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Ar jiems prasivers akys? MIRĖ PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
Neseniai grįžusi iš Sibiro, Kaune mirė

.PASAULINIS TAIKOS KONGRESAS“ STOCKHOLME IR PAVERGTŲJŲ TAUTŲ PROTESTO MITINGAS
Rašo Tadas BrastaDaugiau nei aiškiai prokomunistinė, Vie 

noje reziduojanti „Pasaulinės Taikos Tary
ba“ sušaukė Stockholme, pradedant liepos 
16, vienos savaitės „Pasaulinės taikos kon
gresą. Buvo norėta sukviesti tą kongresą 
Oslo, tik norvegų valdžia nedavė leidimo. 
Neutrali Švedija nesipriešino, leido.

Baltijos Komitetas, drauge su kitomis 
išeivių .organizacijomis Stockholme ėmėsi 
kontrakcijos. „Kongreso“ atidarymo dieną, 
liepos 16, buvo paskelbtas švedų spaudoje 
(IJŠ-s paruoštas) šis atviras laiškas Pašau 
linės taikos kongresui:.

„Pasaulinės Taikos Tarybos sukviesti su 
sirenkat jūs, vyrai ir moterys iš įvairių pa 
šaulio dalių, naujam taikos kongresui 
Stockholme, pasiruošę stumterti taikos rei 
kalą.
„Nežiūrint jūsų daugelio neabejingai gerų 
pastangų, negalim mes, deja, atsikratyti 
rimtų abejonių. Ir jos tik didėja su kiek
vienu'jūsų kongresu.

šit balsą dėl išlaisvinimo darbo ten, kur 
jis visų pirmiausia reikia pradėti, anapus 
Baltijos jūros ir Europos širdyje. Jei jūs 
tai padarysit, ateis jūsų talkon viso pašau 
lio apšviesta opinija, o ne tik kaip dabar 
— sovietinio imperializmo apakinti komu
nistai ir jų apgauti pritarėjai.

„Stockholmas, liepos 15-ta 1958. August 
Rei, Estija; Janis Preikšs, Latvija; Ignas 
J. Šeinius, Lietuva; Wieslaw Patek, Lenki 
ja; Bela Fabian, Vengrija; Julius Datelin- 
ka, Slovakija; Georg Serdici, Rumunija“.

Tą pat dieną vakare liepos 16 Baltijos 
Komitetas ir išeivinės organizacijos suren
gė Medborgarhuset (Piliečių rūmuose) di
delėje salėje viešą mitingą. Nežiūrint va
saros karščio ir dar karštesnių pasaulinių 
įvykių, susirinkę netilpo salėje. Reikėjo už 
imti ir antroji mažesnė salė, kur žmonės 

- . galėjo sekti mitingą tik per radijo garsia-
„Dabar prasidedančiam kongrese jūs kalbius. Kalbėjo A. Rei apie Pabaltijo vals 

esat nusistatę, pirmoj eilėj svarstyti Azijos tybėse labai sunkią padėtį, kuri vis dėlto 
ir Afrikos tautų taikos problemas ir lais- ' ......
vės .siekimus. Bet kodėl gi jūs visados ir 
nuolat pamirštat ne mažiau svarbų ir dar 
daugiau degantį Europos tautų taikos ir 
laisvės reikalą? Juk čia pat, anapus Balti
jos jūros įr Europos viduryje yra dešimtis 
gyventojais skaitlingų tautų, kurioms at
viru, sutarčių laužymu ir smurtu buvo pa
veržta nepriklausomybė ir kurios šiandien 
istorijoj žiauriausios priespaudos eksploa
tuojamos ir niokojamos. O gal jūs, pana
šiai kaip Kremliaus neregėtai plėšrūs ir ko 
lonijų išbadėję valdovai, manot, kad lietu
viai, latviai ir estai, lenkai, rytų vokiečiai, 
čekai ir slovakai, vengrai, rumunai, bulga
rai ir albanai jau naudojasi-taikos ir lais-, 
vės palaima, kadangi jie buvo pavergti ko 
munistinės diktatūros geležinio jungo? Ne
jau jūs siekiat tokios talkos ir laisvės, kur, 
žmogui atimtos' visos pagrindinės žmoniš
kos teises ir jis. paverstas nebyliu ir bejė
giu valstybės vergu? Nejau dėl tokios pat 
dvasinės įr materialinės kapinių tylos ir 
taikos jūs koyojat Azijoj ir Afrikoj? To
kios „taikos81’ ir „laisvės“, kuri slegia ir 
kausto Sov. Sąjungos ir Kinijos plotus ir 
jų pagrobtas sritis.

„Drauge . su daugeliu kitų mes tikimės,

jų tautoms neatima išsilaisvinimo vilties. 
Nepaprastai geras oratorius, iš New Yorko 
specialiai atskridęs vengras politikas Belą 
Fabian dramatiškai pavaizdavo komuniz
mo metodus, pabėręs naujų ryškių pavyz
džių. Jis įrodė, kad Nagy, Maleter ir kiti

du .vengrai Jie teismo, „troikos sprendimu“ 
Chruščiovui įsakant buvo pakarti Maskvo
je jr kad Vengrijoj esama specialių koncen 
tracijos stovyklų, kurios pilnos nubaustų 
pačių rusų karininkų ir kareivių. Jis kvie
tė Paul Sartre ir kitus iš „Pasaulinio taikos 
kongreso“ atvykti čia ir išgirsti tiesos. Pro 
fesorius Birger Nerman, taip pat nepapras 
tas oratorius, gėdino Švedijos vyriausybę, 
leidusią komunistiniam maskaradui rink
tis Stockholme.

Mitingas priėmė rezoliuciją, kuri drauge 
su paskelbtu atviru laišku buvo tą pat va 
karą pasiųsta posėdžiaujančiam „taikos 
kongresui“.

Spaudoje tilpo mitingo platūs aprašy
mai. Pasauliniai įvykiai jo nenukonkuravo, 
matomai tik suaktualino. Dagens Nyheter 
vedamajam šiandien dėkoja profesoriui B. 
Nerman ir Baltijos Komitetui už naudingą 
aktų atvertimo darbą. Profesinių sąjungų 
organas Stockholms - Tidningen savo veda
mojo komentaruose netiki, kad „Pasauli
nis taikos kongresas“ ką atsakys į atvirą 
laišką ir mitingo reikalavimą pašalinti so
vietinę imperialistinę kariuomenę iš Euro 
pos okupuotų valstybių. Labai teigiamai 
mitingą komentuoja ir provincijos spauda. 
Gi apie „Pasaulinį taikos kongresą“ pasi
darė tylu.

buv. advokatė ir žinoma Lietuvos social
demokratų veikėja Ona Leonaitė - Kairie
nė. Jos vyras prof. Steponas Kairys, vado-

vavęs Lietuvos pogrindžio veiklai vokiečių
okupacijos metu ir buvęs Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto pirmininku, da
bar gyvena Amerikoje.

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

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

Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

P. POVILAITIS
19

valdymo metais Pr. Povilaitis vertė į lietu
vių kalbą L. Tolstojaus, F. Dostojevskio, 
V. Hugo kūrinius. Ypač aktyviai imasi 
darbo Pr. Povilaitis atsikūrus Lietvoje Ta
rybų valdžiai. Jis verčia Gorkį (visas „Kli 
mas Samginas“ ir nemaža kitų dalykų), 
Gogolį, Čechovą. Hitlerinėms gaujoms už
plūdus mūsų kraštą, Pr. Povilaitis nepade
da plunksnos ir, nežiūrėdamas žiaurių oku
pacijos sąlygų, verčia Šolochovo „Tykųjį 
Doną“, laukdamas išvadavimo dienos. Pr. 
Povilaičio išversta Šolochovo epopėja pla-

KIEK ŽINGSNIŲ IKI KARO?
Šalia ilgiau nusitęsusių neramumų Leba 

none, į kurį J. Tautos buvo nusiuntusios 
savo stebėtojus, žiūrėjusius, kad iš Sirijos 
nebesiveržtų ginkluoti sukilėliai, siekian
tieji nuversti provakarietišką režimą, su
kilimas sprogo provakarietiškame Irake. 
Sukilimą suruošę karininkai nužudė kara
lių ir perėmė valdžią į savo rankas.

To naujo įvykio akivaizdoje Amerikos 
prezidentas įsakė laivynui išsikelti į Leba- 
noną palaikyti tvarkos.

Britų parašiutininkai nusileido Jordane, 
nes Irako sukilėliai pareiškė, kad tuoj pat 
ir Jordane būsiąs pašalintas karalius. Ap
saugos paprašė pats karalius.

Saugumo Taryboje rusų atstovas pareika 
lavo vakariečius tuojau atitraukti kariuo
menę, bet vakariečiai atsakė, jog jie pa
siuntė savo karinius dalinius suinteresuotų 
kraštų prašomi.

Persijos pasienyje rusai manevrams su
traukė savo armijas. Prie rusų prisidėjo 
dar rumunai.

Egipto - Sirijos prezidentas Nasseras, įvy 
kiams Irake prasidėjus, metė kalbas su Ti
to ir buvo nuskridęs į Maskvą tartis su 
Chruščiovu.

Irako sukilėlius pasveikino Chruščiovas, 
Nasseras ir Tito.

Amerikiečiai įspėjo Jungtinę Arabų Res
publiką (Egiptą Siriją), lead jie palaikys 
labai rimtu reikalu, jei būtų užpulti ame
rikiečių daliniai.

Amerikečiai ir britai artyn prie arabų 
kraštų sutraukė karo laivų. Prancūzai taip 
pat atsiuntė laivą.

PUOLAMOS VAKARIEČIŲ AMBASADOS
Maskvoje, Pekine ir Rytų Berlyne buvo 

suruoštos demonstracijos prieš britų ir 
amerikiečių ambasadas. Demonstrantai iš
daužė langus, išvartė automobilius ir pri
darė kitokios žalos.

Kiniečiai skelbia, kad Kinijoje visur 
vyksta tokios demonstracijos.

PENKI ATSTUMTIEJI
Rytų Vokietijos komunistų partija i sa

vo centro komitetą nebestatė kandidatais 
ir neberinko 5 anksčiau buvusių jo narių, 
kurie beveik visi jungiami su sausio mėn. 
nemalonėn patekusia Schirdewan - Woll- 
weber grupe. Tie penki — Oelsner, pagrin
dinis partijos ideologas ir ministerio pirmi 
ninko pavaduotojas, kritikavęs vyriausy
bės politiką versti eiti į kolūkius; Selb- 
mann, min. pirmininko pavaduotojas, rei
kalavęs sumažinti darbininkams išdirbio 
normą; Lange, švietimo ministeris, kuriam 
nepasisekė priderinti prie linijos profeso
rių (daugiau kaip 120 jų pabėgo); Wandel, 
Ulbrichto patikėtinis centro komitete, am
basadorius Pekine, buvęs pasiruošęs kriti
kuoti save, bet jam neleista tai; Wittkows- 
ki, planavimo komisijos vicepirmininkas, 
galimas dalykas, kad nemalonėn patekęs 
už planavimo nepasisekimus.

ARKIVYSK. MAKARIOS PRIEŠ TERORĄ
Dabar Graikijoje gyvenąs ąrkivysk. Ma- . 

kartos prisidėjo prie atsišaukimo, kviečian- . 
čio Kipro saloje sustabdyti teroro veiks-, 
mus. Y

1

Po ilgos ir sunkios ligos š,m. birželio
d. Druskininkuose mirė Lietuvos Tarybi- gįaį skaitoma mūsų liaudyje. Pastaraisiais 
nių Rašytojų Sąjungos narys Pranas Povi
laitis, nenuilstamas plunksnos darbininkas, šlijo, tačiau jis nesiliovė dirbęs. Neseniai 

_ ____ . . . _ padovanojęs mūsų skaitytojams ištisą eilę išėjo iš spaudos
kad jums prasivers akys, ir kad jūs pakel- puikių verstinių knygų. Dar buržuazijos Tolstojaus „Ana Karenina“. Netrukus kny- ......------- ----- ...----

jos „Romos apsakymai“, kurių žymią dalį 
vertė velionis, o taip pat jo atliktas pilnas 
Gerceno „Praeities ir godų“ vertimas.

Pr. Povilaitis yra paskelbęs spaudoje ver 
tingų straipsnių 
timo klausimais.

Pr. Povilaičio 
rašytojų šeimos 
šio, kuklaus ir darbštaus žmogaus, nuošir
daus draugo, kurio atminimas liks mūsų 
tarpe.

Lietuvos Tarybinių Rašytojų 
Sąjungos Valdyba

Iš „Tiesos“, 1958.VI.22.

Jaunieji arabai su pypkėm
Rašo L. Narimantas

Paskutinieji įvykiai Art". Rytuose prasi
dėjo nuo Irako. Jaunieji karininkai ten pe 
rėmė valdžią, nužudydami Irako karalių 
Feisalą ir min. pirmininką Nuri es-Šaidą. 
Tada Jordano karalius Huseinas ir Libano 
prezidentas Chamoun’as pakvietė britus ir 
amerikiečius padėti, kad ir jų nenuverstų 
stipri opozicija. Amerikiečių šeštasis Vidur 
žemio laivynas tuoj pasuko į Libano pa
kraščius. Tūkstančiai >jūrų pėstininkų išli
po į krantą ir pradėjo kontroliuoti krašto 
strateginius punktūš. Rašant šį straipsnelį 
amerikiečių kariuomenės Libane jau buvo 
daugiau nei ten iš viso yra savos karinome 
nėššu Visais sukilėliais. Jordane nusileido 
anglai, atgabenti lėktuvais iš Kipro salos.

