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NAFTOS KVAPO STIPRUMAS
nacionalinė
M.Mažvyilo 

>. biblioteka; Demokratijos niekinimas
Ryšium su įvykiais Artimuose Rytuose 

staiga smarkiai pakvipo nafta. Sumoder- 
nėjęs žmogus be naftos gaminių nebegali 
gyventi. Nafta pasidarė kaip ir kraujas, be 
kurio sustingtų ekonominis šių dienų gyve 
nimas. Užtat visi dabar apie naftą ir kal
ba, net tie, kurie ją vartoja tik žiebtu
vėliams.

Geologai tvirtina, kad 70 nuošimčių viso 
pasaulio naftos išteklių yra Artimuose ir 
Viduriniuose Rytuose. Nestebėtina, kad Va 
karuose, ypač Europoje, taip jaudinamas!, 
kalbant apie Arabų pasaulyje vykstančius 
pasikeitimus.

Tačiau, pažvelgus į naftos reikalus iš ar
čiau, atrodo, kad per daug dėl naftos jau
dintis, ypač mums, nevertėtų.

Paimkim, pavyzdžiui, Iraką, kuris 1956 
metais eksportavo 30.606.282 tonas naftos, 
o 1957 m. 21.361.979 tonas. Britų importe 
Irako nafta sudarė 1955 metais tik 9 nuo-

KIEKVIENO ATNEŠTASIS AKMENUKAS 
Ateina žinių, kad žmonės nus'niena, re

zignacija juos apima. Gal atsiras tokių tau 
{iečių, kurie pasakys, jog neverta stengtis, 
nes vis tiek nieko neišeis. Tokias nuotai
kas, emigracinio gyvenimo metams vis to
liau slenkant, žmogiškai gal ir galima su
prasti. Bet pateisinti to negalima. Tautinio 
atgimimo epochos apaštalai, knygnešiai, 
Kražių skerdynių aukos ir kiti Lietuvos iš
silaisvinimo praeityje veikėjai šiandien 
mūsuose veik šventaisiais skaitomi. Nesi- 
ras nei vieno, kuris iš dabartinių kartų 
rastų galima pasakyti, kad jų darbas bu
vęs beprasmis ir rezultatų nedavęs. Kodėl 
tad šiandien pulti į nusiminimą dėl padė
ties bei darbų, dirbamų toje pačioje dva
sioje ii- siekiančių to paties tikslo? Ar tik
rai manoma, kad 150 metų užtrukusioje 
caristinėje okupacijoje lietuviai turėjo dau 
giau pagrindo optimizmui? Ar tada didžiu
lėje daugumoje berašte buvusios ūkininkų 
tautos galimybės buvo geresnės? Tikrai ne.

Pavergtos tautos gali laisvę atgauti, o 
laisvosios tautos turimąją išsaugoti tik tuo 
atveju, jei kiekviena tauta bei paskiras 
žmogus supras, kad laisvės tvirtovę pasta
to ne statybos keltuvai ir žemkasės, bet 
tik kiekvieno žmogaus atneštasis akmenu
kas. Kreipimosi į valstybių viršūnes akci 
ja ir yra tas akmenukas, nors ne vieninte- 

^~~Iė priemonė._Tautų, visuomenių nuomonės 
reiškimas laisvėje turi didelės svarbos. 
Naudokimės tuo ginklu kiekviena proga!

(Iš VKVI)

DĖL LIETUVOS BAŽNYČIA 
LIEČIANČIŲ EKSPONATŲ

Kaip daugeliui Pasaulinę Briuselio Pa
rodą lankiusiųjų teko konstatuoti, Civitas 
Dei pavilione, Tylos Bažnyčios skyriuje, 
trūksta Lietuvos Bažnyčią liečiančių eks
ponatų.

Ryšium su šiuo apgailėtinu faktu, lietu
vių visuomenė per spaudą ir kitais būdais 
išreiškė pageidavimą sužinoti, kas yra pa 
daryta šiai nemaloniai spragai pašalinti.

Lietuvos Pasiuntinybė prie Šventojo Sos 
to laiko todėl savo pareiga suteikti šitokias 
informacijas.

Sužinojusi apie Civitas Dei paviliono or-- 
ganizavimą, Pasiuntinybė prie Šv. Sosto, 
kaip ir kitais panašiais atvejais, pranešė 
pereitais metais organizatoriams Briusely
je, kad ji reikalui esant galės suteikti me
džiagos apie Bažnyčios padėtį Lietuvoje.

Į tai buvo atsakyta, kad skyrius organi
zuojamas kompetetingų asmenų., kurie pa
sinaudos visa turima medžiaga ir visomis 
galimybėmis Katalikų Bažnyčios padėčiai 
anapus geležinės uždangos tiksliai ir efek
tingai pavaizduoti. Tačiau po to niekas 
daugiau šiuo reikalu į Pasiuntinybę nesi
kreipė.

Kai šių metų pradžioje pasirodė, kad Ty 
los Bažnyčios skyriuje Lietuvos Bažnyčia 
nėra reprezentuojama, Lietuvos Ministeris 
prie Šv. Sosto pasiuntė raštą Civitas Dei 
paviliono generaliniam komisarui, prašyda 
mas tą nesuprantamu būdu susidariusią 
spragą galimai greičiau pašalinti.

Generalinis komisaras savo atsakyme 
Lietuvos Ministeriui apgailestavo įvykusį 
nemalonų faktą ir pranešė, kad bus imtasi 
priemonių jam galimai geriau atitaisyti. 
Tokia yra dalykų padėtis šiuo momentu. 
Pasiuntinybė ir toliau rūpinasi, kad Lietu
vos eksponatai būtų išstatyti Civitas Dei 
Pavilione.

Ta pačia proga pažymėtina, kad Civitas, 
Dei pavilionas buvo organizuojamas tam 
tikslui sudarytos autonominės įstaigos 
Briuselyje.

PALECKIS NEMALONĖJE?
Justas Paleckis, per eilę pastarųjų metų 

vadovavęs Sovietų „parlamentarų“ delega
cijai Tarpparlamentarinės Unijos konfe
rencijoje, š.m. liepos pabaigoje vykusioje 
konferencijoje Rio-de-Janeiro, Brazilijoje, 
nepasirodė. Kaip atrodo, jį bus prarijęs vii 
kas (rusas — Volkov), kuris atvyko į kon
ferenciją Paleckio vietoje.

„Tiesoje“ nebuvo jokių paaiškinimų, kur 
dingo Paleckis.

Rašo L. Narimantas

šimčius, o pereitais metais tik 2.5 nuošim
čio. Tiesa, 1958 m., pataisius per Suezo 
konfliktą išsprogdintus Sirijoje vamzdžius, 
Irako naftos importas į Didžiąją Britaniją 
pakilo ir sudarė (per 5 pirmuosius mėne
sius) 11 nuošimčių viso naftos įvežimo.

Nepaisant įvykusių pasikeitimų, šiuo me 
tu iš Irako naftos eksportas vyksta nor
maliai. Kai kas mano, kad Artimieji Rytai 
yra kaip parako statinė benzino garuose. 
Užtektų kibirkšties, ir visi Artimieji Rytai 
suliepsnotų,-ir tada sudiev iš jų į Europą 
gabenamai naftai. Kas tuo atveju įvyktų? 
„Manchester Guardian“ į tokį klausimą 
atsakė gana originaliai. Sako, įvyktų taip, 
kaip su Londono autobusų streiku. Buvo 
nuomonių, kad be autobusų Londonas bū
tų paklupdytas ant kelių. O taip neįvyko. 
Streikininkai nukentėjo labiau negu auto
busų naudotojai, nes šiandieną ir be au
tobusų yra pakankamai susisiekimo prie
monių. '■

Panašiai yra ir su nafta. Šiandieną ir be 
Irako, ir net be visų Artimųjų Rytų yra 
pakankamai naftos kitur.

Gamta žmonėms parūpino gausių* naftos 
išteklių, išmėtytų visose pasaulio dalyse. 
Suradus vietą, iš kur galima parankiai ir 
pakankamai dideliais kiekiais sunkti naf
tą, ten labai greitai galima išvystyti jos 
gamybą.

Tokiu pavyzdžiu galime paimti Kuwaito 
teritoriją. Šiandieną Didž. Britanija įveža 
iš Kuwaito daugiau kaip pusę visos, jai rei 
kalingos naftos. Iki 1946 m. Kuwaitas, Sei
ko valdoma teritorija Arabijos dykumos 
pakraštyje, buvo neturtingas kraštas. To 
krašto gyventojai (182.000) vertėsi žvejyba 
ir perlų gaudymu. Ta žvejų tautelė gyve
no dideliame skurde. Tačiau po ilgesnių 
ieškojimų 1946 metais pirmieji sėkmingai 
išgręžti šuliniai pradėjo. duoti naftos, ir 
tais metais jos išgabenta 800.000 tonų. Kai 
netikėtai Persija suvalstybino naftą ir 
anglai pasitraukė iš Abadano, naftos bend
rovės atkreipė dėmesį į tų pačių versmių 
tęsinį Kuwaite. Naftos gamyba tuoj buvo 
padidinta, ir 1954 metais Kuwaitas davė 
50 kartų daugiau naftos, negu 1946 metais. 
Šiandieną jau kas antra įvežamoji į Didž. 
Britaniją naftos statinė yra Kuwaito kil-

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

NEVIENODAS LIKIMAS
Nusileidus saulutei, visi Utenos miesto 

skvero augalai nei iš šio, nei iš to pradėjo 
kalbėtis, savo didžias bėdas, vargelius ro
kuoti.

— Ech, ir apleido gi mane, — atsiduso 
prakiurusiais šonais gyvatvorė, — nei kas 
pakerpa, nei pašukuoja... Ožkomis užsiun
dė... Koks gi iš manęs gali būti papuoša
las?

— Keli tavo stabarai vis dėlto žaliuoti 
ima. O žvilgterk į mus — dykuma iš žalio
jo ploto beliko, -— atsiliepė kelios sumin
džiotos skvero žolelės.

— Oi, tie vaikai - vanagai, — gailiai su
cypė besikalanti iš klombos balta gėlytė, 
— visas mano seseles, giminaites nugnaibė.

Padvelkė lengvas vėjelis. Augalai palin
ko vienas prie kito ir jau visiškai tylomis 
pradėjo kuždėtis. Apie ką jie kuždėjosi — 
sužinoti nepavyko. Tik manau, jog reika
las lietė nevienodus augalų likimus. Tų, ku 
rie auga miesto tvarkdarių darželiuose, be 
abejo, likimas visiškai kitoks...

A. Bijūnas
Iš „Tiesos“, 1958.V.25.

„PADENGTOS“ IŠLAIDOS“
Tai buvo 1956 metais. Daugelių statybi

nių medžiagų kombinatas pakrovė Linku
vos rajono vartotojų kooperatyvų sąjungai 
vagoną šiferio lapų. Užblombavo ir pasiun
tė. Šiauliuose geležinkelininkai juos per
krovė į siaurojo geležinkelio vagonus, vėl 
užblombavo. Bet kai šiferis pasiekė Linku
vą, pasirodė, kad apie penkis šimtus lapų 
trūksta. Ir nuo to prasidėjo istorija. Lin
kuvos rajono kooperatyvų sąjunga perda
vė bylą teismui. Kuršėnų liaudies teismas 
tris kartus sprendė bylą... ir ji atsidūrė 
Aukščiausiajame Teisme, kuris persiuntė 
ją Vilniaus miesto Stalino rajono III liau
dies teismui. Šis irgi tris kartus sprendė 
bylą, ieškodamas, kas kaltas — Daugelių 
statybinių medžiagų kombinatas ar gele
žinkelis.

...Praėjo dveji metai. įvairūs teismai 
naikina vienus sprendimus, priima kitus.

Dabar žvilgterkime į Persiją. 1950 me
tais Persija pagamino 30.000.000 tonų naf
tos. 1952 metais, kai įvyko konfliktas su 
vakariečių firmomis dėl šaltinių suvalsty- 
binimo, Persijos naftos gamyba buvo lygi 
nuliui. Tas konfliktas praėjo, ir pereitais 
metais Persija pagamino net 35 mil. tonų 
naftos. Kai pirkėjai nebeėmė jos, tai ir ga 
myba sustojo, pirkėjai grįžo — gamyba ir 
vėl pakilo. Taigi ne tiek svarbu turėti naf
tos, kiek sugebėti ją parduoti. Nafta be rin 
kos pati savaime neturi jokios vertės. Juok 
dariai sako, kad arabai galėtų savo nafta 
plauti kupranagarius, jei Vakarai nustotų 
pirkę ją...

Jei atsitiktų nelaimė ir Artimųjų Rytų 
naftos šaltiniai Vakarams pasidarytų ne
beprieinami, tai į Europą ji pradėtų plauk 
ti iš Vakarų pusrutulio. Jungtinės Ameri
kos Valstybės turi didžiulius naftos ištek
lius; dabar juos taupant, pvz., Texase, dir 
bama tik 9 dienas per mėnesį. Nafta guli 
po žeme, kaip strateginis rezervas. Venecu- 
eloje yra neišsenkami naftos ištekliai. Tur
tingi šaltiniai ir Meksikoje, Trinidade, Ka 
nadoje. Naftos taip pat yra ir Indonezijo
je, Burmoje, Borneo ir Nigerijoje. Yrą naf 
tos net ir Europoje — Austrijoje, Italijoje, 
Prancūzijoje, — tik, žinoma, ne tokiais di
deliais kiekiais. Apskaičiuojama, kad už 
kelių metų prancūzų Saharoje bus suras
ta daugiau naftos, nei visuose Art. Rytuo
se. Saharos naftos eksploatacija jau pra
dėta.

