
1/77 f 7 ___

LI ET U VES
Nr. 41. (532) 23. 10. 1958 __________________ ______  ______________ Londonas, 1958 metų, spalio mėn., 23 d. / / 'rU^^į\

IX metal

Vokietijos naujieji rūpesčiai Suardys mokyklų planus?
Iš sovietų okupuotosios Rytinės į Vaka

rų Vokietiją nuolatos perbėga daug vokie
čių, nepakeldami ten esančio režimo. Pa
bėgėlių skaičius ypač buvo padidėjęs va
saros pabaigoje, tuo sukeldamas krašte 
didelį rūpestį.

Rašo M. Musteikis

„Savižudybė iš pasigailėjimo“?
Toks masinis vokiečių bėgimas 

tinio „rojaus“ prasidėjo tuoj po 
reformos, kai sovietai griežtai

Vakarų Vokietija apeliuoja į S. Sąjungą
Nors V. Vokietijos partijos nesutaria vi

daus ir užsienio politikos klausimais, ta
čiau šiuo reikalu surado bendrą kalbą. 
Spalio 1 d. V. Vokietijos Bundestagas 
(parlamentas) po vasaros atostogų pir
mam posėdžiui, skirtam specialiai paaš
trėjusiai rytų zonos būklei aptarti, susirin 
ko Vakarų Berlyne. Bundestago atstovai, 
išklausę ir išdiskutavę partijų ir Fed. Vo
kietijos Vyriausybės pasisakymus apie ne 
paprastai pasunkėjusią gyventojų būklę 
sovietų zonoje, apie paaštrėjusią pabėgė
lių problemą ir galimybes dėl visos Vokie
tijos susijungimo, visi vieningai 
bendrą nutarimą, kurio 
tys yra šios:

1. Daugiau kaip trys
lių parodo pasibaisėtiną
noje. Tai įrodymas, kad žmonės sovietiš
kos priespaudos nei savo egzistencija, nei 
sąžine negali pakelti ir nenori tokioje būk 
Įėję gyventi. Todėl Vak. Vokietijos Bundes 
tagas protestuoja prieš Vokietijos sovietų 
zonoje besitęsiantį laužymą pagrindinių 
žmoniškumo įstatymų — prieš nepakelia
mą sovietišką priespaudą ir reikalauja su
teikti sovietų zonos gyventojams galimybę 
laisvai, demokratiškai apsispręsti dėl savo
tvarkymosi ir dėl priklausymo vienai vi- chozų) šįmet Lietuvoje susilaukė patenki 
sos Vokietijos bendruomenei; namo derliaus, tai yra, ne mažiau kaip po

2. Reikalauja leisti laisvą tarpzoninį su- 3o tonų pašarui tinkamos žaliosios masės,
sisiekimą, kurs šiuo laiku beveik visiškai Geriausių rezultatų pasiekusiame Veisie- 
negalimas; jų rajone vidutinis derlius buvo tik 25 to-

3. Bundestagas laukia Vokietijos valsty nos žaliosios masės iš hektaro (visame ra

Šis nutarimas ir aplamai Bundestago 
minėtasis posėdis didele dalimi skirtas 
kaip apeliacija Sov. Sąjungai, nes tik ji 
už visas negeroves yra atsakinga visa to 
kaltininkė. Iki šiol Sov. Sąjunga panašiais 
klausimais nesileisdavo į kalbas, sakyda
ma, kad tai „vokiečių tarpusavio reika
las“, ir siūlydavo kreiptis į marionetinę 
Rytų Vokietijos vyriausybę. Tačiau šios V. 
Vokietija nepripažįsta, kaip neteisėtos ir 
nesavarankiškos, teklausančios tik Mask
vos įsakymų, ir dėl to su ja nesitaria; kiek 
vienas pasitarimas 
riausybe būtų jau 
ta, o Sov. Sąjunga 
nekitaip Sov. S-ga

iš sovie- 
valiutos 
suvaržė

s tarpzoninį vokiečių susisiekimą (1948 m.), 
; o Vakarų Vokietijos gerovė pradėjo kilti

lyg ant mielių. Vak. Vokietijos statistika 
rodo, kad nuo 1949 m. pradžios iki šiol į 
Vakarus pabėgo jau daugiau kaip 3 milijo

į nai vokiečių (15 proc. sovietų okupuotos 
; Vokietijos!). Vadinas, vienos dienos vidur

kis apie looo žmonių. Dėl to suprantama,
kad V. Vokietijos valdžios organams kyla

■ didelis rūpestis, kaip tuos nelaimingus 
žmones priimti, išskirstyti po kraštus 
(provincijas), pervežti, aprūpinti pastoge

■ ir darbu — įjungti į normalų gyvenimą.
Ypatingų sunkumų turi vakarų Berlynas, 
nes jis yra sovietų apsuptas, o, be to, į jį 
daugiausia atbėga; „normaliai“ į Berlyną 

' atbėga 50 proc. visų bėglių, bet jeigu dėl 
j kurių nors priežasčių bėglių skaičius stai- 
t ga padidėja, tai į Berlyną atbėga ii- 85 
į proc. dienos „kvotos“.
'į Pats didžiausias bėglių antplūdis buvo 
į 1953 metais, užgniaužus rytų Berlyne ir 
į kitose vietovėse sukilimą. Staigus masių 
; veržimasis, atrodo, grėsė kraštui chaosu. 
; Dėl to anuomet žymus vokiečių publicis- 
į tas Walter von Cube (Bavarijos radijo 
f vyr. redaktorius) per radiją pasisakė ~ - - . . _

prieš bėglių priėmimą, nes tai esą lygu binės vienybės atstatymo pagal laisvą va- jone buvo pasėta apie 86o ha). Tik Daugų 
' „savižudybei iš pasigailėjimo“. Krašte to

kios mintys buvo sukėlūsios pasipiktinimo 
ir protestų bangą vien žmoniškumo su
metimais. Tačiau ir kitais atvejais W. 
Cube būkštavimai buvo nepagrįsti.

su Rytų Vokietijos vy- 
jos pripažinimas teisė
tai ir siekia. Tur būt,

pa- 
dėl 
to- 
ga-

vi-

pa 
jo

von

priėmė
svarbiausios min-

milijonai pabėgė- 
būklę sovietų zo-

Jau geras pusmetis kaip Lietuvoje gana 
atsidėjus svarstomas mokyklų reformos 
klausimas. Planuojama dar praplėsti bend
rojo lavinimo programą vidurinėse mokyk 
lose, nepamirštant ir praktiniu dalykų. 
Ryškėja norai turėti bent dvylikos metų 
bendropo lavinimo mokyklą, suskirstytą į 
tris koncentrus po ketverius metus.

Šįmet 14 vidurinių mokyklų (5 Vilniuj, 
4 Kaune ir po vieną Marijampolėj, Šiau
liuose, Panevėžy ir Baisiogaloj) jau 
keistos į dvylikmetes, bet tai dar ne 
tos reformos: čia pridedama po vienus 
dėl, kad prijungiamas ir vadinamasis
mybinis apmokymas, tai yra parengimas 

pasielgs ir šiuo kartu, dirbti įmonėse. Reforma, apie kurią buvo 
Tačiau per šitą vokiečių akciją vokiečių kalbėta, lietė bendrojo lavinimo dalykus, 
reikalai laisvajame pasaulyje liks dar Bet galimas dalykas, kad Chruščiovas vi 
daugiau išpopuliarinti, o savu laiku, gal sus tuos sumanymus apvers aukštyn ko- 
būt, bus iškelti ir Jungtinėse Tautose, o jom. Chruščiovas „parašė laišką“ partijos 
Sovietams tai būtų tikrai nemalonu. O gal prezidiumui švietimo organizacijos reika- 
kaip tik dėl to Sov. S-ga šiuo kartu bus lu, ir partijos prezidiumas jau skelbia tą 
nuolaidesnė ir leisis į pasitarimus su Vak. laišką „visuomenei pasvarstyti“, 
Vokietija, kuri to jau seniai siekia? Tam vęs pridėdamas, kad Chruščiovo 
reikalui minėtas Bundestago nutarimas mams jau pritarė.
paliko labai plačiai atidarytas duris. O Chruščiovo pasiūlymai veda

kita kryptimi, negu Lietuvoje pedagogai 
galvojo. Jis siūlo vidurines, iki lo ar 11 
klasių siekiančias mokyklas beveik visai 
panaikinti, ir pasitenkinti tik septynmetė
mis ar daugiausia aštuonmetėmis mokyk
lomis (skaitant nuo paties pradinio moky
mo). Vaikai, baigę 7 ar 8 metų mokyklą, 
tai yra, būdami 14 ar 15 metų amžiaus, 
anot Chruščiovo, turi eiti dirbti į fabrikus
arba kolchozus. Dabartinės vyresnėsės mo tvirtinti, kad ankstyvesniais laikais gimna 
kyklų klasės (maždaug atitinkančios Lie- zijas baigti ir į aukštąjį mokslą eiti galė- 
tuvos 5 - 8 klases)' turinčios būti pavers- tjk kapitalistų ir buožių vaikai. Chruš- 
tos vakarinėmis mokyklomis, kurias jau- į.įovas jr įja atidengė nemalonią tiesą: 
nuoliai, kurie norės galėtų lankyti po dar kelbė kad dabar Sovietyos aukštosio. 
bo valandų. Esą, galima palikti tik nedide , , , , „ , ,
lį pilnų vidurinių mokyklų kiekį, kurios se mokyklose 6o-7o proc. studentų esą vai 
priimtų mokytis tik ypatingai mokslui ga- dininkų, inteligentijos („naujosios kla
bins mokinius. sės“) vaikai. (LNA)

KUKURŪZAI NENOROM AUGA

Tik 188 kolchozai (apie 9 proc. visų kol-

lią visos tautos, šiuo laiku padalintos į dvi rajone, viename kolchoze, 2o ha plote bu- 
dalis, kurs būtų galimas tik pašalinus tam vęs gautas derlius po 85 tonas iš ha. Tie- 
kliūtls, tebesančias ne iš vokiečių pusės, sa, Salantų rajono vienas kolchozas Dotnu 
Fed. Vokietijos Bundestagas yra pasiruo- voj įvykusioj parodoj rodė kukurūzus, ku- 
šęs paremti visus pasitarimus, kurie pa- rių (15 ha plote) užderėję po 115 tonų iš 
ruoštų kelią minėtai valiai išreikšti, kai ha, bet žiūrovai kraipė galvas ir kalbėjo: 
tik „keturi didieji“ numatys tokią gali- „Ar tik nepasigiria perdaug... Ar matė 
mybę; kas dors“...

4. Bundestagas vieningai išreiškia norą, Praktikoje įrodyta, kad Lietuvoje paša- 
kad būtų sudaryta keturių didžiųjų specia rui tinkami kukurūzų Stiebai gali patenki- 

' ii komisija, kuri paruoštų bendrą pasiūly- namai ir net gerai užaugti, tačiau tik ypa-

Bėgliai — V. Vokietijos pagelbininkai
Gera Vakarų Vokietijos ūkio organiza

cija parodė, kad pabėgėliai kraštui ne tik 
nėra našta, bet neša gerovę, juo labiau,
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kad atbėgusieji yra daugiausia jaunesnio mą lžspręsti vokiečių klausimui. Fed. Vo- tingai privilegijuotai juos globojant: gerai 
amžiaus ar šiaip pajėgus, darbingi zmo- kietijos vyriausybei pavedama ir toliau parinkus žemę, ypatingai gerai išdirbus, 
nes. Nežiūrint milijonų atbegelių is rytų stengtis> kad per keturis didžiuosius ias-pa pertręšus ir labai prižiūrint, be to, jei pa
rmos ir nemazesnio kiekio iš čekoslovaki būt realizuotas įarikį yašara. (LNA)

j jos, Lenkijos ir kitų valstybių, Vakarų 
Vokietijoje šiuo metu yra pilnai panaudo
tos visos esamosios darbo pajėgos! Yra 
dar keli šimtai tūkstančių registruotų be
darbių, bet tai visai normalu, nes tiek pat 
yra ir darbo pasiūlų. Kai kuriose srityse 
darbininkų tiek trūksta, kad bandoma ieš 
koti net užsieny. Gal būt, V. Vokietija var 
giai būtų pasiekusi tokio milžiniško ūkinio 
-pakilimo, JeTTlebūtų turėjusi tiek atbėgė
tų. Bet toks masinis bėgimas turi kitą ™kal su savo motina 1945 m- buv° su8au

i nemalonią pusę, kurios vokiečių tauta fa lr nublokšti užmirštim Anuo metu rusų 
t anksčiau nepramatė, tačiau kuri šiandien armiJa Ruegeno^saloje surinko visus žmo- 

kelia didelį ir tikrai pagristą rūpesti. ~
Kas užpildys milijonais žmonių 
išretėjusį kraštą?