Atrodo, kad trečio veiksmo šiame vaidi- __ ... .... _______.. _______
nime'ne'Buš, "neš Irakas 'jau suskubo suda- ir pačių vakariečių. Jau garsusis Glubb Pa 
ryti, karinę sąjungą su Arabų Jungtine

jib Kubaiya, pirmininkas Irako revoliuci
nės tarybos, abu yra baigę anglų karo mo
kyklas. Paklausite, kodėl su jais neranda
ma bendros kalbos?

Pirmiausia gal todėl; kad britų auklėji
mo sistema ir karo mokyklos nesistengia 
specialiai auklėti' britų simpatikų. Būna, 
kad puikus anglų kalbos vartojimas ir Sa
vile-Row siūtoji elegantiška uniforma daž
nai dengia didžiai prieš britus nusistačiusį 
asmenį. Dažnai juokaujama, kad reikia 
saugotis pypkę rūkančio arabo karininko, 
nes kaip tik tas, kuris angliškiausiai atro
do, širdyje gali būti labiausiai antibritiš- 
kaš. Nepaisant kai kurių vakarietiškai nu 
siteikusių karininkų, dauguma arabų kari
ninkijos nepakenčia vakariečių pranašumo

__ ________ - _ sha, buvęs arabų legijono vadas anglas, sa 
Respublika, kuriai vadovauja Nasseras, tik kydavo: „Kas vadovauja kariuomenei, tas 
ką grįžęs, iš pasitarimų su Chruščiovu, vadovauja ir visam kraštui Art. Rytuose“. 
Maskva pasmerkė amerikiečių ir anglų ag 
resiją ir. pripažino naująją Irako respubli
ką. . Jei Jordanas ar anglai su amerikie
čiais bandytų pulti Iraką, įsiveltų į konf
liktą Egiptas, o tada jau, tur būt, ir rusai. 
Kadangi karo niekas nenori, tur būt, Art. 
Rytuose daugiau nieko ir nebeįvyks, bent 
tuo tarpu. Šov. Sąjunga, kaip visados, pasi 
ėmė iniciatyvą į savo rankas ir pasiūlė lie 
pos .22 d. Ženevoje ar kur kitur sukviesti 
didžiųjų, konferenciją.. Pakvietimus gavo 
Eisenhowepis, Macmillanas, De Gaulle, 
Nehru ir. Hammarskjoeldas. Tokie pasitari 
mai , turėtų tikslą sušvelninti įtemptą pade 
tį..Veik visa britų didžioji spauda sutinka, 
kad. tokios pavojingos taikai padėties ne
buvę nuo paskutiniojo 1939-45 metų karo 
pabaigos.

Tačiau šie visi įvykiai perduodami radi
jo, televizijos, dienraščių. Ar ne įdomiau, 
būtų pažvelgti į šaltinius — įvykių „kal
tininkus“. Paprašiau vieną savo seną bičių 
lį anglą, ilgai gyvenusį Art. Rytuose, kad 
jis papasakotų, kas čia kaltas dėl visų tų 
perversmų arabų kraštuose.

Visos paskutinės arabų kraštų revoliuci 
jos buvo surengtos jaunų ambicingų kari
ninkų, su jais veikiančių, politikų ir mi
nios. Visi kartu jie traukia arabų naciona
lizmo vežimą. Gautosios iš Bagdado žinios 
labai panašios į tas, kurios prieš dvejis me 
tus buvo gautos iš Ammano (Jordano sos
tinė), o kiek anksčiau iš Kairo. Kiekvienu 
atveju kariuomenė įsikišo į politiką ir ko k 
sai nors jaunas, Anglijoje auklėtas karinio nuoti perimti valdžią visuose arabų kraš- 
kas perėmė valdžią. Generolas Ali abu N.- tuose. Izraelio baimė ir neapykanta verčia 
War — jordanietis sukilėlis ir generolas Na visus arabus daugiau ar mažiau jungtis.

metais. Pr. Povilaičio sveikata rimtai pa-

Pr. Povilaičio versta L.

grožinės literatūros ver-

asmenyje netekome gero 
nario, liaudžiai atsidavu-

RAŠTAI IR RAŠĖJAI...
„Tikslu palaikyti sanitarinį stovį mieste, 

Dusetų miesto Darbo žmonių deputatų ta
rybos vykdomasis komitetas nusprendžia: 
1. Išskirti Dusetų mieste atskiriems gyven
tojams kinkomuoju transportu (arkliais) 
aikšteles: a) Vilniaus gatvėje prie turga
vietės; b) M. Melnikaitės gatvėje prie gais
rinės depo“.

Ir suprask, jei gudrus, ką norėjo Dusetų 
miesto tėvai pasakyti, ką ir kam jie sky
rė? Ir tai dar ne viskas. Šio sprendimo ket
virtajame punkte rašoma:

„Uždrausti pilti sąšlavas, atliekas bei me 
džiagas arti šulinių, kiemuose, gatvėse bei 
kitose vietose, kurios kenkia švarai, sani
tarinei ir priešgaisrinei apsaugai“.

Pasirodo, kad šuliniai pavojingi prieš
gaisrinei apsaugai! Sprendimo pabaigoje 
nedviprasmiškai pasakyta, kad už visų 
sprendimo punktų neįvykdymą arba pažei
dimą „kalti asmenys bus baudžiami admi- 
nistratyvine bauda iki 100 rublių“. O kaip 
bus baudžiami tie, kurie panašius raštus 
rašo?

Kol tos kariuomenės buvo mažos, tai maža 
buvo ir bėdos. Tačiau joms praturtėjus lėk 
tuvais ir tankais ir moderniaisiais ginklais 
prireikė labiau išsilavinusių karių ir kari
ninkų, mokančių naujus ginklus vartoti. 
Arabų aristokratiją pakeitė neturtingų vi
duriniųjų klasių prasilavinusi karininkija, 
kuri negali šaltai žiūrėti, kaip jų kraštų 
turtus išnaudoja svetimšaliai arba kaip, 
pvz., anglų karininkai gauna daug geres
nius atlyginimus. Po truputį visus senuo
sius anglų draugus, aukštuosius karininkus 
pakeitė nauji jauni vyrai, geriau sugebą 
atskirti kupranugarį nuo tanko. Naujoji 
karininkija nusistačiusi nacionalistiškai ir 
kiek pavydžiai. Jai tokie karininkai, kaip 
pik. Nasseras, yra pavydėtini pasisekimo 
pavyzdžiai. Nasseras irgi atėjo iš kuklios 
paprastos šeimos, išvarė „imperialistus“ ir 
nuvertė monarchą Faruką.

Arabų kariuomenės eiliniai paprasti ir paktais ar paskolomis nedavė jokių rezul- 
paklusnūs. Jie ištikimi pirmiausia savo šei pjet jr Giųbb Pashai, mokėjusiam su 
moms, paskui savo giminėms, o paskui sa- jaįs iialt>ėti, nepavyko pakeisti jų įgimto 
vo tiesioginiam vadui. Karaliai ar prezi- galvojimo ir įsitikinimo, kad Vakarai pa-

-ęrcĮĮkl-. j;; ’ laiko Izraelį. Tie karininkai visą laiką in-

E. Alseikis
Iš „Tiesos“, 1958.4.20.

Vakarų pastangos palenkti į savo pusę tą 
jaunųjų karininkų judėjimą dovanomis,

dentai jiems nieko nereiškia. Jei karinin- -____ ■_____ • • j__ • '
kas jam liepia kariauti, jis kariauja. Maža ^įgavo ir intriguoja prieš Angliją ir yrą 
kas tokių kareivių yra girdėjęs apie Rusi- pasirengę susidėti net ir su pačių velniu, 
ją, o apie komunizmą jie supranta tiek pat, ^a(j galėtų atsikratyti Vakarų įtakos ir 
kaip anglų eiliniai apie egzistencializmą, likviduoti Izraelį.
Visų arabų bendras bruožas — žydų neapy 
kanta. Jie bijo žydų planų sudaryti ant ara 
bų sprandų savąją imperiją.

Anglams pasitraukus iš Egipto, jaunieji
karininkai pradėjo rengti sukilimus ir pla-

Skausmo prislėgtą prof. Steponą Kairį, 
jo mylimai žmonai

ONAI LEONAITEI - KAIRIENEI 
Lietuvoje mirus, giliai užjaučia 

J, ir E. Vilčinskai

IRAKAS DUOSIĄS KURO
Revoliucinė Irako vyriausybė skelbia, 

kad ji pasiryžusi laikytis tarpvalstybinių 
susitarimų dėl skystojo kuro, kurio iš šio 
krašto gaudavo Vakarų valstybės.

Be kita ko, specialistai teigia, kad nieko 
tragiška neįvyktų, jei Irakas ar kuris nors 
kitas arabų kraštas sustabdytų skystojo 
kuro tiekimą. Padėtis šiuo metu jau būtų 
žymiai geresnė, negu Suezo krizės metu.

BRITŲ KARALIJA SPORTUOJA IR 
DAINUOJA

Penktadienį, liepos 19 d., Edinburgo ku
nigaikštis Cardiffo mieste, Valijoje, atida
rė VI Britų Imperijos ir Karalijos sporti
nius žaidimus, kartu skirtus dainoms ir 
muzikai.

Dalyvauja 37 kraštai.

SEPTYNIEMS PAMINKLAS
Miuncheno universitetas pastatė pamink 

lą „Baltojo žirgo“ grupei — profesoriui Hu 
bėriui ir 6 studentams, raginusiems reika
lauti iš Hitlerio teisių ir dėl to nužudy
tiems.

PASAiULYJE
— Vokietis dantų gydytojas nuteistas' 1 

metams kalėjimo už tai, kad komunistų 
partijos lyderi yra pavadinęs „Ožiu“.

— Rytų Vokietija turi 119.000 armiją.
— Atominės bombos specialistai Ženevo 

je dar tebesitaria.
— Ryšium su liepos 14 — Bastilijos die

na — Alžyre gen. Salan įsakė paleisti 2609 
imtinius.

— Britų Kolumbija karalaitei Margare- 
tai dovanojo 550 akrų salą, kuri bus pava 
dinta jos vardu.

— Pasikorė Martin Knittler, buvęs Sach 
senhausen koncentracijos stovyklos sargy
binis, kuris su kitais apkaltintas nužudęs 
11.000 imtinių.

— Jungtinių Tautų karinių pajėgų vado 
vybė atsisakė atitraukti iš Korėjos savo 
karinius dalinius, kaip buvo reikalaujama 
komunistų.

— Amerikiečiai liovėsi ieškoję pelės, ku 
ri buvo iššauta į erdvę.

— Egipte areštuotas iš Vokietijos pabė
gęs Dr. Hans Eisele, antrą kartą "pakaltin
tas žiaurumais Buchenwalde.

— Rytų Vokietija paleido amerikiečių 
lakūnus, kurie prieš kelias savaites malūn
sparniu skrido ir paklydo.

Chruščiovas siūlo tartis
Ryšium su painiavomis arabų kraštuose, 

Chruščiovas pasiūlė antradienį susitikti 
Ženevoje Rusijai, Prancūzijai, Ame
rikai ir D. Britanijai ir dviems bešališ- — Rochesterio-vysk. Dr. Chavasse yra 
kiems. stebėtojams — Indijos Nehru ir J. pareiškęs, kad geriau visuotinis sunaikini- 
Tautų gen. sekretoriui. mas, negu totalitarinė vergija.

ŠVEDO ANSAMBLĮ SIUNČIA VAKARŲ EUROPON
Sovietų kultūros ministerija Maskvoje 

iš Rumunijos grįžtančiam Švedo ansamb
liui pranešė, kad esąs gautas ansambliui 
kvietimas koncertuoti Čekoslovakijoj, Pran 
cūzijoj ir Italijoj. Dar nenustatytas išvykų 
laikas, tačiau jau žinoma, kad rugpiūčio 
mėn. to ansamblio dalis drauge su kitais 
Sovietijos meno kolektyvais koncertuos pa
saulinėj parodoj Briusely. (Rumunijoje ir
gi buvo ne visas ansamblis).

Iš to fakto galima daryti išvadą, kad So
vietijos kultūros ministerija siųstų tą an
samblį ir į Ameriką, jeigu Amerikos vy
riausybė Lietuvos politinio statuso 
giu priimtų panašią poziciją, kokia 
cūzijoje ir Italijoje savo laiku buvo 
ta (ir formaliai pasiliko) Petaino ir 
linio vyriausybių.

