 
LIETUVIAMS!

Arčiau gyvenantieji ir norintieji pa
matyti medžiagų pavyzdžius, gauti in
formacijų ar užsakyti standartinius 
maisto siuntinius (kurie gali būti pa
siųsti iki 44 svarų svorio) kreipiasi į 
Herr J. Venckus, Bruchmuehlbach 
/Pfalz, Scliiiesfach 65. Taipogi mes 
ieškome lietuvių, norinčių bendradar
biauti su mumis, iš kitų didesnių lie
tuviškų kolonijų.
Manchesterio ir apylinkės lietuviai, no 
rintieji pamatyti mūsų siunčiamų me
džiagų pavyzdžių, gauti kainoraščių ar 
informacijų, kreipiasi Į Mr. V. Leonas. 
4, Hampden Grove, Eccles, Manches
ter.
Mes greičiausiai (per 2 dienas) pa- 
siunčiame jūsų pačių supirktus siunti 
nius pagal jūsų pateiktas sąskaitas. 
Sąskaitą siunčiame pasiuntę siuntinį. 
Mokestis už patarnavimą yra tik £1. 

man savo adresą ir prašė atsiųsti jam vie 
ną numerį „Europos Lietuvio“. Nors jis ir 
nesupranta lietuviškai, bet jam vis tiek bū 
tų malonu nors žodį „Portugalija“ tenai 
perskaityti; paprašė perduoti linkėjimus 
redakcijai. Padovanojo man butelį gero 
portugališko vyno, ir mes išsiskyrėm.

Ėjau toliau. Žinoma, visko aprašyti ne
įmanoma. Labai gražiai buvo parodytas 
Šveicarijos kaimas. Ten paragavau viso
kių rūšių šokolado, ypač skanus buvo su 
medum. Kitose halėse gėriau pupelių ka
vą, ragavau visokių sriubų, bulvinių bly
nų ir t.t. Viena firma sakė man, kad per 
pirmąsias penkias dienas ji išdavė 2o.ooo 
lėkščių sriubos. Pupelių kavos tik viena 
firma išduoda nemokamai maždaug 15.ooo 
-20.000 puodukų kasdien. Olandijos sten
das per tris dienas išdavė 8oo svarų sūrio 
paragauti. Sūris skanus, ir daug ką gali
ma iš jo pagal olandiškus receptus pada
ryti. Vienas dalykas patraukia dėmesį, tai 
kaip ir su kuo jie sįjrį valgo. Štai kvadra
tinėje lėkštėje paruošti maži kąsniukai — 
mažas apie du cm pločio ir tokio pat sto
rio gabaliukas sūrio padėtas ant riekelės 
agurko, o viršuj dar marinuota vyšnia; 
ant graikiško riešuto gražiai palipdyta 
minkšto sūrio... Bet daugiausia nustebau 
pamačiusi gana didelę vynuogę, iki pusės 
perplautą, o į tą plyšį įdėtas gabaliukas 
sūrio... Taip, taip, tokie dalykai paduoda
mi prie cocktailio.

TIKROVĖ PATVIRTINA PRIEŽODĮ
Priežodis „girtas kaip šoferis“ Lietuvoje 

labai patvirtinamas praktikoje. Pats vi
daus reikalų ministeris (A. Gailevičius, da 
bar savo kompetencijoj turįs daugiau tik 
viešosios tvarkos ir administracijos prie
žiūrą, nes saugumo reikalai yra saugumo 
komiteto žinioj) sako, kad 83% visų Lietu 
voje užregistruotų auto nelaimių įvykę dėl 
girtų šoferių kaltės.

Pora būdingų pavyzdžių: (1) Šįmet, rug 
piūčio pradžioj, ties Pasvaliu, įgėręs šofe
ris vežė sunkvežimiu darbininkus prie sta

PAIEŠKOJIMAI

Visus, galinčius suteikti žinias apie že
miau išvardintus asmenis, prašome praneš 
ti LRK paieškojimų skyriui šiuo adresu: 
Lietuvos Raudonasis Kryžius, (14b) Reut
lingen, Gartenstr. 5, Germany.

Mižutavičius Pradas, s. Prano, gyveno 
Washington, USA.

Nargelavičius, advokatas iš Kauno.
Paliubinskienė Linda, gim. Puodžiūnai- 

tė, 1935 m. išvyko į Kanadą.
Paulauskas Pranas, s. Mykolo, gim. 

1892 (3?), gyveno Čikagoje.
Paplauskas Feliksas ir Aleksandras, gy

veno Čikagoje, USA.
Pliopa Vytas, g. 1922, gyveno 1953 m.: 

29 Rear Market Place, Romford, Essex, 
Anglija. \

Pranckūnas Otto, g. 1909 m.
Pranulis Ignas, gim. 1898 m.
Purlys Rapolas, g. 1917 m., gyveno Švei

carijoje, dabar USA (?).

JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTIEJI SIUNTINIAI
Į T.S.R.S.

Apmokestinimo licenzijas duoda

I. DINERMAN & Co. Ltd.
93/7, REGENT STREET, LONDON, W.l

Tel.: REGent 0850

Maskvos Inturisto įgaliota nuo 1948 metų.
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NORI PADĖTI >

ga žiemos metu artimiesiems Lietuvoj
> ar kitur? Pasinaudok patirtim ir prieinamom 5>
> kainom seniausios šioje srityje veikiančios
Q firmos. Mes taip pat persiunčiam pačių pirkė- X

jų supirktas prekes garantuodami pristatymą. «£ 
Nepamiršk ir vaistų ir rašyk mums su pasiti- z* 
kėjimu ir be jokio įsipareigojimo. Q

£ P AU SIPPL1 CENTRE LTD ?

8a Thurloe Place, London S.W.V x -

Danijos skyrius vienas didžiausių. Ten 
kepamos vištos, tyso didfeli bekonai, pri
krauta visokios rūšies mėsų, daugybė kiau 
šinių! Bet patys įdomiausi yra. Danijos 
sumuštiniai — smoerrebroed. Prie šito 
stendo nuolat stovi minia žmonių ir lau
kia savo eilės. Ne, čia nemokamai ragauti 
nieko neduoda, bet gali už DM 3 pirkti 2 
sumuštinius. Tai nebrangu, nes tai, ką ga
vau, man užteko pietums ir vakarienei. 
Smoerrebroedų yra įvairiausių rūšių, sa
ko, net apie 3oo. Vienas tų mano smoerre
broed — tai riekutė duonos, gana storai 
aptepta sviestu. Sumuštinį ruošusi panelė 
sakė, kad sviesto reikia tiek tepti, jog kan 
dant būtų matyti dantų pėdsakai. Jeigu 
teptum mažiau, tai duona viena neatlaikys 
tai; kas ant jos bus padėta. O ji uždėjo 
man dar 5 didelius gabalus kiaulienos, 
tarp jų įdėjo salotą, ant saloto —- pamido- 
rų, o ant jų — virtų kiaušinių, ir viskas 
dar apibarstyta visokiais žaliais priesko
niais, kaip svogūno laiškai ar majoranas. 
Antrasis smoerrebroed — tai beveik pusė 
keptos vištos su agurkais, juodomis sly
vomis, salotais ir visokiais papuošimais. 
Visa tai buvo sudėta man į tam tikrą kar
toninę dėžutę su rankena. Panelė davė 
man dar kelis spausdintus receptus ir pa
tarė, kad iš pradžios, namie darydama 
smoerrebroedus, į juos nedėčiau daugiau 
kaip 10-12 dalykų... Bet tie mano pirktie
ji buvo skanūs ir gražiai atrodė. V.F.

tybos, važiavo pergreit, įvirto į griovį, sun 
kiai sužeidė keturis darbininkus, sudaužė 
sunkvežimį; (2) Ties Pagėgiais, girtas šo
feris posūkyje įvertė į griovį visą ekskur
siją — du žmonės užmušti, 9 sunkiai su
žeisti.