' Europa gabenasi daug naftos iš Artimų
jų Rytų, nes ji ten kainuoja pigiau, nei kur 
kitur, yra arčiau ir už ją galima mokėti ir 
ne doleriais, kurių europiečiams trūksta. 
Ekonomiškumo atžvilgiu Artimųjų Rytų 
nafta europiečiams įdomi. Reikia atsiminti, 
kad jos kaina Europos rinkoje yra dirbti
nai aukšta. Pvz., daugiau kaip pusė varto
tojų mokamos D. Britanijoje už naftos ga 
minius kainos sudaro mokesčiai — taksos. 
Jeigu naftą reikėtų gabenti ne iš Artimųjų 
Rytų, bet, pvz., iš Amerikos, už ją tektų 
mokėti brangiau, tačiau, truputį sumaži
nus akcizą, būtų galima pateikti ją varto
tojams už tokią pat kainą, kaip šiandieną.

Turint visa tai galvoje, reikia manyti, 
kad nei Arabų pasaulis, nei vakariečiai ne 
turėtų naudos iš karo, apie kurio galimu
mus Art. Rytuose tiek daug buvo kalbėta 
pastarosiomis savaitėmis.

Jie jau dešimt kartų sprendė tą bylą. Ko
mandiruočių išlaidos bevažinėjant į teis
mus jau seniai „padengė“ kainą šiferio, dėl 
kurio bylinėjamasi, o teismo posėdžiai te
bevyksta. Ir niekas nesusipranta paieško
ti, kas pavogė šiferį. V. Pašakarnis

Iš „Tiesos“, 1958.III.2.

RUOŠKITE ROGES VASARĄ

Kad moksleiviai išmoktų gražiai ir tei
singai rašyti, reikia ilgus metus atkakliai 
dirbti. Žemesnėse klasėse moksleiviai turi 
praktikuotis rašyti ant lapų su įžambiais 
langeliais, vėliau pamažu pereina prie vie
nos linijos sąsiuvinių.

Visa tai, atrodytų, visiems žinomos tie
sos. Tačiau Ariogalos kooperatoriai nesu
gebėjo jų įsikalti per visus šiuos mokslo 
metus. Dėl jų kaltės visiems moksleiviams 
— nuo pirmosios iki paskutinės klasės — 
reikėjo mėnesį rašyti į sąsiuvinius su įžam 
biais langeliais, o mėnesį — į vienos lini
jos. Susidarė tokia padėtis, kad mokytojai, 
išvažiavę savo reikalais į kitus miestus, tu 
rėdavo nupirkti sąsiuvinių ir vėliau juos 
paskirstyti moksleiviams.

Geras šeimininkas roges ruošia vasarą. 
Priekyje — visa vasara. Nejaugi Ariogalos 
kooperatoriai nesugebės per tą laiką pasi
ruošti naujiems mokslo metams?

A. Sadauskas
Ariogalos rajono Milašaičių septynmetės 

mokyklos direktorius
Iš „Komjaunimo Tiesos“, 1958.V.18.

UŽ KĄ JIE IR ALGAS GAUNA?

Mes dažnai girdime apie sparčiai stato
mus namus, fabrikus. Girdime ir stebimės 
— kodėl mūsų rajonas su tokiais nevyku
siais, statybininkais prasidėjo. Ištisi ketvir
ti metai. Nemenčinėje statomas dviejų 
aukštų mūrinis gyvenamasis namas, o pa
baigos taip ir nematyti.

Taip stato Naujosios Vilnios statybos vai 
dyba Nr. 16, vadovaujama Sadausko. Da
bar jie jau ne tiek stato, kiek stengiasi pa 
statytas sienas išsaugoti. Bet ir tai nesise
ka. Sienos suskilo, tinkas byra. O namo kai 
na vis kyla. Jau beveik trečdaliu ji viršija 
sąmatą. Bet namo, tur būt, nė trečdalio 
dar nėra.

Nemenčiniečiai pagrįstai klausia —už ką 
jie ir algas gauna, tokie statybininkai?

P. Rameika
Iš „Tiesos“, 1958.V.25.

PJT INTERVENAVO TARPPARLAMENTARINĘ UNIJĄ
Kadangi parlamentas yra demokratinės 

santvarkos institucija, tai, atrodo, komunis 
tinės diktatūros kraštai su tokia, komunis
tų žodžiais tariant, buržuazine atgyvena 
nieko bendra neturėtų turėti. O vienok ir 
Sov. Sąjunga ir jos satelitai braute brauja- 
si į demokratinių parlamentų atstovų tarp 
tautinę organizaciją — Tarpparlamentari- 
nę Uniją.

Ryšium su Brazilijos sostinėje Rio de Ja
neiro nuo liepos 24 d. iki rugpiūčio 1 d. 
vykusia Tarpparlamentarinės Unijos 47-ja 
konferencija PJT įteikė demokratinių par
lamentų delegatams toje konferencijoje pla 
tų memorandumą prieš komunistinės dikta 
tūros atstovų dalyvavimą tame demokrati
nių parlamentų gremijume. Tokių komu
nistinės diktatūros „parlamentarų“ daly
vavimas, — sako memorandumas, —reikš
tų parlamentarinės santvarkos ir pačios de 
mokratijos pagrindų išniekinimą. Komunis 
tinės diktatūros atstovų dalyvavimas aiš
kiai prieštarautų Tarpparlamentarinės Uni 
jos chartoje pažymėtiems uždaviniams 
siekti „demokratinių institucijų įtvirtini
mo ir išvystymo“. Komunistiniai kraštai 
nėra kvalifikuoti būti Unijos nariais. Pa
čios konferencijos darbotvarkėje įrašyti 
klausimai, kaip „tautiniai ir tarptautiniai 
spaudos ir informacijos aspektai, reprezen 
tacinės institucijos išvystymas suverenu
mo neturinčiuose kraštuose“, neįmanomi 
svarstyti, anot memorandumo, dalyvaujant 
atstovams komunistinės diktatūros, kuri

f" SeįįtgnioS^ DIENOS ~|
IRAKAS GALVOJA JAU APIE 
RINKIMUS

Senąjį karaliaus režimą sulikvidavusi 
revoliucinė Irako vyriausybė palieka laiki 
nai veikti senuosius įstatymus, draudžia 
karines organizacijas ir neužilgo žada pra
dėti ruoštis parlamento rinkimams.

NUOMONĖS SUTAMPA IR IŠSISKIRIA
Didžiųjų nuomonės dėl Chruščiovo pa

siūlytojo pasitarimo ryšium su įvykiais 
arabų kraštuose buvo besutampančios: 
šaukti Niujorke, J. Tautų Saugumo Tary
bos rėmuose. De Gaulle pasiūlė Europą, ir 
dabar Chruščiovas jau pakeitė nuomonę: 
jis irgi norėtų, kad būtų tariamasi Euro
poje — Vienoje, Ženevoje ar net Maskvo
je, kur kaip tik būsią saugiausia.

Pasitaręs su Mao Tse Tungu, Chruščio
vas iškėlė reikalavimą šaukti Jungt. Tautų 
posėdį.

IŠRINKO NAUJĄ PREZIDENTĄ
Lebano parlamentas nauju prezidentu iš 

rinko generalinio štabo viršininką gen. 
Fuad Čehabą, kuris turėtų perimti parei
gas rugsėjo mėn.

Gen. čehabas pareiškė, kad pirmasis Le 
bano siekimas — idant būtų atitraukta sve 
tima kariuomenė.

PARUOŠTAS KONSTITUCIJOS 
PROJEKTAS

Prancūzų vyriausybė jau turi paruošusi 
ir pradeda svarstyti naujos konstitucijos 
projektą.

Tikimasi, kad apie rugsėjo mėn. galą ar 
spalio pradžią konstitucija jau bus pateik
ta krašto gyventojams visuotiniu balsavi
mu pasisakyti. Balsavime dėl jos dalyvau
sią ne tik pačios Prancūzijos, bet taip pat 
prancūzų Afrikos, Madagaskaro ir Ramio
jo vandenyno salų gyventojai.

STEVENSON MASKVOJE
Kaip demokratų kandidatas du kartus 

varžęsis su Eisenhoweriu prezidento rinki
muose, Adlai Stevenson nuvažiavo į Mask
vą. Rugpiūčio 3 d. Maskvoje baptistų baž
nyčioje jis pasakė pamokslą.

TEIKS PARAMĄ
Grįžęs iš slapto pasimatymo su Kinijos 

Mao Tse Tungu, Chruščiovas pareiškė, kad 
bolševikinis blokas teiks visokeriopą para
mą norinčioms išsilaisvinti arabų tautoms.

O Amerikos valstybės sekretorius Dulles 
skelbia, kad bus šaukiamas suinteresuotų 
kraštų pasitarimas, kaip finansiškai parem 
ti arabų kraštus.

ĮTEMPTI SANTYKIAI TARP 
VALSTYBĖS IR BAŽNYČIOS

Lenkijos vyriausybė tarėsi su katalikų 
bažnyčios vadovais dėl to įtempimo, kuris 
susidarė pastaruoju metu, kai prokuratūra 
padarė kratas čenstakavos vienuolyne ir 
skelbia suradusi leidinių, kuriuose su reli
giniais dalykais esančios maišomos politi
nės užuominos, nepalankios režimui.

PASITARIMAI DĖL KIPRO
D. Britanijos min. pirm. Macmillan iš

skrido į Graikiją tartis dėl Kipro salos.
Kadangi Kipro saloje gyvena ir turkų, 

tai gal bus tariamasi ir su Turkija.
Pastaruoju metu Kipre buvo nužudyti 

du britų kariai ir keli vietiniai gyventojai. 

yra „užgniaužusi reprezentacines instituci 
jas ten, kur jos jau buvo“. Memorandumas 
primena neseniai buvusios Tarptautinės 
Darbo Organizacijos konferencijos nutari
mą, atmetusį Vengrijos dalyvavimą, ir rei 
kalauja Tarpparlamentarinės Unijos konfe 
renciją atmesti kredencialus komunistinių 
diktatūrų „parlamentarų“.

PJT memorandumo reikalavimus pare
mia Airijos, Britanijos, JAV, Danijos, Aus 
tralijos, Burmos, Prancūzijos, Austrijos ir 
kitų parlamentų atstovai.

Greta memorandumo PJT pasiuntė Tarp 
parlamentarinės Unijos prezidentui telegra 
mą su tais pačiais reikalavimais išmesti ko 
munistinių diktatūrų atstovus iš Tarppar
lamentarinės Unijos.

NET BIBLIOTEKOJ SUKČIAUJA

Respublikinės bibliotekos (buv. Centra
linės valstybinės bibliotekos, dabar esan
čios Donelaičio g. 2b, buv. Prekybos rūmuo 
se) direktorius išsirašė iš Karelijos lentų 
bibliotekos lentynoms, bet įrengė ne lenty
nas, o sau garažą. Pastaruoju laiku pradė
jęs likviduoti nereikalingas knygas —par
davinėti jas vadinamų „antrinių žaliavų“ 
surinkimo įstaigai. Knygas nurašęs į nuos
tolius, o iš tos įstaigos gautus pinigus už 
žaliavą sau į kišenę. Jau pardavęs šešis ar 
aštuonis sunkvežimius bibliotekos knygų.

(LNA)

MANEVRAI BAIGTI
Su Vid. Rytų krize sutapę rusų kariuo

menės manevrai, kaip skelbia Maskva, 
baigti.

PALEISTAS DR. OTTO JOHN
Buvęs Vak. Vokietijos Saugumo viršinin 

kas Dr. O. John, kuris iš V. Berlyno buvo 
atsidūręs rytinėje zonoje ir iš ten pabėgo 
atgal į Vakarus, atsėdėjęs du su puse me
tų kalėjime už valstybės išdavimą (buvo 
nuteistas 4 metams), jau paleistas.

GARBĖS LEGIJONO KRYŽIUS UŽ GERĄ 
ŠIRDĮ

Švabė Anna Stadler buvo apdovanota 
prancūzų garbės legijono kryžium. Tai pir 
moji vokietė, gavusi tokį žymenį.

Karo metu ji maistu šelpė jų malū
ne dirbusius prancūzų belaisvius, o pasku
tinėm karo dienom 80 jų išgelbėjo nuo kon 
centracijos stovyklos.

BEŽDŽIONĖ GYVA; EILĖ ŽMOGUI
Balionas, kurį amerikiečiai iššovė su bez 

džione, auksine žuvele ir varlėmis, pakilęs 
60.000 pėdų, nukrito, ir gyviai yra gyvi. .

Dabar ruošiamasi iššauti jau žmogų.

PASAŪLYJIE
— Londono požeminiam traukinyje buvo 

užsidegęs kabelis, o nuo dūmų ir liepsnos 
trokštantieji 49 keleiviai buvo sužeisti ar 
reikalingi pagalbos.

— D. Britanijos karalienė savo sūnų •.
Charles paskelbė Valijos princu. ,

— Suezo kanale susidūrė du danų lai
vai. ' j

— Ženevoje sėkmingai vyksta pasitari-'' 
mai tarp Vakarų ir Rytų atomo specialist^

— Britai Valijoje, Snowdonia srityje,.pa 
siryžę statyti atominę jėgainę.

— Amerika, D. Britanija, Pakistanas, 
Turkija ir Persija pripažino naująjį Irako 
režimą.

— D. Britanijos karalienė pasveiko ir 
pradėjo jau viešai rodytis.

— Pietų Afrikoje vėl atnaujinta prieš- . 
valstybinė byla, kurioj teisiami 92 žmonės.

— Žydų religinėse bendruomenėse Izra
elyje ir kitur keliamas didžiulis triukšmas 
dėl Jeruzalėje įruoštos ir jau pradėjusios 
veikti mišrios maudyklės.

— Amerika rengiasi pastiprinti „Ameri
kos Balsą“ arabų kraštams.

— Prancūzijai nebeužtenka laikraštinio 
popieriaus.

— Kanada nusistačiusi parduoti Kinijai 
daugiau kviečių.

— Čekų karininkas ir 6 kareiviai buvo 
perėję į Vokietiją gaudyti pabėgusio kario.

— Dėl naujosios konstitucijos Prancūzi
joje bus balsuojama rugsėjo 28 d.

— Amerikoje gangsteriai žiauriai apde 
gino profesinių sąjungų pareigūną (yra ki
ta teorija, kad jis pats apsideginęs); pa
reigūnas mirė.