Bėga iš Rytų Vokietijos įvairiausių pro 
fesijų žmonės, nuo paprasčiausio u—. 
ninko iki mokslininko. Didelį dėmesį at- 

| kreipia pabėgę sovietiniai kariai — „liau
dies milicininkai“. Jų atbėga tiek daug,

Atvažiavusieji pasakoja
Pas savo vyrą ir tėvą į Obervetz, prie 

Wetzlav (Vokietija) iš Sibiro paslaptingo 
lagerio atvažiavo šeima. Tai Marta Gavė
nas ir jos du vaikai: Jonas ir Nelė. Abu

nes ir išvežė j Rusijos gilumą. Marta, de
šimties metų sūnus Jonas ir šešių metų 
duktė Nelė buvo vėliau atgabenti į Lietu- 
vą. Juozas Gavėnas, jų vyras ii- tėvas, sė- 

darbi- v^ename daugybės belaisvių lagerių.
Po metų buvo atleistas ir pateko į Ober- 
wetz. Ten jis įsijungė į darbą. Tik 1956 m. 
jis sužinojo, kad šeima gyvena Raseinių 

: kld", surinkus‘7*vieną vietą,“ būtų galima ap“kr' ir dirba Jakubiškių Lenino vardo 
. .. .... .... •- . lrnlr*nr»7«i Pact orumu mofii cnniic ira-iic mo■iš jų sudaryti istisi pulkai, uniformuotų ir 

ginkluotų, su įvairių laipsnių karininkais. 
Daug pabėga moksleivių ir studentų, o 
paskutiniu laiku masiškai bėga inteligenti 
ja — intelektualai: mokytojai, inžinieriai, 
gydytojai ir net aukštųjų mokyklų profe
sūra su rektoriais. Bėga, nors ir išbėgti la
bai sunku ir pavojinga, nes siena t 

i užtvarų ir stipriai kontroliuojama.
Staigus bėglių padaugėjimas rodo, lyg 

barometras, kad sovietų režimas aštrėja.

kolchoze. Pastaruoju metu sūnus trejis me 
tus tarnavo rusų armijoje prie Japonijos. 
Grįžęs pas motiną septynis mėn. jokio dar 

į bo ir dokumentų neturėjo. Motina Maria 
visiems duoną turėjo uždirbti. Kolchozas 
buvo nuskuręs: niekas už darbą nemokė
jo. Tai 6o a sklype ji augino viščiukus. O 

pilna reikėjo ne tik išgyventi, bet ir ke
lionei. Kelionėje reikia ne tik bilietus tu
rėti, bet dar ir kyšių duoti. Pvz., bilietai iš 
Vilniaus į Berlyną kainuoja 14o rub. asme 

Šhio“iaik7’padidėjęš‘7itei^ktu7ų a'ntplū- niui- bet tarnautojas tol neleidžia j peroną, 
. dis išryškina padidėjusias sovietų pastan

gas išprievartauti komunizmui inteligen
tiją ir aukštąsias mokyklas. Be to, sovie
tai uždraudė mokslus einančiam jaunimui 
lankytis V. Vokietijoje (apskritai, tarpzo
ninį susisiekimą sovietai tiek suvaržė, kad 
jis beveik visiškai sustabdytas; net gimi
nių mirties atvejais neleidžia išvykti iš 
zonos). Prieita iki to, jog nekomunistų in
teligentų vaikams iš viso neleidžiama lan- go vidurnaktį prikelia. Slaptai pasprukti 
kyti aukštųjų mokyklų, o iš viso jaunimo jokios galimybės nėra. Sako, jog Jurbarke 
reikalaujama komunistinės priesaikos.

Tačiau masinis bėgimas palieka krašte lauja po tūkstantį rublių 
dideles spragas. Šiuo metu Rytų Vokietijo da jie važiuoja į Maskvą 
je jau juntamas didelis gydytojų trūku- ko. Girdi, jeigu kas pinigų 
mas, gyventojų mediciniška priežiūra yra galima išvažiuoti! 
apgailėtinoj padėty, kai kur net chaosiš- 
koj (tai pripažįsta ir patys sovietai, pra- __ _ ___  __  _____ ____
šydami gydytojus nepalikti savo pacientų reikia atlikti, tik už 6o a sklypą, po tokį 
be priežiūros, nes tai esą „nemoralu“), sklypą visi turi, metams reikia mokėti 18o 
Retėja vakarietiškai nusiteikusi inteligen- rublių. Kolchozo darbu mažai kas domisi. 
Uja, o jos vietas, kur įmanoma, užpildo 0 trąšas dažnai į griovius supila, todėl la- 
komunistams palankūs asmenys, nors ir baį blogas būna derlius. Praeitais metais 
be tinkamų kvalifikacijų — tai ypač rys- net ir bulvių sunku buvo gauti. Už centne 
ku aukštosiose mokyklose. Visa, tai kelia j-j reikėjo mokėti 7o-14o rubliu, 
nerimą V. Vokietijoje: koks jaunimas iš niekur ruginės nesurasi: ji yra i

kol negauna kyšio. 1958 m. rugpjūčio 14 d: 
norėjo važiuoti, bet atėjus traukiniui ru
sai valdininkai pasakė, jog vietos nėra, o 
16 d. baigėsi leidimo laikas. Kai ji dar pa
siklausė, ar tikrai vietos nėra, tai rusiškai 
buvo paklausta ar dar pinigų turinti. Po 
šimtą sumokėjo, ir vietos atsirado. Iš tie- 

a sų 'vietos buvo daug!
Kelionėje labai kontroliuoja, net iš mie-

ir kitese vietose yra agentų, kurie reika- 
nuo asmens, fa
ir viską sutvar- 
turi, tai visiems

Gyvenimas kolchozuose
bet palengvėjęs bent tuo, kad prievolės ne

labai sunkus,

Duonos 
visokiųnerimą V. Vokietijoje: koks jaunimas iš niekur ruginės nesurasi: ji yra iš 

augs tokiose sąlygose? Nemažesni rūpestį mišinių. Net ir piūvenu pasitaiko!
Susisiekimas irgi blogas. Tiesa, 

tiesia, bet saulei kepinant jais negalima 
naudotis. Kartą Gavėnienė ėjo duonos į 
kitą kolchozą parsinešti ir prilipo prie der

kelia aplamai rytų zonos retėjimas: kas 
užpildys milijonais žmonių išretėjusį kraš 
tą (ar kartais nepradės į pabėgusiųjų vi. 
tas plaukti „savanoriai“ iš rytų?)?

kelius

nuo sa- 
pasiūly-

visiškai

Užsimojimai įvesti privalomą visuotinį 
10 ar 11 metų mokymą, Chruščiovas rašo, 
nereikalingi. Esą, net ir septynmetis priva 
lomas mokymas praktikoje įvykdomas tik 
iki 8o proc. (Lietuvoje labai didžiuojama
si, kad Vilniuj, Kaune, Klaipėdoj, Šiauliuo 
se ir Panevėžyje jau yra įvestas privalo
mas 11 metų mokymas, o netrukus ir 
soj Lietuvoj taip būsią...).

Lietuvoj tas Chruščiovo laiškas buvo 
skelbtas rugsėjo 23 dieną. Atrodo, kad
turinys taip pritrenkė visus švietimo pla
nuotojus, kad dvi savaitės po to dar nie
kas nei vienu žodžiu į tuos sumanymus 
neatsiliepė (paprastai jau nuo rytojaus die 
nos pasipila entuziastingi pritarimai). Pa
dėties nepatogumas labai suprantamas, 
nes ligi šiol buvo labai mėgstama tvirtinti, 
kad tik „buržuaziniais laikais“ mokymas 
buvęs slopinamas, ir nuolat su pašaipa bei 
pasipiktinimu buvo minima, jog tada Lie
tuvoj būdavę kalbama apie „inteligentų 
perprodukciją“ ir galvojama, kaip jaunimą 
nukreipti nuo aukštesnio bendrojo moky
mosi į praktiškas sritis. Ir štai dabar pats 
Chruščiovas paskelbė, kad liaudžiaį gana 
7 metų mokslo, ir per tuos pačius šalia 
skaitymo - rašymo turi būti mokoma dirb
ti gamyboje, o paskui — „kiekvienas jau
nuolis ir mergina, jeigu norės, galės gauti 
pilną vidurinį mokslą vakarinėse viduri
nėse mokyklose, dirbdami fabrikuose ir 
gamyklose“...

Be to, Lietuvoje buvo labai mėgstama

P SefilifnjoS DIENOS ~~į

vos. Nenorėjo klumpių palikti, tai ilgai už
truko; besitampydama suvalgė visą duoną, 
tai vėl reikėjo jos ieškoti ir dar brangiau 
mokėti, bet klumpių vis tiek neišgelbėjo...

Jaunų vyrų labai maža, visi kitose vals
tybėse, ypač Kazachstane, iš kurio ne visi 
sugrįžta.

Partizanų kovos buvo didelės ir žia'u- 
rios. Dabar niekas į miškus neina, nes ir 
miškai labai sumažėjo. Kai kur iš 2o.ooo 
ha, tik parkai liko.

Bažnyčia ne taip jau persekiojama, kaip 
anksčiau, bet tie, kurie į bažnyčią eina, 
blogesnes vietas užima. Studentų tūkstan
čiai, bet tarnybų nėra, nes rusai yra ge
riausias vietas užėmę. Ir pats J. Paleckis 
tik Maskvos įrankis. Nuteistuosius tik 
Chruščiovas gali paleisti ar bausmę jiems 
sumažinti. Kas jam rašo, dažnai laimi. Iš 
darboviečių dabar galima 
pareiškimą, bet kitur veik 
darbo.

Visi laukia amerikiečių
kia diena ateis. Patys lietuviai labai mei
lūs su geros valios žmonėmis, ypač vokie
čiais. Bet pradžioje ir pajuokdavo.

Apgailestauja Smetonos laikus ir sako, 
jog gera buvo gyventi.

Buvę atsitikimų, kad Lietuvoje pakliu
vo į rusų rankas amerikiečių. Kurie neno
rėjo bolševikams dirbti, tie ištremti ar su
šaudyti. Sutikusieji sėdi aukštose vietose 
ir dirba rusams.

Žuvininkystė ir medžioklė visiems priei 
narna, bet žuvų ir žvėrių beveik nėra.

Ten jaunimas nenuobodžiauja, nes yra 
galimybės susirinkti ir padūkti, todėl Jo
nas ir Nelė Gavėnai nusivylė Vakaruose. 
Ypač jiems sunku, nes vokiškai nemoka. 
Nelė Lietuvoje yra baigusi 7 klases ii- la
bai norėtų patekti į lietuvių gimnaziją, bet 
bijo ten rašyti, nes jau yra 19 metų.

Ignas šmigelskis

ANTRAS SUKILIMAS NEPASISEKĖ
Gen. de Gaulle paskelbė, kad rinkimai 

Alžyre bus tikri ir armijos žmonės privalo 
pasitraukti iš viešojo saugumo komitetų, 
j kuriuos jie pateko gegužės sukilimo me
tu. Tuo nepatenkintųjų bandymas suorga 
ilizUoti sukilimą neturėjo pasisekimo, o ge 
nerolai pasitraukė iš komitetų.

500 KIAULIŲ
Amerikiečiai nuo 50 pėdų aukščio bokš

to numetė nedidelę atominę bombą. Patir 
ti, kaip radiacija veikia, buvo išstatyta 500 
kiaulių, kurios dabar bus tiriamos.

BRITAI KEIČIA PENSIJŲ SISTEMĄ
Britų vyriausybė pasiryžusi pertvarkyti 

pensijų įstatymą, pagal kurį jauni pradėję 
dirbti ir mokėti pensijų įnašus gaus didės 
nes pensijas už tuos, kurie senesni įsijun
gia į tą sistemą.

K A RD. WYSZYNSKI VAŽIUOJA I 
KOMĄ

Lenkų kard. Wyszynski važiuoja į Romą 
dalyvauti naujo popiežiaus rinkimuose.

išeiti, padavus 
negalima gauti

ir tiki, jog to-

UŽDARYS KALĖJIMĄ
Berlyne vyksta pasitarimai dėl to, kad 

reikia uždaryti Spandau kalėjimą, kuria
me sėdi tik trys didieji karo nusikaltėliai 
— Hess, Speer ir von Schirach, o kalėjimo 
išlaikymas kainuoja 25o.ooo markių me
tams.

„PIONIERIUS“ SUDEGĖ
Amerikiečių mėnulin iššautoji raketa 

grįžo iš beorės edvės ir, spėjama, sudegė.

RUSIŠKA TRAGEDIJA
Netoli D. Britanijos krantų audros metu 

nuskendo rusų žvejų laivas, kuriame buvo 
25 asmenys įgulos. 3 žvejus išgelbėjo bri
tai, ir buvo nesusipratimų dėl išgelbėtųjų, 
nes rusai reikalavo nevežti jų į krantą.

TARSIS SU CTANGKAIŠEKU
Amerikos valst. sekr. Dulles keliauja į 

Formozą tartis su čiangkaišeku.

TIBETE SUKILIMAS
Vis. daugiau ateina žinių, kad Tibete 

plinta sukilimas prieš okupantus Kinijos 
komunistus.
GILĖJA PLYŠYS

Tuniso prez. Bourguiba paaiškino parla-, 
mentui, kodėl jis pasiryžęs nutraukti dip
lomatinius santykius su Jungtine Arabų 
Respublika. Jis esąs ir pasiliksiąs prova- 
karietiškas, o J.A.R. šiais metais siuntusi 
žmones jam nužudyti ir nuversti Tuniso 
esamajam režimui.