Tokie įvykiai pastaruoju laiku pradėti 
minėti propagandiniuose straipsniuose, 
kur raginama kovoti su automobilių nelai
mėmis ir ypač su šoferių girtavimu, šiaip 
jau apie tokius įvykius spaudoje neprane
šama. (LNA)

Pudimat Marta.
Puteinaitis Petras, 1920 m. gyveno Loui

siana mieste, USA.
Račkauskas Pranas, žmona Marija ir 4 

dukterys, dingo 1944 m.
Radvinauskas (ienė) Trakseda, iki 1939 

m. gyveno New Yorke, USA.
Renkys Gustavas, pask. adr.: 1225 F

Camp I, 1115 DP Ass. C. BAOR, Anglija.
Rimkienė Ona, apie 72 m., iš Tauragės 

apskr., gyveno Čikagoje, USA.
Rušaitė Elena, g. 1928 m., 1944 m. prie

varta išvežta į Vokietiją.
Rutka Motiejus, išvyko 1944 iš Šakių.
Rutkauskas Matas, žmona Ona ir duktė 

Adelė, gyveno Čikagoje.
Saldukas (ar Sadukas) Juozas, g. 1912.

III.8 Marijampolėje.
Sarpalius Jonas ir sūnus Leonardas, bu

vo Anglijoje, laiškai grįžo.
Savickas Romualdas, g. 1924, iki 1946 

gyveno Itzehoe-Holst.
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Erdmonui Simonaičiui 70 metu Pasternako premija ir jo romanas
(E) Kai žmogus sulaukia 70 metų, iš 

kurių daugiau kaip 50 buvo pašvęsta lie
tuviškam reikalui — jis gali su vidujiniu 
pasitenkinimu tarti: gyvenau savo gyveni
mą prasmingai. Kai E. Simonaitis š.m. spa 
lio 31 d. šventė 70 metų sukaktį, jis tuo la 
biau galėjo tarti: Gyvenau visą savo gy
venimą Lietuvai.

Mažosios Lietuvos lietuvininkų sūnus 
jau iš pat jaunų dienų pastebi ypatingą 
savo .tėviškės padėtį — tarp dviejų tauty
bių. Kaip Vydūnas, Jankus, Zauniai, Va
nagaitis, Dr. Gaigalaitis, Gailiai ir eilė ki
tų, jis anksti išgirsta ir paklauso savo lie
tuviškos tėviškės balsą ir lieka ištikimas 
tam prigimto kraujo balsui visą amžių, 
nors svetimos bangos skalauja kraštą ir 
žmones.

Tilžė — lietuviškas židinys prieš pirmą
jį karą, Klaipėda — ne tik Lietuvos, bet ir 
lietuviškumo uostas tarp tų dviejų karų, 
tai Simonaičio veiklos stambiosios bazės. 
Būdamas Klaipėdos kr. direktorijos nariu 
ir vėliau jos pirmininku, įkopia į pačią 
aukščiausią autonominio krašto adminis
tracinę vietą.

Tačiau koks permainingas Klaipėdos kr. 
likimas, tokie permainingi ir Erdmono Si
monaičio pergyvenimai.

Kraštas, kuriam atidavė geriausius savo 
amžiaus metus, atplėšiamas nuo Lietuvos. 
Simonaitis, palikęs savo namelius Klaipė
doje, turi kartu su daugeliu kitų lietuvių 
veikėjų išeiti iš savo tėviškės, kraustytis į 
Didž. Lietuvą. Kyla karas, į Lietuvą'įžy
giuoja Hitlerio kariuomenė, ir iš paskos 
seką gestapininkai Simonaitį suima, tam
po po kalėjimus, po kacetus. Iš tėvų pavel 
dėto atsparumo dėka laimingu būdu iš

A. Bučys 
TADA...

(Lapkričio 23 minint)

Tada sukilo Balto Vyčio, 
Lyg kad iš pasakų, kariai. 
Iš miestų ir iš kaimo grįčių x 
Pulkų pulkai, būrių būriai.
Nereikalavo menko, grašio, 
Juos vedė kraujas jų pačių, — 
Jie patys didžią auką nešė, 
Jie nešė Laisvę ant pečių.
Be laurų ir be skundo klupo, 
Jų daug suklupo mirtinai, — 
Bet jie gyvi tarp musų lūpų, — 
širdy nemiršta milžinai.
Paminklą jiems pastatėm kuklų 
Iš paprasčiausių akmenų, 
Bet mums jis priminė stebuklą, 
Sukurtą karžygių anų.
Kas vakarą prie jo, kaip maldai, 
Trispalvės linko ir minia.. 
Jokia širdis nesusivaldė, 
Ir akys drėko nežinia...
Minėdami jų žygį drąsų, 
Kartojame mes jų vardus, — 
Paminklas gyvas musų dvasioj 
Tvirtesnis už granitą bus.

vengia mirties, 1945 m. išeina gyvas į 
laisvę.

Pokario suirime Simonaitis pasidaro vie 
na iš tų uolų, aplink kurias ima tvarkytis 
lietuvių tremtinių gyvenimas Vakaruose. 
Iš griuvėsių, ašarų ir kraujo atsikuria M. 
Lietuvos Taryba. Ir kas kitas, jei ne Simo
naitis yra jos priešakyje, remdamasis Ma
žosios Lietuvos žmonių pasitikėjimu.

Jis, kuriam kacete esant retai kas ga
lėjo padėti, padeda tūkstančiams savo tė
viškės krašto žmonių pergyventi tremties 
ir bado metus, taria už juos žodį.

Visą laiką rūpinasi Maž. Lietuvos lietu
vių laikraščiu, Vakaruose atgaivinto „Ke
leivio“ likimu, išlaikymu.

Nors daug nukentėjęs nuo tautinės ne
apykantos apsireiškimų, kurie stengiasi 
jam net iki senatvės kenkti, jis atsižada 
bet kokio kerštingumo, stengiasi skleisti 
tolerancijos jausmus. Kas nesuprastų, kad 
tai Vydūno žmoniškumo šviesos atspin
džiai!

Ne tik Mažosios Lietuvos žmonių, bet ir 
bendrosios lietuvių tautos dalies, atsidūru- 
sios užsienyje, pasitikėjimo dėka Simonai
tis įeina į Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą. Vliko Kontrolės Komisijos nario 
pareigas eina iki šios dienos. PLB Vokie
tijos Krašto Taryboje, jos valdomuose or
ganuose yra visą laiką.

Savo tėviškės reikalais vyksta po karo 
į Ameriką, klebena net į Vašingtono duris, 
dėsto JAV vyriausybei lietuviškąsias pro
blemas.