— D. Britanijoje sumažėjo 17.000 be
darbių.

— Prie Newport© sprogo 2 žibalu pa
krauti tanklaiviai; žuvo 15, sužeista 36 
žmonės.

— Rusai už du indiškus dramblius davė 
britams keturis leopardus.
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JUBILIEJINĖ SKAUTU STOVYKLA 
r\

kesiai iš Lietuvos istorijos, geografijos, mo 
komos dainos, nauji žaidimai. Rytmečiais 
Šv, Mišios ir trumpas kapeliono žodis, ke
lia žvilgsnį prie skautiškojo idealo ir jos 
visuomet baigiamos Lietuvos Himnu. Vaka 
rais prie laužo jau mintinai visi jaunieji 
dainuoja lietuviškas dainas. Taukuotas 
Puodas — stovyklos dienraštis, šiemet pa
ties Rajono Vado redaguojamas, pasižymė
jo tikru skautišku švelniu jumoru, paska
tindamas, pakeldamas.

Ketvirtadienį padaroma ekskursija į 
Portsmouth Britų karo uostą. Pačioje sto
vykloje nepamirštami nė nakties žaidimai, 
kurie, išaiškinus jų prasmę, visiems pada 
ro didelio įspūdžio. Net patys jauniausieji 
parodė slinkimo sugebėjimą, čia reikėjo iš 
priešo nepastebėtam paimti vėliavą. Ga
vęs įsakymą ir nurodymus, būrys dingo 
nakties tamsoje, net ir paparčiai nešnare- 
no. Vadai tikrina abiejų pusių žaidimo ei
gą. O čia kas? Vado koja užkliuvo už rąsto 
galo. Ima jį pakeliui, bus virėjui gero ku
ro, o čia gi užsimaskavęs slapukas su vė
liava, lyg rąstas guli išsitiesęs!

I stovyklos pabaigą pradėjo matytis dar 
bo rezultatai, Girdėti beveik vien tik lietu
viškai kalbant, visi nori laimėti konkursą, 
prie užsiėmimų skamba lietuviška daina, 
gražus susigyvenimas. P. Br. Daunoras į 
juostelę įrašo stovyklautojų dainuojamą 
Jubiliejinei Stovyklai specialiai parašytą 
dainą, kurią ir patys mažiausieji traukia 
mintinai pilnais balsais. Įrašo kartu ir 
sveikinimus Lietuvos Skautų Jubiliejinei 
Stovyklai Amerikoje. Juostelės tuojau iš
siunčiamos oro paštu. Miško Broliai vaka
rienei pakvietė abiejų stovyklų vadus. Jų 
pirmasis bandymas atskirai stovyklauti 
skilčių sistema, vadovaujant sktn. Viliui 
Fidleriui, pasisekė labai gerai. Jie patys 
gaminosi maistą, aukštai įsirengė virtuvę, 
įsivedė atskirą telefoną, iškėlė vėliavą, pa 
sistatė lietuviškais ornamentais kryžių, ne 
paprastai švariai įruošė palapines, turėjo 
savo stovyklos žinių laikraštį, ornamentinį 
stalą.

Netruko prabėgti gyvoje skautiškoje lie 
tuviškoje dvasioje. Į Stovyklos uždarymą 
sekmadienio ankstų rytmetį Sodyboje pa
sirodė iš Nottinghamo atvažiavusi didelė 
ekskursija autobusu. Tie tautiečiai tikri pa 
triotai, nes atvažiavo pamatyti mūsų jau
nimo per naktį nemiegoję ir sekančią nak
tį grįždami taip pat liko be miego! Pradė
jo važiuėti pavienės mašinos ir vėl kita di 
dėlė ekskursija autobusu iš Londono. No- 
ttingh'amiečiams vadovavo sk. pirm. K. Bi 
vainis, londoniškiams p. Kasparas. Sodybo
je pamaldos buvo reto iškilmingumo. Virš

Šią vasarą visuose pasaulio kraštuose, 
kur tik yra lietuvių skautų, ruošiamos Ju
biliejinės Tautinės Stovyklos, paminėti 40 
Metų Sukakčiai nuo Lietuvos Skautų Są
jungos įkūrimo, kurios eilėse Nepriklauso
moje Lietuvoje buvo apie 50 tūkstančių 
jaunimo. Tokią Jubiliejinę Stovyklą suruo 
šė ir Lietuvos Skautų Anglijos Rajonas Lie 
tuvių Sodyboje nuo liepos 26 d. iki rugpjū
čio 3 d.

Stovyklos suvažiavimo išvakarėse Ang
lijos padangė nieko gero nežadėjo: nors 
protarpiais saulutė nusišypsodavo, lyg rūs 
čios šaltos Atlanto vilnys ritosi tamsūs de 
besys, kai kur su griaustiniais nutraškėda
mi, lietaus negailėdami. Bet pasiryžėlių ne 
atbaidė! šeštadienio popietę kas trauki
niais, kas autobusais, kas motociklais, kaip 
jaunasis Valteris iš Valijos, kas kitom prie 
monėm, su kuprinėm apsikrovę, pradėjo 
rinktis į stovyklavietes. O ten pro medžių 
šakas jau rūksta dūmai ir vyr. virėjas ps. 
Bronius Zinkus, daug anksčiau atsiradęs, 
išalkusius keleivius vaišina skaniais sumuš 
tintais, karšta kava. Netrukus užvirė dar
bas. Palapinės jau iš vakaro pastatytos, 
Lietuvos Trispalvė jau iškelta ant stovyk
los bokšto. Dabar kas murkdo šieną į mai
šus, kas prie stalo lygina griovelius, sama
nom apaugusius ornamentus.

Po pirmosios vakarienė? prie vėliavos 
nuleidimo ir stovyklos įsakymų bei tvar
kos paskelbimo, išsirikiavo jau apie 50 su
važiavusių berniukų ir mergaičių, beveik 
didžiąja dalimi jaunieji — tremtyje gimę 
ir Lietuvos nematę. Netrūksta ir vyresnių 
jų, jų tarpe iš Dublino universiteto medici 
nos studentas senasis stovyklautojas Ro
mas Verbyla. Skautų stovyklos viršininku 
skelbiamas psktn. Jaras Alkis, Skaučių — 
sktn. Danutė Fidlerienė, o specialios skil
ties Miško Brolių — sktn. Vilius Fidleris. 
Pirmasis laužas praeina susipažinimo dva
sioje. Vienas po kito pristatomi naujieji 
stovyklautojai, pasisako iš kur atvykę, 
kiek amžiaus, kurioje klasėje mokosi. Ne 
vienam sunku lietuviškai pasakyti. „Ne
bijok, pagyvensi stovykloje, tai lietuviškai 
net miegodamas dainuosi!“ rimtai lyg su
augęs nuramina senas stovyklautojas de
vynmetis Gervelis iš Corby. Vėl toliau 
skamba dainos sodybos šilais, skardena 
juokas, bet čia pat ir susikaupimo minutė. 
Visi sustoja ratu apie laužą ir rankas vie
nas kitam padavę, gieda vakarinę stovyk
los maldą.

Per savaitę stovykloje virė spartus dar
bas. Skelbiami konkursai, ornamentais puo 
šlamos stovyklavietės, pinami vainikai kry 
žiui, čia pravedami įdomūs trumpi pašne

VAIŽGANTAS

RIMAI IR NERIMAI

Juodukė Rimienė iš tikrųjų buvo kur kas 
karštesnio kraujo už Nerimienę. Bet buvo la
bai dailiai ramios motinos išauklėta. Ji mokėjo 
bajoriškai valdytis. Niekas iš jos negirdėjo 
balsesnės kalbos, neg reikia kad girdėtus. Mo
kėjo suvaldyti ir piktumą. — retas atsitikimas. 
Barama nieko neatsakydavo nei savo tėveliam, 
nei kitiems. žiūrėjo ramutėm savo akutėm 
linksmai, nuolankiai, paklusniai, it plaunama 
avelė.

Tai buvo mylimas tėvų kūdikis. Ne iš piktu
mo, bet iš švelnumo ir barė ją tėvai — avele, 
ir jai tai patiko. Avelė — geras gyvulėlis. Nieko 
ji nenuskriaus. Nei ji ragų turi, nei ilčių, nei 
nagų. Nebent ji pačiam Dievui tepasiskundžia 
savo gailiu ir skurdžiu: mėėl! O vaikučius kad 
myli! Ir ėda, ir iš akių neišleidžia. Ligi tik į ša
lt, tuoj „Mėė! kur tu, nenuklysk, grįžk į 
mamą!“

Atitekėjus už Rimo, taip pat ramaus, kiek 
tiek sunkokos eisenos žmogaus, ji įnešė dar di
desnės ramybės dvasios. Iš jų kiemo niekas 
nieko negirdėjo. Nei jie labiau savo tarpe su
siklausė, nei ko. Bet nesutikę kažin kaip mo
kėjo greičiau susitarti ir atsitaisyti. Taip jau 
Rimienė buvo savo vaikelius palenkus, žiūrė
jo jų, globojo, ir ta švelni moteriškės įtaka iš
dailino ir nušvelnino jų būdą, širdį, sielą. Jei 
baudė kurį ar norėjo suniekinti, niekaip kitaio 
nepravardžiavo, kaip:

— Eikite jūs, avelės, avinai!
Destis, ar buvo bizuotiejl, ar ūsuotieji jos 

vaikai.
žiūrės žjjūrės, būdavo, Rimas į savo žmo

ną, kaip ji kūdikius globoja ir jais nuolat sie
lojas, ir neva šiurkščiai, raukydamasis, bet iš 
tikrųjų beribe meile ištars nejučiomis iš jos 
pačios pasisavintą žodį:

— Kad tu tai tikra avelė: prapuls tavo 
vaikai! Ir traukia tabokos žiupsnį į nosį.

Sodžius negalėjo nepastebėti tų namų 
dvasių skirtumo. Tad savo tarpe, už aklų, ga
linių šeimynų kitaip nevadino, kaip: „Nerimo 
karvės, jaučiai“ ir „Rimų avelės, avinai“. Ta
čiau viai nesityčiodami ir nenorėdami užgauti 
ar pažeminti.

Visi aukštaičiai mėgsta savo moteris ave
lėmis vadinti, nes tai ir yra tikras lietuvių ti
pas: nuolaidžios, nemokančios priešintis, te
mokančios verkti, kad beviekė. Skaityk seno
vės dainas.

GYŽTA

Rimas su .Nerimu bent galėjo kits kito 
žiūrėti, viens antrą sekti, nes buvo ko. Kiti so
diečiai nė tokio sporto nebuvo prasimanę. Vie
nodai pilkas ' jų gyvenimas gražiai tilpo to vie
no sodžiaus srityje. Visi nuobodžiavo, tinginia
vo, ypač vėlyvais rudenimis. Ištisomis valan
domis tižo kailiniuoti ir kepurėti, už stalų ax- 
sidribę pas kaimynus ar namie. Nebuvo kuo 
paįvairinti, kas prasimanyti gražesnio ar juo
kingesnio. Iškalbingas liežuvautojas, aiškiau
sias lojikas melagis ar sąmojingas juokdarys 
sodžiuje buvo taip pat brangus, kaip geras pa
mokslininkas bažnyčioje. O kad tokio nepiga 
susilaukti, tai griebėsi mažiausios progos pa
krizenti, pasišaipyti ir net pasityčioti iš kits 
kito. Pasityčiojimas kartais pavirsdavo tikra 
barbarybe; kartais pasibaigdavo net mirtimi; 
bet vis tai visai ne blogu noru.

šį vėlyvą pavasarį ant liežuvio sodžiui pa
kliūti teko Rimams.

Jie laikė samdinę, netikusią senmergę 
Katrę. Niekam ji nekliuvo, niekas ir jos ne
kliudė. Bet atsitiko priepuolis. Rimo rumbasai 
bėris iš savo ganyklos nukepėstavo į Pakalnių 
sodžiaus liūną ir džiaugiasi, radęs minkštų 
jaunų viksvų.

Pakalniai žolę labiau brangino už savo 
plaukus: taip jos maža teturėjo. Jų plaukų ga
lėjai kas šventa dieną miestelio karčiamoj be 
jokio atlyginimo pasirauti; už žolę gi tuoj ėmė 
grebežių, kuris reikėjo vaduoti, mokant gyvais 
pinigais pabaudą. Tad Rimo bėrį žaloie tuoj 
pasergėjo ir pasiuntė vieną jo parvestų. Bet 
netvarką pasergėjo ir Rimai, buvę lauke. Pa
sergėjo ir iš tolo ateinantį užgrė’oėją. Visi nu
sigando ir, ką beregint, stūmė Katrę išvestų 
bėrio iš svetimos dalies.

Katrė paklusni. Puolė kaip akis išdegusi. 
Bet juo rūpinasi, juo kūnas dribsi; ne pir
myn, bet aukštyn šokinėja; kruta, svyruoja vi
sas liemuo nuo pat juosmens, o kojos, vis atsi- 
besdamos, nė sulig geru žingsniu nepaskuba. 
Užduso, nušilo, betgi pripuolė bėrį. O grebeži- 
ninkas nebetoli. Tad galvoja:

— Jei vesiuos rankoje, rumbasai eis at
sispirdamas; panorėsiu sušerti, jis ir visai su
stos. Geriau užšoksiu raita ir išlėksiu iš pat 
grebežininko rankų...