PASAULYJE
— Sutarta, kad britai paliks Vokietijoje 

55.000 kariuomenės 1959 metais.
— Paskendo danų garlaivis ir jo kapi

tonas atsisakė gelbėtis ir paskendo.
— Marš. Tito susirgo lumbagu.
— Prez. Eisenhoweriui sukako 68 me

tai.
— Į D. Britaniją atvažiuos valstybinio 

vizito V. Vokietijos prezid. Dr. Heuss.
— 18 Jenos universiteto studentų ir ke

letas jaunų darbininkų R. Vokietijoje bu
vo nuteista iki 15 metų už išdavimą — už 
reikalavimus sujungti Vokietiją ir leisti 
laisvus rinkimus.

— Paryžiuje per savaitę suimta 43 al
žyriečiai.

— Sudužo iš Maskvos j Pekingą skridęs 
rusų keleivinis lėktuvas, ir visi keleiviai 
žuvo.

(E) Ką bendra turi Lietuva su Kinija? 
Rugsėjo viduryje daugelyje stambesnių 
įmonių komunistai sušaukė „masinius mi
tingus“ protestui prieš Amerikos „imperia 
listinius“ žygius ties Formoza. Darbinin
kai „vienbalsiai“ priėmė Maskvos propa
gandos centro suredaguotas rezoliucijas 
tuo klausimu.

BERLYNO BURMISTRO UŽUOJAUTA
Berlyno burmistras W. Brandt pareiškė 

savo užuojautą Berlyno vysk. Doepner dėl 
Popiežiaus Pijaus XII mirties. Šv. Tėvas 
buvęs didelis vokiečių draugas. Eugenio 
Pacelli buvo 1917 m. nuncijum Miunchene 
Po trejų metų jis skiriamas į Berlyną ir 
čia išbuvo iki paskyrimo kardinolu - sek
retorium Vatikane 1930 metais. Berlyne 
jis labai daug padėjo neturtėliams, orga
nizuodamas šalpos darbą. Jo namų apyvo
ką tvarkė vokiečių vienuolė. Kilęs jis iš 
Romos patricijų šeimos, kuri šventai lai
kėsi tradicijos tarnauti Kataliku. Bažny
čiai. (AP.)

PAKISTANAS PALAIKYS TOKĮ 
REŽIMĄ

Pakistanas skelbia, kad bus ilgiau palai
kytas karo stovis, kol bus sutvarkyti tam 
tikri reformų reikalaujantieji politiniai, so 
daliniai, ekonominiai ir administraciniai 
reikalai.

Rytiniame Pakistane areštuota visa ei'ė 
asmenų, tarp jų eilė komunistų.

Amerika pažadėjo Pakistanui 33,ooo to
nų kviečių.

PAGRIEŽTINTAS REŽIMAS
Tam tikrose Kipro srityse paskelbtos 

griežtos priemonės gintis nuo teroristų. 
Ten vaikščiojantieji bus šaunami be įspė
jimo.

(E) Grybų kelionė iš Lietuvos į Rusiją 
ir atgal. Pernai Varėnos paruošų kontora 
buvo supirkusi ir susūdžiusi 97 tonas gry
bų. Kontora siūlė grybus vienur, kitur, 
bet niekas jų nenorėjo imti. Grybai urmu 
pateko į Leningradą, ten juos perkrovė į 
bonkas ir vėl jie grįžo į Vilnių, Kauną ir 
j tą pačią Varėną — pardavinėjimui. Kiek 
tas grybų vežiojimas atsiėjo, niekas ne
klausia, rašo Vilniaus „Tiesa“. Šiemet gry 
bų esą nepaprastai daug. Kasdien dešim
timis tonų jie plaukia į surinkimo punk
tus ir fabrikus, bet gyventojai kaž kodėl 
jų nesusilaukia parduotuvėse. Iš kitos pu
sės trūksta sandėlių ir perdirbimo įrengi
mų. Varėnoje jau ketvirtus metus esąs pla 
nuojamas stambus daržovių ir uogų kon
servų fabrikas, bet statyba neina iš vietos. 
Laikraščio kritikoje plakami ir paruošėjų 
būriai, kurie „nuo senų laikų įsisėdę pel
ningose vietelėse kaip tranai gyvena bi
čių darbštuolių suneštu, medum“*
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PRANYS ALŠĖNAS, Kanada.

J. Matulionis — PLB V-bos pirmininkas

Europos lietuviams jau yra žinoma, jog 
Pasaulio Lietuvių Seimas bendrinei lietu
vių organizacijai visame pasaulyje —PLB 
Centro Valdybos būstine yra parinkęs Ka 
nadą, o dar smulkiau — Toronto miestą. 
Tas pat Seimas išrinko ir penkių asmenų 
PLB Valdybą, visus torontiečius lietuvius.

Naujai išrinktoji Valdyba, posėdžiavusi 
ir aptarusi daug savo busimosios veiklos 
reikalų, pasiskirstė ir pareigomis. Valdy
bos posėdžiai vyko rugsėjo 22-27 d.d.

PLB Centro Valdyba pasiskirsčiusi pa
reigomis atrodo šitaip:

Pirmininkas — Jonas Matulionis. Tai la 
bai veiklus ir pareigingas lietuvis, nepa
mainomas visuomeninio ir organizacinio 
darbo darbininkas. Jis pažįstamas ir Didž. 
Britanijos lietuviams, nes jam teko ir te
nai gyventi, o taip pat ir organizacinį dar 
bą dirbti su jūsiškiais lietuviais. Kanado
je gyvendamas J. Matulionis pirmininka
vo pirmajai Kanados Lietuvių Bendruome 
nės Krašto Valdybai, vėliau buvo Vliko 
pirmininku.

Vicepirmininkas — Vytautas Meilus. 
Taipgi pasigėrėtino darbštumo ir pareigin 
gurno asmuo, dabartinis KLB Krašto Val
dybos pirmininkas.

Kultūros Tarybos pirmininkas — Juo
zas Kralikauskas. Tai neeilinių gabumų 
žmogus, pedagogas, gimnazijų mokytojas 
ir direktorius, rašytojas, Nepr. Lietuvoj 
išleidęs novelių rinkinį „Septyni Kalavi
jai“, o Kanadoje — romaną „Urviniai žmo 
nės“ (su fabula iš aukso kasyklų darbinin 
kų gyvenimo, kur ir jam pačiam kurį lai
ką teko dirbti). Jo paruoštas ir dar vienas 
romanas „Šviesa lange“, kurį žada spaus
dinti „Nida“. Be viso šito, J. Kralikaus
kas itin veiklus ir visuomeniniam bei or
ganizaciniam ir kultūriniam darbuose, lig
šiolinis KLB Kultūros Fondo pirmininkas.

Iždininkas — Dr. Juozas Sungaila. Tai 
ne vien tik savosios gydytojo profesijos 
kabinetinis žmogus, bet nuoširdus ir orga
nizacinės veiklos darbininkas, ligšiolinis 
KLB Krašto V-bos vicepirmininkas. Kur 
tik reikia — jis visur atskuba ir su dides
ne pinigine auka, o taip lygiai ir savo dar
bu bei veikla visokiausiuose lietuviškuose 
reikaluose.

Sekretorius — Kęstutis Grigaitis. Taip
gi puikiai žinomas organizacinės veiklos 
darbininkas, skautų veikėjas ir KLB veik
los ;r idėjų propaguotojas, keletos kaden
cijų KLB Tarybos narys ir vienokių ar ki
tokių pareigų išpildytoj as Krašto Valdybų 
sudėtyse. Kaip teisininkas daug dirbo or
ganizacijų statutus ruošiant ir kt.

Laukiame svečio iš jūsų salos
Kai šis mano reportažas jau bus at

spausdintas „E. Lietuvyje“, galimas daly- 
kasj toronįiečiai lietuviai savo tarpe jau 
turėsime svečią, atvykusį iš jūsų salos — 
D. Britanijos. Žadąs mus aplankyti svečias 
— tai kun. Kazlauskas iš Londono.

Įdėtoje tuo reikalu žinioje torontiškis 
lietuvių savaitraštis „Tėviškės Žiburiai“ 
netgi antraštę deda, jog tai būsiąs „Ang
lų“ subuvimas.

Laukiamasis svečias žada mūsų tarpe 
pasirodyti spalio 16 d.

Jam pagerbti ir apskritai savo tarpe 
(ypač buvusiems Anglijos lietuviams) pa
bendrauti Toronte rengiamas subuvimas. 
O iš Anglijos atvykusių ir apsigyvenusių 
Kanadoje (ypač Toronte) lietuvių esama 
nemaža. Iš jų tarpo turime ir gana žinomų 
organizacijų ir visuomenės veikėjų ir kul
tūrininkų, kaip: J. Matulionis, F. Senkus, 
kun. B. Pacevičius ir dar visa ilga eilė ki
tų.

Linkėtina gerb. svečiui Londono liet, pa 
rapijos klebonui kun. Kazlauskui, malo
naus pasisvečiavimo Toronte, o torontie- 
čiams lietuviams — nuoširdaus ryšio už
mezgimo su mieluoju svečiu iš ūkanotos 
britiškosios salos.
Veržiamasi į savąsias profesijas

Rašydamas apie Kanados lietuvius, vie
name iš savųjų reportažų jau esu minėjęs, 
jog šiame krašte lietuvių galima užtikti 
įvairiausiose profesijose ir versluose. Kai 
bant apie mokslo ir mokymo sritis, jų esą 
ma nuo pradžios mokyklų mokytojų iki 
universiteto profesorių. Labai sėkmingai 
besidarbuojąs Ottawos universitete, yra 
prof. Dr. A. Paplauskas - Ramūnas. Kito
se įvairiose mokslo įstaigose taipgi ne
trūksta lietuvių. Jų skaičius vis didėja. 
Šiais metais išlaikė egzaminus į paskuti
nįjį Mokytojų seminarijos — Teachers* Co 
liege kursą ir mūsiškis žinomas pedagogas 
ir vadovėlių autorius Antanas Rinkūnas. 
Šį kursą užbaigęs gaus teisę dirbti moky
tojo darbą Kanados mokyklose.

(E) Žemaitės „Petras Kurmelis“ buvo 
vaidinamas Vilniaus radiofone radijo vai
dinimų serijoje.

(E) „Ateistinis auklėjimas per istorijos 
pamokas“. V. Petronis tąją temą nagrinė
ja „Tarybinės mokyklos“ 7-me numeryje. 
Girdi, nė viena kita m Tikslo disciplina ne
duodanti tokios gausios ir dėkingos me
džiagos ateistiniam auklėjimui ir religijos 
demaskavimui kaip istorija. Autorius duo
da eilę pavyzdžių, kaip atskirus istorijos 
epizodus galima panaudoti ateistiniam rei 
kalui.

MORALINIS SMŪGIS
Rugpiūčio 31 d., net neatsisveikinęs su 

savo klausytojais, galutinai nutilo Ameri 
kos Balsas iš Europos. Tik rimti ir iškil
mingi Lietuvos Himno garsai radijo ban
gomis tyliai ir simboliškai bylojo, kad lie
tuviškasis pusvalandis neišnyko be garbės.

Toks Amerikos pasitraukimas iš vienos 
ligi šiol sėkmingai laikytųjų pozicijų ne
buvo staigmena. Traukimosi nuotaikos iš
ryškėjo po Vengrijos įvykių. „Atsipalaida 
vimo“ iš Europos veiksmai gal ir galėtų 
būti kiek suprasti, jeigu jie būtų tiesūs. 
Stebina neturėjimas drąsos pasakyti tiesą. 
Turėjusi pastovų klausytojų skaičių pa
vergtuose kraštuose tarnyba Miunchene 
dėl „didesnio veiksmingumo“ likviduota. 
Neva „stiprinama“ Vašingtone likusi tar
nyba ne tik neatgavo antrojo pusvalandžio 
laiko, pasiliko tos pačios sudėties, bet ir 
savo programose turėjo atsisakyti bet ko
kio idėjinio kryptingumo.

Kol kas radijo informacijos srityje Eu
ropoje labiausiai nukentėjo pabaltiečiai, o 
iš jų — lietuviai. Pavienės, daugiau palai
dos, pastangos ką nors pakeisti mums pa
lankesne prasme baigėsi visiška nesėkme. 
Nusiraminimo ir abejingumo nuotaikos vi 
suomenėje, be abejo, padėjo įpilietinti pa
vergtiesiems akivaizdžiai padarytą skriau
dą. Dėl to nepateisinama tyla tų, kurie ži
nodami laiku ar iš viso neinformuoja vi
suomenės arba padeda skleisti tikrovę pa
gražinančius aiškinimus. Kaltas ir mūsų 
informacijų tarnybų (kokios kuklios jos 
bebūtų) atitrūkimas nuo tikrovės ir nesu
gebėjimas suregistruoti visų faktų.