Sukaktuvininką Erdmoną Simonaitį, vi
są amžių atsidavusį Lietuvai, nuoširdžiai 
sveikina lietuviai visuose pasaulio kraš
tuose ir linki jam sulaukti Lietuvos laisvės 
dienos.

Nobelio literatūros premija šiais metais 
paskirta sovietų rašytojui Borisui Paster
nakui už romaną „Daktaras Živago“. Tuo 
metu, kai Vakarų Pasaulis žinią apie pre
mijos paskyrimą sutiko su pasitenkinimu 
ir sveikino Nobelio laureatą, T. Sąjungo
je tai sukėlė audrą. Sovietų radijas ir 
spauda iš karto tylėjo, paskui susigriebė 
ir pradėjo pulti. Pirmoji prašneko Litera- 
turnaja Gazeta, pabrėždama, ka‘d veikalas 
yra autoriaus - mėgėjo darbas, nešvarus, 
silpnas ir bevertis romanas, priešso višti
nės propagandos ginklas. Nobelio premijos 
pripažinimas Pasternakui esąs tarptau
tinės- reakcijos pasireiškimas. „Veikalo au
torius Pasternak, apšmeiždamas mūsų tė
vynę, jau seniai yra atpratęs kalbėti tiesą. 
Jis nenorėjo matyti nei įvykusių permai
nų, nei krašto pažangos, kurią viešai pri
pažino ir svetimi bešališki stebėtojai, kaip 
ponia Ruzvelt, Cyrus, Eaton, Rockwel, 
Kent ir daugelis kitų. Šiandien Pasternak 
yra įgijęs pasaulinę reputaciją tų, kurie 
išnaudoja kiekvieną progą šmeižti TSRS 
ir mūsų socialistiniam režimui. Bet reika
linga pasirinkti tarp tų, kurie komunizmą 
stato, "arba tų, kurie šią pergalės eiseną 
nori sustabdyti. Pasternak pasirinko. Jis 
pasirinko gėdos ir negarbės kelią. Ir todėl 
laukia šis atgimęs Judas —■ „Daktaras Ži
vago“ negarbingo galo, o autorius, susi
lauks tautos papeikimo“.

Po Literatrn. Gazetos savo balsą pakėlė 
iiį komunistų partijos oficiozas Pravda. Jo 
je D. Zaslavskis rašė: „Įtūžęs miesčionis 
davė valią savo kerštingam pykčiui. Jis 
stengėsi apjuodinti visa nauja, ką atnešė 
revoliucija, pateisinti ir išaukštinti visa 
sena, kas prieš revoliuciją, iki pat balta
gvardiečių lyg kažkokių šventųjų atvaiz
davimo. Užsieniečiai matė, kad Pasterna
kas labai puikiai gyveno, tarybinę duoną 
valgydamas, aprūpintas viskuo, kas būti
na, gauna didelius honorarus už klasikų 
vertimus, kad jis turi savo ■ didelį vasar
namį ir kad iš viso bet koks Vakarų Euro
pos arba amerikiečių rašytojas galėtų pa
vydėti jam jo padėties.

Visa savo veikla Pasternakas patvirti
na, kad mūsų socialistinėje šalyje, apimto
je šviesios komunistinės visuomenės suku 
rimo patoso, jis — piktžolė“, baigia Prav- 
doje savo straipsnį Zaslavskis.

Maskvos radijas pirmiausia užsipuolė 
Švedų Akademiją. Pranešimas baigtas Ru
sų Rašytojų Sąjungos tekstu, pagal kuri 
Pasternakas pašalinamas iš rašytojų sąjun 
gos ir iš jo atimamas „Sovietų rašytojo“ 
titulas.

Gavęs Švedų Akademijos pranešimą 
apie'Nobelio premijos pripažinimą, Paster 
nakas pasiuntė Akademijai padėkos tele
gramą: „Labai dėkingas, sujaudintas, pa
gerbtas, nustebintas, sumišęs — Paster
nak“.

Pasikalbėjime su UPI korespondentu 
Maskvoje Henry Šapyro, Pasternakas pa
reiškė viltį nuvykti į Stockholmą ir asme
niškai padėkoti už premiją. Vėliau Švedų 
Akademija pranešė, kad jis atsisakė pre
mijos.

Įdomu pažymėti, kad Nobelio premija 
už fiziką irgi pripažinta 3 rusų mokslinin
kams, bet čia jau kita giesmė. „1958 m. 
Nobelio premijos pripažinimas 3 rusu 
mokslininkams yra naujas įrodymas aukš 
to įvertinimo darbo rezultatų, kurių pasįe-

kė sovietų gamtos mokslininkai“, rašė ta 
pati Pravda.

Kas gi per veikalas šis ,Daktaras.Živa
go“ ir kodėl jis taip puolamas? Tar. Są
jungoje jis negalėjo būti išleistas. Dar pra 
eitais metais Pasternakas davė jo rankraš 
tį vienam italų komunistų leidėjui. Į Itali
ją buvo komandiruotas rašytojas A. Suri
kov, kuris ir prašydamas ir grasindamas 
stengėsi sutrukdyti romano spausdinimą, nas, išgirdęs šį žodį, susiraukia ir nukrei

pia kalbą kitur. Mat, mūsų vaizduotėje šis 
žodis pasirodo vilkįs ašutine ir nešinąs bo

bet leidėjas, nors ir komunistas, nesuti
ko sustabdyti darbo. Italų laida susilaukė
didelio pasisekimo, ir dabar romanas jau 
išverstas ar verčiamas ir į kitas europines 
kalbas (šiomis dienomis išeina suomių 
kalba).

Romano centrinė figūra tai Dr. živago 
— priešrevoliucinių ir revoliucijos įvykių 
dalyvis ir liudininkas, gyvenęs iki dvide
šimtųjų metų pabaigos. Tai rusų inteligen 
tijos įkūnijimas su visomis jos gerosiomis 
ir blogosiomis savybėmis. „Socialistinę re
voliuciją“ jis sutiko su dideliu entuziaz
mu: j; apgavo skambūs šūkiai. Bet greit 
revoliucijos praktika įgąsdino daktarą, ir 
jis, įsižiūrėjęs į bolševizmo dvasią, šitaip 
prašneko:

„Kai aš girdžiu apie gyvenimo pertvar
kymą, netenku sąvaldumo ir grimztu į ne
viltį. Gyvenimo pertvarkymas! Taip gali 
protauti žmonės, kurie gal ir matė vaiz
dus, bet nė sykį nepatyrė gyvenimo, nepa
juto jo dvasios, jo sielos. Jiems gyvenimas, 
be jų didžiameistriškos rankos pridėjimo, 
tai dribsnis grubios medžiagos, kurią jie 
privalo perdirbti. Bet gyvenimas nėra me 
džiąga, daiktas“;

Kitur Dr. Živago kalba:
„Revoliucijos pradžioje, kai pagal 1905 

m. patyrimą buvo bijoma, kad ir šį kartą 
revoliucija bus trumpalaikis įvykis švie
suomenės istorijoje ir plačiųjų masių ne
palies, buvo stengtasi visomis išgalėmis pa 
veikti, surevoliucinti, sudrumsti ir - supiu- 
dyti liaudį. Pirmomis revoliucijos dieno
mis tie, kurie be jokios' agitacijos žvėrišku 
žiaurumu ir neapykanta metėsi prieš inte
ligentus, ponus ir karininkiją, buvo vadi
nami reto atvejo kairiaisiais inteligen
tais ir buvo be galo branginami. Jų nežmo 
giškumas buvo aiškinamas klasinio sąži
ningumo stebuklu, barbariškumas — pro- 
letrarišku tvirtumu, revoliucinio instinkto 
pavyzdžiu“.