Sumanė — ir daro. Bėris buvo neaukštas, 
bet ir Katrė nemokėjo švediškės gimnastikos. 
Durs pilvu į šoną ir atšoksta: niekaip negali 
užsikarti ant karčio. Matė ji, jog berniukams, 
kad ir visai mažučiams, gana, kad tik rankio
tėm karčio pasiekia: pasispirs kairės kojos 
nykščiu arklio kelio —ir jau užsirito. Bet Kat
rė bandė užsėsti ne iš kairės, o iš dešinės pu
sės. Pasispyrė dešine koja, nykštys slyst, ji no
simi bakst į kartį ir susimušė. Pažaliavo aky
se. Katrė nusikeikė ir ėmė vėl pilvu badyti 
arklį, vadinas, šokinėti ant jo. Sušilo dar la
biau, užmiršo patį grebežininką, — ir į tokį 
azartą įėjo būtinai užsėsti, nedovanoti. Nema
tė nei girdėjo, jog grebežininko seniai jau čia 
pat bestovima ir juokiamasi iš viso pilvo, žiū
rint į bevaisį Katrės darbą. Katrė net susilei
do, išgirdusi it perkūną iš dangaus jo balsą:

— Na, gana! Atiduokš! Aš greičiau užsė- 
siu. Pasakyk Rimui, kad be penkių auksinų ne
siųstų atsiimti. — ir striktelėjęs nujojo.

— Penkių auksinų! Ką man besakys šei
mininkas! — dilgterėjo Katrei, ir pasileido ji 
iš visos gerklės rėkti. Taip ir parėjo namo ne
be per lauką, kur saviškiai dirbo, bet visam so
džiui grasindamos ir teisindamos, ką gi ji kal
ta esanti, kad bėris toks didelis...

Sodiečiai taip pat matė, kaip Katrė dar
bavosi, lepo juoku ir, lyg susitarę, paspringda- 
mi, vos beištarė:

— Ri-imo kavaleristas... Ri-imo kava
leristas...

Rimams pasidarė neapsakomai sarmata 
už savo Katrę.

— Nors užmušk tą avelę! — sukeikė 
Rimas.

Tačiau, kai sugrįžo, ne tik Katrės neuž
mušė, bet nė nemušė. Įdavė sūnui penkis auk
sinus, Katrei kaltybę dovanojo ir būtų visai 
tą menkniekį užmiršęs, kad ne kaimynai.

(Bus daugiau)

altoriaus kabojo Lietuvos Vėliava, šalia Iš
sirikiavę skautai pilnom uniformom ir su 
savo vėliavom. Pakilusioje nuotaikoje bu
vo giedamos lietuviškos giesmės, kapelio
no pritaikytas pamokslas. Šv. Mišios buvo 
laikomos už Lietuvos Laisvę ir jų metu ne 
maža ir pačių skautų priėmė Šv. Komuni
ją. Po pamaldų, kaip ištikimybė didiesiems 
Tėvynės idealams, visų galingai ir sutarti
nai buvo sugiedotas Lietuvos Himnas.

Po pietų vėliavų aikštėje vyko oficialio
ji Stovyklos uždarymo dalis, stovyklos dar 
bų vainikavimas. Čia vadovavo pats Rajo 
no Vadas sktn. K. Vaitkevičius. Padėkojęs 
gausiai susirinkusiems tautiečiams už mo
ralinę ir materialinę paramą, organizuo
jant šią stovyklą, perskaitė J.E. Min. B.K. 
Balučio atsiųstus sveikinimus, prie kurių 
buvo pridėta 5 sv. auka stovyklai. Buvo 
pakviestas žodį tarti DBLS pirmininkas p. 
Bajorinas, kuris savo kalboje džiaugėsi 
skautų vadų atliktu darbu, tautiečių para
ma ir žadėjo DBLS visokeriopą pagalbą, 
organizuojant lietuviškojo jaunimo stovyk 
las. Moterų „Dainavos“ Sambūrio vardu 
sveikino p. Kalibatienė, LASo vardu — p. 
Namajuška. Didysis Lietuvos Skautų drau 
gas Mr. Hutchinson taip pat tarė žodį ang 
liškai. Kapelionas savo žodyje tautiečiams 
priminė, kad čia išsirikiavę berniukai ir 
mergaitės, kurie iš Lietuvos išvažiavo dar 
visai maži, o kiti jau tremtyje gimę, yra 
pasiryžę siekti paties gražiausio ir paties 
kilniausio idealo — Dievui, Tėvynei ir Ar 
timui. Te gerasai Dievas jiems padeda, o 
jiems patiems tegul niekada nepritrūksta 
to kilnaus ryžto!

Sekė įsakymai ir varžybų laimėtojų pa
skelbimas. Skaučių stovykloje konkursines 
lietuviškumo varžybas laimėjo: I vietą* Bi
rutė Liudžiūtė, kurios net ir tėveliai jau 
čia Londone gimę, II vietą — taip pat lon- 
donietė Nijolė Petrauskaitė. Egzaminus iš
laikė ir į I patyrimo laipsnį pakeltos. E. 
Venskutė ir B. Paulauskaitė. Į II patyrimo 
laipsnį pakeltos: B. Liudžiūtė, A. Daukin- 
taitė ir R. Perminaitė. Skautų berniukų 
stovyklos varžybose I vietą laimėjo A. Ka- 
zakaitis, II — T. Klumbys. Į vyr. skiltinin 
ko laipsnį pakeltas skilt. R. Verbyla. Į pa- 
skiltininko laipsnį pakelti: R. Aneliauskas 
ir J. Puleikis. Skautams R. Kalibatui ir Ri 
mantui su Ramūnu Valteriams, už atliktus 
sunkiuosius stovyklos darbus, pareikšta 
vieša padėka. Ypatingos padėkos užsitar
navo stovyklos virėjas pasktn. B. Zinkus. 
III patyrimo laipsnio egzaminus išlaikė ir 
leista duoti Lietuvos Skauto Įžodį visai ei
lei jaunųjų: N. Petrauskaitei, B. Radzevi
čiūtei, T. Klumbiui, J. Zaveckui, R. Ba-

MIRĖ BIBLIOGRAFAS KISINAS
Liepos 24 d. staiga mirė Izidorius Kisi- 

nas, uolus ir kompetetingas Lietuvos bi
bliografas, vienas iš uoliausiai į lietuvių 
kultūrinį gyvenimą įsijungusių Lietuvos 
žydų, tarp kita ko pasižymėjęs puikiu lie
tuvių kalbos mokėjimu. Pastaraisiais me
tais Iz. Kisinas buvo dėstytojas Vilniaus 
Švietimo-Kultūros technikume ir Vilniaus 
universiteto mokslinės bibliotekos bend
radarbis. (LNA)

JUOZAS STANULIS ATSISVEIKINO SU 
TEATRU

Juozas Stanulis, buvęs Lietuvos Valsty
bės teatro aktorius, vėliau Klaipėdos ir 
Šiaulių teatrų direktorius, liepos 13 dieną 
paskutinį kartą vaidino Vilniaus dramos 
teatre. Jis, po 40 metų darbo scenoje, tapo 
pensininku. (LNA) 

rančįukui ir J. Oželiui. Tai buvo pats gra
žiausias stovyklos vaizdas, kai patys jau
niausieji, brangindami savo garbę, pasiža
dėjo tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti 
artimui ir vykdyti skautų įstatus, priklau
pę pabučiuodami Lietuvos vėliavą!

Trumpai paminint, paskutinis stovyklos 
laužas labai gerai pavyko. Tikroje lietuviš 
koje patriotinėje skautiškoje dvasioje, gra 
žiu jumoru, kuo stebėjosi ir patys anglų 
skautų vadai. Čia žodį dar tarė ką tik at
važiavę svečiai: iš Šveicarijos Dr. Kušlys 
ir iš Amerikos mokytoja p-lė Mirga Žadei 
kytė, velionies min. duktė.

Išvadoje tenka pripažinti, kad ši Jubilie 
jinė stovykla, iš paskutiniųjų penkių me
tų stovyklų, yra geriausiai pasisekusi savo 
patriotine skautiška dvasia. Be abejo tai 
pačių vadų ilgas patyrimas. Anglijos esą 
mose sąlygose jų tik keletas belikę ir kiek
vienas iš jų čia nepakeičiamas. Stovyklos 
metu iš vasaroj ančių tautiečiu, kurie Tė
vynėje buvo skautai, patys pasisiūlė ir ki 
tose vietovėse organizuoti mūsų jaunimą 
į skautus. Vienos savaitės stovykla yra per 
trumpas laikas. DBLS Centro Valdyba su 
Skautų Vadovybe turėtų rasti kokią nors 
išeitį, kad sekančiais metais stovykla jau 
būtų dviejų savaičių. Gerieji tautiečiai pa 
dės, nes visi .dalyvavę stovyklos uždaryme, 
atsiektais laimėjimais liko sužavėti. Jauni 
mas — tai mūsų pavergtosios Tėvynės atei 
tis. Ne vienam jautresniam lietuviui net 
ašarą akyse išspaudė, kai jaunieji daina
vo gražiąją Jubiliejinės Stovyklos dainą:

Tad aukim skautiška-lietuviška dvasia, 
Žygiui ruoškimės su šypsniu ir daina!
Kurt laužų prie Baltijos,
Tarp girių Lietuvos!

Filisteris P.D.

Gyvybės Duona
Švenč. Sakramentas yra nuostabi Tikėji

mo Paslaptis, kur žmogaus protas skęsta 
begalinėje Dievo išmintyje, gerume, galy
bėje. Jėzaus Kristaus buvimas duonos ir 
vyno pavidaluose, milijonuose dalelių visa 
me pasaulyje, Jo veikimas Jį vertai pri
imančiose sielose, yra nuolatinis stebuklas. 
Čia tik privalome tikėti, tikėti neklysta
mais Kristaus žodžiais, kada Paskutinės 
Vakarienės metu, paėmęs duoną į savo ran 
kas ir ją palaiminęs, tarė: „Imkite ir valgy 
kite, tai yra mano kūnas“, ir paėmęs vyno 
taurę Jis sakė: „Tai yra mano kraujas nau 
josios sandaros, kurs bus išlietas už dau
gelį nuodėmėms atleisti“. Šiais žodžiais 
Kristus savo kančios ir mirties išvakarėse 
įsteigė Švenč. Sakramentą, paskelbė Nau
jąjį Testamentą ir apaštalams davė galias 
ir įsakymą: „Tai darykite man atminti:“ 
Visa sekusioji tradicija, Bažnyčios susirin
kimų tyrimai ir nutarimai, dvasios didvy
riai — šventieji ir visas krikščioniškasis 
gyvenimas liudija Kristaus tikrą, realų ir 
esminį buvimą švenč. Sakramente. Todėl 
Švenč. Sakramentas garbinamas kiekvienu 
galimu būdu. Bažnyčia jį laiko auksiniuo
se ar bent paauksuotuose induose, išpuoš 
tuose altoriuose, ir amžinoji lempelė žiba 
ten nuolatos, kur yra laikomas Švenč. Sa
kramentas, kaip mūsų dėkingumo ir . mei
lės pareiškimą prieš šią didžiąją paslaptį. 
Iškilmingai jis išstatomas viešam garbini
mui, jis nešamas monstrancijoje procesijo
se, tikintieji skatinami dažnai jį priimti, 
nes tai šventumo šaltinis, saulė, kurios 
spinduliuose bręsta dvasinis gyvenimas, 
ugdomos visos dorybės, Kristaus duoda
mas nemirtingumo pažadas.

Švenč. Sakramentas yra ta didžioji Baž 
nyčios brangenybė, apie kurią sukasi visas 
krikščioniškas gyvenimas ir kultas. Todėl 
kokios tyros širdys privalo būti ,tų, kurie 
prie jo artinasi. Tą gerai suprato patys 
apaštalai, o šv. Povilas savo laiškuose ti
kintiesiems davė rimtą įspėjimą: „Taigi, 
kas nors valgo tą duoną ar geria Viešpa
ties taurę nevertai, tas bus kaltas,Viešpa
ties kūnu ir krauju. Todėl teištiria žmogus 
pats save ir taip tevalgo tos duonos ir tege 
ria iš tos taurės. Nes kas valgo ir geria ne
vertai, tas valgo ir geria sau teismą, neat- 
skirdamas Viešpaties kūno“, šv. Komunija 
nėra išrinktiesiems, šventiesiems ar dan
gaus angelams. Po išpažinties priimame 
Kristų Šv. Komunijoje, kad būtume Jo pa-_
švęsti, ne dėl to, kad esame tobuli, bet kad 
norime tobulėti, gaudami vis daugiau dan 
gaus malonių. Kas valgys tos duonos, bus 
gyvas per amžius! P. Dauknys, MIC

SVARSTO MOKYKLŲ REFORMOS 
KLAUSIMĄ

Spaudoje ir švietimo ministerijoje pla
čiai svarstomas Lietuvos mokyklų refor
mos klausimas. Daugumoje pasiūlymų vy
rauja nuomonės, kad bendrojo lavinimo 
mokyklų laikas turi būti pailgintas iki ma
žiausia 12 (ar net 13) metų ir vyresnėse 
klasėse mokslo metai turi būti pailginti 
bent dviem savaitėm. Atsisakoma nuo min 
ties įvesti visos vidurinės (dabar 11 metų) 
privalomą lankymą, o numatoma pasiten
kinti 8 metų privalomu mokymu. Dabar 
teorijoje yra 7 metų privalomas mokymas, 
o didesniuose miestuose — 10-11 metų pri 
valomas mokymas, nors šįmet apie tą 10- 
11 metų privalomąjį mokymą nebeužsime- 
nama. Kelios vidurinės mokyklos, kaip ban 
domieji pavyzdžiai, jau dabar perorgani
zuojamos į 12 metų sistemą.

Be to, iškeltas reikalavimas, kad visos, 
taip pat ir aukštosios mokyklos būtų vie
nos, būtent, švietimo ministerijos žinioje. 
Dabar specialiosios mokyklos yra įvairių 
vietinių ar net maskvinių ministerijų žinio 
je, o aukštosios mokyklos priklauso Aukš
tojo mokslo ministerijai Maskvoje. Ši mi
nisterija numatyta perorganizuoti į sąjungi 
nę - respublikinę ministeriją, bet Lietuvoje 
tuo tarpu nėra tos ministerijos respubliki
nės šakos. Bene laukiama, kad gal aukšto
sios mokyklos bus perduotos grynai respub 
likinei švietimo ministerijai. (LNA)

Atsiųsta paminėti

TECHNIKOS ŽODIS, 1958. m. Nr. 3. Tu
rinys: H bombos žabojimas (Ig. K.), Seno
sios lietuvių kaimo architektūros albumas 
(Dr. inž. J. Gimbutas), Popierius ir jo pra 
monė šiandien (S.V. Malėnas), Naujas pro 
jektavimo biuras, Mūsų mirusieji: A.a. ar
chitektą Arno Funką prisiminus (V. Ado
mavičius), Klimatinis jūrų bangų nusaky
mas (A.P. Mažeika) ir kt.