Tą pačią rugpiūčio 31 d. nustojo veikti 
Laisvosios Europos Universitetas Tremty
je ir jo išlaikoma Laisvosios Europos Ko
legija. Šių institucijų paskirtis buvo padė
tį iš Sovietų pavergtųjų Rytų Europos 
kraštų kilusiems studentams tęsti mokslą 
laisvojo pasaulio universitetuose. Įdomu 
pastebėti, kad LE Kolegija pradėjo veikti 
1951 metais, tai yra tuo pačiu laiku, kai 
Amerikos Balsas išplėtė savo programas 
pavergtiesiems (o pabaltiečiams naujai 
įvedė). Krinta į akis ir tai, kad abiejų lik 
vidavimas Europoje paskelbtas taipgi vie
nodu laiku — š.m. liepos 1 d.

Laisvosios Europos Kolegijos uždarymas 
yra tikras moralinis smūgis visiems Sovie
tų S-gos pavergtos Rytų Europos kraš
tams. Labiausiai nuo to nukentėjo veng
rai, kurių studentų, reikalingų pagalbos, 
skaičius žymiai padidėjo po 1956 m. suki
limo. Nors taipgi nesėkmingos, tačiau jau
nųjų pastangos ginti savo ir pavergtųjų 
tautų teisę gali būti tikras pavyzdys ir mū 
sų vyresniesiems bei Visuomenei. Štai 
kaip keliamas klausimas neseniai pasiro
džiusiame LĖK studentų ir aliumnų biule
tenyje:

„Kaip savo pavergtųjų kraštų laisvi pi
liečiai, mes pirmiausia ir labiausiai trokš 
tame išreikšti savo padėką visiems tiems, 
kurie dosniai parėmė šios Kolegijos įstei
gimą ir vystymą, visiems tiems gausiems 
amerikiečiams, kurie turėjo įžvalgos ir 
drąsos imtis tokios iniciatyvos. Tačiau 
kaip laisvi žmonės mes taipgi turime teisę 
pakelti savo balsą draugiškai įspėti ir nu
rodyti pavojus, kurie tykoja tokį sprendi

mą likviduoti kilnios minties įsikūnijimą. 
Mes tai darome pagarbiai ir ramiai, kaip 
dera laisviems žmonėms, įsisąmoninusiems 
laisvės reikšmę; mes tai darome kukliai, 
kaip dera jauniems vyrams ir moterims, 
kurie ne visada supranta aukštosios poli
tikos plonybes. Tačiau mes vis dėlto tai da 
rome. Ir dėl to, kad mums rūpi laisvojo pa 
šaulio likimas, kad su didėjančiu nerimu 
mes stebime jo naujausios istorijos eigą: 
Mūsų nuoširdžią padėką bičiuliams Vaka 
ruošė lydi prašymas: nesudarykite įspū
džio, kad Rytų Europa palaipsniui užmirš 
tama, nes dar blogiau negu nužudyti lais
vę yra nužudyti laisvės viltį pavergtųjų 
žmonių širdyse“.

Šią vasarą pasibaigė Laisvosios Europos 
Kolegijos Strasburge 7-ji ir paskutinė se
sija, kurioje dalyvavo apie 2oo studentų iš 
pavergtųjų Rytų Europos kraštų, o taip 
pat svečiai iš eilės Azijos ir Afrikos vals
tybių. Rugpiūčio 1 d. išleistame atsišauki
me studentai pareiškė įsitikinimą, jog „Ko 
legijos uždarymas yra nuovargio, jeigu ne 
apsileidimo, ženklas kovoje už jų paverg
tųjų kraštų išlaisvinimą“.

Rugpiūčio 14 d. LE Kolegijos būstinėje 
Strasbourg - Robertsau įvyko visuotinis 
studentų susirinkimas, kuriame priimtoje 
rezoliucijoje išreikštas apgailestavimas ir 
nusistebėjimas nutarimu uždaryti Kolegi
ją. Prancūzų spauda atkreipė dėmesį į to
kius vieno studento ta proga pasakytus žo 
džius: „Tarp teisingų, bet blogai pritaiky
tų Vakarų idėjų ir klaidingų, tačiau pui
kiai nesvyruojančios logikos paverstų 
praktika Rytų idėjų aš savęs nuoširdžiai 
klausiu, kurios valdys pasaulį šio amžiaus 
gale. Egzistuoja kita — 1800 vietų — Eu
ropos Kolegija, nuolat veikianti Maskvoje, 
ir ta kita kolegija veiks tol, kol egzistuos 
komunizmas. Kas galės pasakyti, kuri 
dviejų kolegijų bus turėjusi daugiau įta
kos: ta, kur išvystytos idėjos visuomet bu
vo labai teisingos, labai aukštos ir labai 
gražios, bet kuri nebus veikusi dešimtme
čio, ar ta, kur idėjos buvo klaidingos ir ab 
surdiškos, bet kuri bus veikusi, gal būt, 
visą šimtmetį?“. ELI

RAŠYS APIE GERĄ GYVENIMĄ
Spalio 2 d. į naujus Antakalnio gatvėje 

Vįlniuje pastatytus keturių aukštų (28 bu 
tų) namus — sū centriniu šildymu, šiltu 
ir šaltu vandeniu, skalbykla, džiovykla, 
sporto patalpa, 10 automobilių garažu — 
persikraustė: Tilvytis, Marcinkevičius
(jaunasis), Mozūriūnas, Kubilinskas, Balt 
akis ir eilė kitų gerai apie naują gyvenimą 
rašančių rašytojų. Dabar tiem rašytojam 
bus nesunku rašyti apie naują tikrovę 
taip, kad ir „Stalino 16-tame“ (partijos 
centre) patiktų. (LNA)

SKAITO „TRYBUNA LUDU“
Dabartinio Varšūvos dienraščio „Trybu- 

na Ludu“ Lietuvoje šiuo metu išlpatinama 
iki 1200 egzempliorių. Lenkijos laikraš
čiai Gomulkos laikais šiek tiek plačiau ir 
objektyviau informuoja apie tarptautinius 
įvykius, be to, kartais leidžia sau pakriti
kuoti ir savo padėtį. Oficialus draugavi-

- - —

S^JekmadięnioJ*

Vienybė meilėje!
„Time“ žurnalas rašo, kad visų tikėjimų 

žmonės sutinka, jog Pijus XII buvo didis 
Popiežius. Kada Eugenijus Pacelli gimė 
1876 m., atrodė, kad popiežių įtaka mažė
jo. Šiandieną Popiežius ir Katalikų Bažny 
čia yra begaliniai stipresnė, ką dalinai pa
sako ir skaičiai. Pijui XII valdant, katali
kų skaičius nuo 388.402.000 pakilo iki 496. 
512.000, nežiūrint geležinės uždangos prie
spaudos. Bažnyčios dvasinė padėtis pratur 
tinta: Pijus XII kanonizavo 33 šventuo
sius ir netoli 200 palaimintųjų, prisime
nant, kad kanonizacijos reikalauja ilgo lai 
ko ir nepaprastai kruopščių didelių dar
bų. Tikintys ir praktikuoją katalikai — 
valstybės vyrai atėjo į valdžią Vakarų Eu
ropos kraštuose, kur dar prieš keletą me
tų antiklerikalizmas — prięšiškas tikėji
mui nusistatymas buvo politinio pasiseki
mo reikalavimas. To pasisekimo svarbiau
sia priežastimi nurodomas Pijus XII, ku
ris kaip Popiežius jautė savo misiją tvirtin 
ti ir ginti Krikščionybę visose žmogaus gy 
veninio srityse, žadindamas, skatindamas 
prie darbo: „Kaip mes norėtume, kad pa
kiltų begaliniai apaštalų būriai, kaip buvo 
Bažnyčios istorijos aušroje! Gyvenimo ne
šėjai, įeikite į kiekvieną vietą, visur, kur 
tik Kristus turi teisę įeiti. Prieš nuodėmę 
ir jos skleidėjus meskitės į darbą jūs, Die
vo Šventovės statytojai!“

Popiežius Pijus XII pasakė šimtus gilių 
kalbų įvairiems kongresams, mokslininkų 
delegacijoms nuolatinėse audiencijose, gar 
siosiose radijo kalbose. Smerkė bedievišką 
jį komunizmą, kaip didįjį Dievo ir žmo
gaus teisių priešą. „Šalin su barjerais! Nu
imkite spygliuotų vielų užtvaras! Leiskite 
kiekvienai tautai būti laisvai ir pažinti ki
tų tautų gyvenimą! Panaikinkite pavergtų 
jų tautų atskyrimą nuo laisvojo pasaulio!“ 
Virš visų Pijaus XII darbų iškyla jo bal
toji figūra — jo didi šventa asmenybė. Ma 
rijos garbei sukurtoje maldoje prašo, kad 
visi žmonės jaustų patraukimą prie krikš
čioniškojo gerumo. Eucharistiniam Kong
resui pasakytos kalbos išvadoje plaka didy 
sis Popiežiaus troškimas: ,;Joks žmogus, 
jokia idėja, joks bendras reikalas ar bai
mė niekuomet nepajėgs duoti pastovios gy 
vybinės vienybės, kaip ją gali duoti ir už
tikrinti tikėjimas ir gyvenimas Kristuje. 
Jei jūs norite prisidėti, kiek tai nuo jūsų 
pareina, skleidžiant pasaulyje brangią gė
rybę, darykite, kad visi kreiptų savo žvilgs 
nį ir širdį į dievišką išganingąją Ostiją ir 
prašykite šios malonės — Vienybės meilė
je! Į darbą didingą, petys į petį!“

P. Dauknys, MIC
mas neleidžia drausti įvežti laikraščių iš 
Lenkijos. Todėl Lietuvoje- tie, kurie su
pranta lenkiškai, uoliai gaudo tuos šiek 
tiek Vakarais padvelkiančius laikraščius. 
Lenkiškai suprantantieji klausosi ir len
kų radijo, kur irgi randa daugiau „šviežos 
nio oro“, kaip vietinėje informacijoje.

į LIETUVA ŠIANDIEN |
KĄ PASAKOJA NESENIAI IŠ TEN ATVYKĘS I VAKARUS MARIJAMPOLIETIS

Slepia lietuvių tautos praeiti
Komunistai tiesiog ir siekia, kad moki

niai ne sužinotų savo tautos praeities. Ta
da jiems lengviau įskiepyti komunistinę 
ideologiją ir pagarbos jausmą Maskvai. 
Rusų aiškinama, kad Žalgirio mūšį lietu
viai laimėję tik dėka rusų pulkų. Maskva, 
girdi, visais amžiais stengėsi geraširdiškai 
padėti lietuvių tautai. Maskva, tik Mask
va, anksčiau ir dabar Lietuvą gelbėjo nuo 
visokių priešų. Jiems svarbu, kad lietuviai 
moksleiviai tuo ir tikėtų. Tačiau neatro
do, kad tokie įtaigojimai turėtų pasiseki
mo. Didžiulę gerovę pasauliui atnešąs ge
nialusis Leninas (anksčiau buvo Stalinas, 
bet dabar vietos su Stalino vardu vadovė
lyje pakeistos), tik jis sugebėjęs sutrauky 
ti vergijos pančius ir t.t. Tokiomis frazė
mis persunkta visa TSRS istorijos III da
lis.

Privalu sekti laikraščius, kad žinotum, 
kaip istoriją vertinti

Kiekvienais metais istorijos vadovėlį vis 
keičia, ir jame vis kas nors praleista. Anks 
tyvesniuose Stalinas buvo ir karvedys, ir 
mokslo korifėjus, ir genijus. Buvo šlovina
ma „Stalino 10 smūgių“ pereitame kare. 
1956 m. išleido vadovėlį, kuriame Stalinas 
sutryptas į dulkę. Esą, jis stengėsi tik sa
vo asmens kultą puoselėti, o tą dešimt 
smūgių pravedę kariuomenės vadai. Ta
čiau 1956 m. rudenį išleistame vadovėlyje 
jau vėl sakoma, kad Stalinas, nežiūrint sa
vo asmeninių ypatybių, esanti didžiulė as
menybė. Ir vargšas mokiniukas, patekęs į 
tokį vadovėlių chaosą, labai greit padaro 
„ideologinę klaidą“, o tai gali turėti kar
tais lemiamos reikšmės. Su istorija reikia 
būti ypatingai atsargiam, reikia nuolat 

sekti spaudą, kad žinotum, kas tuo metu 
yra „madoje“ ir kaip reikia atsakyti, jei 
kas paklaus. Juk taip dažnai ką nors nu
teisia, sušaudo, pakaria, o vėliau kartais 
rehabilituoja ir vėl padaro herojumi. Vie
noje mokykloje buvo toks atsitikimas:

Trumpai po Tito atsilankymo Sov. Są
jungoje į mokyklą su vizitu atėjo švietimo 
skyriaus darbuotojas ir partijos atstovas. 
Per istorijos pamoką paklausė, kas tai yra 
Tito (mat, aktualus klausimas). Mokinys 
ilgai negalvojęs atšovė: „Vakarų imperia
listų agentas, darbo žmonių priešas ir fa
šistas“. Taip jam buvo įkalta iki tol. Varg 
šas dar nebuvo sužinojęs, kad vėjai jau 
yra pasikeitę (o pastaruoju laiku ir vėl į 
kitą pusę). Vizitatoriai tuomet, žinoma, 
nei mokytojo,- nei mokinio nepaglostė.