„Tiesa“ išsivertė ir paskelbė rumunų kri 
tiko M- Marinescu-Sandu atsiliepimą apie 
lietuvių ansamblio kpneertą, kur, šalia pri
minimų, jog tąs koncertas tąi „Lietuvos, 
klestinčios respublikos tarybinių respubli
kų šeimoje, sveikinimas“, taip rašo:

„Koncertas truko, daugiau kaip dvi va
landas. Mes matėme tautinius lietuvių dra 
bužius — tokius puošnius, jog kiekviena 
mergina atrodė kaip karalienė. Drabužių 
spalvos visada santūrios — geltona, raudo
na, mėlyna, žalia. Mes klausėmės lietuviš
kų dainų, keistai skambančių žodžių su pa 
sikartojančiais priebalsiais ir ištęstais bal 
siais, primenančiais ramų alsavimą. Mes

atžvil-
Pran- 
priim- 
Musso

matėme muzikos instrumentus iš geltono, 
kaip medaus, medžio, kurių ansamblis 
skamba taip poetiškai ir taip ramiai. Cho
ras, kurį sudaro 15 moterų ir 13 vyrų, nuo 
stabiai vieningas. Atrodo, kad kiekvienas 
balsas atsako dirigentui Eduardui Pilypai- 
čiui, kuris vadovauja chorui puikiai, subti
liai, stebėtinai ramiai.

Mes matėme lietuviškus šokius: lėtąją 
„Kepurinę“ ir vyriškąjį „Džigūną“, links-, 
mą ir juokingą „Lenciūgėlį“ ir rimtąją 
„Sadutę“ nuotakos šokį. Antroje koncerto 
dalyje publika reikalavo pakartoti kiekvie
ną numerį. Salėje šaukė „bis“ po linksmos 
dainos „Pempei, pempei, kuodotoji“, ■ po 
šokio „Kregždė“ (argi merginos neskraidė 
scenoje kaip kregždutės?), po choreografi
nio paveikslo „Dobilas“, po linksmo „Lie
tuviško kadrilio“, po „Klumpakojo“ (kurį 
šokėjai sušoko ne tik choreografiškai pui
kiai bet ir labai komiškai), po „Gaidžio“. 
Ar tenka abejoti, kad lietuviu ansamblis 
paruošė mums daug siurpryzų?

Kiekvienas numeris buvo mums malo
nus netikėtumas. Santūrus lietuviai pasiro 
dė esą ne tik talentingi, bet ir labai sąmo
jingi. Jie įtraukė į savo turtingą repertu
arą rumunų liaudies dainą „Tegu tave vėl 
niai“, harmonizuotą Viktoro Popescu, ir 
padainavo ją lietuviškai. Bisavimui —. 
naujas siurprizas —choristai šypsodamiesi 
padainavo tą dainą gryniausia rumunu 
kalba“. (LNA)

1
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L.S.S. Anglijos rajono dešimtmetis

RĖMĖJAI IR S
Anglijos Rajono skautų-čių veikla, ypač 

jų organizuojamos vasaros stovyklos, bu
vo remiamos visos lietuviškos visuomenės. 
Tik jos gausių aukų dėka buvo įmanu su
burti į stovyklą net ir pačius neturtingiau
sius ar iš didelių šeimų berniukus ir mer
gaites, ne tik apmokant jų stovyklaviino 
mokestį, bet dažnai ir kelionės išlaidas.

Didžiausia rėmėja skautų ir jaunimo va 
saros stovyklų, be abejo, yra DBLS ir jos 
skyriai. Pradedant nuo trečiosios stovyk
los, DBLS Centro Valdybos leidimu, Ra!o- 
no vadovybė kasmetai išsiuntinėja skyrių 
valdyboms aukų lapus, pagal kuriuos su
rinktosios aukos įgalina ir mažesnį stovyk
lini mokesti nustatyti, ir geresnes palapi
nes išnuomoti, ir pagaliau neišgalinčius vi
siškai nuo mokesčio atleisti. Į stovyklų rė
mimą yra Įsijungusios ir kitos dvi organi
zacijos, tai LAS ir SANTARVĖ. Tam tiks
lui kiekvienais metais gaunama aukų ir 
iš eilės pavienių aukotojų. Malonu pabrėž
ti, kad daugelis skyrių valdybų ir pavie
nių asmenų savo šiltais ir padrąsinan
čiais laiškais ir moraliai paremia stovyklų

, organizavimą.
Tarp daugelio nuoširdžių skautų bičiu

lių ir rėmėjų yra ir Lietuvos Ministeris B. 
K. Balutis, nuo pirmųjų stovyklų auka ir 
šiltu žodžiu jas parėmęs. Kaip gilios pagar 
bos ir padėkos ženklas 1953 m. Ministerlui 
Balučiui buvo {teiktas prisiminti skautų 
vyčių pieštas odoj Lietuvos - Anglijos že
mėlapis su visų vyčių parašais.

Draugovių ar vienetų veiklai remti yra 
susiorganizavę vadinamieji rėmėjų būre
liai, i kuriuos (eina ne tik skautų tėvai, b H 
ir bičiuliai. Tokie rėmėjų būreliai, palai-

torių ir rašomąją mašinėlę, skautų vyči Į 
„Vydūno“ būrelio vardu buvo išleistas vien 
kartinis leidinys „Skautyi.ės sargyboje“. 
Leidinį redagavo sktn. K. Vaitkevičius, o 
spausdino ir išplatino ps. J. Trečiokas. Tai 
buvo lyg ir pirmasis gerai pavykęs bandy
mas, kuris dar labiau paskatino leisti nuo
latinį savąjį laikraštėlį. 1951 m. Rajor.o va 
dovų suvažiavime buvo tvirtai nutarta dau 
giau nebeatidėlioti ir pradėti leisti laikraš
tėlį. Laikraštėlio vardas parinktas „Budė
kime“, o jo pirmuoju redakto ium paskir
tas ps. V. Fidleris, o jo pavaduotoju ps 
Trečiokas. Laikraštėlio leidėjas — LS3, 
Anglijos Rajonas. Tais pat metais išėjo pi 
masis, vos keturių puslapiu. „Budėkime“ 
numeris, kuris buvo išsiuntinėtas nemoka 
mai visiems skautams ir skau‘ėms. Ant ra
sis numeris išėjo daug didesnis, net ketu
riolikos puslapių ir su ilgesnėm ar trum
pesnėm pertraukom ėjo iki 1953 metų, kai, 
ps. J. Trečiokui emigravus į Kanadą ir ps. 
V. Fidleriui atsistatydinus, „Budėkime“ re 
dagavimas buvo pavestas ps. J. Bružinskui. 
Tuo laiku jau buvo įsigyta nuosava rašo
moji mašinėlė, ir tai žymiai palengvino 
laikraštėlio leidimą. Ps. J. Bružinskas re
dagavo jį iki 1954 metų. Iki to laiko laik
raštėlio redagavimas, spausdinimas ir iš
siuntinėjimas gulė ant vieno žmogaus pe
čių, todėl laikraštėlis negalėjo būti dides
nis puslapiais ir išeidavo vos trimis nume
riais per metus. Todėl buvo nutarta suda
ryti didesnį darbininkų būrelį, pasiskirsty
ti pareigomis, kad tas darbas nekristų ant 
vieno žmogaus pečių ir kad laikraštėlis bū
tų ir didesnis, ir dažniau išeitų, ir geresnis. 
Toks būrelis ir buvo sudarytas iš redakto-

PAUDA
jų dėka Rajonas žengė, žengia ir žengs pi' 
myn. Lietuviška skautybė yra viena di
džiausių lietuvybės išlaikymo mūsų jauni
mo tarpe nešėja. Tai gerai žino negausus 
Rajono vadovų būrelis, todėl kartais dirba 
už du ar tris, dažnai atsižadėdami poilsio, 
asmeniškų malonumų ir beveik kasmetai 
vasaros atostogų.

Įvairiose Anglijos lietuvių kolonijose yra 
gana daug priaugančiojo jaunimo, kuris, 
tiesa, dar šiuo metu per jaunas skautauti, 
bet po metų kitų neabejotinai padidins Ra 
jono skautiškąsias gretas. Atsiras nauji vie 
netai, naujos draugovės, kuriose, kaip ir 
mokykloje, nesudėtinga skautiška sistema 
jaunimas mokysis tai, kas turi būti žino
ma geram, tikinčiam žmogui ir tikram lie 
tuviui. O tam reikalinga naujų jėgų ir nau

kydami glaudų ryšį su vieneto vadovu, sa
vo globa ir įvairia parama daug pade Ja 
ne tik vieneto veiklai pagyvinti, bęt ir pro 
paguoti lietuviškai skautybei.

Tokie skautų rėmėjų būreliai šiuo meti 
yra: Corbyje, pirm. N. Gervelienė ir na
riai — S. Perminienė, V. Daukintis, J. Ger- 
velis ir K, Kriaučiūnas. Bradforde, pirm.

Lord Koweland sveikinasi su lietuviais 
skautais Jubiliejinėj Džiambore, 1957.

A. Balsys ir nariai — A. Galbuogienė, T. 
Burokas, V. Kazakaitis ir Vaicekauskas. 
Londone rėmėjų būreliui vadovauja ponia 
Kalibatienė ir Nottinghame būrelis pasiva 
dinęs Nottinghamo Jaunimo Komiteto var
du, kuriam pirmininkauja p. J. Kiburas 
ir kuris rūpinasi ne tik skautų, bet ir mo
kyklos reikalais.

• riaus sktn. K. Vaitkevičiaus, administrato 
i riaus ir spausdintojo ps. B. Zinkaus, į ma- 
> tricas perrašinėtojos si. G. Zinkienės ir

iliustratoriaus F. Ramonio. Šitaip darbą 
i pasiskirsčius, „Budėkime“ pradėjo eiti re-
• guliariai kas trys mėnesiai, padidėjo iki 30 
■ -32 puslapių ir padidino tiražą iki 300. Į 
. bendradarbių tarpą buvo suburta visi ga-

■ besnieji plunksnai Rajono skautai ir skau
tės. Savo metu apie šį laikraštėlį yra gra 
žiai atsiliepę „Skautų Aidas“, „Mūsų Vy
tis“, „Žibintas“ ir Europos Lietuvis, pasta
rasis jį net pavadindamas Anglijos jauni
mo oficiozu, nes beveik visus jo puslapiui 
užpildo jaunieji patys.

Šiuo metu „Budėkime“ turi savo skaity
tojų ir Amerikoj, Kanadoj, Vokietijoj, Aus
tralijoj ir Šveicarijoj.

Neskaitant skautų, didžiausi „Budėki
me" platintojai yra: J. Narbutienė iš Wol- 
verhamptono, S. Perminienė iš 
J. Kazlauskas iš Coventry.

Metams slenkant, čia vienas, 
„Budėkime“ darbininkų būrelio 
davo ar aplinkybių verčiamas atsistatydin 
davo. Dabartinė sudėtis, be to paties re
daktoriaus, yra šitokia: administratorius 
ir spausdintojas St. Pundžius, į matricas 
perrašinėtoja sktn. D. Fidlerienė ir iliustra 
torius pskltn. R. Vainorius.

Įvairiems skubesniems skelbimams ar

Corby ir

čia kitas
ar pavarg

SPAUDA
Apie savąjį laikraštėlį jau buvo svajo

ta nuo pat pirmųjų Rajono gyvavimo die
nų, bet, deja, neturint rotatoriaus ir rašo
mosios mašinėlės, laikraštėlio leidimas bu 
vo neįmanomas. Tiesa, buvo įsteigtas vadi 
namasis „Rotatoriaus ir rašomosios maši
nėlės fondas“, kuriam buvo renkamos au
kos skautų tarpe. Bet fondas labai pama
žu didėjo, o laikas bėgo, vis daugiau išryš- 
kindamas.savojo nuolatinio laikraštėlio rei 
kalingumą. Pagaliau 1950 m. ps. J. Trečio
ko dėka, kuris kažkur gavo išnuomoti rota

rašiniams Europos Lietuvis yra paskyręs 
Rajonui savo laikraštyje skyrelį, pavadin
tą „Skautiškuoju keliu“, kuriuo gana daž
nai pasinaudojama.

I ANTRĄJĮ DEŠIMTMETĮ ŽENGIANT
Nevisai palankios sąlygos skautiškam dar 

bui, nuolatinė emigracija, vykstanti net iki 
šių dienų ir atėmusi daugelį gerų skautų 
vadovų bei vadovių, per dešimtį metų ne- 
palauš jo ir ateityje. Entuziastų ir visa šir 
palauž jo ir ateityje. Entuziastų ir visa ši. 
dimi atsidavusių skautiškam darbui žmo
nių prireikus visuomet atsirasdavo, ir tik

REPATRIACIJA
J. Gutaiiskiis

(Tąsa iš pereitos savaitės.)

„IŠŠUKAVIMAS“
Terminą „iššukavimas“ pirmą kartą iš

girdome tuojau po karo Vokietijoj. Prisi
menu, kaip politskyriaus viršininkas mano 
divizijos pik. Nizemajev karininkams paša 
kė maždaug šitokio turinio kalbą:

„Mes nugalėjome žmonijos pikčiausią 
priešą, kelią laimėjiman mums nurodė di
dis žmonijos genijus, karvedys ir mūsų my 

Jimas draugas Stalinas. Bet laimėjimą mes 
turime išsaugoti. Mes esame už tėvynės šie 
nų priešų apsupti, šie priešai yra hitleri
niai banditai, vakarykščiai kareiviai, kari
ninkai ir generolai, kurie, nusimetę karinę 
uniformą ir persirengę civiliais rūbais, pa
teko i vokiečių gyventojų masę ir pasislėpė 
nuo mūsų akių. Partija ir vyriausybė rei
kalauja iš mūsų tuojau išgaudyti ir sunai
kinti juos. Hitleriniai banditai slepiasi miš 
kuose, grioviuose, rūsyse, daržinėse ir šiaip 
kur tik gali, todėl pradedant gegužės 12-13 
d.d. naktim ir iki vakaro gegužės 16 d. mes 
vykdysime „šukavimą" visų apgyventųjų 
punktų, miškų, griovių, kurie tik yra mū
sų dvizijos teritorijoje, stengdamiesi su
čiupti šiuos pasislėpusius banditus“.