Dr. Živago miršta 1929 m. Po jo mirties 
ta Rusijos gyvenimą išsakančio filosofo 
vieta romane atitenka Dudorovui.

Veikalas baigiamas DudoroVo ir Gordo- 
no jausmų išreiškimu. Susenę ir perėję ka 
ro ir revoliucijos ugnį, daktaro Živago 
draugai atsiduria Maskvoje. „Palaiminta 
ramybė už šį šventąjį miestą, už visą že
mę, už šios istorijos dalyvius ir jų vaikus, 
išgyvenusius iki šio vakaro, pamažu skver 
besi į jų širdis ir apgaubė juos negirdėta 
laimės muzika“...

Taip ramiai baigiasi istorija, kuri pašau 
lyje, ypač Rusijoje ir visoje Tarybų Są
jungoje sukėlė didžiulį triukšmą.

(E) Daukanto 165 gimimo meti
nes paminėjo ir Vilniaus'radijas, žinoma, 
savaip aiškindamas to Lietuvos istoriko ir 
gyvenimą ir veiklą.

Kelias į sielos Taborą
Vienas iš nesuprastų ir nemėgiamų žo

džių pasaulio žodyne yra „atgaila“. Nevie-

tagu rankoje. Graikiškasis žodis „meta- 
noia“ vartojamas Naujame Testamente, 
slepia tikrąją atgailos prasmę ir turinį. 
Tai reiškia dvasios persimainymą, atgimi
mą, atsinaujinimą. Ir dieviškasis Evange
lijų reikalavimas — „darykite atgailą, nes 
kitaip pražūsite“ — supranta ir laukia siė 
los persimainymo, atgimimo, atsinaujini
mo. Žmogus, gyvendamas sunkioje nuodė
mėje, turi prisipažinti, kad jo pašliję san
tykiai su Dievu yra gili tragedija, nuolat 
kankinanti jo sąžinę. Jis aiškiai mato, kad 
jo siela skęsta sugedimo pelkėje, o jo šir
dis — tamsus ir stovintis vanduo. Jis gir
di savo proto ir valios duetą: „Daryk at
gailą: tegul tavo siela persimaino, kaip 
Viešpats ant Taboro“. Juk esi matęs mir
tinus priešus, ilgus metus gyvenusius kru
vinoje nesantaikoje, apsikabinančius susi
taikinimo ženklan. Taikos angelas paliečia 
jų sielas, ir jų širdys nurimsta, kaip kūdi
kis prie motinos krūtinės. Vyro ir žmonos 
pyktis sutirpsta atlaidžiame jų pasibučia
vime, ir šalti namai vėl tampa jų laimės 
rojumi.

Daugeliui mūsų tenka prisipažinti, kad 
po ilgos eilės metų mūsų religinis gyveni
mas tebėra vaikų žaismas pajūrio smėly
je. Mums trūksta vidinės ugnies, kuri jkai 
tintų gerus norus veiklios valios karščiu. 
Mums reikia atgailos — sielos atgimimo. 
Reikia nusisukti nuo vidutiniškumo ir at
sigręžti į Dievą visu sielos rimtumu.

Kristūs įspėjo savo mokinius nesekti fa
riziejais, kai jie pasninkaudami suraukda 
vo veidus,- kad visas miestas žinotų jų do
rybę; kai jie fariziejai, pasikvietę trimi
tininkus, dalindavo elgetoms išmaldą, kad 
praeiviai matytų jų gailestingą širdį ir dos 
nią ranką. Todėl prisipažinti nusidėjėliu 
prieš žmones nereiškia viešoje vietoje per 
skaityti savo nuodėmių sąrašą arba kiek
vienam prisistatyti: , Tamsta, esu nusidė
jėlis“. Tai būtų pigus nuolankumas, gal 
įmantri išdidumo forma. Prisipažinti nusi 
dėjėliu reiškia pripažinti faktą, kad mes 
visi esame reikalingi Dievo pagalbos. Tik 
tada žmogus tampa žmogui uostas, užuo
vėja, paguodos namai. Prisipažinti nusidė 
jėliu reiškia klaidas pripažinti klaidomis, 
bet teismą palikti Dievui, žinančiam visas 
priežastis ir motyvus. Tada žmogus prade
da reikalauti iš savęs daugiau negu iš ki
tų. Tokiu būdu jis tampa bendrosios lai
mės kūrėjas, griovikų skaičių sumažinęs 
viena atgimusia širdimi.

Bruno Markaitis, S.J., „Širdies Gelmė“,
1958.

PAMALDOS
BRADFORD — lapkričio 30 d., 12.30 vai.

LEEDS — lapkričio £0 d., 3 vai. p.p.

J. VARČIUS

HITLERIS
IR JO GENEROLAI

9. Stebuklingas išsigelbėjimas
'Po sprogimo pirmasis atsipeikėjo Keite- 

lis, kuris tuoj sušuko: „Kur yra fiureris?“, 
ir pro tirštus dūmus nužingsniavo ten, kur 
stovėjo Hitleris.

Hitleris tik per stebuklą išliko gyvas. Jo 
gyvybę apsaugojo pik. Brandt, kuris nesą
moningai koja pastūmė paliktąjį portfelį 
giliau po stalu. Portfelis atsidūrė po ta cen 
trine stalo dalimi, kuri apsaugojo Hitlerio 
kūną nuo bombos sprogimo pilnos jėgos. 
Po sprogimo Hitleris atrodė baisiai. Jo 
plaukai buvo apsvilę, jo kairioji ranka pa- 
ralyžuota, dešinė koja stipriai apdegusi, 
abiejų ausų bubneliai sužaloti. Jo kelnių 
kiškos buvo nuplėštos iki diržo, ir sunkūs 
medžio gabalai, nuo stogo krisdami ant nu 
garos, nuplėšė drabužius ir sužalojo kūną.

Hitleris manė, kad jie buvo bombarduo
ti iš lėktuvų. Vėliau galvojo, kad bomba 
buvo įmesta iš lauko pro langą arba padė
ta po grindimis. Pasakoja, kad po sprogi
mo jis laikėsi labai šaltai. Padedamas 
Keitelio, Hitleris sunkiais žingsniais pali
ko sugriautąjį baraką ir nužingsniavo į 
nuolatinį savo būstą. Jo liūdna išvaizda 
priminė tragišką Vokietijos likimą.

Tuo tarpu su Stauffenbergu atvykęs ka
rininkas Haeften, iš vyr. karo būstinės ap
saugos viršininko gen. Erich Fellgiebel ga
vęs automobilį, pasiruošęs laukė* savo 
draugo.

Gen. Fellgiebel šiame pasikėsinime taip 
pat vaidino labai svarbų vaidmenį. Jo pa
reiga buvo telefonu pranešti gen. Itn. 01- 
bricht į karo ministeriją Berlyne apie įvy
kusį atentatą ir išjungti vyr. būstinės visą 

apsaugos sistemą, kad tuo atveju, jei aten 
tatas visu šimtu nuošimčių nepasisektų, 
Hitleris ir jo bendradarbiai būtų atskirti 
nuo išorinio pasaulio, o sąmokslininkai tu
rėtų pakankamai laiko Berlyne užimti vai 
džios įstaigoms.