Bolševikai vis mėgsta kalbėti ir rašyti, 
kad už visus darbo žmones galvoja ir dir
ba „didžioji komunistų partija“. Tokių kai 
bų prisiklausęs, vienas dvylikos metų mo
kinys, vizitacijos metu paklaustas, ką jis 
galvoja veikti baigęs mokyklą, atšovė: 
„Man galvoti nereikia, už mane galvoja 
partija“.

Suklastota Lietuvos istorija
Lietuvos istorija ypač klastojama laiko

tarpyje nuo 1918 m. Kapsukas - Mickevi
čius įkūręs tarybinę Lietuvos respubliką, 
įsisteigė lietuviški raudonosios armijos pul 
kai, visi darbo žmonės pakilę į kovą ir t.t. 
Tik „buržuaziniams nacionalistams“ Vaka 
rų imperialistų pagalba pavykę užgiaužti 
jaunutę tarybų respubliką. Po to komunis 
tų partija išėjusi į pogrindį, o Lietuvoj ky 
la streikas po streiko. Streikavę ir karei
viai Panemunėje, ir darbo žmonės Kaune, 
ir ūkininkai Suvalkijoje. O svarbiausia — 

visiems tiems judėjimams vadovavusi ko
munistų partija.

Kai kuriuos dėstomuosius dalykus sun
ku surusinti ir sUtarybinti. Fizikoje vis 
tiek daugumą išradimų padarė —• rusai. 
Jie išrado ir garo mašiną ir elektros lem
pą, jie pirmieji pakilę į orą, pirmieji išra
do ir radiją... Visą mokymo sistema nu
kreipta susilpninti Vakarų reikšmei ir iš
aukštinti Rusijai.

Į aukštąsias mokyklas nedaug patenka
Labai nedaug abiturientų nueina į aukš 

tąsias mokyklas. Marijampolės Darbinin
kų vid. mokykla 1957 metais išleido 23 abi 
turientus, bet tik vienam pavyko įstoti į 
aukštąją mokyklą, keturi pateko į techni
kumus, o visi kiti nuėjo į gamybą.

Būna ir taip, kad baigusius vid. mokyk
las abiturientus miesto saugumas kviečia 
stoti į milicijos mokyklą, kur sąlygos žy
miai geresnės kaip kitur. Kursantas gau
na pilną išlaikymą, drabužius ir 4oo rub
lių mėnesiui. Iš 1957 m. abiturientų laidos 
Marijampolėje.į tą mokyklą nestojo nė vie 
nas. Tačiau atsiranda jaunuolių, kurie nė
ra baigę gimnazijos, ir saugumas juos mie 
lai priima, nes pasirinkti nebūna iš ko.

I aukštąsias mokyklas Lietuvoje dabar 
priimami pirmoje eilėje tarnavusieji ka
riuomenėje ir turintieji darbo stažą. Stažo 
neturintiems patariama eiti dviems me
tams į gamybą ir tik po to mėginti stoti į 
aukštąją mokyklą. Įstojant į universitetą 
visur vykdomi konkursiniai egzaminai. 
Pvz., praėjusiais metais į Vilniaus Pedago
ginio instituto fizikos - matematikos fakul 
teto neakivaizdinį skyrių buvo paduota 
apie 15o prašymų, o priimta tik 25 studen
tai. Į Politechnikos instituto radijo techni 
kos fakultetą buvo paduota daugiau kaip 
2qo prašymų, o priimta tik 2o studentų. 
Pagal planą daugiau priimti ir nebuvo ga
lima, o tuo tarpu krašte yra didelis jų trū 
kūmas.

Apie 20% šaukiamųjų nestojo 
kariuomenėn

Į būtiną tarnybą kariuonieriėje Lietuvos 
vyrus pradėjo šaukti 195(1 metų pavasarį. 

Iki to laiko šaukimų kaip ir nebūta, reikia 
manyti, dėl stipraus anuomet pogrindinio 
judėjimo. 1950 m. buvo šaukiami 1928-29- 
30 metų gimimo vyrai. Marijampolės a. 
apie 2o proc. šaukiamųjų nestojo ir išėjo 
į pogrindį, o ir iš tų, kurie išėjo į kariuo
menę, daug pateko į stovyklas už „nepati
kimumą“ ar „kontrrevoliuciją“. Iš to reži
mas padarė išvadą, kad lietuviai dar „ne
perdirbti“ ir sekančiu ėmimu vyrus dau
giausia įjungė į darbo batalijonus, kurie 
nuo kalinių skyrėsi tik tuo, kad gavo pusę 
atlyginimo ir eidavo į darbus be palydovų. 
Būdinga tai, kad atvežamųjų į stovyklas iš 
kariuomenės daugumą sudarė lietuviai ir 
ukrainiečiai.

Kaip su tais vežimais į Sibirą 
laikiniems darbams?

Vežamuosius į Sibirą galima padalinti į 
dvi grupes. Vieni vyksta patys, sudaryda
mi vieneriems ar dvejiems metams sutar
tis, o kitus veža pagal vadinamuosius kom 
jaunimo „kelialapius“. Pirmieji, neturėda
mi reikiamo pragyvenimo Lietuvoje, mėgi
na rasti laimę už Uralo. Apskritai ėmus, 
lietuviai susidarė Rusijoje sąžiningų žmo
nių vardą, ir jiems patiki tokius darbus, 
kur yra pavojaus ką nors pavogti. Rusuo
se vyraująs įsitikinimas, kad lietuviai ne
vagiu.

Pagal komjaunimo kelialapius jaunuo
lius veža pusiau prievartos būdu. Rajoni
niai. ar miesto komitetai gauna iš centro 
planą ir iš karto pasiūlo važiuoti savano
riais, o tokių neatsiradus ar atsiradus ne
pakankamam skaičiui, komitetas skiria 
jaunimą įsakymo keliu. Iš išvykusių, kurie 
gali, daug kas grįžta atgal, o kas grįžta ne 
legaliu būdu, tiems priteisia iki 3 m. dar
bo stovyklos.

Radijo transliacijos iš Vakarų
Tų transliacijų klausosi visi, kas tik tu

ri radijo, aparatą. Dėl trukdymų neįmano
mą reguliariai ar .visą programą išgirsti, 
bet žinios vis tiek prasiskverbia. Geriau
siai girdimos ir labiausiai klausomos buvo 
Miuncheno Amerikos Balso lietuviškos 
tręąsliacijos. Tačiau Lietuvos gyventojai 

nusivylė, kai praėjusiais metais įvyko tos 
stoties „suamerikonėjimas“ (o šiais me
tais ruošėsi tą stotį visai nutildyti, ir tai 
dabar jau įvykęs faktas). Kai dėl atskirų 
dalykų, tai gyventojams iš A.B. translia
cijų ypatingai patikdavo Mykolo Ulvikio 
pasisakymais aktualiais klausimais, vadi
nant visus reiškinius tikrais vardais. Lie
tuvos klausytojuose įspūdį palieka ir Ma- 
dirdo lietuviškos transliacijos, nors ir ne 
taip lengva tos srities bangą pagauti ne
trukdomai. Neblogai girdėti ir Amerikos 
Balsas iš Vašingtono, tik iš jo nedaug ga
lima apie lietuviškus reikalus išgirsti. 
Jiems labiau norisi išgirsti apie laisvės rei 
kalą, apie kovą prieš komunizmą, lietuvis 
ko kultūrinio ir literatūrinio gyvenimo 
reiškinius, knygų ii' spaudos apžvalgas ir 
kt. Nuolatiniai pragyvenimo lygio Sov. Są
jungoje ir Amerikoje palyginimai kartais 
pagimdo mintį: duokite sąlygas ir mums 
taip gyventi, mes .neblogiau gyvensime, 
dabar mus gi tremia, žudo, kemša į kalė
jimus, o jūs iš tolo pasakojate, kaip gyve
nate ir ką turite...

Vatikano ir Romos stotys, kiek teko gir
dėti, klausomos mažiau. Tos stotys esan
čios silpniau girdimos.

Kaip su susirašinėjimais ir siuntiniais?
Su Vakarais, kas tik turi giminių ar pa

žįstamų, susirašinėjamą plačiai. Ypač 
daug padeda gaunami siuntiniai. Ar laiš
kai cenzūruojami pagrindinaiž sunku pa
sakyti, bet iki šiol neteko girdėti, kad kas 
nors būtų nukentėjęs.

Iš siunčiamų daiktų labiausiai pagei
daujami yra drabužiai, nes Lietuvoje jie 
nepaprastai brangūs. Jokių sunkumų atsi
imant siuntinį nedaroma, jei muitas yra iš 
anksto sumokėtas. O šiaip muitų tarifai 
yra labai aukšti. Dar vis pageidaujami 
vaistai.

Matyti Lietuvoje ir elgetų: jie eina per 
kaimus, sėdi turguje, prie bažnyčių, prie 
kapų ir kt. Senatvės pensiją sunku ar vi
sai neįmanoma gauti, jei nėra pakankamai 
samdomo darbo stažo. Jei tokie neturi gi
minių ar vaikų, tenka elgetauti: (Eltai 

Pabaiga.
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LONDONAS
MIRĖ KOSTAS MATULIONIS

Spalio 18 d. Londone širdies liga mirė 
lietuvis Kostas Matulionis.

Pastaruoju laiku, prieš nueidamas į li
goninę, jis buvo pradėjęs dirbti Nidos 
spaustuvėje ir jau buvo pramokęs maši
nisto darbo.

Tai buvo tylus ir kuklus žmogus, niekad 
neatsisakydavęs talkos ir lietuviškiems 
reikalams.

Gyveno Lietuvių Namuose.
Už a.a. K. Matulionio vėlę pamaldos bus 

Lietuvių bažnyčioje spalio 24 d., penkta
dienį, 9 vai. rytą.

Po pamaldų velionies palaikai lydimi į 
kapines.

Spalio mėn. 25 d., šeštadienį, 
Lietuvių Namuose,

1, Ladbroke Gardens., W.ll, 
įvyks

Londono Lietuvių Moterų 
„DAINAVOS“ SAMBŪRIO

TRADICINIS BALIUS.
Maloniai kviečiame visus 

atsilankyti.
Gros puikus orkestras, veiks 
šeimyniškas bufetas, turtinga 
loterija, ir renkamas ir vaini
kuojamas baliaus karalius, ir 

daug kitų netikėtumų.
Pradžia 7 v.v. Įėjimas 3/6. 
Staliukus galima užsakyti iš anksto 

tel. PARk 2470.

MOTERYS RINKS KARALIŲ
Juozas Pruns-

Namus, 
Nidos

„Euro
Knygų

Jau šį šeštadienį, spalio 25 d. vakare, 
įvyks Londono Liet. Moterų „Dainavos“ 
Sambūrio tradicinis balius. Baliaus metu 
įvyks būdinga naujovė: bus renkama ne 
baliaus karalienė, bet karalius. Kokios to 
išrinktojo valdovo bus pareigos, patirs tie, 
kurie neatsilaikys pagundai atsilankyti j 
pirmąjį tos rūšies šių metų rudens balių.

LANKĖSI „DRAUGO“ REDAKTORIUS
Grįždamas iš savo ilgos kelionės į Ame

riką, praeitą savaitę į Londoną buvo už
sukęs čikagiškio lietuvių dienraščio 
„Draugo“ redaktorius kun. 
kis.

Svečias aplankė Lietuvių 
pos Lietuvio" redakciją,
Klubą ir su Lietuvių Namų Ąkc. B-vės 
vyr. direktorium M. Bajorinu buvo išva
žiavęs apžiūrėti rudenėjančios Lietuvių 
Sodybos.

Kun. Dr. Juozas Prunskis paskutiniai- Suprantama, kad ir be karaliaus rinkimų 
siais mėnesiais keliavo po Afriką ir Arti- įame baliuje bus daug malonių netikėtu- 
muosius Rytus, rinkdamas medžiagą. Lon- mų Todėl visi tiek iš Londono, 
done aplankė Lietuvos Minister; p. Balutį, provincijos, kviečiami nepraleisti retos pro 
Pereitą sekmadienį Londono Lietuvių baž- gos jr atsilankyti j moterų rengiamą tra 
nyčioje laikė Sumą ir pasakė įspūdingą dicinį balių pradjja 7 vai. vakaro, 
pamokslą, suminėjęs daug gyvų pavyzdžių 
iš misijonierių pasišventimo. Lietuvis mi- 
sijonierius Indijoje Tėvas Svirnelis jo pa
sitikti sunkiausiomis sąlygomis keliavo 
net tūkstantį mylių, kad tik galėtų lietu
viškai pasikalbėti! Sekmadienio vakare 
svečias išskrido į Čikagą prie savo nuola
tinio darbo.

tiek iš

Lietuvių Vyties Klubo Valdyba praneša, Iš rusLl zonos i v- Vokietiją jau yra per- 
jog šių metų spalio 25 d., šeštadienį, 5 v. tūkstančiai studentų, docentų ir pro- 
popiet, Klubo patalpose įvyksta

Oficialus Klubo atidarymas
šia programa:

1. religinės apeigos — kun. J. Kuzmic-
kis; 2. paskaita - pranešimas — Al. Dič-
petris; 3. meninė dalis — Atžalynas.