Nurodytam laikui visi korpuso ir armi
jos junginiai jau turėjo „šukavimo“ planą:

divizija buvo susirišusi su divizija, korpu
sas su korpusu, ir tokiu būdu buvo suda
ryta apsupimo grandinė, kuri geležine juos 
ta apjungė visą mūsų užimtąją vokiečių te
ritoriją. Divizija, kurioje buvo dešimt tūks 
tančių karių, apsirūpino sausu maisto davi 
niu keturioms dienoms, kariai būvą gink
luoti automatais, granatomis, kulkosvai
džiais ir išvyko į žygį.

Gegužės 16 d. vakarą visa teritorija bu
vo patikrinta. Mūsų kariuomenė iškratė vi 
sus miškus, daubas, sodus, namus, rūsius, 
daržines. Pagal įsakymą mes ieškojome 
esesininkų, hitlerinių kareivių, karininkų. 
Per tris dienas surinkome 1300 žmonių. 
Bet tai buvo ne „hitleriniai banditai“. Dau 
gumas pagrobtųjų buvo skudurais apsiren
gę, apiplyšę, pusiau basi, murzini; tarp jų 
buvo senių ir senučių, jaunų vyrų, moterų; 
nemaža buvo ir įvairaus amžiaus vaikų, 
net žindomų. Išskyrus 70-80 vokiečiu, visi 
kiti buvo rusai, ukrainiečiai, latviai, lietu
viai, estai ir kiti. Tai buvo miškuose klajo 
ję žmonės, apiplyšę, alkani, besislapstantie 
ji nuo savo „išlaisvintojų“. Tūkstančiai 
tremtinių ir vokiečių, išvežtų darbams, at 
sidūrė rytų Vokietijos zonoje. Kai sovietų 
armija užėmė šiuos rajonus, ne visi jų spė 
jo pasitraukti į Vakarus pas sąjunginin
kus.

A.A. J. KALAKONIS - KALAKAUSKAS
Gauta liūdna žinia, kad po ilgesnės ligos 

širdies negalavimais mirė Australijos lietu 
vių bendruomenės leidžiamojo savaitraš
čio „Mūsų Pastogės“ redaktorius Jurgis Ka 
lakonis - Kalakauskas.

Tai buvo atstovas tosios mūsų žurnalis
tų kartos, kuri dirbo savo darbą dar Lie
tuvoje, o čia tęsė jį.

Kalakonis buvo suvalkietis, gimęs 1910 
m. spalio 8 d. Starkų k., Vilkaviškio v. ir 
apskr. Gimnazijos mokslus ėjo Vilkavišky
je ir Marijampolėje, o Vytauto Didžiojo 
Universitete Kaune studijavo ekonomiją.

Plunksnos ėmėsi gana anksti — jau 1929 
metais. Lietuvoje būdamas bendradarbia
vo Suvalkiety, Sekmadieny, Kary, Dienoje, 
Trimite, Mūsų Rytojuj, Lietuvos Aide, Mū
sų Krašte, Vakaruose, o tremties metais— 
Tėviškės Garse, Apžvalgoje ir Mūsų Pasto
gėje.

Redakcinį darbą Kalakonis pradėjo 1934 
m., imdamasis leisti ir redaguoti Marijam
polėje Suvalkietį (čia dirbo iki 1936 m.). 
Paskui perėjo dirbti į Klaipėdos Vakarų 
dienraščio redakciją, o 1938 - 1940 m. dir
bo Lietuvos Aide. 1946 m. Vokietijoje re
dagavo Apžvalgą.

1949 m. nusikėlęs į Australiją, ten daly
vavo ir visuomenės gyvenime ir nuo 1953 
m. perėmė redaguoti „Mūsų Pastogę“.

Šalia žurnalistinio darbo 1929 - 33 me
tais buvo pradėjęs rašinėti ir noveles, ku
rių net keliolika išspausdino Suvalkiety, 
Lietuvos Žiniose ir Kino naujienose.

Pasaulinėj Skaučių Stovykloje: mūsų 
Rajono sesių vienetas.

jų vadovų, kuriuos gali duoti tik veikian
čios draugovės. Todėl, žengiant į antrąjį 
dešimtmetį, reikėtų nepamiršti vieno svar 
blausių tikslų: geras skiltininkas yra pa
grindas visos skautybės: iš gero skiltinin- 
ko visuomet išauga geras skautininkas.

Reikia tikėtis, kad ir antram dešimtme
čiui riedant tiek tėvai, tiek visuomenė ir 
toliau rems lietuviškąją skautybę, nes nė
ra abejonės, kad mūsų vienas svarbiausių 
tremties uždavinių yra išlaikyti lietuvišku
mą ir tėvynės meilę mūsų jaunimo širdyse.

1958 M. KULTŪROS PREMIJOS 
REIKALU PRANEŠIMAS

Oljio Lietuvių Gydytojų Draugija pasky 
rė 1000 dolerių kultūros premiją už pasau
lio lietuvių bendruomenėje reikšmingą lie
tuvių kultūrai pasiekimą 1957-1958 metais.

Premijos mecenatas pavedė organizuoti 
premijos įteikimą JAV Lietuvių Bendruo
menės Kultūros Fondo Valdybai, kuri su
sitarusi su premijos mecenatu, sudarė ati
tinkamus premijai skirti nuostatus ir pa
kvietė 9 asmenų jury komisiją premijos 
laimėtojui nustatyti.

Jury komisija kviečia paskirus asmenis 
ir institucijas motyvuotais pareiškimais 
siūlyti jai kandidatus kalbamai premijai 
gauti. Premija skiriama šių lietuvių kultū
ros sričių puoselėtojams (kolektyvams ar 
pavieniams asmenim): mokslo, literatūros, 
meno, dainos ir muzikos, teatro, baleto, ?c 
kių ir tautinės kultūros propagandos.

■Siūlymus premijai gauti siųsti iki 1958 
metų rugpiūčio mėn. 9 d. jury komisijos 
sekretoriaus adresu: G. J. Lazauskas, 1708 
N. 22-nd Ave., Melrose Park, Illinois, USA.
« Prof. S. Kolupaila

Jury Komisijos Pirmininkas 
G.J. Lazauskas, sekr.

Čikaga, 1958 m. liepos 5 d.

Europos lietuviškoji periodika
DARBININKŲ BALSAS, Nr. 7 (25). Tu

rinyje: Ūkio planai (vedamasis), Kovoto
jams pagerbti ir diktatoriams pasmerkti 
(Prof. Sąj. Konfederacijos ir Exilų Centro 
atsišaukimai), Partija išliko vieninga, Vo
kietijos socialdemokratai grindžia savo po 
litiką, Profsąjungininkai mokosi, Federalis 
tinis Europos jaunimas, Fronte „senieji ko 
votojai“, Pramonės gamyba, Socialistų In 
ternacionalas kalba, Tito atsikerta ir kt.

Atsiųsta paminėti
Gauti du paskutinieji SPORTO ŽINIŲ 

numeriai (1958 m. Nr. 3 ir 4).
Numeriuose esama ir sportinių straips

nių ir žinių, daugiausia iš Amerikos žemy
no lietuvių sportinio gyvenimo.

Redaguoja Ed. šulaitis.

O Berija griežčiausiai reikalavo grąžinti 
sovietų piliečius. Be armijos pagalbos bau
džiamieji organai šio milžiniško ir sudė
tingo darbo niekuomet nebūtų galėję at
likti. Ir armija buvo įtraukta į šią gėdingos 
operacijos priedanga vykdytąją „vokiečių 
nacių išgaudymo“ šukuotę.

Pasibaigus „iššukavimui“, aš gavau įsa
kymą tuojau priimti visus atvarytuosius 
žmones ir aprūpinti patalpomis ir maistu 
kareivių davinio norma, o vaikams iki 5 
metų, be normos, duoti po pusę litro pieno. 
Jie buvo patalpinti buvusiojo žirgynų ark
lidėse Perlin kaime. Kai aš vaikštinėjau 
po atklides, žmonės visą laiką klausinėjo 
mane: „Kas bus su mumis, kur mus padė
site?“ Ką gi aš galėjau jiems atsakyti? 
„Nesijaudinkite, pamaitinsime jus, pasilsė
site ir važiuosite į tėvynę“. Bet žmonės ne
tikėjo mano žodžiais, kiekvienas jų jau.ė 
rūpestį. Šio rūpesčio pagrindą supratau iš
važiavęs iš arklidžių rajono ir atsidūręs 
prie ilgos užtvaros. Automašinų šviesos 
švietė kelią išilgai užtvaros. Aš pastebėjau 
kas 25-30 metrų vienas nuo kito lėtai vaiki 
čiojančius ginkluotus automatais sargybi
nius. Prie pirmojo sargybinio sulaikiau ma 
šiną ir paklausiau jį, ką jie ten veikia. 
..Apsaugom žirgyną, kad niekas neišeitų ir 
neįeitų“, atsakė kareivis.

Aš grįžau namo antrą valandą naktį. Ma 
no ryšininkas pranešė, kad politskyria .’s 
viršininkas pik. Nizemajev prašo tuojau 
atvažiuoti pas jį svarbiu reikalu. Tuojau 
sėdau j mašiną ir išvykau.

„Na, tai ką, išgersime po stikliukų", pa
siūlė pulkininkas. Prie degtinės jis man pa 
.sakė: „Rekomenduoju nepamesti galvos, 
karas pasibaigė, o tu lendi ant kulkos. Man

UKRAINIEČIŲ BALETO GRUPĖ 
„ORLIK“ LAIMĖJO 1-JĄ PREMIJĄ 
Tarptautiniame muzikos, dainų ir šokių 

festivalyje, įvykusiame Llangollen, Valijoj, 
D. Britanijos ukrainiečių baleto grupė „Or 
lik“ buvo įvertinta 93 taškais ir gavo aukš 
čiausio laipsnio pažymėjimą. Festivalyje 
dalyvavo 27 tautų profesionalinės meno pa 
jėgos. Iš už geležinės uždangos dalyvavo: 
čekai ir vengrai. Varžėsi ten ir italai, aus
trai, švedai, prancūzai, belgai, danai, pietų 
afrikiečiai ir daug kitų.

Komisija, skelbdama vertinimo rezulta
tus, priminė publikai, kad visi galėtų pasi
mokyti iš „Orlik“ grupės. Po to grupė buvo 
pakviesta pasirodyti per televiziją.

„Orlik“ jau 1952 metais laimėjo antrąją 
vietą. Po to dar 4 metus įtemptai rengėsi, 
bet iš pasirodymų grįždavo su nedideliais 
laimėjimais. Tik šiais metais dar nepasibai 
gus varžyboms, ,Orlik“ grupė kaimyninių 
tautų jau buvo vertinama kaip geriausia.

Kovok ir laimėk!
Krikštas mus padaro Dievo vaikais, atnži 

nosios Laimės paveldėtojais, o Sutvirtini
mas — Kristaus kovotojais žemėje. Gar
binga yra būti po Kristaus vėliava, dirbti 
Jo darbininkų eilėse, budėti dėl sielos išga
nymo, kovoti dvasinės kovos lauke. Iš šios 
kovos lauko niekada negalima pasitraukti, 
čia nėra atostogų, čia niekada nėra paliau
bų, bet kova iki paskutinio atodūsio. Kris
tus labai aiškiai pasakė: „Kas tik mane iš
pažins žmonių akivaizdoje, tą ir aš išpa- 
žinsiu savo danguje esančio Tėvo akivaiz
doje“. Kristus nesitenkina tuo, kad mes Jį 
pažįstame ir sekame. Jis nori, kad mes su 
Juo jungtumės, valgytume Jo kūną. Čia 
kalbama apie kūną ir sielą, apie žemiškąją 
ir dangiškąją duoną. Mūsų laikų religinis 
klausimas pirmoje eilėje yra giliausias Duo 
nos klausimas, Šv. Komunijos klausimas. 
Tik ji gali padėti atgaivinti išsisėmusi, nu 
silpusį ir sustingusį gyvenimą.