KARYS, 1958 m. Nr. 6. Turinys: Mus nu 
ginklavo (A. Impulevičius), Dėl pik. O. 
Urbono straipsnio (Dr. V. Sruogienė), Va
ris ir karas, mitai ir istorija (A. Žygman- 
tas), Smarkuoliai (B. Gražulis), Herodoto 
istorijos (K. Kepalas), Tremties trimitas. 
Sportas tėvynės padangėje, Lietuviai ka
riai laisvame pasaulyje.

ATEITIS, 1958 m. Nr. 6. Rašo: A. Su- 
šinskas, V. Augustaitytė, R. Kisielius, D. 
Brazytė, N. Narutė, S. Yla, J. Sakalas ir k.

2



Nr. 31. (522) 14. 8. 1958 EUROPOS LIETUVIS

Europos Lietuviu Kronika Vokietijos Krašto Tarybos metinė sesija
LONDONAS
MIRĖ DIDYSIS LIETUVOS IR LIETUVIŲ 

DRAUGAS
Edinburge rugpiūčio 5 d. mirė Skotų Ly 

gos Europos laisvei ginti steigėjas ir pirmi 
ninkas, didysis Lietuvos ir lietuvių drau
gas John F. Stewart.

Plačiau apie velioni kitame numeryje.

NOTTINGHAMAS
Dr. Vinco Kudirkos minėjimas

Rugpjūčio 23 d. Lilac mažoje salėje Liet. 
Tautinis Sąjūdis rengia Dr. Vinco Kudir
kos minėjimą.

Programoje: kun. J. Kuzmickio paskaita 
ir meninė dalis, kurią išpildys dainininkai 
iš Londono ir Bradfordo ir vietinės meni-

IŠVYKO BAIGUSI MOKSLĄ
Iš Australijos į Londoną atvykusi ir čia 

studijavusi baletą Regina Plokštytė baigė 
savo studijas. Kaip ne pilietė ji čia nega
vo sau specialybės darbo ir išvyko atgal į 
Australiją.

nes pajėgos.
Pradžia 6 vai. vakaro. Po programos šo

kiai.
Visi Nottinghamo ir apylinkės lietuviai 

kviečiami atsilankyti į šiais metais išpuo- 
lančią mūsų Tautos Vyro šventę — 100 me 
tų nuo gimimo ir 60 metų nuo Tautos Him

SUDARYTI NAUJI VYKDOMIEJI 
ORGANAI

Liepos 26-27 d.d. Vokietijos LB Taryba 
buvo susirinkusi paprastos metinės sesijos
1957- 8 sąmatinių metų apyskaitoms ir
1958- 9 metų sąmatoms priimti, naujiems 
vykd. organams išrinkti ir kitiems aktua
liems reikalams svarstyti bei nutarti. Po
sėdžiai vyko Vasario 16 gimnazijoje, ku
rios mokiniai šiuo metu atostogose. Tary
bos sesijoje šj kartą dalyvavo visi jos na
riai, Kontrolės komisijos pirm. J. Kriščiū
nas ir narys V. Timpa, Garbės teismo pir 
mininkas J. Kairys ir narys F. Skėrys, Va 
sario 16 gimnazijos direktoriaus pareigas 
einąs T. Gailius ir reikalų vedėjas A. Ma-

Liepos 27 d., po pamaldų prasidėjus ant 
rai posėdžių dienai, tyla ir susikaupimu 
buvo pagerbti anksčiau mirę Bendruome
nės organų nariai — V. Gailius ir A. Pet
kevičius ir neseniai JAV miręs A. Survila.

Posėdžiai baigti Tautos Himnu. Bendros 
vakarienės ir pobūvio metu sesijos daly
viai ir svečiai turėjo progos dar asmeniš
kai pabendrauti ir viens kitam išreikšti pa 
sitenkinimą, kad laisvėje, kur niekas ne
trukdo pažiūroms ir aštriai susikirsti, šios 
sesijos metu pagrindinis ženklas buvo — 
ne skirtumus išryškinti „kovinėje įtampo
je“, bet nuoširdžiai ieškoti tai, kas jungia 
ir visiems priimtina.

Pareigų pasiskirstymas Krašto Valdyboje
Pirmajame naujos KV-os posėdyje liepos 

28 d. pareigomis buvo pasiskirstyta taip: 
pirm. — K. Drunga, vicepirm. — E. Simo
naitis, sekrt. — V. Sutkus, ižd. — J. Stan
kaitis, nafys — kun. Dr. J. Aviža.

KV-ai tik nežymiai pasikeitus, t.y. įėjus 
tik kun. Dr. J. Avižai vietoj kun. A. Bun- 
gos, kuris nebesutiko kandidatuoti dėl ap- 
sikrovimo pastoraciniais ir lietuviškais dar 
bais, pareigų perdavimas naujai KV-al bu 
vo praktiškai nebereikalingas. Buvo pasi
tenkinta tik kasos stovio 1958.VII.28 kons 
tatavimu ir perdavimais, kylančiais tik 
iš kiek kitokio, palyginti su pereita kaden
cija, pareigų pasiskirstymo. (VKVI)

UŽSISAKĖ ATOSTOGAS JAU 1959 M.!
Mūsų bendradarbis visuomeninkas Dr. 

K. Valteris jau dabar užsisakė vietą ki
tiems metams vasaros atostogas su šeima 
praleisti Lietuvių Sodyboje.

LONDONO LIET. BAŽNYČIOS BAZARAS 
(Simono - Judo Bazaras)

Komitetas rengia parapijos Bazarą 1958 
m. spalio 25-26 d.d. Parapijos salėje, 345A, 
Victoria Park Rd., E.9. Komitetas numato 
kreiptis į visus Londono Bažnyčios parapi 
jiečius ir bažnyčiai priklausančias koloni
jas, kad bazarą paremtų aukomis (daik
tais), kurie bazaro metu bus parduodami 
arba išleidžiami loterijoje.

Daiktus jau ir dabar galima pradėti au
koti, atvežant ar pasiunčiant paštu klebo
nijom 21, The Oval, Hackney Rd. E.2,

AUKA SPAUDOS REIKALAMS
Londoniškis tautietis, ypač patenkintas 

„Europos Lietuvio“ Baravykininkų Kam
peliu ir džiaugdamasis Londone iš Nidos 
išeinančiu spausdintuoju žodžiu, paaukojo 
spaudos reikalams 3 svarus.

Didelis dėkui!

NEPAPRASTAS LIETUVOS ATGIMIMO 
SĄJŪDŽIO (LAS) SUVAŽIAVIMAS

Liepos 26-27 d.d. Londono Parapijos 
Klubo salėje vyko nepaprastas LAS Ang
lijos Vietininkijos suvažiavimas. Nepapras 
tas jis buvo dėl to, kad sušauktas anks
čiau negu tos organizacijos įstatai numato. 
O reikalas tą suvažiavimą šaukti buvo tas, 
kad reikėjo perrinkti naują Vietininkijos 
Valdybą, ligšioliniam jos pirmininkui A,J. 
Kaulėnui į JAV išvažiuojant.

, Suvažiavimui pirmininkavo Ona Kai- 
riūkštienė, atvykusi iš Manchesterio.

Pasibaigus suvažiavimo reikalams, t.y. 
išrinkus valdomuosius Vietininkijos orga- 
nūs, liepos 26 d. vakare, buvo surengta iš
kilminga atsisveikinimo vakarienė išvyks
tančiai p. Kaulėnų šeimai pagerbti.

Vakarienės metu pasakyta daug kalbų, 
išryškinant prisimintus išvykstančiųjų A.J. 
Kaulėno ir Step. Kaulėnienės visuomeni
nius darbus. Ypatingai pabrėžta pirmojo, 
kaip visuomenininko, organizatoriaus, ga
baus kalbėtojo ir dramaturgo, o antrosios 
kaip bažnytinės choristės ir deklamatorės 
bei sceninės aktorės darbai. Netrūko, žino
ma, ii- nuoširdžiausių linkėjimų išvykstan
tiems naujoje vietoje gerai įsikurti ir savo 
veiklumu bei darbais dar didesnės naudos 
padaryti kaip mūsų visuomenės daliai, 
osančiai tremtyje, taip ir nelaimingai mū
sų vaigstančiai tėvynei.

Suvažiavimo metu priimta visa eilė ati
tinkamų rezoliucijų ir pasiųsta sveikinimų 
visiems tautinių grupių vadovaujantiems 
veiksniams bei tremtyje esantiems Lietu
vos valstybės atstovams. K J

MANCHESTERIS
Padėka

Po Manchesteryje liepos 19 d. įvykusio 
Dariaus ir Girėno minėjimo Lietuvių Vet. 
Sąjungos „Ramovė“ Manchesterio sk. val
dyba reiškia nuoširdžią padėką prelegen
tui kun. K. Kuzminskui už šiam minėjimui 
pritaikytą paskaitą, Bradfordo meninin
kams atžalyniečiams už minėjimo progra
mą, p.p. J.M. Navickams už paruošimą va
karienės Bradfordo atžalyniečiams su me
niškai papuoštais stalais savo pagamintais 
maisto produktais ir taip pat nuoširdžiai 
dėkojame mieliems šeimininkams už malo
nų svečių aptarnavimą vakarienės metu. 
Reiškiame padėką ramoviečiams p.p. J. Mi 
lakniui, V. Leonui, J. Šablevičiui už rūpes
tingai atliktas savo pareigas minėjimo me
tu. Taip pat turime išreikšti nuoširdžią pa
dėką visiems tautiečiams, kurie nepatin
gėjo atsilankyti į šį mūsų suruoštą garbin
gą minėjimą.

LVSR Manchesterio Sk. Valdyba

BRADFORDAS
Klubo susirinkimas

Jorkširo Lietuvių Socialinio ir Kultūri
nio Klubo, 5, Oak Villas, Bradford, 8, Val
dyba Klubo nariams praneša, jog š.m. rug- 
piūčio 24 d., sekmadienį, 3 vai. popiet, Lat 
vian United Klubo patalpose, 2, Cambridge 
Place, kviečiamas Klubo narių likvidacinis 
susirinkimas šia dienotvarke:

1. Susirinkimo pirm, ir sekr. rinkimas;
2. Klubo V-bos pirm, pranešimas;
3. Klubo V-bos kasin. pranešimas;
4. Klubo V-bos sekrt. pranešimas;
5. Klubo buhalterio pranešimas;
6. Revizijos komisijos pranešimas;
7. Diskusijos;
8. Klubo likvidavimo rezoliucijos pri

ėmimas. Valdyba

no parašymo. karskas.

Liet. Taut. Sąjūdžio Valdyba

Išleistuvės

Pereito šeštadienio vakare DBLS sk. su
ruošė išleistuves iš kolonijos į Vakarinę 
Angliją išvykstantiems Danutei ir Viliui 
Fidleriams, o taip pat ir kolonijos lietuviš 
kos spaudos platintojui Rožanskui, išvyks
tančiam į Ameriką. Į Lietuvių klubą, ku
ris randasi pačiame miesto centre Imperial 
viešbutyje, prie gėlėmis papuoštų vaišių 
stalų susirinko daug tautiečių, jų tarpe ne 
maža svečių ir iš tolimų kolonijų. Kas gi 
nepažįsta pilnų skautiško entuziazmo jau
nųjų Fidlerių! Ne vien tik jie brangūs sa
vajai kolonijai, kur vadovavo ir mokė vai 
kučius Sekmadieninėje Mokykloje, vietos 
skautams, vadovavo tautinių šokių grupei, 
vargoninkavo lietuviškoms pamaldoms, bet 
ir visiems Anglijos lietuviams, o ypatingai 
tiems, kurių vaikai atvyksta į Skautų sto
vyklą, ar patys ją aplanko. Šalia šio na
šaus ir pasišventusio tautinio visuomeninio 
darbo, jaunoji inteligentų šeima ir moks
linėje srityje savo ypatingu darbštumu ir 
sugebėjimu pasiekė gražių laimėjimų, ver
tų visiems pasididžiavimo dalykų. Pereitą 
mėnesį inž. Vilius Nottinghamo universite
te, jau anksčiau atlikęs visą eilę mokslinių 
darbų, puikiai apgynė disertaciją ir gavo 
inžinerijos daktaro laipsnį. Danutė netru
kus baigia Nottinghamo konservatoriją. 
Tokia patriotinė šviesi šeima tremtyje yra 
didelis įnašas kolonijai, o tuo pačiu ir Tė
vynei Lietuvai!

Išleistuvių vaišes sumaniai ir skambiu 
balsu pravedė DBLS Nottinghamo sk. pir
mininkas p. Bivainis. Apžvelgęs Fidlerių 
tautinį darbą, skyriaus vardu padėkojo už 
pasišventimą ir žodį davė visai eilei kal
bėtojų. Kolonijos kapelionas kun. J. Kuj- 
mickis literatūriniais rašytojo polėkiais 
vaizdingai apibūdino jaunuosius Fidlerius. 
Tai patriotai inteligentai, kurių nereikia 
ieškoti prie darbo, kur reikia jie patys ei
na ir pasisiūlo. Svečias iš Londono perdau 
vė DBLS Centro Valdybos sveikinimus ir 
padėką už sėkmingą ir pavyzdingą jauni
mo mokymą tautinėje dvasioje. Skautinin
kų Fidlerių šeima tai deimančiukas lietu
viškoje tremtyje!

Skautų Rajono Vadas — sktn. K. Vait
kevičius savo kalboje tikras, kad Sesė Da
nutė ir Brolis Vilius ir kitur išvažiavę lie
tuviškojo darbo niekados neapleis. Dr. Kuz 
minskas papasakojo gražių prisiminimų. 
Taip pat kalbėjo ir įvairių kitų organiza
cijų bei sambūrių atstovai. Kolonijos dė
kingi tautiečiai Fidleriams įteikė gražų sta 
lo laikrodį.