Ponių paruošti užkandžiai.
Atidaryme dalyvauti kviečiami visi D.

Britanijos lietuviai.
Lietuvių Vyties Klubo Valdyba

LIETUVIŲ MOKYKLA BRADFORDE
Ir šiais metais Bradforde jau veikia šeš

tadieninė lietuvių mokykla. Mokyklos mo
kiniai paskirstyti j 4 skyrius. Skyriams va 
dovauja ir juos moko: p.p. Traškienė, Pe- 
leckienė, Balsys ir Ignaitis. Pastarasis ei
na mokyklos vedėjo pareigas. Dainų moko 
p. Juška, o tautinių šokių p. Peleekienė. 
Prie mokyklos veikia ir berniukų ir mer
gaičių skautų būreliai. Jiems vadovauja 
p.p. Bružinskai.

Mokykla iš tėvų komiteto ir mokytojų 
pareikalauja daug rūpesčių. Šiam reika
lui praeitą sekmadienį lietuvių klubo pa
talpose buvo sušauktas tėvų susirinkimas. 
Mok. Balsys išaiškino, kokia ateitis laukia 
mūsų priaugančios kartos ir ko jie gali pa 
siekti šiame krašte. Mok. Ignaitis atkreipė 
tėvų dėmesį, kokia sena, kokia turtinga, 
kokia graži lietuvių kalba. Mokslo žmonių 
pasisakymais parodė, kad lietuvių kalba 
yra didelės vertės kalbų mokslui. Kartu 
pabrėžė, kad tėvai skiepytų kalbos, o kar
tu ir krašto meilę savo vaikams, idant pri
augančioji karta liktų sąmoningais lietu
viais. Tėvų komiteto pirm. Juška supažin
dino tėvus su mokyklos finansine padėti
mi. Nutarta rengti Kalėdų eglutė.

PARAPIJOS BAZARAS
Jis vyks spalio 25-26 dienomis Parapi

jos salėje, 345 A Victoria Park Rd., E.9. 
Bazaras bus atidarytas 4 vai. p.p.

Dabar jau aišku, kad bazaras bus labai 
turtingas. Jame bus visko, pradedant nau
jais baldais, baigiant medžiagomis švar
kams ar kelnėms. Bazaro metu veiks lote
rija, varžytynės ir kt.

Šv. Onos D-jos skyrius žada būti taip 
pat turtingas ir įdomus.

Vėliau vakare bus pasilinksminimas, ku 
riame grieš džazas.

Bus gera proga nusipirkti gerų daiktų 
už pigią kainą ir kartu prisidėti prie sa
vos lietuviškos bažnyčios išlaikymo.

BR. DAUNORIENĖS DOVANA
SVEČIAMS, ATSILANKIUSIEMS

Į MOTERŲ BALIŲ
Laimingajam svečiui, atvykusiam į Liet. 

Moterų Balių, teks vertinga dovana: pa
rengtas dovanų siuntinėlis Lietuvon, kurį 
paskyrė Br. Daunorienė baliaus loterijai. 
Nei muito, nei persiuntimo išlaidų laimėju 
šiam nereikės mokėti, užteks tik nurodyti, 
kam tas siuntinėlis turės būti pasiųstas.

PADIDĖJO SĄRAŠAS
Kun. V. Šarka, leidžiąs Hamburge „Auš 

ros Vartų“ laikraštėlį, galinčių tekėti lietu 
vaičių sąrašą jau yra žymiai papildęs. Da
bar sąraše jau yra lygiai 100 lietuvaičių.

LONDONO ŠEŠTADIENIO MOKYKLA
Mokyklos tėvų susirinkimas nutarė, kad 

šiais metais Vaikučių Eglutę rengtų šešta
dienio mokykla. Tam jau šiek tiek pasi
rengta. Dainelių pamokyti pakviestas Baž
nytinio ir Londono Vyrų chorų chorvedys 
V. Mamaiti*e-tautinių šokių — P. Nenor- 
tienė. Be to, dar numatoma pakviesti žmo 
gų, kuris galėtų paruošti gyvų paveikslų— 
vaidinimėlių. Tas pasirengimas vyks vai
kams suėjus šeštadieniais 2-5 vai. p.p. į 
mokyklą Parapijos salėje. Tėvai kviečia
mi atvesti vaikus ruoštis programai ne tik 
tuos, kurie lanko mokyklą, bet ir nelankau 
čius. Pirmas toks vaikų suėjimas bus lap
kričio 1 d„ 2 vai. p.p. Visiems susirinku
siems bus išaiškinta, kas ką darys. Be to, 
mokyklos vedėjas ir komitetas prašo visus 
tėvus, kad vaikučius atvestų laiku ir re
guliariai, nes tai palengvins mokyklos dar
bą.

LIETUVIŲ SODYBA

Kas turi nuotraukų?
Kas turi vasaros metu L. Sodyboje da

rytų gerai pasisekusių nutrauki;, kuriose 
nutraukta gyv. namas, ežeras, baseinas ar 
parkas, maloniai prašomi prisiųsti po vie
ną kopiją ar negatyvą Sodybos adminis
tratoriui. Tinkamos nuotraukos, su savi
ninku susitarus, būtų panaudotos propa
gandos reikalams.
Sodas bus plečiamas

Pernai sėkmingai pradėtasis veisti nau
jas sodas šiais metais bus plečiamas to
liau. Jau gauta keturiems naujiems mede
liams pasodinti aukų. Kas norėtų pasidary 
ti naujojo sodo dalininku, prašomas pri
siųsti po 15 šil. kiekvienam medeliui nu
pirkti. Daugelis savininkų savo pernykš
čius medelius šią vasarą apžiūrėjo ir buvo 
jais patenkinti. O vienas kitas jau ir vai
sių paragavo...
Parduodama krapų sėkla

L. Sodyboje šiais metais yra atliekamas 
nedidelis kiekis krapų sėklos. Jeigu kas no 
retų savo darže krapt; išsiauginti, Sodyba 
mielai pasitarnaus, prisiuntus 1/6 už sėk
las ir persiuntimo išlaidoms.
Turėsime elektrą

Jau atlikti visi formalumai ir gauti rei
kalingi leidimai elektros linijai pravesti 
į Sooybą. Tikimasi, kad šios žiemos metu 
elektra bus tikrai pravesta. Nepaisant di
delės pravedimo kainos, elektra Sodybai 
būtinai reikalinga, nes turimoji miniatiū
rinė jėgainė ne tik nepajėgia pakankamai 
aptarnauti jos, bet jau net baigia visiškai 
susidėvėti. Turint tinkama elektrą. Sody
boje bus galima apgyvendinti daugiau 
žmonių ne tik vasarą, bet ir žiemos metu.

Austrų filosofui Leo Gabriel teko garbė 
skaityti įvadinę paskaitą „Laisvės esmė ir 
jos egzistencija“. Antroje paskaitoje Nij- 
megeno (Olandijoje) univ. profesorius L. 
J. Rogier išryškino tiesos ir akademinės 
laisvės santykį. Trečiasis paskaitininkas, 
prof. M. Fogarty iš University College of 
South Wales, kalbėjo apie universiteto au
tonomiją.

Akademinė P.R. kongreso dalis buvo už
baigta simoziumu „Universiteto laisvė ir 
ištikimybė doktrinai“, šiame pokalbyje, ku 
riam vadovavo Lille univ. prof. O. Lacom
be, šeši kalbėtojai — jų tarpe vienas stu
dentas, atvykęs kongresan iš Lenkijos, — 
nušvietė minėtą temą iš skirtingų taškų.

Kongreso organizatoriai neužmiršo ir tu 
riningos programos kongreso darbui pa
įvairinti. Rugpjūčio 1 d. kongreso dalyvius 
priėmė Austrijos vyriausybė su bundes- 
kancleriu J. Raab. Lygiai tokį pat šaunų 
priėmimą kongreso dalyviams surengė ir 
Vienos burmistras F. Jonas.

Dvi ekskursijos buvo skirtos arčiau pa
žinti Vienos miestui, jo apylinkėms ir Wa-

fesorių, ieškodami laisvės ne vien asmeni
niam gyvenimui, bet ir darbui universite
te. Universitetas, kuriam pašalinės jėgos 
uždeda apinasrį, nebeatitinka savo paskir
ties — būti laisva mokslinio tyrinėjimo 
vieta.

Kaip tik šiai kiekvienu metu, kai už 
universiteto sienų ima viešpatauti jėga tei 
singumo vietoj, aktualiai temai — „Laisvė 
ir universitetas“ — skyrė savo dėmesį 
XXIV-tasis pasaulinis Pax Romana kong
resas.

Į šį kongresą, įvykusį 
31 — rugsėjo 6 d.d., 41 
85o atstovų. Šį skaičių 
tūkstančio pačių austrų 
kongrese buvo ir keturi 
vę „Ateičiai": 
Norkaitis, V. Skrupskelytė ir J. Medušaus 
kas.

Kongresas buvo pradėtas pontifikalinė- 
mis mišiomis.

Po pamaldų įvairių rasių, kalbų ir tau
tų atstovai rinkosi Vienos miesto halėje iš chau gamtovaizdžiams. Paskutinis kongre- 
kilmingn kongreso posėdžio. Jį atidarė stu so vakaras praleistas Vienos operoje.
dentiškosios P.R. šakos (MIEC) preziden- Kongresas baigėsi rugsėjo 6 d. Atsisvei- 
tė portugalė Maria de Lourdes Pintasilgo. kinantiems dalyviams Vienos arkiv. Dr. F. 
Sveikinimu eilėje pirmiausia buvo perskai Koenig celebravo pontifikalines mišias šv. 
tytas šv. Tėvo Pijaus XII kongresui skir- Stepono katedroje.
tas žodis. Svečius ir dalyvius su P.R. supa I baigminį posėdį Vienos miesto halėje, 
žindino prof. Ramon Sugranyes de Franch, kurios sienas puošė 32 valstybių vėliavos, 
MIIC gen. sekretorius. atsilankė Vienos arkivyskupas, univ. rek-

 torius, aukštas UNESCO pareigūnas ir ki
tų svečių. Už prezidiumo stalo sėdėjo ir 
„Ateities" atstovas Dr. E. Tadarauskas.

Posėdžio metu prof. W. Pompe pristatė 
kongresui naujai išrinktąjį Pax Romana 
(MIIC) prezidentą ispaną prof. Ramon Su 
granyes de Franch ir gen. sekretorių olan
dą Tom Kerstiens.

P.R. kongresas vainikavo savo darbą ši- 
dėl tokia rezoliucija:

kas,

Vienoje rugpjūčio 
kraštas atsiuntė 
pakėlė iki gero 
dalyviai.

lietuviai, atstova- 
Dr. E. Turauskas,

Siame

Dr. J.

Skaitytojų 
laiškai
DĖL LAIKRAŠČIO

Daug visokių kalbų tenka girdėti 
mūsų laikraščio. Vieni sako: ne kažin kas, XXIV-sis pasaulinis Pax Romana kong- 
kiti sako: visiškai neįdomus. Daugiausia resas griežtai pasmerkia grubius akademl 
sako tie, kad visiškai neįdomus, kurie jo nės laisvės pažeidimus, kuriuos šiandien 
neima. Mano nuomone, iš kur gali būti įdo turi iškęsti pernelyg didelis universitetų 
mus laikraštis, jeigu tik keli prenumeruo- skaičius. Kongresas ypač pasisako prieš 
ja. Aš abejoju, ar prenumeruoja kas de- betkokį religinės laisvės suvaržymą ir 
šimtas lietuvis Anglijoje. Jeigu prenume- bandymus diskriminuoti kitas rases.
ruotų nors kas trečias, tai tuomet tikrai 
būtų galima atpiginti ar panašiai. Dėl laik skatindamas juos veikti, kad jų universite 
raščio įdomumo daug nusiskundžiama dėl tuose įsiviešpatautų tikra laisvė, kaip ją 
rietenų ar barnių. Visi šaukia, kad nusto- aptarė kongresas.
kim, nustokim ginčytis, nes neįdomu, ne- Kongresas prašo visus katalikus dar 
galim pakęsti. Mano nuomone, yra .visi::- daugiau ir karščiau melsti Dievą, tikrosios 
kai kitaip. Pats aš, gavęs laikraštį, pir- laisvės Kūrėją, už visus tuos žmones, ku- 
miausia skaitau skaitytojų laiškus. Beveik rie dėl teisingumo ir savo tikėjimo kenčia 
įdomiausia negu kas kita. Kodėl mums ne- persekiojimus". J. Medaitls
pasiginčyti, ar draudžiama?