Šioje gyvenimo kovoje, kuri traukiasi 
per kartų kartas nuo lopšio iki karsto, ta
me nuolatiniame žmogaus žemosios prigim 
ties bruzdėjime ir maište prieš aukštesnių 
ją dvasinę prigimtį pakrikštytas ir sutvir
tintas krikščionis niekada negali pasilikti 
neutralus ir abejingas. Kristus šiuo at
žvilgiu stato tokias sąlygas: jei tavo ranka 
ar tavo koja tave piktina, nukirsk ją ir 
mesk šalin nuo savęs, nes tau geriau įeiti 
į gyvenimą luošam ar raišam, kaip, turint 
abi rankas ar abi kojas, būti įmestam į am 
žinąją ugnį. Ir jeigu tavo akis tave piktina, 
išlupk ją ir mesk šalin nuo savęs, tau ge
riau vienakiui įeiti į gyvenimą, kaip, tu
rint abi akis, būti įmestam į ugnies praga
rą! Tad štai Sutvirtinimo sakramentas, teik 
damas sielai brangias Šv. Dvasios malones, 
įpareigoja nauja energija ir nauju užside
gimu viešai išpažinti Kristų; jei kada aplin 
kybės verčia, nesigailint nė savo gyvybės. 
Kristaus Bažnyčios statymo aikštėje negali 
būti bedarbių. Taigi visi j statybą! Visi į 
darbą! Tokį žadinimo galingą šauksmą 
šiandieną girdime iš mūsų Vyriausiojo Ga
nytojo Šv. Tėvo lūpų — šviesos vaikai, pa 
buskite! Bažnyčia skubiai reikalinga tikin
čiųjų iš kiekvienos visuomenės padėties, 
kad savo gyvenimą ir veikimą suderintų 
su Dievo Įsakymais ir Kristaus Įstatymais!

P. Dauknys, MIC

Pamaldos
LIETUVIŲ SODYBA — šį ir sekantį sek

madienį 11 vai. skautų stovykloje. Visą 
savaitę Skautų Stovykloje bus Šv. Mi
šios kiekvieną rytą 8.30 vai., į kurias 
kviečiami ir Sodybos vasarotojai.

VAŽIUOJANT ATOSTOGŲ GERIAUSIOS 
KNYGOS

Kun. Mateo Crawley-Boevey — šv. Va
landa, Nakties Adoracija namuose — 1 ši\. 
10 penų.

Dr. Prunskis — Meilė ir Laimė —14.8.
J. Mingirdas — Patarlės, Priežodžiai, Po 

sakiai — 25 šil. 8 penai.
A. Baronas — Valandos ir Amžiai —8 4.
J. Girdžius - Klausutis — Raudonieji Vi

duramžiai — 10 šil.
Dr. P. Jonikas — Kovos metai dėl savo

sios spaudos — 36 šil. 8 penai.
S. Kairys — Lietuva Budo — 39 šil.
H. Senkevičius — Kryžiuočiai, 3 tomai 

— 3 svarai 17 šilingų.
Rašyti: DAINORA, 49, Tbornton Avė, 

London W.4.

žinoma, kad tu tris valandas praleidai ark 
lidėse tarpe merzavcų - išdavikų. Ar nu
sibodo gyventi? Noriu įspėti tave, kad kol 
kas apie tai žino tik aš ir Safonov, tai dar 
pusė bėdos, bet jeigu korpuso viršininkas 
sužinos, tau nebus išsigelbėjimo“.

Į Perlin žirgyną aš daugiau nebevažinė 
jau, aš net bijojau klausytis, kai maisto 
viršininkas kpt. Abramov po trijų dienų 
atvažiavo iš žirgyno ir pranešė, kad per 
tris dienas 12 žmonių, tame skaičiuje trys 
moterys, nusižudė — visi pasikorė.

Šeštą dieną buvo prisiųsti 29 vagonai, į 
kuriuos reikėjo per porą valandų pakrau
ti visus žmones. Į pirmuosius du vagonus 
prie garvežio buvo pakraunamos moterys 
su vaikais iki 5 metų, iš viso 50. Vagonų 
langeliai buvo užkalti geležiniais grotais, 
kad kas nesugalvotų iššokti. Vagono durys 
aklinai uždarytos ir ant kiekvieno vagono 
stabdžių stovėjo sargybinis su automatu 
rankose. Nuo šios minutės gyvasis krovi
nys perėjo į sargybos rankas. Moterys ir 
vaikai buvo amžinai atskirti nuo savo vy
rų ir tėvų. Šie du vagonai ėjo į Graifs- 
waldą.

Prie vagonų slinko sunkvežimiai, pri
kimšti vyrų, moterų, jaunuolių, senelių. 
Kiekviename buvo po 25 žmones, ir kiek- 
vien >s dvi mašinos užpildydavo vagoną. 
Besistumdant pakrovimo metu vienas ke
leivis kraujuodamas nukrito po vagonu 
Pasirodo, skustuvu jis persipiovė gerklę. 
Du majorai tuojau pačiupo gulintįjį po va 
gonu ir įmetė jį į vagoną pas gyvuosius, 
kad stotyje šios scenos nepamatytų vokie
čiai. Dauguma moterų, net ir vyrai balsiai 
verkė, kiti žegnojosi ir paklusniai ėjo į va 
goną, nelyginant gyvuliai į skerdyklą.

Kai tik buvo pakrauti visi 27 vagonai,

garvežys patempė ešaloną, ir du majorai 
įšoko į paskutinį keleivinį vagoną, ir stotis 
ištuštėjo. Šis ešalonas nuėjo į Rostoką.

Kas įvyko su šiais žmonėmis? Apie jv 
likimą sužinojau tik praslinkus keletui die 
nų iš pasikalbėjimo su divizijos karo tri
bunolo pirmininku majoru Marozu. Mote
rys su vaikais pasiųstos į Graifswaldą, pa 
sakė Morozovas; jeigu jos neįvykdė prieš
valstybinių nusikaltimų ir jų vyrai nepakė
lė prieš mus ginklo (tai bus nustatyta tar 
dymu), tai jos su vaikais bus apgyvendin
tos, tiesa, ne savo gimimo vietose, bet lais
vėje. Jeigu iš tardymo medžiagos paaiškės, 
kad jos yra „pavojingos visuomenei“, tai 
bus pasiųstos į „darbo pataisos stovyklas“. 
Šituo atsitikimu vaikams „gyvenimas bus 
puikus“, juos padės į mažamečių namus, 
jie bus apžiūrėti ir augs jau nebe „liaudie: 
priešais“. Likusioji masė yra pavojinga: 
tarpe jų susiras ir tokių, kurių ir stovyklo 
je nelaikys, šie aiškūs priešai tuojau bu: 
nužudyti; dauguma jų dirbs stovykloje. Vi 
sus nužudyti būtų nusikaltimas: kraštas 
nuniokiotas, mums reikalingi žmonės, i 
jie savo darbu atneš naudos.

Aš paminėjau tik vieną „iššukavimo" at
sitikimą. Tokių „iššukavimų“ 1945 metais 
vasarą atlikome ne vieną. Viena tik mano 
divizija savo rajone įvykdė keturis tokius 
„iššukavimus“. Antrasis iššukavimas dav 
apie 900 žmonių, kiti du po 200 kiekvie
nas. Kiek „iššukavimais“ buvo sugaudyta 
žmonių visų armijų, lieka paslaptis. Aš gal 
voju: daug tūkstančių žmonių. Matyt, rėži 
mui buvo naudinga varyti 3-4 dienoms šu
kuoti dešimtį tūkstančių kareivių ir kari
ninkų, kad surinktų 200 žmonių. Taip rei
kalavo Stalinas, taip reikalavo Stetino pa

sitarime Berija,
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PADIDINTAS „EUR. LIETUVIO“ 
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Sekančią savaitę „Europos Lietuvis“ iš
eina padidintas.

Ryšium su atostogomis po to jis vieną 
savaitę neišeis.

ŠAUNUS ATOSTOGINIS 
LINKSMAVAKARIS

rugpiūčio 2 d., 7 vai., bus Londono Lie
tuvių Namuose (1, Ladbroke Gds, W.ll).

Londone ar jo apylinkėse atostogaujan
tieji ir londoniškiai prašom neužmiršti: šeš 
tadienį, rugpiūčio 2 d.! Neužmirština dėl 
to, kad tokios linksmybės retai tebūna!

ATSISVEIKINIMO SU KAULĖNŲ 
ŠEIMA POBŪVIS

Išvykstant į JAV-es A.J. Kaulėnui su 
šeima rengiamos išleistuvės - pobūvis lie
pos 26 d. (šeštadienį) 7 vai. 30 min. para
pijos salėje.

Norintieji atsisveikinime dalyvauti, užsi
rašo ne vėliau kaip iki liepos 25 d. pas se
kretorių ,J£. Jonelyną arba telefonu SHO 
8734, p. Juro krautuvėje.

Pobūvio mokestis: vyrams 1 sv„ mote
rims 10 šil. Šokiams gros džiazas.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
Vietininkijos Valdyba

PRIMICIJŲ IŠKILMĖS
Pereito sekmadienio Londono Lietuvių

cialiai atvažiavusi iš Glasgowo, perduoda 
Škotijos lietuvių sveikinimus Primicijan- 
tui. Bakaičiai iš Ketteringo Primicijantui 
įteikia gražią dovaną — rankinį laikrodį, 
ir dar žodį taria visa eilė kitų kalbėtojų. 
Po vaišių dar ilgą laiką visi šnekučiavosi, 
visų buvo pakilusi nuotaika.

Primicijos dar kartą parodė, kaip lietu
viai nuoširdžiai myli savo dvasios vadus 
kunigus, kaip aukštai vertina Kunigystės 
idealą. Teisingai p. Daunoras savo sveikini 
me pastebėjo, kad Bažnyčia visuomet lieka 
visus jungiančiu ryšiu. Pats naujasis kuni 
gas yra įsikardinavęs į Lietuvos Kaišiado
rių vyskupiją ir Kunigystės šventinimų 
proga iš savo vyskupo J.E. T. Matulionio 
gavo gražų pasveikinimą visų Kaišiadorių 
vyskupijos kunigų ir tikinčiųjų vardu, ku
rie meldžiasi ir laukia savo naujojo kuni
go. Kad Dievas duotų, jog neužilgo išauštų 
tas Laisvės Rytmetys, kada ir kunigui Jo
nui ir mums visiems atsidarys • kelias į 
Lietuvos šventąją žemę! Parap. Koresp.

Išnuomojamas didelis, saulėtas kamba
rys. Skambinti: STA 5699.

NEDAUG, BET DAR YRA 
Proga NKK nariams

Stengdamasis pasitarnauti gerą knygą 
mėgstantiems savo nariams, Nidos Knygų 
Klubas sudarė sąlygas jiems pigiai įsigyti 
šių gerų romanų ir apysakų:

P. Andrįušįo — Tipelis — 8 šil.
P. Andriušio — Anoj pusėj ežero —5 šil.
V. Andriukaičio — Audra Žemaičiuose

EUROPOS LIETUVIS

GINČAI IR LAIKRAŠČIO SKYRIAI
Skaitytojai seka visas proto mankštas, 

1. tribūnas ir laiškus — visas diskusijas ir 
ginčus. Skaitytojai, kiek žinau, domisi dau 
giau šiais skyriais, negu korespondencijo
mis, kurios yra daugiausia visokios padė
kos, lyg būtų kasdieniniai poteriai. Žino
ma, šios korespondencijos pakelia ūpą tų, 
kurie rengia minėjimus, darbuojasi lietu
viškam reikalui. Tai yra lyg tam tikras at
lyginimas už jų darbą.

E.L. Nr. 24 Vyt. Andruškevičius skyre
lyje „Pabandykite atsakyti“, surašo penkis 
klausimus (aš jų neminėsiu — atsakysiu 
tik į numerius). Štai mano atsakymai:

1) Kam šitokį klausimą kelti, jei patys 
žinovai (bylų tardytojai) kartais negali nu 
statyti, iš kur tas ar kitas sukilimas prasi
dėjo, be vado ar su vadu? čia yra toks 
platus klausimas, kad dėl jo aiškintis, ro
dos, nėra nė vietos E.L. Ir dar keli klausi
mai iš karto!

2) Skardžius L.K. Vadove sako — kepe
nos, jeknos. Aukštaičiai daugiausia varto
ja „jaknos“, t.y. taip, kaip Vyt. A. Bet dau 
guma lietuvių sako „kepenos“. Aišku, yra 
vartojančių abu žodžius — kepenos ir jek
nos. Kuris tų žodžių grynesnis? Jei Skar-

tėmis ir pagaliau susikibusios į plaukus 
„raitydavo“ pusmetinį sušukavimą. Tai 
tuo baigdavosi ginčai, iš kurių bene di
džiausią naudą turėjo teisėjai, advokatai, 
daktarai ir dalinai ginčų kurstytojai, jeigu 
tik spėdavo laiku prisiplakti prie laimėju
sios pusės.

Iš ko kildavo ginčai? Vyrai ginčydavosi 
už merginas, ūkininkai už žemės vagą, tė
vai su vaikais už duonos kąsnį, moterys už 
gyvulių kerėjimą, karvėms pieno atėmimą 
ir p. Ginčai vykdavo įvairių luomų žmo
nių tarpe ir retai kada „sausai“ baigdavo
si. Vis tiek nukenčia kišenius arba pakau
šis. Jeigu silpnesnė pusė nusileidžia, tai tu 
ri stipresniąją! gerai užfundyti. O jeigu su 
sikerta abi stiprumu lygios pusės, tai ginčą 
sprendžia kuolais arba kultūringesnių bū
du — teisme. Lietuviai mėgsta pasibičiu- 
liauti, bet, kiek žinom iš teismų praktikos, 
mėgsta ir pasibylinėti. Teismai buvo už
versti skundais, kilusiais iš ginčų ginčelių, 
ir dėl menkniekio žmogus žmogų, kad ga
lėtų, tai šaukšte vandens prigirdytų.