Išleistuvių vaišės praėjo pakilusioje nuo 
taikoje, nors kolonijai ir labai gaila netek 
ti savo gerųjų mokytojų, kurių paprastu- 
m’as, skautiškas kuklumas ir sugebėjimai 
žavi kiekvieną tautietį. Inž. Dr. Vilius iš
vyksta į tarnybą, pakviestas dirbti prie 
Britų Atominės Energijos. Tai yra darbš
tumo pavyzdys visam mūsų jaunimui, gy
vas pavyzdys, iš kurio švyti kilnusis Skau- 
tybės idealas: Dievui, Tėvynei ir Artimui!

P. Dauknys, MIC

VOKIETIJA
EUROPOS LIETUVIŲ FRONTO 
BIČIULIŲ STUDIJŲ SAVAITĖ

ELFB Studijų savaitė, sujungta drauge 
su poilsio dienomis, šiais metais ruošiama 
taip pat Vokietijoje. Ji įvyksta 1958 m. 
rugpiūčio 17-24 dienomis Bernriede —ku
rorte, prie pagarsėjusio savo grožiu Starn- 
bergo ežero. Šiais metais rengėjai dėl vie
tos stokos nakvynėms į Studijų savaitę 
kviečia mažiau svečių, tačiau jos progra
ma numatyta ne žemesriio lygio, kaip kad 
būdavo anksčiau ruošiamose St. savaitėse. 
Paskaitas ir pranešimus Studijų savaitėje 
skaitys: kun. D. Kėnstavičius, A. Maceina,

Liepos 26 d. 10 vai. ryto sesiją atidarė 
amžiumi vyriausias Tarybos narys E. Si
monaitis ir jauniausias P. Zunde. Po to bu 
vo sudarytas sesijos prezidiumas: pirm. —
S. Vykintas, vicepirm. — Dr. J. Grinius, 
sekr. — F. Šlenteris.

Tarybos sesiją žodžiu sveikino Vilko 
Vykd. Tarybos pirm. J. Glemža, raštu gau
tus sveikinimus perskaitė prezidiumas.

Plačioje dienotvarkėje Tarybos nariams 
buvo pateikti iš anksto raštiškai paruošti 
pranešimai: KV-os apžvalginis pranešimas 
apie 1957-8 metų kadenciją, to pat laikotar 
pio finansinė apžvalga, Krašto Valdybos ir 
gimnazijos balansai ir pajamų - išlaidų 
apyskaitos, 1958-9 metų sąmatos ir Kontro 
lės komisijos aktas. KV-os apžvalginį pra
nešimą pateikė jos pirm. E. Simonaitis, fi
nansinę apžvalgą padarė iždininkas J. 
Stankaitis. Kontrolės komisijos aktą refe
ravo J. Kriščiūnas. Pranešimus žodžiu dar 
padarė Garbės teismo pirm. J. Kairys ir 
Vasario 16 gimnazijos l.e.p. direktorius T. 
Gailius.

Po šių pranešimų vyko gyvos diskusijos.
KV-os 1958-9 metų sąmatos projektą re

feravo V. Sutkus, o gimnazijos sąmatą —
T. Gailius. Abi sąmatos, priėmus eilę Tary 
bos narių siūlytų pakeitimų, buvo patvir
tintos. Tiek apyskaitas, tiek sąmatas be- 
diskutuojant, Tarybos nariai kreipė busi
mųjų Bendruomenės organų dėmesį į tau
pymo bei racionalumo išlaidose dar labiau 
padidėjusį reikalingumą. Vienok buvo nu
rodyta ir riba, už kurios taupumas reikštų 
jau tik veiklos silpninimą. Buvo išreikšta 
pageidavimų, kad apylinkės ir jų nariai 
dar daugiau sustiprintų solidarumo mokes 
čio mokėjimo drausmę. Solidarumo mokes 
tis yra vienintelis realus Bendruomenės or 
ganų veiklos pagrindas ir drauge svarbus 
argumentas gauti ir tikėtis paramos iš ki
tur.

Kadangi buvusioji Vasario 16 gimnazi
jos Kuratorija praktiškai ilgesnį laiką jau 
nebeveikė, didele dalimi ir dėl reikiamų lė 
šų stokos, Taryba su apgailestavimu, bet 
ir su padėka už Kuratorijos narių atliktus 
darbus, nutarė Kuratorijos buvusiu pavi
dalu nebeatgaivinti. Vienok buvo apsi
spręsta, kad gimnazijos auklėjimo bei švie 
timo darbui prižiūrėti bei spręsti yra rei
kalingas kompetentingas konsultatyvinis 
organas. Tuo tikslu nustatyta, kad Taryba 
išrinks 3-5 asmenų Švietimo komisiją, ku
rios darbo nuostatus parengs KV ir pa
teiks juos Tarybai tvirtinti.

Atsižvelgdama į KV-os sunkią finansinę 
būklę, palyginti silpnas solidarumo mokes 
čio įplaukas ir realiai skaitydamas! su ga
limybe, kad padėtis gali dar pasunkėti, Ta 
ryba leido KV-ai, esant reikalui, persikelti 
iš Weinheimo į Huettenfeldą, kur gimnazi
jos rūmų savininko funkcijas KV teisiškai 
vykdo. Išsiaiškinta, kad šis eventualus per 
sikėlimas neapsunkina nei KV-os ir, svar
biausia, nei gimnazijos biudžeto. Priešin
gai, buvo išryškinti aiškūs sutaupymai per 
sikėlimo atveju.

Toliau vykusiuose Bendruomenės naujų 
organų rinkimuose buvo išrinkti:

Krašte Valdybon — kun. Dr. J. Aviža, 
E. Simonaitis, V. Sutkus, J. Stankaitis, K. 
Drunga, kandidatu liko S. Vykintas.

Garbės teisman — pirm. —J. Kairys,' na 
riais — J. Laukaitis, kun. Dr. L. Gronis, 
kandidatais liko — J. Jakštys, F. Skėrys.

Kontrolės komisijon — J. Kriščiūnas, S 
Mariūnas, A. Boehm-Krutulytė, kandidatu 
liko — V. Timpa.

Kadangi ateinančiais metais turi būti pa 
gal Bendruomenės statutą renkama nauja 
Taryba, posėdžių dienotvarkėje buvo ir 
Vyr. Rinkiminės komisijos sudarymas. Ta 
ryba apsisprendė tuoj tos komisijos dar ne 
rinkti, bet pavesti KV-ai sutarti komisijos 
vietovę, o 5 jos narius Taryba išrinks ko- 
respondenciškai.

Išrinkus naujus organus, toliau vyko 
klausimai ir sumanymai.

Jaunosios kartos stiprinimas ir palaikymas
LIETUVIŲ MOKYKLA BRADFORDE —

1957 m. rugsėjo 1 d. Lietuvių Namuose 
Bradforde pagal tėvų patvirtintą mokyklos 
statutą pradėjo veikti šeštadieninė mokyk
la. Mokykla dirbo šeštadieniais, veikė trys 
klasės, kurių pirmoje buvo 25 mokiniai, an 
troje — 12 ir trečioje — 15. Lankė daugiau 
šia čia gimęs ir augęs jaunimas. Mokymas 
vyko griežtai laikantis programos. Tai su
darė nemaža sunkumų mokytojams, kurie 
turėjo kruopščiai ruoštis pamokoms, o mo 
kiniams tekdavo padirbėti ir namuose. Ant 
ros ir trečios klasės mokiniai, trūkdami tin 
karnų vadovėlių, buvo aprūpinti atitinka
mais mašinėle rašytais konspektais, iš ku
rių jie mokėsi namuose ir klasėse. Kons
pektus ruošdavo klasės auklėtojai. Naudo
jant šią mokymo sistemą, per vienerius me 
tus gauti puikūs rezultatai, nes mokiniai 
padarė beveik tokią pat pažangą, mokyda
miesi lietuvių kalbos, kaip ir normalioje 
mokykloje.

Pirmosios klasės auklėtoja buvo O. Pa
leckienė, kuriai talkininkavo R. Balsienė 
ir Traškienė; antrosios klasės auklėtojas— 
J. Varanavičius ir trečiosios — A. Balsys. 
Auklėtojai dėstė savo klasėse visus litua
nistinius dalykus.

Visiškai naujas mokymo dalykas, kurio 
nepraktikuoja kitose kolonijose veikian
čios šeštadieninės mokyklos, tai bendrasis 
lavinimas. Jo tikslas išmokyti ne tik dainų, 
tautinių šokių, žaidimų, vaidybos, dekla
macijos, bet ir įjungti mūsų priaugančią 
kartą į bendruomenės kultūrinę veiklą.

Dainavimui vadovavo J. Juška, tauti
niams šokiams ir žaidimams O. Peleckienė, 
o deklamacijoms — klasės auklėtojai. Vie- 
nerių metų darbo praktika parodė, kad 
bendras lavinimas yra‘ypač svarbus daly
kas, nes vaikai iš mažens pratinami viešai 
pasirodyti lietuviškuose bendruomenės su
sirinkimuose, minėjimuose ir vakaruose. 
Nuolat dirbant mokiniai neturi sunkumų 
pasirodyti scenoje ir papildyti ar užpildyti 
minėjimo programas. Sekančiais metais 
bendrasis lavinimas aukštesnėse klasėse nu 
matoma praplėsti, įvedant visuomeninės 
veiklos pagrindų aiškinimą (vadovavimas 
ir dalyvavimas lietuviškose organizacijo
se).

Mokslo metai buvo suskirstyti į du pus
mečius: I-masis nuo rugsėjo 1 d. iki gruo
džio 26 d. ir II-sis nuo sausio 6 d. iki lie
pos 12 d. Pirmame pusmetyje kiekviena 
klasė turėjo 48 pamokas, o antrame —72. 
Iš viso dirbta 40 šeštadienių, po 3 valandas 
kiekvieną šeštadienį.

Antrame pusmetyje kapelionas kun. J. 
Kuzmickis pradėjo mokyti tikybos. Kape
lionas yra nuoširdus mokyklos rėmėjas, ku 
ris ja rūpinasi nuo pirmosios veikimo die
nos. Jo pastangomis buvo parengta 11 mo
kinių pirmajai išpažinčiai, kuri įvyko pir
mąją Sekminių dieną, palikdama gilų įspū 
dį mūsų jaunimui.

Už kiekvieną pusmetį mokiniams buvo 
išduoti visuomeninio subrendimo ir moks
lo pažangumo pažymėjimai, kuriuose ver
tinamieji dalykai surašyti šitokia tvarka: 
1. Visuomeninis subrendiTnas: a) elgesys, 
b) drausmingumas, c) stropumas; 2. Tiky
ba; 3. Lietuvių kalba: a) skaitymas, b) ra
šymas, c) gramatika; 4. Lietuvos pažini
mas: a) geografija, b) istorija; 5. Bendras 
lavinimas: a) dainavimas, b) deklamavi
mas, c) tautiniai šokiai.

Pastebėta, kad šių pažymėjimų išdavi
mas labai teigiamai veikė ne tik mokinius, 
bet ir tėvus. Mokiniai pradėjo rimčiau mo 
kytis, o tėvai stropiau rūpinosi, kad vaikai 
lankytų mokyklą, ir palaikė nuolatinį kon
taktą su mokytojais, tardamiesi savo vaikų 
auklėjimo ir pažangumo reikalais. Ištisus 
mokslo metus, nežiūrint blogiausio oro, mo 
kiniai reguliariai iš tolimiausių miesto vie 
tų ir apylinkių atvykdavo į mokyklą, o ne-
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galintieji pranešdavo neatvykimo priežas
tį. Kiekvienas pasikeitimas, pavėlavimas, 
praleidimas, pranešimas buvo registruoja
mas atitinkamuose klasės dienynuose.

Be tiesioginio darbo mokykloje, moki
niai ir mokytojai aktyviai reiškėsi bend
ruomenės kultūrinėje veikloje, prisidėdami 
prie minėjimų ar patys rengdami kultūri
nius vakarus.

Pirmasis mokinių viešas pasirodymas 
įvyko 1957 m. gruodžio 28 d. Lietuvių Na
muose. Tai Kalėdų Eglutės šventė. Dainos, 
deklamacijos ir tautiniai šokiai sudarė turi 
ningą programą. Džiaugėsi tėvai, mokyto
jai, džiaugėsi visuomenė, kad mūsų jauni
mas, čia gimęs ir augęs, nenutolo ir neat- 
krito nuo bendro lietuviško kamieno.

1958 m. vasario 16 d? mokiniai vykusiai 
papildė Nepriklausomybės šventės meninę 
programą deklamacijomis ir tautiniais šo
kiais. 1958 m. gegužės 4 d. mokykla paren
gė įspūdingi Motinos Dienos minėjimą. Tai 
buvo visų sėkmingiausias mokyklos pasiro 
dymas ir kartu viešas mokyklos egzami
nas, kuris įrodė ir skeptikams, kad tik lieų 
tuviška mokykla yra pagrindinė priemonė 
lietuvybei išlaikyti. Daug dirbo mokiniai, 
dar daugiau mokytojai.-Tačiau jų pastan
gos atnešė džiuginančius vaisius: tėvai ir 
svečiai buvo nuoširdžiai dėku^i už dviejų 
valandų programą, o ypač motutės'ilgai mi 
nės jų garbei surengtąjį vakarą.

Pagaliau 1958 m. liepos 19 d. baigti pir
mieji 1957-58 mokslo mėtai. Mokiniai per
kelti į aukštesnes klases. Sekančiais me
tais, kurie prasidės rugsėjo 6 d., veiks ke
turios klasės, kuriose mokysis daugiau 
kaip 50 mokinių.