Stauffenbergas sėdo į automobilį ir sku
bėjo išvykti už stovyklos ribų. Jis matė iš 
konferencijos barako kylančius dūmus ir 
liepsnas. Jis girdėjo šauksmus ir riksmą. 
Kai automobilis pajudėjo, jis buvo įsitiki
nęs, kad Hitleris tikrai žuvo. Jo automobi 
lis buvo sustabdomas prie kiekvieno bara
ko, nes stovykloje buvo paskelbta pavo
jaus padėtis. Bet Stauffenbergas prasiver
žė pro visas kontroles, akiplėšiškai tvirtin 
damas, kad jis turįs Hitlerio įsakymą tuč 
tuojau skristi į Berlyną. Taip jis laimin
gai atvyko į Berlyno aerodromą apie 3 vai. 
15 min. su džiaugsmu širdyje, kad jo „mi
sija“ pasisekė.

Stauffenbergo džiaugsmas ir įsitikini
mas buvo toli gražu nepagrįstas. Viena, 
Hitleris liko gyvas, o antra — gen. Fellgie 
bei neišpildė jam uždėtosios pareigos. Sun 
ku pasakyti, ar jis neteko nervų, pro savo 
įstaigos langą pamatęs nedidelę Sužeist..- 
jų procesiją, pajuodavusią ir kruviną, va
dovaujamą Hitlerio ir Keitelio, o gal jis 
dėl kurių nors techniškų kliūčių negalėjo 
susisiekti su sąmokslininkais Berlyne. Vi
są nesėkmės paslaptį gen. Fellgiebel nusi
nešė į kapus, nes jis tuojau buvo sušaudy
tas. Apie įvykusį atentatą joks telefoninis 
pranešimas nepasiekė sąmokslininkų Ber
lyne.

Manoma, kad jei konferencija būtų vy

kusi tame pačiame bunkeryje, kaip ir 
anksčiau, tai bombos sprogimo efektas bū
tų buvęs didesnis ir vargu kas būtų likęs 
gyvas, nes sprogimo jėga būtų susikoncen
travusi tarp stiprių bunkerio sienų. O len
tinio barako sienos sumažino bombos vei
kimo galią, nes sprogimo jėga nerado tin
kamos atatrankos. Gen. Fellgiebel padary
toji klaida turėjo katastrofiškų pasekmių 
visiems sąmokslininkų planams ir jų pa
čių gyvybėms. Šis nepavykęs atentatas dar 
labiau sutvirtino Hitlerio fanatišką įsiti
kinimą, kad jis yra Apvaizdos vokiečių 
tautai skirtas fiureris ir kad tik jis vienas 
tegali nuvesti Vokietiją į galutinę pergalę.
10. Mirtimi paženklintas susitikimas

Beveik tuo pačiu metu, kai Stauffenber
go lėktuvas nusileido Berlyno aerodrome, 
Hitleris, įsisupęs į didelį apsiaustą, nepai
sant karštos dienos, Goerlitz geležinkelio 
stoties perone laukė atvykstančio Mussoli 
nio. Jo veidas buvo išblyškęs, kairioji ran
ka parišta, plaukai rūpestingai sušukuoti, 
kad paslėptų apdegimo žymes. Tačiau 
jo pasisveikinimas su Duče buvo širdin
gas, ir veido šypsena maloni.
o Paskutinių dešimties metų bėgyje šis 
dviejų diktatorių susitikimas buvo šalčiau 
sias ir apatiškiausias. Tai buvo mirtimi 
paženklintas susitikimas. Romos - Berlyno 
ašis, kurią abu jie sukūrė, buvo jau su
laužyta. Mussolinis buvo išgelbėtas iš prie 
šo rankų Hitlerio parašiutininkų. Šiuo me
tu jis iš Hitlerio malonės ėjo tik Lombardi 
jos gauleiterio pareigas. Jo pageltęs ir su
lysęs veidas, į viršų išsikišęs plikas pakau 
šis ii' vargingai atrodanti figūra niekam 
nepriminė to žmogaus, dėl kurio jaudinosi 
visa Europa.

Vykstančios tragedijos šešėlyje susitiko 
šie buvę pasaulio galiūnai paskutinį kartą. 
Hitleris parodė savo svečiui vykusio aten
tato vietą ir garsiai aiškino jam^ kad gir
dėtų jo palydovai: „Jei aš čia stebuklingai 
išvengiau mirties, tai esu tikras, kad didy
sis likimas, kuriam aš tarnauju, padės nu

galėti visus sunkumus ir pagaliau bus pa
siektas triumfalinis laimėjimas“.

Tuo pačiu metu vyr. būstinėje skambė
jo visi telefonai, perduodami Hitlerio įsa
kymus. Hitleris įsakė Himleriui tuojau iš
aiškinti Berlyne šio sąmokslo iniciatorius 
ir vadus. Himlerio pranešimas buvo lau
kiamas su nervišku nekantrumu, nes nie
kas dar nežinojo, kas vyksta Berlyne. Tuo 
tarpu Hitlerio pataikūnai, išgirdę apie ne
pavykusį sąmokslą,, skubėjo pareikšti jam 
užuojautą ir ištikimybę, kad kartais ne
būtų įtarti.

Bormanas buvo drauge su Hitleriu. Doe- 
nitzas tuojau atskrido iš Berlyno. Netru
kus atvyko ir Ribbentropas. Goeringas, 
kurio santykiai su Hitleriu jau buvo šalti, 
atvyko specialiu traukiniu ir nekviestas 
įžengė į Hitlerio kabinetą. Jie visi su Hit
leriu, Mussoliniu ir maršalu Grazianiu su
sėdo išgerti arbatos.

Tai buvo liūdnos vaišės. Hitleris su ap
degimo žymėmis sėdėjo tylus ir niūrus, 
nuolat čiulpdamas spalvotas tabletes, ku
rias jam parūpindavo jo asmeniškas gydy
tojas Dr. Theo Morell. Mussolinis taip pat 
prisiderino prie šios apatiškos ir slegian
čios aplinkos, ir jo veide atsispindėjo di
delis rūpestis ir neviltis. Tik jo palydovas 
maršalas Grazianis bandė juokauti, pasa
kodamas įvairias Afrikos karinių operaci
jų istorijas. Bet ir jis netrukus nutilo, ne
radęs dėkingų klausytojų.
"Kai vėl buvo prisimintas sąmokslas ir 
bandyta ieškoti tos visos nelaimės priežas
čių, tai susirinkusieji vadai pradėjo vie
nas kitą kaltinti. Ribbentrop ir Doenitz kai 
tino armijos vadus už Vokietijos išdavi
mą ' Anglijai. Keiteliui bandant apginti 
juos, Goeringas tuo pasinaudodamas iš
vystė žodžių ofenzyvą prieš Ribbentropą, 
bet ir pats pakliuvo po karšta admirolo 
Doenitz žodžių ugnimi dėl oro laivyno 
klaidų. Ginčuose nepalankiai buvo palies
tas ir 1934 m. birželio 30 d. kruvinas ge
nerolų valymas, kurį pradėjo pats Hitleris.

asmeniškai sušaudydamas gabius, bet jam 
nepalankius generolus.