Paimkime sportą. Tai kultūringas žai
dimas. Bet, žiūrėk, nei iš šio, nei iš to du 
žaidėjai susiginčijo ir, užuot spyrę kamuo
lį, pradeda vienas kitą „kaustyti“. Gerai,

PIRKĖJAS NUSTATĖ KAINAS

Sovietijos vyriausybė nustatė kainas, ku 
riomis ji pirks iš kolchozų jų gaminius (pri 
valomosios duoklės už labai mažas kainas 
panaikintos). Kainos nustatytos tik viduti 
niškos, orientacinės. Pagal jas vietiniai or 
ganai respublikose (arba apygardose, kur 
jos yra) turės nustatyti tikslias kainas kiek 
vienam produktui. Maskvoje nustatytos to 
kios Lietuvoje gaminamų produktų kai
nos rubliais centneriui (100 kilogramų, ar
ba apie 220 svarų):

Grūdai — 74 rb., cukriniai runkeliai — 
23.50, linų ar kanapių pluoštas—2300, gal
vijai (gyvo svorio) — 619, avys — 536, 
kiaulės mėsai — 786, lašininės kiaulės — 
826, bekoninės kiaulės — 1081, vištos ir 
viščiukai — 895, antys ir žąsys — 738, pie 
nas — 115, kiaušiniai (už 10) — 6, neplau
ta vilna (centneris) — nuo 2370 iki 4100 
rublių.

šios kainos maždaug turinčios atlyginti 
gamintojui produktų savikainą. Tačiau kol 
chozai, kurie nėra tobulai suorganizavę ga 
mybos, taigi kurių savikaina tiems produk 
tams išeina aukštesnė, neišvengiamai tu
rės nuostolių. Tuo būdu kolchozai bus ver 
čiami stengtis atpiginti gamybos savikainą, 
arba geriau suorganizuoti gamybą, arba 
pigiau mokėti dirbantiesiems.

Nors privalomosios duoklės teorijoje ir 
panaikinamos, tačiau valstybės paruošų Js 
taigos iš anksto planuoja, kiek iš kurio ra 
jono, taigi ir kiek iš kurio kolchozo reikia 
nupirkti produktų. Kolchozai turės „pa
tys“ suplanuoti, kiek jie parduos valstybei, 
ir tik jeigu kas liks tą planą įvykdžius, jie

bažnyčios Primicijų šventės ankstų rytme
tį per Londoną praūžė audra su dažnais 
žaibais ir griaustinio tratėjimais. Pasiro
džiusi rytmečio saulė bematant nudžiovino 
smarkaus lietaus nuplautas gatves. Netru
kus į Lietuvių bažnyčią pradėjo traukti iš 
kilmių dalyviai. Bažnyčioj jaučiama šven
tiška nuotaika. Visas didysis altorius iš
puoštas baltomis gėlėmis, gausiomis žvakė 
mis, tautinių spalvų gėlių- puokštėmis, ša 
lia altoriaus šventės išvakarėse įtaisytas 
naujas elektrinis laikrodis. Tai išeivio pen-

— 5 šil.
L. Dovydėno — Per Klausučių ulytėlę —

5 šil.
J. Jankaus — Paklydę paukščiai — I ir

II tomai — 10 šil. ' į
Kiekiai riboti, o paskaityti įdomu atos

togų metu ir laisvalaikiu.
Rašyti: Nidos Knygų Klubas, 1, Ladbro

ke Gardens, London, W.įl.

CORBY
sininko Motiejaus Guogos dovana bažny- Susirinkimas

džius su Saliu susitartų,' kuris tų žodžių 
tikresnis, tai mes galėtumėm tik pasekti 
juos.

3) Nesu aviatorius, bet manau, kad visi 
įgulos nariai turėtų mokėti (suprasti) val
dyti lėktuvą, nors dviems ir nebūtina, ypač 
kai karo metu stoka lakūnų.

4) Arkliais, aišku, pabaigoje. Bėgikai 109 
m. paėmime (starte), bet ir pabaigoje svar 
bu. Tolimam atstume pradžia ne tiek svar
bu, kiek trečdalis prieš galą.

5) Kam čia ta matematika nematemati-

čiaj.įį.įs .į- * Mwawfti
Artėjant Primicijų iškilmėms, iš Pasiun

tinybės atvyksta Laisvos ir Nepriklauso
mos Lietuvos atstovai: J.E. Min: įB.K.,Ba
lutis su Pasiuntinybės Patarėju p. Balič- 
kuę taip pat DBLS pirmininkas p. Bajori- 
naS ir tautiečiai iš įvairių Londono vietų, 
net. ir iš tolimų kolonijų. Labai seniai kada 
Lietuvių bažnyčia matė tiek daug žmonių: 
pilnutėlę bažnyčia nebegalėjo sutalpinti vis 
naūjai atvykstančių, ir jų nemažas būrys 
iš gatvės pro duris sekė Primicijų iškilmes.

M vai. naujasis kunigas Jonas Vytautas 
Bulaitis išeina iškilmingam pirmosiom Mi 
šiom su asista, gražiais liturginiais rūbais. 
Arkidiakonu buvo pats,, bažnyčios rekto
rius kun. KaZlaus’kas, diakonu — iš Romos 
atvykęs Tarpt. Gregorianumo universiteto 
profesorius Tėvas Dr. Rabikauskas, šubdia 
koiiu — kun. Dauknys, cėremoniarius —- 
St/Zakarevičius su visa eile mažųjų uni
formuotų patarnautojų. Anglas muzikas d i 
dirfgais vargonų akordais pasitinka Primici 
jarftą. V. Mamaičio vadovaujamas choras 
religiniu susikaupimų gieda Mišias, 'susir 
rinkusiųjų širdis kelte- keldamas >į Aukš
čiausiąjį. Kaip miela, kad mūsų nedidelė 
bažnyčia turi tokį puikiai paruoštą chorą, 
kuris reprezentacijai jau bet kur galėtų pa 
sirpdyti! Visų akys, nukreiptos į . altorių, į 
retai matomas iškilmingas apeigas. Tėvas 
Rabikauskas sako pamokslą, iškeldamas 
Kunigystės grožį ir jos prasmę. Puošni ka
tedra, išgražinta meniškais paveikslais, be 
kunigo liktų tik muziejus, be gyvybės, be 
vidinės šilumos. Atvykęs kad ir paprasčiau 
siaš’kūnigas" atlaiko joje šv. Mišias, nužen
gia. Viešpats į altorių, ir į tikinčiųjų širdis 
teka gausūs dangiškųjų malonių upeliai. 
Tad neveltui po Krikšto viena didžiausiųjų 
ir brangiausiųjų Dievo malonių, jei ne pati 
didžiausioji, yra Kunigystė!

Vyksta toliau įspūdingos pamaldos. Solo 
gražiai ir galingai gieda Justas černis. 
Kaip per rytmetines, taip ir per Primicijan 
to Mišias tikintieji gausiai eina prie Šv. Ko

DBLS Corbio sk. valdyba liepos -27 d., 6 
vai. p.p., šaukia visuotinį skyriaus narių- 
susirinkimą. Prašome skyriaus narius atsi-Š 
lankyti ko, gaubiau ir punktualiai. Susirin
kimas įvjiks St.’John Ambulance Hall, Cor? 
by village. Skyriaus valdyba ’X
VOKIETIJA į
VĄRELIS |
Mirė Konstantinas Plečkaitis

. Varęlio. segelių.-prieglaudoje mirė Kons
tantinas Plečkaitis, gim. 1893.111.10, Ožka-e 
baliuose <Vilkaviškio 1 apskr.) Palaidotas 
1958.VII.1 d. Varelio katalikų kapinėse. ’ 

Velionis ilgus metus, buvo Hamburgo beit, 
druomenės narys,, taurus lietuvis. Buvo di’ 
dalis lietuviško .gyvo ir spausdinto žodžių 
mylėtojas. Ilgą laiką sirgo,širdies liga ir; 
astma. Paskutiniais mėnesiais labai vargd 
dėl nepalankaus jo sveikatai Šiaurės Voį 
kietijos klimato. Prieš savaitę buvo gavęš

■ leidimą ’petsikelti į senelių prieglaudą Pieį 
■tų Vokietijoje. ’ ~ < -

HAMBURGAS :'' , •■’■! r
i 

^sargiai! I
Hamburgo lietuvių laikraštėlis „Aušros

Vartai“ rašo: ' ' .'j
„Pasitaiko, kad kartais užsuka pas pri

vačiai gyvenančius, mūsų, tautiečius lietu? 
.viąkai kalbą žmonės, . lęūriė neva pažįsti 
.mūsų -žymesnius veikėjus, kad nori padėti 
mums, į vargą patekusiems. Jie žada pa? 
galbą, klausinėja apie mūsų artimuosius, 

’ pasilikusius Lietuvoje ar išvežtus ir t.t.
Atsargiai su’tais „geradariais"!
Geriau būtų, kad tokiu atveju pareika

lautumėte iš jų asmens dokumentų ir, jei
gu pasirodytų įtartini, tučtuojau išmestu- 
mėte- pro duris!“

kams! Jei tamsta žinai, kaip geriau išreikš

PAIEŠKOJIMAI

ti, tai parašyk. Tikiu, kad visi skaitytojai 
bus dėkingi tamstai už tai.

Proto mankštos skyrių įvedė Dr. K. Val
teris. Daug į to skyriaus klausimų liko ne
atsakyta, neskaitant vieno kito ginčo, bet 
patys klausimo principai vis liko nepalies
ti. Anot Dr. K.V., ginčas ginčui nelygu. Dr. 
Valteris klausė, kaip kas supranta žodį 
„ginčas“. Laukiau, ką pasakys „galvos“. 
Iki šiol, rodos, dar niekas ir* nebandė atsa
kyti jam. Lietuvių k. žodynas per maža 
duoda žinių, o mūsų dabar leidžiamoji en
ciklopedija, gaila, neturi iš viso tokio žo
džio. Kiek atsimenu iš Lietuvos gyvenimo, 
tai ten šis žodis buvo visai laisvai naudoja 
mas, ir niekas nelaikė ginčo už bloga (pvz., 
Valstybės gynėjas iškėlė ginčą dėl bylos. 
Teisme iškilo advokatų ginčas iki kivirčų. 
Susirinkimas išsprendė ginčą balsų dau
guma. Ūkininkai .iškėlė ginčą dėl ribos, ir 
nė vienas nenorėjo nusileisti).

Be to, norėjau kai ką pasakyti dėl kitų 
laiškų, bet praeitame E.L. Nr. 27 Dr. K. V. 
užlindo man už akių. Sutinku su Dr. Val
terio išvedžiojimais, bet kartais jis taip pa 
rašo, kad skaitant reikia sirgti... Šį kartą 
nedaug ką galiu išmesti, galiu tik pridurti: 
kaip ir ką nedirbsi, be ginčų neapsieisi. 
Juo labiau rašydamas viešą dalyką. Nėra 
ginčų tik sovietuose, ten viskas tobula, net 
tobuliausia.

Noriu dar sustoti ties „baravykininkais“. 
šis skyrius neteisingai pavadintas, jį reikia 
pavadinti „šnipų skyrium“, nes jis užsiima 
tik šnipinėjimu, pajuokiamai pamokyda
mas. Be to, jis juk turi „Central Office“ ne 
kur kitur, tik po „Vyr. Šnipų Centru Lon
done“ "(Sovietų ambasados išv. vamzdžiuo
se). Jei korespondentas S.L. nesupranta 
šio skyriaus tikslų, tai turi nuvykti į „C. 
Office“ išsiaiškinti. Matyt, jis žino, kas yra 
„Santarvė“, bet ar tai netiesa? Jei šnipai 
praneš iš Nidos gyvenimo ir kitų, tai skai 
tytojai bus jiems dėkingi. Valio, šnipai! 
Per šnipus į gyvenimą! Šateikis

jeigu teisėjas spėja laiku atstatyti tvarką, 
o jei ne, tai ir komandos pradeda tarpusa
vy luptis ir į tą veiksmą kartais dar įsi
maišo publika. Gyvenant Vokietijoje teko 
matyti tokių „kultūringų“ sporto rungty
nių. Pvz., Unterm - Berg stovyklos sporto 
aikštėje parblokšto sportininko spardymas, 
teisėjų mušimas, kurie kartais iš aikštės 
bėgdavo slėptis pas vokiečius, o kartais 
pas lietuvius.