Pagal statutą faktinasis mokyklos šeimi
ninkas yra tėvų komitetas, kurį sudarė J. 
Elvikis, F. Liktorius ir J. Juška. Komite
tas rūpinosi mokyklos administraciniais 
ir finansiniais reikalais ir metų bėgyje pa
jėgė sutelkti pakankamą pinigų sumą iš
laidoms padengti, kurias sudarė mokymo 
priemonių, mokiniams knygų, sąsiuvinių ir 
kitų įvairių dalykų įsigijimas. Visi moki
niai buvo nemokamai aprūpinti sąsiuvi
niais, knygomis ir rašomosiomis priemonė
mis. Mokytojai dirbo Be atlyginimo. Metų 
bėgyje sutelkta apie 300 knygų, kurias 
tvarko knygininkas J. Žukauskas.

Šiandien išeivijoje niekas jau neabejoja, 
kad lietuvybės išlaikymo pastangose pirmo 
ji ir reikšmingiausia priemonė yra lietu
viškoji mokykla. Svetimtaučių jūroje au
gant lietuviukui veik neįmanoma išlikti są 
moningu lietuviu be lietuviško švietimo.

Šios mokyklos pirmųjų mokslo metų 
veikla įrodė, kad tik planingas, apgalvo
tas ir idealistinis darbas gali išsaugoti lie
tuvybę jaunose lietuviukų širdelėse.

J. Varčius

J. STRAUSS VALSAI IR KARVIŲ 
LAIKOMI PAGARBOJE

Vokiečių veterinoriai nustatė, kad kar
vių tvarte garsiakalbiai yra naudingi, nes 
karvės, muzikai griežiant, geriau pieno 
duodančios. Tatai jau seniai nustatė ameri 
konai. Tik pasirodo, kad ne kiekviena mu
zika vienodai veikia. Džiazas, maršai, ir ki
ta triukšminga muzika joms nepatinka. 
Geriausių pasekmių atsiekta griežiant val
sus. čia ir vėl visus nukonkuravo valso kū 
rėjas Johann Strauss. Ne veltui viso pa
saulio moterys buvo jo muzika taip suža
vėtos. A.P.

SIŪLOMAS DARBAS

Našlys ūkininkas siūlo darbo bevaikei
Z. Ivinskis, J. Grinius, M. Milvydienė, M. 
Musteikis, V. Natkus, J. Vidzgiris ir kiti. 
Numatyta ir kita įdomi programa.

PRANCŪZIJA
— Angelika Matukaitė, praėjusiais me

tais baigusi Paryžiuje muzikos studijas, iš
vyko į Ameriką ir įstojo į seserų lietuvai
čių vienuolyną Putname.

— Menininko Gailiaus Prano vestuvės 
su M-elle Houzeel Monique įvyks rugpiū
čio 30 d. Ji anksčiau buvo studijavusi ke
ramiką, o dabar dirba biure kaip sekre
torė.

— Dulevičius Pranas. Pr. L. B. Krašto 
Valdybos vicepirmininkas, jau gavo JAV 
vizą ir mano išvykti rugsėjo mėn. pabaigoj.

Sjkaitytajų. taikliai
DĖL BARAVYKININKŲ

P. Šateikis E.L. palietė baravykininkus, 
mano supratimu, gana skaudžiai užgauda
mas. Baravykininkai nėra kokie nors šni
pai iš Vyr. Šnipų Centro Londone. Jie yra 
mūsų ydų plakėjai. Tik, gaila, per mažai 
jie mūsų ydas plaka. O jų mes turime aps
čiai. Apsidairykim aplinkui: Londone, Cor 
by, Nottinghame, Manchesteryje ar paga
liau didžiai pagarsėjusiame Bradforde.

Vietos anglų spaudoje jau ne vieną kar
tą stambiomis raidėmis buvo parašytas 
LITHUANIA vardas, bet ne iš gerosios pu
sės, ne už kažin kokias dorybes: išmušta

koja, supiaustytas žmogus, pagaliau užda
rytas Yorks, lietuvių klubas.

Po didelių pastangų ir pasišventimo ati
darytas klubas „Vytis“. Jo vadovybė deda 
visas pastangas klubui išlaikyti. Tačiau at 
siranda ir tokių, kurie renkasi į Belle Vue, 
geria, skleidžia gandus, tariasi, kaip griau
ti bendrą darbą, kaip ardyti nustatytą 
tvarką, kaip šaukti, kaip rėkti per busimą
jį klubo narių susirinkimą.

Ar tai ne mūsų ydos, kurias reikia plak
ti? Mums bus geriau, jei baravykininkai 
mūsų ydas plaks dar skaudžiau.

J. Girdys

šeimai — žmonai tektų dirbti virėjos ir 
šeimininkės darbą, o vyrui daržininko ir 
kitokį pagalbinį ūkio darbą. Ūkis yra ne
toli Northampton, pasiekiamas autobusu; 
geras atlyginimas; kai reikės, bus darbe 
teikiama pagalba. Kreiptis "raštu: Best 
Foods Ltd., Stoke Gap Farm, Stoke Bruer- 
ne, Towcester.

PAIEŠKOJIMAI
KUBILIUS Antanas, gimęs 1917 m. Vi- 

liušių kaime (jo ieško motina ir sesuo iš 
Lietuvos), pats ar žinantieji apie jį, pra
šom rašyti: Antanas Rugys, 4705 West 12 
Place, Cicero 50, Ill., USA.

VALINSKAS Juozas (jo paieško moti
na), kilęs iš Vilkaviškio apskr., Valavičių 
kaimo, prašomas rašyti! Bronius Kubilius, 
1023 Pine Heights Ave. Baltimore 29, USA.
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Skystojo kuro katilas arabų kraštuose
Viduržemio jūros pakraščiai yra Euro

pos kultūros ir civilizacijos lopšys. Tačiau 
šitie pakraščiai ištisais šimtmečiais buvo 
ir yra neramumų šaltinis. Jei Ispanijos Ma 
rokas tik protarpiais užsiliepsnoja, tai 
Prancūzijos Alžyre jau kelinti metai vyks
ta neužgesinamas gaisras, kurio nesustab
dė ir Charles de Gaulle politinės laisvės ir 
lygybės: pažadai. Pirenėjų, Apeninų ir Bal
kanų pusiasalių istoriją sudaro sunkios ko 
vos tiek gilioje senovėje, tiek ir naujai
siais laikais.

Šiandien viso pasaulio dėmesys sutelk
tas i rytinį Viduržemio jūros pakraštį, ku
riame jau daug metų vyksta alyva pakurs- 
tomas gaisras. Tai Artimieji arba Viduri
nieji Rytai, kuriuose besi vystantieji politi
niai {vykiai gali sukrėsti visą pasaulį. Egip 
tas, Saudi Arabija, Sirija, Jordanas, Ira
kas — tai arabų valstybių vardai, kurie 
vargina ypač vakariečių politikų galvas. 
O tai yra todėl, kad didžiųjų valstybių in
teresai čia susikryžiuoja dėl varomosios 
žaliavos šaltinių — alyvos.

Stambiausi varžovai dėl alyvos šaltinių 
šioje srityje buvo britai ir amerikiečiai. 
Britai — apsukrūs administratoriai, o 
amerikiečiai — turtingi kapitalu. Britai 
alyvų šaltinių savininkus arabus sugebėjo 
išnaudoti ir savo pramonę aprūpinti pigia 
alyva. Tad suprantama, kad britai metai 
po metų susilaukė arabų neapykantos ir il
gainiui turėjo iš kai kur ten pasitraukti. 
Jų vietą užėmė amerikiečiai, kurie, siek
dami alyvos pasaulinio monopolio, stengia
si britus išstumti ir nušalinti nuo kitų aly
vos šaltinių.

Dėl šių priežasčių ir kilo nesutarimas 
tarp britų ir amerikiečių politinėje srityje. 
Britų bandymas užimti Suezą yra išdava 
amerikiečių ir britų ekonominio nesutari
mo dėl alyvos šaltinių valdymo.

Šiems nesutariant į alyvuotą sceną išėjo 
dar nauji varžovai, tai Kremlius ir Egip
tas. Tik šiems pasirodžius, vakariečiai, 
tiksliau britai -ir amerikiečiai, suprato ir 
Įvertino naują grėsmę, kurios pobūdį suda 
ro arabų nacionalizmo veržlumas, sovietų 
pastangos sunaikinti vakariečių pozicijas 
šioje srityje ir Nassero ambicijos.

Kai italų ir vokiečių pažadintas nacio
nalizmas siautėjo pasaulyje, sukeldamas 
net ir antrąjį pasaulinį karą, tai vakarie
čiams buvo aišku, kad ši epidemija pirmo
je vietoje palies ir arabų pasaulį. Nežiū
rint tai, kad Egiptas, Saudi Arabija, Sirija, 
Irakas ir kitos arabų valstybės naudojosi

Prašom įsidėmėti mūsų naująjį adresą 
ir naująjį darbo laiką!

Siųskit savo dovanų siuntinius | Lietuvą 
ir kitus kraštus per

NEPS
NORTH OF ENGLAND PARCEL 

SERVICE
(Latviška firma)

131, Chapeltown Rd. Leeds, 7. Tel. 44536.
(šalia „Forum“ kinoteatro)

Darbo valandos: pirmadieniais - penkta
dieniais. 6 - 9 vai. popiet; šeštadieniais 11 
vai. priešpiet — 3 vai. popiet; sekmadie
niais 10 - 12 vai. priešpiet.
Bradford, 5, Clifton Villas (Latvian Club), 
pirmadieniais 6.30 - 8.30 vai. popiet.
Halifax, 56, Oxford Rd., St. James Rd., 
šeštadieniais 4-6 vai. popiet (išskyrus kiek 
vieną pirmąjį mėnesio šeštadienį).
Rochdale, 68, Park Rd. (pasiekiama į Hey- 
brook einančiais autobusais 3 arba 6a): 
pirmąjį kiekvieno mėnesio šeštadienį 2-5 
vai. popiet.

Mes persiunčiame jūsų pačių susidary
tuosius siuntinius arba pagal jūsų pageida
vimus sudarome iš savo turimųjų atsargų.

Mes turime dideli pasirinkimą vilnonių 
medžiagų eilutėms, kostiumams ir apsiaus
tams, taip pat kitokių audinių ir apavo.

Reikalaukite, ir mes pasiųsime jums me 
džiagų pavyzdžius.

Maisto siuntiniai. Pasiuntimas garantuo
tas (įskaitant mokestines prievoles ir ki
tokius mokesčius). Vaistai. Siuntiniai oro 
paštu iki 22 svarų.

visiška nepriklausomybe, vakariečiai, ypač 
britai, kurie su tomis valstybėmis buvo su
rišti ūkiniais santykiais, visuomet buvo at 
pirkimo ožiais, jei tų valstybių administra 
cijoj atsirasdavo nesklandumų.

Izraelio valstybės įsikūrimas sujungė ara 
bų kraštus, ir bendra neapykanta prieš žy
dus pažadino jų nacionalizmą, kuris užnuo 
dijo santykius su vakariečiais. Jei vakarie
čiai priimtų arabų bendradarbiavimo sta
tomas sąlygas, tai pirmoji jų sąlyga būtų 
reikalavimas panaikinti Izraelio valstybę.

Kremlius, žinodamas keblią vakariečių 
padėtį, įsikūrus Izraelio valstybei, iš pra
džių politiškai ją rėmė, nesiskaitydamas 
su politiniu padorumu ir teisingumu, kaip 
jau apskritai komunistams įprasta, staiga 
pradėjo kurstyt arabų nacionalistus. Krem 
liūs jau seniai ieškojo progos įsiterpti į 
šią sritį, norėdamas paveržti iš vakariečių 
alyvos šaltinius, kuriais remiasi V. Euro
pos pramonė. Šio kurstymo pasėkoje Egip
te iškilo ambicingas arabų nacionalistų va
das, diktatorius Nasseras. Jo tikslas yra se 
na arabų svajonė — sujungti visą arabų 
pasaulį į vieną galingą imperiją. Tačiau jo 
valdomasis Egiptas yra mažas, perpildytas 
žmonių neturtingas kraštas su nežymiais 
žaliavų šaltiniais ir neturi jokių perspek
tyvų pakelti savo krašto žmonių gyvenimo 
lygiui. Sirija ir Jemenas, kurie federaci
niais ryšiais susijungė su Egiptu, sudaryda 
mi Jungtinę Arabų Respubliką, ūkiniu at
žvilgiu yra didelė našta. Tačiau už minėtų 
valstybių. sienų yra milžiniški alyvos lau
kų turtai. Tai Irakas, kuris, turėdamas 
daug alyvos, keldamas savo krašto gerovę, 
politiškai ir ūkiškai pradėjo nustelbti patį 
Egiptą, o jo vyriausybė griežtai pasisakė 
prieš Nassero planus ir priemones. Todėl 
Egipto diktatoriaus veiklos kardo smaiga
lys buvo nukreiptas prieš Irako legalią 
vyriausybę. Viso to rezultatas — liepos 14 
d. perversmas. Sukilėliai Iraką paskelbė 
respublika ir išskerdė visus vakariečiams 
palankiausius politikus. Naujoji vyriausy
bė aiškiai simpatizuoja Nassero vadovau
jamai Jungtinei Arabų Respublikai. Jei 
Nasserui galutinai pavyks paimti Iraką į 
savo politines žnyples, tai, valdydamas to
kius milžiniškus turtus, jis turės realų pa
grindą vykdyti savo svajonei — įkurti ara
bų imperijai, kurios organizavimą ir išlai
kymą turės apmokėti vakariečiai.