Dėl ko mes prenumeruojam tą laikraš
tį? Aš galvočiau, kad jis yra skirtas mums, 
tai kodėl nepasiginčyti ar nepasisakyti, kas 

kuris "į’vykT St’” John ką Salv°jam- Tik vienas dalykas man la
bai juokingas, tai straipsniai dėl svetimų 
žodžių mūsų kalboje, slaviškų ir panašiai. 
Ar čia vieta, ar dabar laikas mums moky
tis gramatikos? Tik išlaikykim tą pačią 
kalbą, kokią atsivežėm iš Lietuvos, ir iš
mokykim jaunąją kartą tiek, kiek tėveliai 
išmokė mus. Tai būsim atlikę labai didelį 
darbą lietuvybės išlaikymui.

Kad ir kaip perkūnas daužytų, 
žaibai įniršę dangų raižytų, 
lietuvis dėl laisvės kovojęs riestos, 
kad ir toli, toli gyvendams nuo Lietuvos. 

Palikęs tėvynę liūdnas keliavai.
Kada ir kaip teks grįžti — tu nežinai.
Svetimumas ir ilgesys tėvynės meilės ne- ... _

išgrauš! 8es*s ~ 2 s,t 6 P6"31-
Nenusimink ir neliūdėk: tau tėvynėje pa- , Vištytė ir gaidžiukas (iliustruota pasa- 

vasaris išauš. ka> ~ 2 s11- 6 penai.
B. Vaivorytė — Tėviškėlės takais —2/6. 
Dabar jau galima ir pats laikas užsisaky 

ti lietuviškąją periodiką.
Liet. Enciklopedijos prenumeratoriai 

prašomi nedelsiant atsilyginti už jų gautą 
XIV tomą.

Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Avė., 
London, W.4.

Nauja skyriaus valdyba <
DBLS Bradfordo skyriaus naujosios vai 

dybos pirmininkas yra A. Šukys, sekt. 1 
Zajankauskas, kasin. V. Ignaitis.

NOTTINGHAMAS
Prancšimas iš suvažiavimo

Lapkričio 2 d., sekmadienį, 8 vai. vaka
re, Nottinghamo Lietuvių Klubo „Romu
vos“ patalpose buvę DBLS ir Lietuvių Na
mų Akc. B-vės suvažiavime atstovai St. 
Kuzminskas ir K. Deveikis padarys pra
nešimą.

Kviečiame visus DBLS skyriaus narius 
ir Liet. Namų Akc. B-vės akcininkus atsi
lankyti. Sk. Valdyba

ir
Kongresas kreipiasi į visus akademikus,

grįžo CORRY
Skaitytojas J.J. buvo atsisakęs prenu- V. .♦

meruotis „Rinktinę“. DBLS Corbio sk. valdyba spalio 26 d., 5
Prieš išeinant „Rinktinės“ Nr. 2 jis vėl va;. p.p., šaukia visuotinį metinį skyriaus 

parašė laiškutį ir pareiškė norą būti pre- narių susirinkimą, 1___
numeratorium. Ambulance Hall.

Prašome skyriaus narius ko gausiau at- 
PADĖKA silankyti, nes bus naujos valdybos rinki-

' Viktorija Puidokienė dėkoja už gėles ir mai, po to skyriaus atstovo pranešimas iš 
dovanėles ir visiems už atsilankymą į jos DBLS suvažiavimo Londone, o vėliau įvai 
su Margareta Smolskiute išleistuves.

Ji taip pat dėkoja Parapijai, nes joms 
abiems, ilgą laiką buvusioms choristėms, 
išleistuvių proga V. Mamaitis įteikė po gra 
žią dovanėlę.

rūs skyriaus einamieji reikalai.
Sk. Valdyba 

** ♦

KNYGA — GERIAUSIAS DRAUGAS
Ark. Skvireckas — Šv. Raštas — Sena

sis Testamentas — Id. — 3 sv. lo šil., II 
d. — 4 sv. 4 šil.

J. Prunskis — Rinktinės mintys — 29/6.
P. Jurkus — Smilgaičių akvarelė — 1 

sv. 16 šil. 8 penai.
N. Mazalaitė — Piūties metas — 1 sv. 

i 7 šil. 6 penai.
J. Mingirdas — Patarlės, priežodžiai, po 

sakiai — 1 sv. 5 šil. 8 penai ir 22 šil.
S. Kairys — Lietuva budo — 39 šil.
Kovos metai dėl savosios spaudos — 1 

sv. 16 šil. 8 penai.
Vaikams:

S. Tomarienė — Saulės vestuvės —11/6.
Šv. Istorija — N. Įstatymas — 3/6.
V. Frankienė — Karalaitės Gintarės 11-

PAIEŠKOJIMAI
Turimomis žiniomis 

šių buvo paieškomas 
Jo adresas yra: Mr. 
Morton Hall Close,

prieš keletą mėne- 
Aleksas ŽVIRBLIS.

___ Aleksas Žvirblis, 4, 
Gaudžia trimitai Morton Hall Close, off Ford Green Rd.,

šaukia visus, didelius ir mažus, susitik- Morton. Stoke - on - Trent. Staffs, 
ti Manchesteryje lapkričio 8 d., 5 val. p.p., 
Blackley Institute, Rochdale Rd., 
Chester, 8, kur Lietuvių Veteranų 
„Ramovė“ Manchesterio sk. ruošia 
mingą Kariuomenės šventės minėjimą.

Programoje: paskaita; po jos meninė da
lis, kurią išpildys Manchesterio scenos mė
gėjai, suvaidindami „Paslaptingoji zona“ 
— veikalą iš partizanų veikimo Lietuvoje 
raudonųjų okupacijos metu. Bus oficialio
sios ir meninės dalies bus šokiai, kuriems 
gros puikus orkestras. Veiks maisto ir gė
rimų barai. Vykstantieji ekskursijomis ar 
pavieniui gali iš anksto užsisakyti bilie
tus. Dėl bilietų ir kitokių informacijų dėl 
šventės prašome kreiptis šiuo adresu: A. 
Jakimavičius, 10, Fraser Str., Crumpsail, 
M/c 8. Rengėjai

MANCHESTERIS

DERBY

Man-
S-gos 
iškil- TAURAS

(sav. Ant. Briedis)
88, GOLDSMITH AVE., London, W.3.
Jūsų maloniam dėmesiui praneša, 
kad jis pasiunčia už <£12.0.0 trims 
kostiumams grynos ir geros vilnos me 
džiagos (vyriškos ar moteriškos, arba 
abiejų).
Taip pat už labai mažą atlyginimą per 
siunčia jūsų pačių supirktus siunti
nius. Tik siųskite ir įsitikinsite!
Siunčiami akordeonai, laikrodžiai, 
vaistai ir visa kita, kas tik galima 
siųsti.

Siunčiama iki 15 atskirų dalykų.

Nenusimink ir neliūdėk: tau tėvynėje pa
vasaris išauš.

Nors ir kietu keliu keliausi, 
gerą žodį mažai kur gausi:

visi į tave žvairuoja — 
kodėl jis namo nevažiuoja.

V.L. Juodvarnis

SKELBIMAS

BENDRADARBIAI IR KAMPELIAI
^Europos Lietuvyje“ paskutiniuoju me

tu pasigirsta balsai apie bendradarbių 
skaičių. Vieniems atrodo, kad jų nemažai, 
kitiems, jog ir iš pasižadėjusių daugelis 
laikraštį apleido.

Ar nebūtų gera, jei tuo reikalu pasisa- TIK IKI LAPKRIČIO 10 D.
kytų pati redakcija? Apskaičiuokite pro- Pranešame, kad 'užtikrintai prieš Kalė- 
centais ar skaičiais ir paskelbkite kiek iš d;LS gaus siuntinius Lietuvoje tie, kurie 
žadėjusių žodį išlaikė ir nuolat bendradar juos užsakys ar savo supirktas prekes per- 
biauja, kiek pripuolamai teparašo ir kiek siuntimui atsiųs iki š.m. lapkričio 10 d.

PABANDYKIME ATSAKYTI jau visai pamiršo. Siūlyčiau nuolatiniu Todėl visi, kurie dar norėtų savo artimie-
... Norėčiau atsakyti V.A. į kai kuriuos jo bendradarbiu laikyti kiekvieną, kas bent stems švenčių siuntinius pasiųsti, prašo-

Susirinkimas su viltimis keliamuosius klausimus. Tik pirma tenka dešimt kartų per metus yra
Prieš kurį laiką stipriau įsisiūbavus gin- išsiaiškinti, ką V.A. savo klausimais turi pasirodęs. Jei redakcija turi kitą mastą, rodant kam ir kas siųsti. Mes turime spe- 

čui tarp DBLS Derbio skyriaus vadovybės galvoje, kaip jis atskiras sąvokas supran- tegul ir apie tai skaitytojams 
ir šio krašto skautų vadovybės dėl paskelb ta. Tcdėl savo ruožtu norėčiau paklausti: 
tųjų skautų stovyklai aukotojų sąrašų for 
mos, aštrėjančios nuotaikos įnešė tam tik
ro sąmyšio 
ruoju metu 
valdyba.

Spalio 19 
sušaukė susirinkimą. į kurį atsilankė paly PRIIMAME IŠSIŲSTI DOVANŲ SIUNTINIUS Į TSRS
ginti gausus būrys derbiškių lietuvių. Į x T
susirinkimą buvo atvažiavę ir DBLS Vai- iš organizacijų, siuntinių firmų ir paskirų asmenų. Mūsų įstaiga 
dybos 3 nariai. Susirinkimui pirmininkavo sutvarko TSRS licenzijų formalumus ir per 24 valandas pasiunčia 
dbls sekretorius a. Pranskūnas. Didesnį kiekvieną siuntinį, pilnai apdraudusi jį. 
pranešimą padarė DBLS vicepirmininkas 
J. Bendorius. Po aštresnių pasisakymų

laikraštyje mc paskubėti apie tai mums pranešti, nu-

skyriaus gyvenimam 
dėl to atsistatydino

d. skyriaus revizijos

ir pasta- 
skyriaus

komisija

nuotaikos atvėso, nes paaiškėjo, kad tiek 
Sąjungos vadovybė, tiek skvriaus buvusi 
ir ginčuose dalyvavusi vadovybė, tiek 
skautų vadovybė pasiryžusios pasistengti 
artimiausiu laiku visiems priimtina forma 
baigti nusitęsusį ginčą, o nariai tada vėl 
jungsis apie skyrių.

Seniūnu iki sekančio visuotinio susirin
kimo išrinktas J. Levinskas. Jam pasiža
dėjo padėti buvusios valdybos kasininkas 
P. Stančikas.

a) ką reiškia hitlerinė Vokietija?
b) ką reiškia stalininė Rusija?
c) kas yra „Prekyba"?
Šios sąvokos man nesuprantamos.

„apšviečia“, cialiai Kalėdų siuntiniams atspausdinę ka 
įvairių skyrių ir kampelių skaičius „E uiogėlius su žymiai papigintomis kaino- 

Lietuvyje" be perstojo auga. Atsiranda mjs.
pavojaus, kad jis pasidarys toks „kampuo visais siuntinių reikalais prašome rašy
tas“. jog, be skelbimų, neliks niekam ki- ti šiuo adresu:

A.P. tam vietos. Skaitytojas iš R. TAZAB. Lithuanian Dep.,
1, Ladbroke Gardens, 

London, W.ll.
Kiekvienas siuntėjas turi žinoti, kad tik 

mes pirmoje eilėje pasiunčiamo bet kurios 
rūšies siuntinius, o tik vėliau, labai daž
nai, kai jau siuntinys tvarkingai pasiekia 
adresatus, pasiunčiame apmokėjimui sąs
kaitas. Tai geriausias laidas siuntėjams.Įgaliota persiuntimo įstaiga:

CHARLES S. WHITE,
245, REGENT STREET, LONDON W.ll.

Siuntinių Tarnybos Skyrius:
21/22, GREAT CASTLE STREET.
OXFORD CIRCUS, LONDON, W.l.

Tel.: MAYfair 4869
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. popiet pirmadieniais 

— penktadieniais.
BŪKITE TIKRI. KAD JUMS BUS GREIT IR- MANDAGIAI PATARNAUJAMA!

SIENINIS MĖNESINIS KALENDORIUS
Tazab B-vės Lietuvių Skyrius jau ren

gia visiems nemokamą kalėdinę dovaną— 
Sieninį Kalendorių 1959 Metams. Kaip 
jau anksčiau minėta, šiais metais šis ka
lendorius bus žymiai tobulesnis ir įvaires
nis. Kas tik iš lietuvių norėtų jį gauti, 
prašome jau dabar mums parašyti:

TAZAB, Lietuvių Skyrius,
1, Ladbroke Gardens,

London, W.ll.