Pareiškimas savo nuomonės tai nėra gin 
čas. Tai tik nurodymas, kas gerai ir blogai 
daroma. Čia gal tiktų geriau žodis kritika. 
Aš irgi pilnai sutinku, kad turi būti leista 
kiekvienam laisvai pareikšti savo nuomo
nę. Jau negrįš tie laikai, kai galėjo kalbėti 
tik geriausi iš geriausiųjų, o kitiems bu
vo užčiauptos lūpos, nes bijotasi kritikos, 
kaip nelabasis bijo kryžiaus. V.V.

galės parduoti ir rinkoje, geresnėmis kai
nomis. (LNA)

KOLCHOZAI PERĖMĖ APIE PUSĘ 
MASINĘ

Iki birželio mėn. Lietuvos kolchozai spėjo 
perimti iš mašinų - traktorių stočių 55 pro
centus reikalingų traktorių, 46 proc. plūgų 
ir 44 proc. sėjamųjų mašinų. Kitas tebe- 
samdo iš stočių senąja tvarka. Traktorinin 
kai palaipsniui tampa kolchozų nariais, 
bet pasilieka privilegijuota klasė, kadangi 
reikalaujama jiems mokėti tokį patį atly
ginimą, kaip buvo mokama stotyse, o tai 
yra daug daugiau, negu gauna kiti kolcho
zų darbininkai. x (LNA)

į

munijps. Šv. Mišios baigiamos Primicijan- 
to teikiamu kunigiškuoju palaiminimu. Pri 
siartina jo tėveliai, broliai, seserys, gimi
nės ip nenutrūkstamos eilės tautiečių, šis 
vaizdas jį mačiusioms akims lieka visam 
gyvenimui.

Po pamaldų klebonijoje buvo garbingųjų 
svečių priėmimas, dalyvaujant J.E. Minis- 
teriui. Vėl praūžus smarkiai audros ban
gai, Primicijanto pagerbti visi renkasi į pa 
rapijos salę, į ten suruoštus pietus. Savo 
uolumu jau spėjęs pasireikšti naujasis Baž
nytinio Komiteto pirmininkas S. Kasparas 
šeimininkauja vaišėms. Primicijantą svėi 
kiną kun. Rektorius, Pasiuntinybės Patarė 
jas, perduodamas Ministerio sveikinimus, 
sveikina kunigai, p-lė Balakauskaitė, spe-

NOMGAUDAS Pranas, sūnus Stasio, ki
lęs iš Skuodo, prašomas atsiliepti šiuo ad
resu; V. Liąugaučlienė, 15, Macmillan . St., 
Rochdale, Lancs,

TURSKIS .' Česlovas, iš Kauno išvežtas 
Vokietijon ir po karo gyvenęs Anglijoje, 
prašomas atsiliepti Europos Lietuviui.

BURBAI Kaziui'Europos Lietuvio Admi 
nįstracijoj yra laiškas iš Lietuvos. ' ■’

ATOSTOGOS BORNEMOUTH!
Susidėjus nenumatytoms aplinkybėms, 

yra dar laisvas didelis kambarys nuo lie
pos 26 d. Proga, kas iš anksto neapsirūpino 
gera atostogų vieta!. i'<

Adresas: F. P.' Česnauskas, Exonia. 109 
Alma Rd., Bornemouth, Hants.

PER GINČU? T SKAUSMUS
žodis diskusijai nors ir nelietuviškas, ge 

rai žinomas ir dažnai vartojamas. Tik ma
no parapijoj jis ’Jįsįšai. kitokią prasmę turė
jo, negu Dt. Valteris aiškina. ; -Diskusijos 
tai buvo nūbdugįĮtįs/įltultūrine forma neaiš 
kių reikalu-svarstomas ir aiškinimas. To
kios diskusijos vykdavo posėdžių, susirin
kimų ir kitokių pobūvių metu, kuriuose da 
lyvaudavo įvairių luomų žmonės, ir reika
lai buvo aiškinamasi be asmeniškų užgau
liojimų. Diskusijos neprieidavo iki ginčų, 
nes, kaip minėjau, tai buvo nuodugnus ei
namųjų reikalų svarstymas. Kai viskas jau 
būdavo aišku, kaip kad „i“ raidei rašoma
sis taškas, prasidėdavo darbas. Man atro
do, kad ką nors besvarstant netenka pasi-

rjt'T’C/’FJC KLUBE
1 LADBROKE GARDENS LONDON W. 11

RUGPIŪČIO 2 D. (ŠEŠTADIENĮ)

linksmi šokiai
Pradžia 7 vai. vakaro.

ginčyti, tik padiskutuoti.
O kaip buvo suprantamas ginčas? Tai 

kovojimas žodžiais tarp skirtingos nuomo
nės žmonių. Čia jau nebuvo to kultūrinio 
pašnekesio, bet tik galandinimas liežuvio, 
kad galėtų vienas kitam skaudžiau įkirsti. 
O kai prasideda kova žodžiais ir jeigu nė 
viena pusė nenusileidžia, tai tuoj praside
da ir kova veiksmais. Abi pusės, norėda
mos įrodyti „neginčijamą tiesą“, pradėda
vo vieni kitiems retinti dantis ir lyginti pa 
kaušius. Vyrai paleisdavo į darbą peilius, 
branktus, svarsčius ir kitokius šaltus, o 
kartais ir karštus ginklus. Moterys išdar
dėdavo į kovą apnuogintais atbulais „tan
kais“, apsiginklavusios šluotomis ir mazgo

:::

::::

RUDUO ATEIS GREIT
Nors šiuo metu didžiuma mūsų 

rengiamės atostogauti, nors turime 
vidurvasarį, bet nepastebimai greit 
atslinks ruduo, o po jo tuoj pat ir 
žiema. Ne vienas mūsų, artėjant 
rudeniui ir žiemai, stengiasi savuo
sius aprengti ne tiek vasaros dra
bužiais, bet ypač žiemos metui. 
Praktiškiausia yra pasiųsti jiems 
vilnones medžiagas, vatallną, šil
tus batus, šiltus apatinius balti
nius, skaras ir t.t.

Kiekvienas siuntėjas turi atsi
minti, kad ir jiems reikia laiko iš 
gautų medžiagų pasisiūdinti eilu
tes, apsiaustus ir pan.

Todėl dabar pats laikas jau to
kius siuntinėlius užsakyti, kad jie 
laiku pasiektų adresatus. Toje sri
tyje Jums geriausiai patarnaus 
TAZAB, LIETUVIŲ SKYRIUS,

1, Ladbroke Gardens, London W.ll
Tie, kurie ruošiatės atostogauti, 

ar prie progos apsilankyt Londone, 
prašomi užsukti asmeniškai į 1, 
Ladbroke Gardens, London W.ll. 
(Pasiekiama požemin. traukiniais 
nuo Holand Park stoties arba nuo 
Ladbroke Grove stoties, gi autobu
sais ypač patogu pasiekti Nr. 15, 7 
ir 52.

Suprantama, kad atostogoms 
vykstant kiekvienas turi išlaidų, ta 
čiau visiems, ypač gyvenantiems 
Anglijoje, duodama be jokių nuo
šimčių lengvos išsimokė j imo sąly
gos.

Todėl, jei jau siunčiate, tai visa
da pirmoje eilėje užsukite, ar pa
rašykite šiuo reikalu: TAZAB, Li
thuanian Dept., 1, Ladbroke Gds., 
London W.ll. Skubiam reikalui 
esant prašoma skambinti telefonu 

PARk 2139.
Siunčiame nemokamai lietuvių 

kalboje iliustruotus katalogus. Pa
geidaujantiems pasiunčiama pasi
rinkimui medžiagų pavyzdžiai.

ŠIUO METU DAUG PREKIŲ, 
YPAČ MEDŽIAGOS IR ODOS

YRA ŽYMIAI ATPIGINTOS! \
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BARAVYKININKŲ HERBERT GEORGE WELLS

Paskutinieji Lebano įvykiai sukėlė tarp 
baravykininkų gyvas diskusijas, nes vėl 
susiduria Vakarų ir Rytų interesai. Bara
vykininkų vykdomasis komitetas, pasikvie 
tęs Dr. Kiaušinienę, ilgai svarstė tą klau
simą, bet, nepriėjęs vieningos nuomonės, 
kreipėsi į baravykininkų pranašautoją Šilt 
daržienę, kuri, pažiūrėjusi į savo kristalą, 
štai ką pasakė: pagal seną rytų išmintį, va
karų politikai priešą paperka, draugą iš
duoda. Jei prezidentas Chamoun yra tikras 
vakarų draugas — jo ateitis nė peno ne
verta.

BALTA DROBULĖ IR P. LŪŽA
Baravykininkų literatūros kampelis, ap

svarstęs p. Lūžos atvirą laišką E. Lietuvy
je, štai ką nori pareikšti. Visi literatūros 
žinovai, kritikai, išminčiai, daktarai ir kiti 
nusimanantieji šaukte šaukia, kad knyga 
geniali, gera, nepaprasta. Taigi, matyt, ji 
tokia ir yra.

Jeigu p. Lūža nebūtų buvęs Sodybos di
rektorius, jeigu jis būtų 30 metų jaunesn:s, 
tuomet gal jis ir atvertų akis, kaip tas kū
dikis, kuris žioplai miniai kadaise riktelė
jo: žiūrėkite, kar.alius nuogas!

TAIP BLOGAI IR KITAIP NEGERAI
Savo metu baravykininkai atkreipė lielu 

vių dėmesį į tai, kad Bradfordo Klubo pa
šonėje ar net pačiame šone įsiveisė raudo
nųjų kampelis. Lietuvių visuomenei neat
kreipus į tai dėmesio, Klubas teismo uždą 
rytas už pagrindinę dorybę — už gražų 
pelną..

Pagal naują Bradfordo teismo išradimą 
už bankrotinį nuostolį sodinama į cypę, u: 
pelną — įmonės uždaromos. Šiems stebuk
lams vykstant, siūloma turistams važiuo
ti ne į Briuselį, bet į Bradfordą.

BRADFORDO KLUBO ATEITIS
Bradfordo baravykininkai, nepakęsdami 

dabartinės padėties, sutemus kultūros įstai 
gai, atpratę kojinėse laikyti pinigus, krei
pėsi į mums žinomą baravykininkę Šiltdar 
žienę, prašydami jos pagalbos,

P,- Šiltdaržiehė, pasižiūrėjusi į kritalb ka 
muoilj, pareiškė, kad visos klubo nelaimės 
pasibaigsiančios, jei klubas savo simboliu 
— herbu pasirinksiąs gaidį ir keturias viš
tas.

SKUBUS PRANEŠIMAS 
BARAVYKININKAMS

Baravykininkai, kuo greičiausiai, kąskite 
priešatomines slėptuves. Baravykininkų vy 
rlausias komitetas po Sovietų ambasada 
patyrė, kad ir ten planuojama numesti ato 
mine bombą, o kaltę suversti amerikonam. 
Britams susirėmus su amerikonais, UNO 
pasmerks Amerikos agresiją; ir SSSR pir
moji pritars paplodama tokiam UNO nuta
rimui, pirmoji pritaikys ir sankcijas.

ATSAKYMAS NEBARAVYKININKUI 
PONUI S. L.

Savo laiku buvo rašoma apie anglų pa
pročius, šunis ir kitus šeimyniškus angliš
kus reikalus. Kai kas šaukė susirūpinti sa
vo reikalais. Taigi ir susirūpinom. Ponas 
S. L. ieško svarbesnių blogybių, o čia pat 
pats prisipažįsta: „Kodėl mūsų spauda blo 
gai laikosi — visiems aišku. Taigi, aišku, 

bet, anot S. L., tylėkime. Įgeltam gal ir Ni
dai ir Eur. Lietuviui, tik, mat, įgėlimas ne 
praeina — redaktorius iškarpo. Dėl to kar 
pymo gal teks ir baravykininkų kampelį 
uždaryti, o baravykininkus išleisime, parti
joms ir partijėlėms po kampelį duosime, 
visus negausius salos skaitytojus po bead 
ra vėliava sujungsim.

Tegyvuoja baravykininkų sąjūdis!

LAIKRAŠČIO ISTORIJA LOGIŠKA
Ryšium su padidėjusia emigracija į Ame 

tikos žemyną, baravykininkų vykdomasis 
komitetas nori nuraminti tuos, kurio yra 
susirūpinę dėl Europos Lietuvio likimo. F 
vojaus jokio nėra. Laikraščio istorija vis 
laiką buvo logiška,. evoliucinė. Tik gimęs 
laikraštis buvo Britanijos Lietuvis. Sulau
kęs brandos atestato jis tapo Europos Lie
tuviu. Senstelėjęs jis virs Amerikos Lietu
viu. O kai jį reikės laidoti, tai jis bus jau 
Lietuvos Lietuviu.

FILMU PASAULYJE
10 NORTH FREDERICK

Tai filmą pagal plačiai literatūriniame 
pasaulyje žinomo amerikiečių rašytojo 
John O'Harra romaną, ir joje rodomas 
amerikietis, kurį žmona išstūmė iš kasdie 
ninio gyvenimo vėžių. Jo namai buvo ra
mūs, kol jis gyveno piliečio be ypatingų šie 
kimų gyvenimą. O kai palinkusi visiems 
šeimos nariams įsakinėti ir kasdienybe ne
sitenkinti žmona paskatina jį išeiti į po
litinį gyvenimą ir siekti prezidentūros, ne
trukus viskas sugriūva. Chapin, vyriausias 
herojus, kurį vaidina Gary Cooper, baigia 
gyvenimą prie butelio, neapkenčiamas žmo 
nos ir pats neapkęsdamas jos. Kol tėvas 
buvo įpintas į rinkimų ratą, išsiskyrė iš 
šeimos duktė, labiausiai jo mylėta, o kai 
jis mirė, tai ir sūnus isteriškai atsisveikino 
su namais, išdroždamas susirinkusiems už 
uojautos pareikšti šeimos „draugams“ atvi 
rą prakalbą.