Alyvos šaltinių valdymas yra svarbiau
sias Nassero tikslas. Praturtėjusi Jungtinė 
Arabų Respublika bus magnetas, kuris pri 
trauks Libiją, Tunisą, Alžyrą, Maroką, Su
daną, Somaliją ir kitas Afrikos teritorijas. 
Jau treji metai, kai Nasseras intensyviai 
stengiasi pats vykdyti arabų valstybių už
valdymo programos pirmąją dalį. Remiant 
gudriai Kairo radijo propagandai, prieš ku 
rią nei vakariečiai, nei jų draugai nesu
gebėjo kovoti, Nassero agentai arabų vals
tybėse ruošė perversmus. Naudojamas toks 
pat metodas, kokį Nasseras panaudojo, 
įvykdydamas perversmą Egipte. Tai suor
ganizavimas perversmo komiteto iš jaunų 
karininkų, kuris vėliau su kariuomenės da 
liniais vykdo perversmą, nušalindamas le
galią valdžią. Ruošiami perversmai nebu
vo jokia paslaptis. Apie juos žinojo ne tik 
arabai, bet ir vakariečiai. Jau 1956 m. va
sarą Irako min. pirmininkas Nuri, kuris 
buvo nužudytas per įvykusį perversmą, va 
kariečius įspėjo apie gresiantį pavojų. Ne
trukus po to išryškėjo, kad Jordano kariuo 
menės štabo viršininkas ruošė sąmokslą. 
Buvo suimta apie 300 karininkų, kurie ir 
šiandien kalėjimuose laukia Nassero išlais 
vinimo. Irako vyriausybė nesugebėjo su- 
likviduoti Nassero agentų, kurie savo dar
bą vainikavo vakariečiams palankios mo
narchijos sunaikinimu.

Jei jau vąkariečiai žinojo apie ruošia
mus perversmus, tai kodėl nebuvo panau
dotos apsaugos priemonės sąmokslams su- 
gniuždinti iš anksto? Atsakymas trumpas: 
vakariečiai, tiksliau — britai ir amerikie
čiai, nesutarė Nassero vedamosios politi
kos atžvilgiu. Amerikiečiai vedė Nasserui 
pataikaujančią politiką, kurią šis sėkmin
gai sugebėjo panaudoti britų įtakai sunai

kinti. Britų pastangos sugriežtinti veiklą 
prieš Nasserą amerikiečių buvo sutinka
mos nepalankiai. Jos dažnai vesdavo net 
ir į atvirą konfliktą, o tai ypač išryškėjo 
Suezo kanalo karinių operacijų metu.

Vakariečiams Nassero veikla ir tikslai 
yra labai gerai žinomi. Nasseras yra tikra 
žodžio prasme diktatorius, kuris panaikino 
Egipte demokratinę laisvę. Jis organizavo 
politinius atentatus Libijoje ir Sirijoje, įsi 
brovė į Sudano teritoriją, siekdamas ne
teisėtai užimti svetimas žemes, kišosi į Ira 
ko, Jordano, Libanono ir Saudi Arabijos 
vidaus reikalus. Vykdydamas tokią subver 
syvinę politiką, jis buvo priverstas ieškotis 
stiprios atramos, kurią rado Kremliuje. 
Kremlius nuoširdžiai remia jį, nes gerai 
žino, kad jo paskutinis šokis bus šokamas 
pagal sovietinę muziką ir taktą. Nežiūrint 
šių aiškių, visiems žinomų faktų, vakarie
čių, o ypač amerikiečių politikų tarpe yra 
naivių žmonių, kurie tiki Nassero švario
mis intencijomis ir prieštarauja tiems, ku
rie norėtų užkirsti kelią jo subversyvinei 
politikai. Nassero veiklos dėka diena iš die 
nos sovietai vis tvirčiau ir tvirčiau stato 
maskolišką batą arčiau alyvos šaltinių ir 
vakariečius net verčia tartis šiais reikalais 
prie apvalaus stalo. Sovietai čia per ke
letą pokarinių metų laimėjo tai, ką vaka
riečiai pasiekė per eilę dešimtmečių. Irako 
milžiniški alyvos šaltiniai, kuriuos naujoji 
Irako vyriausybė netrukus numato nacio
nalizuoti, aišku, pateks į Kremliaus kont
rolę.

„Šiandien Vakarai yra atsidūrę pavojin 
giausioje padėtyje po šio karo“, tvirtina 
žymus anglų politikas Sir Ivone Kirkpat
rick, nagrindėdamas Vid. Rytų įvykius. 
Berlyno praradimas 1948 m. arba Korėjos 
netekimas 1950 m., anot minėto politiko, 
būtų buvęs lengviau pakeliamas vakarie
čiams, negu praradimas Vid. Rytų. . ‘

Šio pavojaus akivaizdoje pagaliau bri
tai ir amerikiečiai buvo priversti sutarti 
ir griebtis vieningos akcijos. Išlaipinimas 
amerikiečių dalinių Libanone ir britų Jor
dane rodo įtemptos padėties rimtumą. Vie 
ningiems Vakarams sovietai bijo grąsinti 
atominėmis raketomis, kaip buvo Suezo ka 
nalo atveju. Nors Kremlius, panaudoda
mas Nasserą, varo šantažinę politiką, kurs 
tydamas arabus prieš vakariečius, tačiau 
prieš vieningus, ryžtingus ir sutartinus ka 
ro maršo žingsnius sovietai traukiasi kaip 
žiurkės, išvydusios dienos šviesą. Ateitis 
Vid. Rytų priklauso nuo vakariečių ryžtin
gos ir vieningos politikos: jei veiks sutarti
nai, Vid. Rytai liks vakariečių kontrolėj, 
jei nesutars — vakariečius ištiks didžiulė 
politinė ir ūkinė katastrofa. J. Varčius

NĖRA NEI TEISINIO,

Rūšium su sovietų sukeltų Vid. Rytų kri 
ze Lietuvos Dipl. šefas Min. S. Lozoraitis 
yra pasiuntęs Jungtinių Tautų organizaci
jos generaliniam sekretoriui D. Hamars- 
kjoldui šitokį raštą:

„Kadangi Sovietų Sąjungos vyriausybė 
pasisakė prieš pasiuntimą JAV kariuome
nės į Libaną ir D. Britanijos kariuomenės 
į Jordaniją, turiu garbės priminti Jungt. 
Tautų Organizacijai, kad sovietų vyriausy
bei neleistina reikšti tokį nusistatymą, nes 
ji yra nusikaltusi brutališkais ir nuolati
niais tarptautinės teisės ir Jungtinių Tau
tų statuto pažeidimais. Maskvos vyriausy
bė tebelaiko Lietuvą neteisėtoj karinėj oku 
pacijoj, kuri yra sovietų kariuomenės įsi
veržimo į mano kraštą pasekmė. Toji vy
riausybė yra taip pat nusikaltusi tokiais 
pat agresijos ir smurto aktais prieš kitas 
Centro ir Rytų Europos valstybes, sunai
kindama jų nepriklausomybę ir laisvę.

NEI MORALINIO PAGRINDO

Tokiu būdu Maskvos vyriausybė neturi 
nei teisinio, nei moralinio pagrindo prie
šintis akcijai, kurią Jungtinės Valstybės ir 
D. Britanija vykdo dviejų Viduriniųjų Ry
tų valstybių nepriklausomybei apsaugoti, 
tų valstybių teisėtų vyriausybių įsakmiu 
prašymu ir atitinkamai teisės nuostatams. 
Be to, sovietų vyriausybės laikysena šiuo 
klausimu dar kartą aiškiai parodo visišką 
tarptautinės teisės ir tautų teisės panieką, 
kuri yra tiek primestos Lietuvai priespau
dos, tiek Sovietų Sąjungos bendrosios poli
tikos pagrinde.

Vid. Rytų įvykiai yra naujas įrodymas, 
kad kovai su ta politika, be kitų priemo
nių, reikia, kad Jungtinės Tautos keltų sa
vo balsą ne tik už Sovietų Sąjungos graso
mas valstybes, bet taip pat už tų valstybių 
nepriklausomybės atstatymą, kurios, kaip 
Lietuva, jau yra sovietų pavergtos“.

ARTIMŲJŲ RYTŲ KRIZĖ IR SOVIETŲ PAVERGTOSIOS TAUTOS

1956 m. Vengrijos sukilimo padariniai, 
galimas dalykas, būtų buvę kiek kitokie, 
jei nelaimingu būdu tas sukilimas nebūtų 
sutapęs su Suezo kanalo krize, kuri tuo me 
tu patraukė ir pasaulio viešąją opiniją ir 
tarptautinių institucijų dėmesį. Tokia, 
mat, jau XX amžiaus tarptautinės politi
kos vertybių gradacijos eilė, kad laisvės 
kovotojų kraujas turi subordinuotis naftos 
reikalams.

Atrodo, kad Kremliaus planingas impe
rializmas ir neseniai įvykdytasis buv. Veng 
rijos premjero Imre Nagy ir buv. krašto 
apsaugos ministerio gen. Pal Maleter bei 
visos eilės kitų Vengrijos sukilimo vadovų 
žudynes taip patvarkė, jog jų pasibaisėti
nas įspūdis sutaptų su Artimųjų Rytų kri
ze, su Irako karaliaus ir jo artimųjų žu
dynėmis ir pastarųjų įspūdžių poveikyje 
nubluktų.

Tačiau ir šioje padėtyje PJT nenuleidžia 
rankų. PJT Bendrųjų Reikalų Komitetas 
telegramomis bombarduoja prezidentą Ei
senhower!, min. pirmininką Macmillaną,

JT pilnaties pirmininką L. Munro ir JT 
Gen. Sekretorių Hammerskjoldą, kad jie, 
ir Artimųjų Rytų problemas narpliodami, 
neišleistų iš akių Centro ir Rytų Europos 
problemų, nes tos abejos problemos yra 
vieno ir to paties planingo sovietinio impe
rializmo rezultatas. Veltui bus pastangos 
likviduoti pasekmes, kol bus užsimerkia
ma prieš jų priežastį. PJT pritaria JAV žy 
giams dėl Art. Rytų, vertindamos juos, 
kaip realią laisvojo pasaulio kontrakciją 
prieš sovietinį imperializmą.

„SPONTANIŠKOS DEMONSTRACIJOS“

Po didžiosios demonstracijos Maskvoj 
prie Jungtinių Valstybių Ambasados, ištisą 
savaitę visose įmonėse Lietuvoj, visai taip 
pat, kaip ir Stalino laikais, vyko „sponta
niški darbo žmonių susirinkimai“, kuriuo
se buvo sakomos kalbos ir priimamos rezo 
liucijos prieš „amerikiečių agresiją“ Liba
ne ir anglų — Jordane. (LNA)
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RUDUO ATEIS GREIT

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

PATARNAUS!
Jeigu netikite, tai siuntinių reikalu kreipkitės 
l vienintelę lietuvišką šios srities įstaigą —

BALTIC STORES LTD.
(savininkas Z. Juras)

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

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

Patarnauja greit, atsako į laiškus skubiai, 
informacijų teikia tuojau.

Lietuviškus kainoraščius galite gauti visados.

FILMU PASAULYJE
PRANCŪZIŠKOS FILMOS

Filmų bendrovės paprastai paleidžia į 
pasaulį pasižmonėti daugiau blogų, negu 
gerų filmų. Jos nori pigiau išsiversti, o 
platieji žiūrovų sluoksniai, be to, stato sa
vo reikalavimus. Daugumas žiūrovų ne
mėgsta aukštojo pilotažo — jiems duok ge 
riau komediją, kurios veikėjai susimuša 
kaktomis ir griūva, ir jie patenkinti ilgai 
minės tokį dalyką, duok daug šaudymosi, 
rodyk šerifus ir nusikaltėlius. Bėda, kad ii 
gainiui ir tos šaudymosi ir kaktom daužy
mosi filmos suvienodėja, supanašėja, nusi
bosta. Tos pačios filmų statymo bendrovės 
neišvengiamai kartojasi. Dėl to ir nereik
lus žiūrovas ima trokšti kažko šviežesnio. 
O šviežumas ateina su svetimų kraštų fil- 
momis, rečiau pamatomomis.

Tam tikro šviežumo po amerikoniškų ba 
nalybių teikia retkarčiais pamatomos pran 
cūziškos. Štai „The Law of the Streets“, ro 
dos, kriminalinė, kokių dešimtis matėme, 
bet kažkas nauja toje padugnių žmogaus 
draugystėje. „When the devil drives“ taip 
pat kriminalinė su prancūziško tipo meilės 
istorijomis, bet užtat filmos vaizdai stebi
na naujumu. Net ir komiškoji „Public ene
my No. 1“ su Fernandel išsiskiria iš kitų 
komedijų.

Hiį

Jeigu negalite su užsakymu tuojau atsiųsti 
pinigų — nesirūpinkite: siuntinys bus skubiai 
išsiųstas.

Jeigu ieškote siuntiniams maisto dalykų 
pigiausiai — rašykite tik mums, nes kitur 
niekur nebus taip pigu.

Jeigu ieškote, kas pigiausiai pasiunčia jūsų 
pačių sudarytuosius siuntinius, adresuokite 
mums ir įsitikinkite.

Jeigu išsiuntę siuntinį neramiai miegate, tai 
siųskite tik per mūsų įstaigą, nes mes pasiėmę 
išsiųsti imamės kartu ir atsakomybę.
RAŠYKITE MUMS:

BALTIC STORES LTD.
421. HACKNEY RD., LONDON, E.2.

ARBA UŽEIKITE PATYS!
NEUŽMIRŠKITE, KAD LIETUVIUI 

GERIAUSIA EITI TIK PAS LIETUVĮ!

Nors šiuo metu didžiuma mūsų 
rengiamės atostogauti, nors turime 
vidurvasarį, bet nepastebimai greit 
atslinks ruduo, o po jo tuo] 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, vataliną, 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] 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 
esant prašoma skambinti

PARk 2139.
Siunčiame nemokamai

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

ŠIUO METU DAUG PREKIŲ, 
YPAČ MEDŽIAGOS IR ODOS

YRA ŽYMIAI ATPIGINTOS!

reikalui 
telefonu

lietuvių
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Leidimo Tarybą sudaro — DBLS-gos Centro Valdyba ir Europos Lietuvių Bendruomenių pirmininkai: Vokietijoje — E. Simonai tis, Prancūzijoje — O. Bačkienė, Belgijoje—P. Sekmokas, Šveicarijoje —A. Paulaitir 
Švedijoje — J. Pajaujis, Italijoje — kun. V. Mincevičius, Danijoje — A. Bričkuvienė, Austrijoje — Msgr. K. Razminas, D. Britanijoje — M. Balerinas.
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