Besiklausant šių kalbų, staiga dingo Hit 
lerio šaltumas ir susivaldymas, kurį jis pa 
rodė po atentato susitikdamas su Musso
liniu. Jis pašoko ant kojų, šaukdamas per
bėgo kambarį ir atrodė kaip įsiutęs žvė
ris, ieškąs aukų. Jis karštligiškai šaukė, 
kad išnaikinsiąs išdavikus iki pat šaknų, 
likviduodamas su jais jų žmonas ir vaikus. 
Nė vieno nebūsią pasigailėta, nė vieno ku
ris bandys pakelti ranką prieš jį, dieviš
kosios Apvaizdos pasirinktą tvarkyti pa
saulio likimui.

Srovė prakeikimų, kuriuos Hitleris svai
dė lakstydamas po kambarį, buvo per
traukta, bet nesustabdyta telefoninių pra
nešimų iš Berlyno. Jis pats, pašalinęs te
lefonistą, rėkdamas pakeltu balsu į telefo 
no ragelį, davė įsakymus savo ištikimiems 
esesininkams sušaudyti be teismo kiekvie 
ną įtartą dalyvavusį sąmoksle asmenį.

Pagaliau perdegė ir Hitlerio karštis. 
„Vokiečių tauta", jau apatiškai kalbėjo 
Hitleris, „nėra verta mano pasiaukojimo. 
Nė vienas neįvertino tai, ką aš jai esu pa
daręs“.

Ir aukštieji nacių pareigūnai aprimę 
apatiškai sėdėjo su savo svečiais italais. 
Netrukus Goeringas vėl užvedė kalbą apie 
jo vadovaujamo oro laivyno laimėjimus. 
Doenitzas priminė apie jūrų laivyno per
gales, o Keitelis liaupsino armiją. Bet ne
trukus vėl Goeringas susikirto su Ribben- 
tropu, ir jų balsai vėl aštrėjo. Kai Goerin
gas pradėjo grasinti oponentui savąja mar 
šalo lazda, Ribbentropas pradėjo' šaukti: 
„Mano vardas yra von Ribbentrop". Išsi
gandę ir susijaudinę italai, lydimi SS ry
šių karininko, spruko neatsisveikino pro 
duris, ir jų išvykimo niekas net nepaste
bėjo. Taip liūdnai baigėsi Mussoiinio pas
kutinis vizitas, kurio metu išryškėjo neiš
vengiamai besiartinanti katastrofa ir tra
giška diktatoriams karo pabaiga.

, (Bus daugiau)
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PROFESIONALAI LAIMI
| ŽVAIGŽDĖS IR JŪS

KAIP TAI JUMS SEKANČIAI SAVAITEI NUMATO LAUMĖ
SKORPIJONAS (gimusioms tarp spalio 
24 d. ir lapkričio 23 d.):

Vykdyk drąsiai naująjį sumanymą. Nu
stebsi susilaukęs netikėtų pajamų. Laisva
laikiu pradėk domėtis kuo nors. — Laimin 
gi skaitmenys: 6, 24.
ŠAULYS (lapkričio 24 — gruodžio 22):

Draugas suteiks jums ypatingų paslau
gų. Būk tikras — naujas sumanymas pa
siseks. Būk pasiruošęs pagelbėti mylimam 
asmeniui. — Laimingi skaitmenys: 3, 21. 
OŽYS (gruodžio 23 — sausio 20):

Numatomi nuostoliai ir nemalonumai. 
Būk taktiškas ir neįkyrus draugams savai 
tės gale. — Laimingi skaitmenys: 12, 28. 
VANDENIUS (sausio 21 — vasariol9):

Nedelsk — skubūs veiksmai apsimokės. 
Būk atidus su savo artimaisiais. Nenau
dok tokių spalvų, kurios slegiamai veikia 
juos. — Laimingi skaitmenys: 10, 30.
ŽUVYS (vasario 20 — kovo 20):

Nemalonūs naminiai reikalai pasitaisys, 
jei mokėsi palenkti savo partnerį sutikti 
su savo nuomone. Pasikliauk savo sveiku 
protu visuose veiksmuose. — Laimingi 
skaitmenys: 19, 23.
AVINAS (kovo 21 — balandžio 20):

Mažos išlaidos pataisys blogą nuotaiką. 
Gera savaitė tvarkyti finansams. Links
mos naujienos iš svetur. — Laimingi skait 
menys: 8, 14.

BULIUS (balandžio 21 — gegužės 21):
Sėkminga savaitė bizniui. Šeima ir arti

mieji draugai suteiks jums ypatingo 
džiaugsmo. Nepatartina lošti iš pinigų. — 
Laimingi skaitmenys: 1, 27.
DVYNIAI (gegužės 22 — birželio 21):

Neprisiimk naujų pareigų, nepasitaręs 
su kitais. Neatsargiai pasakyti žodžiai ga
li sukelti audrą namuose.—Laimingi skait 
menys: 4, 22.
VĖŽYS (birželio 22 — liepos 23):

Planuok naujus ėjimus biznyje. Atsar
giai su draugais — jie stengsis nuvesti jus 
blogais keliais. — Laimingi skaitmenys: 
9, 18.
LIŪTAS (liepos 24 — rugpjūčio 23):

Pasisekimas piniginiuose reikaluose. Ne 
malonumai keliaujant — geriau atidėk ke 
lionę tolimesniam laikui. Nesiginčyk su 
oficialiais asmenimis. — Laimingi skait
menys: 5, 7.
MERGELĖ (rugpjūčio 24 — rugsėjo 23):

Gera proga pasilinksminti. Kasdienis 
darbas vyks sėkmingai. Apsipirkti pasi
seks sklandžiai. — Laimingi skaitmenys: 
2, 20.
SVARSTYKLĖS (rugsėjo 24 — spalio 23):

Nelaukta žinia labai sujaudins ir, gal 
būt, privers keliauti. Jei esi labai užimtas 
darbais', bent tvarkingai maitinkis, nes ga
li staiga sveikata sušlubuoti. — Laimingi 
skaitmenys: 11, 13.

BEŽDŽIONĖS KELNĖS
Jugoslavijoje atsidūrė teisman kaimie

tis, kuris mėgo šviesias, rėkiančias drabu
žių spalvas ir pavogė beždžionės kelnes.

Nuėjo jis į cirką, kurio programoje pasi 
rodė margom kelnėm aprengta šimpanzė. 
Jam patiko tos kelnės, ir naktį jis įlindo 
cirkan, susirado šimpanzės gardą, o šalia 
miegančios beždžionės padėtas tas kelnes. 
Rytą jis išdidus jau vaikščiojo kaimo gat
ve, apsimovęs tomis kelnėmis.

Kai tą rytą nubudo beždžionė, nebuvo 
kuo jos apmauti. Be kelnių ji nėjo rodyti 
savo išdaigų. Policija išskubėjo ieškoti va
gies ir netrukus surado. Kaimiečiui sunku 
buvo išsiteisinti: kelnės turėjo užpakalyje 
skylę, pro kurią prakišama beždžionės uo
dega. Policija nusivarė kaimietį į miestelį, 
tokį vis dar kelnėtą. Kai šimpanzė pama
tė jį, tai pikta šokosi draskyti. Policija tik 
įsikišo ir neleido sumauruoti jo: nusivarė 
jį į kalėjimą, o paskui ir į teismą.