&

FRAEULEIN
Filmų pasaulyje dar dažnos praeito karo 

temos. Geresnės ar geros iš jų yra tos, ku
riose santūriai tešaudoma, o visas dėmesys 
sustabdomas ties žmogum. Šioje filmoje 
šaudoma nedaug. Joje rodomi išgyvenimai 
profesoriaus dukters, kuri netenka tėvo, 
jos mylimasis rankos. Šioji mergina praei
na nemaža purvino gyvenimo tarpsnių ir 
baigia draugyste su amerikiečių karininku.

Filmoje duodama, bene pirmą kartą, 
vaizdų iš tų dienų, kai rusų kariai užėmė 
Berlyną ir pradėjo gaudyti ir niekinti mo
teris ir iš viso beprotiškai siautėti.

TOO MUCH, TOO SOON
Amerikiečiai, matyt, labai palinkę žiūrė

ti filmas, kuriose rodomi prasisiekę ir tra
giškais keliais nuėję aktoriai ar daininin
kai. Tokių filmų pagaminta jau gana daug, 
ir kai kurios jų pakankamai nuobodžios.

„Too much, too soon“ nėra iš tų pačių 
šitokios rūšies prastųjų, bet joje dar kar
tą parodomi alkoholyje skęstantieji hero
jai—- John Barrimore ir jo duktė (tai mes 
esame matę jau daug kartų!). Filmą pa
remta biografiniais duomenimis.

Lietuviškai turėjome jo „Pasaulio isto
riją“, didelį trijų tomų darbą, „Pasaulių 
karą“ — fantastinį romaną apie Marso gy
ventojų nusileidimą žemėn. Tai buvo darbš 
tus rašytojas, prirašęs daugiau kaip 70 to
mų knygų, vienas iš stambiųjų anglų ra
šytojų.

O savo gyvenimą pradėjo skurde. Londo 
ne gimęs ir augęs, kol pradėjo rašyti, išgy
veno porą skaudžių nelaimių, pastūmėju
sių jį vėliau atsidėti rašytojo darbui. Jo 
tėvas buvo profesionalinis kriketo žaidė
jas. Į laužą panašioje lūšnoje Wellsai dar 
turėjo molinių puodų krautuvėlę. Jų mie
gamasis buvo virš krautuvėlės, o virtuvė 
rūsyje. Busimasis rašytojas vaikystės me
tais dažnai lindėdavo toje virtuvėje ir žiū 
rėdavo pro langelį į praeivių kojas (vėliau 
apie tas kojas jis parašė kūrinį).

Rašytojui, aišku, reikia gerai apsiskai
tyti. Wells skaitybai atsidėjo dėl nelaimin
go atsitiktinumo, žaidė jis kartą su vai
kais, vyresnis už jį berniukas sugriebė Her 
bertą, iškėlė į viršų ir paleido žemėn. Dėl 
to Wellsui lūžo koja. Gydytojui nepasisekė 
teisingai sudėti kaulo, teko vėl laužti ir iš 
naujo sudėti. Šitaip kankinamas jis išgulė
jo lovoje net metus ir per tą laiką per
skaitė, ką tik galėjo sugriebti.

Netrukus po to bankrutavo puodų ir puo 
dynių krautuvėlė. Tada motina išėjo į Su
ssex šeimininkauti į dvarą. Sūnus dažnai 
aplankydavo ją ir stengėsi prisižiūrėti, 
kaip turtingi gyvena. Dar jis buvo vis per 
mažas dirbti, taip pat ir neseniai atsikėlęs 
iš ligonio lovos. O kai jam suėjo 13 metų, 
tėvai atidavė jį dirbti medžiagų parduotu
vėn. Tada jis keldavosi 5 vai. rytą, pašluo 
davo parduotuvę, pakurdavo ugnį. Jo dar
bo diena būdavo 14 valandų. Tai buvo ver
gija tokio amžiaus vaikui, ir jis neįveikė

APIE 400.000 HA DIRVONŲ?
B. Šarkovas, kompartijos antrasis sekre

torius Lietuvoje, teigia, kad šiais metais 
daugiamečių bei vienmečių žolių ir pašari
nių šakniavaisių plotas Lietuvoj siekia 728. 
000 ha. arba 35 proc. įdirbtos žemės. Pabrė 
žia, jog tai daugiau kaip prieš karą.

1940 metais pašariniai pasėliai Lietuvoj 
užėmė 530.900 ha, žinoma, neskaitant paša
rui vartojamų bulvių. Tas plotas tada su
darė 23 proc. viso pasėlių ploto (2.442.300 
ha).

Jei dabar nurodomas pašarinių pasėlių 
plotas sudaro net 35 proc. visos įdirbtos 
žemės, tai tos žemės yra tiktai 2.080.000 
ha, arba 362.300 ha mažiau, negu 1940 me
tais buvo įdirbtos ir apsėtos žemės mažes
nėse Lietuvos ribose negu dabar (nes be 
Klaipėdos krašto ir be Švenčionių bei kitų 
tik 1940 metų gale prijungtų rajonų).

(LNA)

„VĖL Į KELIONĘ, JAUNIME!“
Sovietų Komsomolo centras paskelbė at

sišaukimą, prasidedantį žodžiais: „Vėl į 
kelionę, jaunime, plėšininio derliaus nuim
ti!“ Tai raginimas vykti į Kazachstano nau 
juosius „Chruščiovo dvarus“ kviečiapiūtei. 
Jau treti metai tie dvarai organizuoja to
kias „talkas“ derliui nuimti, į kurias jau
nimas turi keliauti po kelis tūkstančius ki
lometrų.

Ir Lietuvoje nuo liepos mėn. pradžios 
prasidėjo talkininkų registracija. Komso
molo miestų ir rajonų komitetai yra įgalio 
ti vykdyti tą jaunimo mobilizaciją. Lietu
vai skiriamas kontingentas paprastai sie
kia 2-3 tūkstančius jaunuolių. (LNA) 

išlaikyti. Už netvarkingumą ir tinginiavi
mą jis buvo atleistas iš darbo. Gavo darbą 
vaistinėje, bet po mėnesio ir iš čia buvo 
pravarytas. Tada nuėjo į kitą medžiagų 
parduotuvę ir užsibuvo jau ilgiau, net dvė- 
jis metus, bet jam ir čia buvo tikra kan
čia. Kai tik viršininkas nematydavo, jis 
smukdavo į rūsį ir skaitydavo. Pagaliau 
nebeištvėrė, vieną sekmadienį net neval
gęs nukeliavo pėsčias 15 mylių pas savo 
motiną ir verkdamas prisiekinėjo, kad jis 
verčiau nusižudysiąs, o toje parduotuvėje 
nebebusiąs. Valgyti reikėjo, tai jis skubią! 
pradėjo ieškoti kokios nors išeities. Parašė 
ilgą laišką savo buvusiam mokyklos vedė
jui. Laiške jis pasisakė taip pat, kad nebe
norįs gyventi, ir išsipasakojo visas savo 
bėdas. Mokyklos vedėjas pasiūlė jam mo
kytojo darbą.

Wells dabar jau turėjo būti patenkintas, 
bet netrukus jį ištiko nauja nelaimė. Ėmė 
jis lošti futbolą, o kartą lošimo įkarštyje 
jis buvo partrenktas ir sumindžiotas. Ati- 
trenkė jam jeknas, sužalojo dešinįjį plautį 
ir iš viso vos gyvą paliko. Daktarai nebe
turėjo vilties, kad tas vaikinas dar išsi- 
krapštys iš mirties nagų. Jei kadaise su
laužytai kojai gydyti jam prireikė vienerių 
metų, tai šitoji nauja liga pareikalavo iš 
jo net 12 metų, bet dabar jis pradėjo jau 
bandyti savo plunksną. Penkeris metus ra

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

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

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 1 Lietuvą siunčiama, Įskaitant vaistus, maistą, avalynę, rūbus ir 
t.t. Rašykite lietuviškai! Aplankykite mus!
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| ! PRAŠOM ĮSIDĖMĖTI!

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

NEMOKAMAI DUODAMOS:
ACTON PHARMACY (export) ltd
• 24, Church Road, London, Acton, W. 3.

Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712
Savo giminėms ir draugams galite padėti siųs
dami vaistus ir kitokias prekes

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

Mūsų specialybė:
PAŠTU SIUNČIAME: mišrius siuntinius, įskal
tant vaistus, klausai stiprinti aparatus, teks- g
tilės gaminius, apavą, odą, kojines, įrankius, ■
maistą ir t.t. V ■
JŪROS KELIU: Slngefio siuvamąsias mašinas, „

“ dviračius, mezgimo mašinas. n
Priimame išsiųsti ir pačių Didž. Britanijos ka- į
ralijoje supirktąsias prekes. į
Prašykite smulkesnių nurodymų ir patarimų. g
MES PRISITAIKYSIME PRIE JŪSŲ NORŲ |

IR REIKALAVIMŲ! 'į

šė, daug prirašė, bet pats matė, kad tai vis 
dar niekai. Tai beveik visus tuos pirmuo
sius savo darbus sukišo į pečių.

Atsikėlęs iš lovos, nors ir pusiau invali
das, jis gavo vėl mokytojo darbą ir toje 
mokykloje rado mokytojaujančią šlakuotą 
ir ligotą merginą. Abu labu maždaug tokiu, 
jie netrukus sudarė porą. Netrukus po to 
jis atsidėjo vien rašymui. Mirti jis nebe- 
siruošė, priešingai, stiprėjo ir parodė di
džiulės energijos ir ištvermės. Kasmet para 
šydavo ne mažiau kaip po vieną knygą. 
Tas berniukas tinginiukas buvo tiek prisi- 
ruošęs visokių užrašų, kad dar būtų galė
jęs dvigubai tiek knygų parašyti, negu pa
rašė (mirė 1946 m.).

Iš savo raštų yra uždirbęs apie 200.000 
svarų. Tai jau turtelis. Rašyti galėjo kur 
pakliuvo, net ir traukiniu važiuodamas. 
Svarbiausia, kad nesikratė darbo. Priešin
gai, nesileido trukdomas. Kad jam niekas 
netrukdytų, Rivieroje išsinuomojo dvi vi
las. Vienoje dirbo, o kitoje priiminėdavo 
svečius. Jei dieną, darbo metu, atvažiuoda
vo kas nors svečių, tai jis neidavo pasitik 
ti ir priimti jų. Į stotį nusiųsdavo savo au
tomobilį parvežti svečių, kartu paduodavo 
vyno sandėlio raktą. Pats grįždavo tik va
kare, ir svečiai jau būdavo įsilinksminę ir 
nepikti, kad vieni, be šeimininko, turėjo 
leisti laiką.

PROGA NEMOKAMAI PAMATYTI LONDOaVĄ!

Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šįmet Brownejones Lietu
vių Skyrius visiems savo siuntėjams, kurie užsakys vidutinės ver
tės siuntinį savo artimiesiems į Lietuvą ar Sibirą, gaus atgal ke
lionės pinigus, kuriuos sumokės už bilietą į Londoną. Nesvarbu, 
kaip toli tai būtų, ar net iš Glasgow ar iš Fort William.

Kviečiam visus, kurie galvoja siųsti siuntinį, pasinaudoti ta 
reta proga pamatyti nemokamai Londoną, kartu pasiųsti puikų, 
gerų dalykų dovanų siuntinį savo artimiesiems. Kam mokėti 
daugiau! Palyginkite mūsų kainas su kitų firmų kainomis. Paly
ginkite mūsų prekes ir jas rasite nei neblogesnes ar net geresnes 
už žemesnę kaina! šimtai lietuvių tuo pasinaudojo ir yra labai 
patenkinti mūsų patarnavimu.

Tad kviečiam nep.aleisti progos, kuri galioja nuo šiandien 
iki 1958 m., rugpjūčio 31 d.

Mus pasiekti lengva nuo Paddington stoties įvairiais trauki
niais, taip pat autobusais Nr. Nr. 7, 7A, 15, 27, 36, 36A Praed Str.

BROWNEJONES
LIETUVIU SKYRIUS

1, Norfolk Place, London, W.2
Tcl. PADdington 2797

EUROPOS LIETUVIS — THE LITHUANIAN WEEKLY. Redakcijos ir Administracijos adresas: 1, Ladbroke Gardens, London W.ll. Tel. PAR 2470. Redakcija rank raščius taiso ir trumpina savo nuožiūrą 
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. Bendrove 
Leidimo Tarybą sudaro — DBLS-gos Centro Valdyba ir Europos Lietuvių Bendruomenių pirmininkai: Vokietijoje — E. Simonaitis. Prancūzijoje — O. Bačkienė, Belgijoje—P. Sekmokas, Šveicarijoje A- Fauiauif 
Švedijoje — J. Pajaujis, Italijoje —. kun. V. Mincevičius, Danijoje — A. Bričkuvienė, Austrijoje — Msgr. K. Razminas, D. Britanijoje — M. Baįorinas, 
Printed and Published in: Gt. Britain by the Lithuanian House Ltd. 1, Ladbroke Gardens, W.ll, Telephone: PAR 2470,

4


	1958-07-24-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1958-07-24-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1958-07-24-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1958-07-24-EUROPOS-LIETUVIS-0004