šiol nesigirdėję ne tik rajone, bet ir visoje 
Lietuvoje. Zakarauskienė paaiškinusi, kad 
jos karvės esą geros, be to, ji kiekvienai 
karvei pritaikanti pašarą pagal jos (kar
vės) skonį. Bet pranešimas baigiamas Kau 
no rajono vyr. zootechniko Bužo pastaba, 
kad rajone „iš karvės jau turima daugiau 
kaip po 2.000 kg“...

(E) „Knygų tiražas nustatomas neatsi
žvelgiant j jų paklausą“, rašo , Tiesoje“ L. 
Buslius. Esą pasitaiko, kad viena knyga 
išperkama per savaitę, o kitą tenka nura
šyti kaip užsigulėjusią. Greitai buvusi iš
parduota Putino „Altorių šešėlyje“ antro
ji laika, Maironio raštų dvitomis, Baltu
šio „Parduotos vasaros“ ir kt. Baltušio 
knygos išleista ir antroji laida. „Reikėtų 
pagalvoti ir apie „Altorių šešėlyje“ naują 
leidimą, ji tikrai knygynuose neužsigulė
tų“. Toliau rašinio autorius siūlo išleisti 
Dreiserio, Londono, Balzako, Rolano raš
tų vertimus.

XIII-toji Šachmatų Olimpija Miunchene 
pasibaigė spalio 23 d. 212 geriausių pasau
lio šachmatininkų iš 36 kraštų pademons
travo savo pajėgumą karališkajame žaidi
me. Pereinamąją Hamilton-Russel taurę 
laimėjo Tar. Sąjungos šachmatų komanda, 
surinkusi baigminėje grupėje 34 Į iš 44 ga 
limų taškų. Antrą vietą išsikovojo jugos
lavai (29 t.), trečią —argentiniečiai (25-}). 
O po jų tabelėje sekė JAV, Čekoslovakija, 
Rytų Vokietija, Vak. Vokietija. Ispanija, 
Bulgarija, Anglija ir Austrija.

Kanados šachmatų komandai, kurioje 
žaidė Povilas Vaitonis, nepavyko tapti B 
grupės nugalėtoju. Nors komandą ir su
stiprino baigmėn atvykęs Yanofsky, bet ji 
tesurinko 24} taško ir atsidūrė trečioj vie 
toj. šešiasdešimt keturiuose langeliuose 
narsiau už kanadiečius kovojo vengrai 
(31 t.) ir olandai (28} t.); lygiai stiprūs 
pasirodė kolumbiečiai. Silpniau žaidė iz
raelitai, danai, lenkai, švedai, suomiai, is- 
landiečiai, prancūzai ir belgai. Tuo būdu 
Kanados komanda, kurią sudarė Vaitonis, 
Anderson, Yanofsky, Fuester, Joynes ir 
Siemms, bendrame vertinime užėmė 15-tą 
vietą.

Tokiu laimėjimu gali būti patenkintas 
tiek Kanados šachmatų meisteris Vaito
nis, tiek jo kolegos, nors sykiu reikia pri
pažinti, kad jiems yra buvę šansų pasistū
mėti tabelėje į priekį. Bet... nugalėtojo sa 
vybėms priklauso taip pat ir sugebėjimas 
išnaudoti atsiradusius šansus.

Turnyrą sekusi publika nebuvo nuste
binta Tar. Sąjungos šachmatų komandos 
pergale. Ji jau 1952 m. Helsinkyje, 1954 
m. Amsterdame ir 1956 m. Maskvoje pa
veržė tą pačią Hamilton - Russel taurę. 
Tik kad T. Sąjungos šachmatininkai tokiu 
aukštu santykiu —iš 76 partijų jie pralai
mėjo tik vieną — pralenks savo konku
rentus, — to tikrai niekas nesitikėjo. Ko-

vingos nuotaikos, rodos, nestigo nei ang
liškai, nei vokiškai kalbantiem žaidėjam. 
Bet jie buvo priversti nusileisti profesiona 
lams.

Šachmatuose dar kol kas neskiriami pro 
fesionalai nuo mėgėjų. Už tai profesiona
lai be didelio vargo nuskina lauro šakeles. 
Jų žaidime pasigendi nuotaikingos fantazi 
jos ir žaibingos rizikos, tų būdingų Mor
phy ir Anderssen laikų šachmatų žaidimo 
elementų, šiandien juos baigia nustelbti 
sistema ir metodas. O tai reiškia, kad pasi 
sekimą užtikrina ne tiek prigimti gabu
mai, kiek įtemptas ir nuolatinis darbas 
prie šachmatų lentelės. Tokie T. Sąjungos, 
Jugoslavijos, Argentinos šachmatų meiste
riai gyvena tik šachmatams, ir šachmatai 
yra tapę jų pragyvenimo šaltiniu. Bet jei 
kas “šiais laikais netrokšta žaidimą pa
versti profesija, tas turi pasitenkinti že
mesniu pasekmių lygiu.

Teorijos stoka apsprendžia, kiek galėjo 
stebėtojai spręsti, ir P. Vaitonio žaidimą. 
Maži netikslumai debiute atsiliepia jam 
partijos vidury. Stiprus Vaitonis baigmė
je, jei laikrodžio rodyklė nepradeda jam 
dirginti nervų.

Lietuviškoje padangėje P. Vaitonis sena 
„žvaigždė“. 1932-38 m. bėgyje jis triskart 
išsikovojo Lietuvos šachmatų meisterio 
titulą. O 1944 m. laimėjo Vilniuje Pabalti
jo šachmatų turnyrą.

Lietuvos trispalvę P. Vaitonis sėkmingai

gynė tarpkomaifdiniuose šachmatu, turny
ruose Folkestone (1933 m.), Varšuvoje 
(1935 m.), Miunchene (1936), Stockholme 
(1937) ir Buenos Aires (1939).

Po karo Vaitonis apsigyveno Kanadoje. 
Ten jis įsijungė į Kanados šachmatininkų 
eiles, ir jau 1951 m. lietuviai jį galėjo pa
sveikinti kaip naująjį Kanados šachmatų 
meisterį. Šis titulas pernai rudenį vėl ati
teko Vaitoniui.

Už Kanadą Vaitonis rungėsi 1954 m. 
Amsterdame ir štai šiemet Miunchene, 
XHI-toje šachmatų Olimpijoje.

Povilas Vaitonis anksti pamilo šachma
tus. Būdamas 5 metų, jis savo tėviškėje, 
Užpaliuose, jau spėjo susipažinti su šach
matų figūrėlių galia. Bet tapti žymiu šach 
matininku jaunas nė nesvajojo. Jis lankė- 
Utenos ir Panevėžio gimnazijas, Vilniuje 
baigė teisės fakultetą, (šiuo metu Vaitonis, 
kurio pečius slegia 48 metai, gyvena Ha
miltone ir viendje įmonėje uždirba gau
siai šeimai — turi 5 vaikus — duoną.
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(E) Mirė agr. Domas Aleksandravičius, 
60 m.,' buv. ilgametis Kapsuko (Marijam
polės) gyvulininkystės technikumo direkto 
rius. Buvo žymus Lietuvos žemės ūkio ir 
gyvulininkystės žinovas.

Klaipėdoje mirė Žemės ūkio techniku
mo direktorius Kazimieras Hiksa, 54 m.
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Lietuvių Prekybos Bendrovė siunčia dovanų 
siuntinėlius 1 Lietuvą pigiausiai, nes ji siuntė
jams taiko urmines prekių kainas. Maloniai 
prašome tuo įsitikinti, palyginant mūsų pre
kių kainas ir patarnavimo mokestį su tuo, ką 
siūlo kiti. Pas mus užsakomi 25 svarų vertės 
siuntinėliai išekspedijuojami be jokių pasiun
timo mokesčių! Tokiu atveju mokama tik už 
prekes, kurios kataloge'apskaičiuotos jau su 
sovietiniu muitu.
Didžiojoje Britanijoje gyvenantiems tautie
čiams teikiame kreditą.

KAS - NE - KAS, O LIETUVIS LIETUVIUI 
TIKRAI GERIAUSIAI IR PIGIAUSIAI 

PATARNAUS!

BALTIC STORES LTD.
(savininkas Z. Juras)

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

JI SIUNČIA SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, 
Į SIBIRĄ IR BET KUR.

Lietuviškus kainoraščius galite gauti visados.

(E) Pagėgių rajone į mokyklas neatėjo 
168 vaikai, privalantieji lankyti mokyklas, 
kaip paaiškėjo Pagėgių r. vykdomajame 
komitete. Mokyklų nelankymo priežasčių 
minima visa eilė: kai kurie mokiniai ne
buvę užregistruoti, kai kurių kolūkių va
dovybės vaikus „įdarbinę“, kai kur mokyk 
los tiek toli, kad vaikai be pervežimo ne
gali jų pasiekti ir.t.t. Ir kai kuriuose ki
tuose rajonuose esą daug negerovių su pri 
valomu mokyklų lankymu. Kai kur net 
apylinkių tarybų pareigūnai neleidžia sa
vo vaikų j mokyklas. Švietimo ministeri
jos mokyklų valdybos viršininkas V. Liu
tikas „Tiesos“ 253 nr. skundžiasi, kad „kai 
kurios ūkinės organizacijos panaudoja mo 
kyklinio amžiaus vaikus kaip samdomus 
darbininkus... atskiros valstybinėj? įstai
gos bei kolūkių vadovai abejingai žiūri į 
visuotinio mokymo įstatymo vykdymą“.

Būdami urmininkais, galime priimti užsaky- 
mus prekėms pagal bet kurios firmos kaininin 
kus arba specialius standartinių siuntinių pa- 
siūlymus, suteidami 5 proc. nuolaidos nuo ki- įįįįį 
tų siūlomų kainų!
Mielai siunčiame ir pačių klijentų supirktas |||H 
prekes.
Lietuvių Prekybos Bendrovė turi LATVIŲ ir ĮųjĮ 
ESTŲ skyrius, kurie į laiškus atsako latviškai |Į||; 
ir estiškai. Kvieskite draugus pabaltiečius pa- Į|||| 
sinaudoti mūsų lietuvišku patarnavimu!
Maloniai kviečiame kreiptis į mūsų atstovus: hiH

E. IGNAITIS, 2, Russell Str.
(off Trinity Road) Bradford.

K. PAUKŠTYS, 17, Beckingham Rd.
■ (off London Road) Leicester.

Jo darbo valandos: kiekvieną dieną iki 10 vai. vakaro ir i:::: 
visą dieną šeštadieniais ir sekmadieniais.
arba pas mus Londone: Įiįši

LITHUANIAN TRADING COMPANY Ę
1 A, HUNT STR., LATIMER ROAD, 

LONDON, W.ll 
tel. PARk 1643

(Tarp Shepherd's Bush ir Latimer Road pože- ;;;;; 
minio traukinio stočių).

KALĖDINIS MAISTO SIUNTINYS
3 sv. sviesto, 3 sv. taukų, 1 sv. šokolado, 1 sv. 
saldainių, 2 sv. kumpio, 1 sv. ryžių, 1 sv. kaka
vos, 2 sv. cukraus, 1 sv. razinkų, 1 dėž. šprotų 
ir 20 cigarečių.
Tokio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo 

išlaidomis £8.10.0.

Mūsų atstovas Manchesteryje yra:
A. Kuzmickas,

67, Cromwell Rd., Eccles Manchester.
Taigi arčiau gyvenantieji lietuviai su užsaky
mais gali kreiptis į jį ir per jį taip pat gauti 
medžiagų pavyzdžių.

SUMAŽINTI ĮPRASTINIAI MOKESČIAI!
VAISTAI TIESIOG IŠ VAISTINĖS.

Visuomet atsiminkite, kad mūsų firmoje visi
VAISTAI

paruošiami ir tvarkomi profesionalų vaistinin 
kų, ir dėl to jūs galite būti tikri, kad jums vi
suomet bus gerai patarnaujama, kai turėsite 
reikalų su mumis.
Kai jums tenka siųsti vaistus savo giminėms 
į Lietuvą, prašom nesivaržyti ir klaustis mūsų 
vaistininkų patarimų.
Mūsų naujasis kainoraštis, kurį jūs, be abejo, 
jau turite, leis jums suprasti, kaip mes spren
džiame tuos visokius klausimus.
Be vaistų, mes dar turime didelį pasirinkimą 
kitokių prekių prieinamomis eksporto kaino
mis. O per mus jūs, be abejo, galite siųsti ir 
savo supirktąsias prekes.
Pabandykite nuo šiol siųsti per:
ACTON PHARMACY (export) ltd., 
24, CHURCH ROAD, LONDON, W.3, England. 
Tel.: ACOrn 0712.
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JAU SALTA.
Spaudos žiniomis Lietuvoje prasidėjo sunki 
žiema. Už savaitės kitos ir šiurpūs speigai apsi 
lankys. Tie, kurie norite savo artimuosius šil
tai aprengti, geriausiai padarysite, jei kreipsi
tės į rimtą ir visiem žinomą bendrovę TAZAB, 
kuri yra parūpinusi specialiai šiitus drabužius 
siuntiniams. .
O ir jų kainos yra prieinamos, štai tik keletas 
pavyzdžių:
Moteriški auliniai botai, šilti, geros odos, tik
ru kailiu išmušti, įskaitant 
tik £4.3.0.
Vyrams ar moterims paltai, 
lais, su gero kailio apikakle
Norvegiški megztiniai, labai geros vilnos storų 
siūlų nuo £3.17.0.
Didelis pasirinkimas šiltų medžiagų, šiltų apa
tinių baltinių. Gražių raštų ir aukštos rūšies 
vilnonių skarų ir skarelių.
Nesigailėsite atvykę ir asmeniškai apsilankę 
mūsų specialiame lietuviškame skyriuje: 1, 
Ladbroke Gardens, London, W.ll, kuris gerbia 
mųjų interesantų patogumui prieš Kalėdas 
atdaras ir sekmadieniais nuo 12 vai. iki 4 vai. 
Visais siuntinių reikalais visada asmeniškai 
ar laiškais pirmoje eilėje pasiteiraukite:

muito mokesčius

kailiniais pamuša 
nuo £15.18.0.

TAZAB & CO. LTD.
LIETUVIU SKYRIUS

1 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll. 
Telf. PAR 2139
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