3



4 EUROPOS LIETUVIS Nr. 41. (532) 23; 10. 1953

KAIP TAI JUMS SEKANČIAI SAVAITEI NUMATO LAUMĖ PRE.KYBOS BENDROVĖ
SVARSTYKLĖS (gimusiems tarp rugsėjo 
24 d. ir spalio 23 d.):

Labai neramus metas. Nevedusiem gied 
resnės dienos žada atnešti atpildą už nusi
vylimus. — Laimingi skaitmenys: 7, 25.
SKORPIJONAS (spalio 24—lapkričio 23):

Bloga nuotaika pagerės. Numatomi įvy
kiai, kurie gali erzinti. Laikykis atsargu
mo piniginiuose reikaluose. Palanki savai
tė keliauti. — Laimingi skaitmenys: 6, 24.
ŠAULYS (lapkričio 24 — gruodžio 22):

Jauniems žmonėms bus gerų progų ro
mantiškiems susiėjimams. Sėkmingas susi 
tarimas su draugu praktiškais reikalais, 
kurie gali ir pelno duoti. —Laimingi skait
menys: 15, 17.
OŽYS (gruodžio 23 — sausio 20):

Rodytasis pasitikėjimas gali suteikti nu
sivylimo, bet nelaikyk tai už pikta. Malo
nus susitikimas su draugais. — Laimingi 
skaitmenys: 2, 26.
VANDENIUS (sausio 21 —vasario 19):

Pagerės pašliję santykiai su artimu ben
dradarbiu. Savaitgalis pareikalaus rimtų 
sprendimų. Kreipk daugiau dėmesio į da
romąsias išlaidas. — Laimingi skaitmenys: 
6, 15.
ŽUVYS (vasario 20 — kovo 20):

mas dėl nuomonių nesutapimo. — Laimin
gi skaitmenys: 4, 25.
AVINAS (kovo 21 — balandžio 20):

Numatytojo plano vykdymas kryps ge- 
ron pusėn. Nebūk gobšus ir užsispyręs — 
nuolaidumu daugiau laimėsi. — Laimingi 
skaitmenys: 13, 31.
BULIUS (balandžio 21 — gegužės 21):

Pasistenk nesikišti į kitų žmonių nami
nius reikalus. Numatomos pelningos atmai 
nos. — Laimingi skaitmenys: 10, 22.
DVYNIAI (gegužės 22 — birželio 21):

Sėkminga savaitė visuose reikaluose. 
Prieš vykdydamas savo sumanymus pirma 
gerai apsisvarstyk. — Laimingi skaitme
nys: 1, 19.
VĖŽYS (birželio 22 — liepos 23):

Sėkminga savaitė verslo - biznio reika
luose. Iš pradžių reikalai vyks gana sun
kiai, bet į galą savaitės viskas ateis į vė
žes. — Laimingi skaitmenys: 12, 28.
LIŪTAS (liepos 24 — rugpiūčio 23):

Savaitgalis pareikalaus visų jėgų ir su
manumo organizuojant darbą. Susilauksi 
netikėtos paslaugos iš šalies. — Laimingi 
skaitmenyfe: 3, 21.
MERGELĖ (rugpiūčio 24 — rugsėjo 23):

Naminiai nesusipratimai išsisklaidys. Li 
kimas įvels jus į nepaprastus įvykius. Ma-

Sunki savaitė šeimininkėms. Teks atlik
ti daug pašalinio darbo. Rimtas susidūri-

lonus susitikimas su senais draugais. 
Laimingi skaitmenys: 16, 30.

Jei rengiatės siųsti į Lietuvą siuntinėlį ir no
rite sutaupyti stambią pinigu sumą, pataria
me parašyti mums, o mes Jums nusiųsime sa
vo kainininkus ir reikalaujamų medžiagų pa
vyzdžius. Palyginę mūsų kainas ir prekių, ko
kybę su tuo, ką Jums siūlo kiti, Jūs įsitikinsi
te, kad mes Jums patarnaujame be jokios 
abejonės PIGIAUSIAI.
štai įrodymas, kad mes esame pigiausi, paly
ginti su kitomis firmomis! Mes sutinkame pri
imti Jūsų užsakymus prekėms pagal bet kurių 
kitų firmų katalogus ir duoti specialią 5 nuo
šimčių nuolaidą. Lygiai taip pat mes priimam 
Jūsų užsakymus kitų firmų skelbiamiems stan 
dartiniams siuntiniams ir suteikiame nuo kitų 
siūlomų kainų 5 nuošimčius nuolaidos!

;k»

Tai mes galime padaryti, nes prekes parduo- Hį 
dame URMINĖMIS kainomis. “j
Negana to: Lietuvių Prekybos Bendrovė ne- įįį 
ima jokių siuntimo mokesčiu nei už standarti- įįi 
nius siuntinėlius, nei už 25 sv. vertės siunti- IH 
nius, sudarytus iš joje pirktų prekių. Tokiu įįį 
būdu pasiuntimas į Lietuvą 44 Ibs siuntinio 
arba dviejų siuntinių po 22 Ibs bruto atlieka
mas neimant jokių manipuliacinių — patar- || 
navimo bei persiuntimo mokesčių.
Didžiojoje Britanijoje gyvenantiems tautie
čiams Lietuvių Prekybos Bendrovė siūlo pasi
naudoti mokėjimo lengvatomis — kreditu. 
Atvykstantiems iš provincijos ir užsakantiems iii 
per mus vidutinės vertės siuntinėlį, apmoka- ĮĮĮ 
me bilietą į Londoną ir taksi išlaidas nuo sto- Į į 
ties iki mūsų bendrovės. i ■
Rašykite arba aplankykite mus: ||

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

LONDON, W.ll U
tel. PARk 1643

Mūsų bendrovės būstinė yra tarp Latimer M 
Road ir Shepherds Bush požeminio traukinio i; 
stočių. Į Į
Lietuvių Prekybos Bendrovei reikalingi rasti- y 
nės tarnautojai-jos ir agentai.

BliiV

AR PAGALVOJAI,
kad siuntinys į Lietuvą ke

liauja mažiausiai 6 savaites? Nors Kalėdos 
mums atrodo dar toli, tačiau spalio mėnesį iš
siųstas siuntinys pasieks adresatą pačiu laiku. 
Mes siunčiame siuntinius tiek Lietuvon, 
tiek ir į kitus kraštus. Persiunčiame siunti
nius pačių siuntėjų prekių, taip pat ir pagal 
mūsų kainoraščius iš savo turimų sandėlių. 
Visų rūšių patarnavimas atliekamas greit ir 
pigiai. Siuntinių pristatymas garantuotas. Mū
sų firma jau Londone veikia nuo 1946 metų. 
Mūsų ilgametė patirtis ir mūsų sąžiningumas 
yra žinomas nuo seniai.
Siunčiame taip pat visų rūšių vaistus.
Reikalaukite mūsų kainoraščių ir rašykite 
mums su pasitikėjimu.

P A B SUPPLY CENTRE ITI>
8a Thurloe Place, London S.W. T

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

PATARNAUS!

BALTIC STORES LTD.
(savininkas Z. Juras)

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

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

Lietuviškus kainoraščius galite gauti visados.
Mūsų atstovas Manchesteryje yra: 

A. Kuzmickas,
67, Cromwell Rd., Eccles, Manchester.

Taigi arčiau gyvenantieji lietuviai su užsaky
mais gali kreiptis į jį ir per jį taip pat gauti 
medžiagų pavyzdžių.

FILMU PASAULYJE
God's little acre

Ši filmą statyta pagal amerikiečių rašy
tojo Erskine Caldwell romaną ir vaizduo
ja Amerikos pietus. Keisti žmonės gyvena 
tuose pietuose — Mississippi, Arkansase, 
Georgijoje, ir ne vienas rašytojas nusipel
nė vardo, stengdamasis pagauti ten gyve
nančio žmogaus dvasią (W. Faulkner net 
Nobelio premiją gavo).

„God's little acre“ vaizduoja tokį pietie
tį amerikoną, kuris jau 15 metų su savo 
sūnumis verčia duobėmis savo žemę, ieško 
damas joje aukso. Kai supuolimas jį nuve
da į bažnyčiai skirtąjį sklypą, jis, nors reli 
gingas, nejaučia skrupulų ir kryžių nune
ša kitur.

Filmą sutirština dar ir kiti įvykiai.

The bravados
Tai istorija, kuri nuveda žmogų klaidin

gais pėdsakais, šešis mėnesius jis vaikosi 
keturis nusikaltėlius, įsitikinęs, kad jie api 
plėšė jo namus, išprievartavo ir nužudė jo 
žmoną. Jis joja šimtą mylių bent pasižiū
rėti, kaip jie bus kariami, kai ji pasiekia 
žinia apie jų suėmimą ir teismo sprendi
mą. O kai jie ištrūksta ir bėga, jis tris jų 
pakeliui nužudo. Tik gale paaiškėja, kad 
jis neteisingai jiems atkeršijo.

ĮVYNIOS LIETUVĄ Į ŠILKĄ
Vilijampolėj įsteigtoji „Kauno Audinių“ 

filiale — šilko ir pliušo audinių fabrikas 
šįmet žada išausti 6 mil. metrų šilko ir 
pliušo (po metrą šilko ir pliušo kiekvie
nam gyvam žmogui). 1960 metais išausią 
net 11 milijonų metrų, bet ir dar ne vis
kas, bes pilnu pajėgumu fabrikas pradė
siąs dirbti tik 1965 metais. Jei tie šilkai bū 
tų Lietuvai, tikrai visus galėtų šilkuose 
suvynioti.

Tai reiškia, jog pramonė Lietuvoje stei
giama taip,- kad ji tuojau netektų pras
mės, jei būtų atskirta nuo „didžiosios bro
liškos tautos“...

Tas pats reiškinys ir su kitais plečia
mais fabrikais. Lentvario „Kaitros“ fabri 
kas pasiryžęs šįmet pagaminti 109.000 
emaliuotų vonių ir toliau dar plėsti gamy
bą. Klaipėdoje elektros baterijų fabrikas 
„Syrius“ (buvęs Vaišvilos) šįmet išleidžia 
5000 baterijų, kitais metais žada jau 50. 
000, o vėliau gaminsiąs iki milijono bate
rijų kasmet. (LNA)

LAIDAI IŠ KAUNO Į VILNIŲ
Baigiama tiesti nauja elektros laidų li

nija iš Kauno į Vilnių, 110 km ilgio. Jai 
naudojami ne mediniai, o gelžbetoniniai 
stulpai

Ryšium su plečiama elektrifikacija, ligi 
1965 metų Lietuvoje reikėsią turėti 58.000 
km elektros laidų linijų, o dabar yra dar 
tik 8.000 km. Vartojant medinius stulpus, 
reiktų sunaudoti daugiau kaip pusė mili
jono kubinių metrų medienos, o tai dau
giau, negu dabartinėj padėty leistinas me
tinis Lietuvos miškų kirtimas. Todėl esą 
nusistatyta gaminti gelžbetoninius stulpus. 
Kauno - Vilniaus linijai tuos stulpus gami 
no Maskvoj ir Leningrade, bet ateity nu
matoma juos gaminti įvairiose Lietuvos 
vietose. (LNA)

(E) Ties Tryškiais, prie Virvytės, stato
ma elektrinė, kuri pradėsianti veikti ki
tais metais. Iškastas 250 metrų ilgio kana
las, per užtvanką pastatytas gelžbetoninis 
tiltas.
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SUMAŽINTI ĮPRASTINIAI MOKESČIAI!
VAISTAI TIESIOG Iš VAISTINĖS.

■ 
■ 
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SPECIALUS PASIŪLYMAS!
Vokiški Hohner - Verdi III akordeonai, 

120 bosų, kaina 103 sv. 10 šii.
švediški Constelation — 120 bosų — 77 sv.
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Visuomet atsiminkite, kad mūsų firmoįe visi 
VAISTAI

paruošiami ir tvarkomi profesionalų vaistinin 
kų, ir dėl to jūs galite būti tikri, kad jums vi
suomet bus gerai patarnaujama, kai turėsite 
reikalų su mumis.
Kai jums tenka siųsti vaistus savo giminėms 
į Lietuvą, prašom nesivaržyti ir klaustis mūsų 
vaistininkų patarimų.
Mūsų naujasis kainoraštis, kurį jūs, be abejo, 
jau turite, leis jums suprasti, kaip mes spren
džiame tuos visokius klausimus.
Be vaistų, mes dar turime didelį pasirinkimą 
kitokių prekių prieinamomis eksporto kaino
mis. O per mus jūs, be abejo, galite Siųsti ir 
savo supirktąsias prekes.
Pabandykite nuo šiol siųsti per:

ACTON PHARMACY (export) ltd., 
24, CHURCH ROAD, LONDON, W.3, England, 
Tel.: ACOrn 0712.
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Specialus Kalėdinis pasiūlymas
I ČIA PAT PATEIKIAMŲJŲ SIUNTINIŲ KAINAS ĮSKAITYTA RUSŲ IMAMI MOKESČIAI, PAŠTO PERSIUNTIMAS IK KITOKIE MOKĖJIMAI PIRKĖJAS NEMOKA JOKIŲ MOKESČIŲ!

SIUNTINYS VYRAMS
Svoris 10 Ibs. Kaina £10.17.6.
1. 3 jardai storos, labai stiprios vilnonės 

medžiagos vyriškam paltui.
Spalvos: tamsiai mėlyna, lygi (5į Ibs) 
arba tamsiai pilka (6| ibs).

2. 3f jardo vilnonės medžiagos vyriškam 
kostiumui.
Spalvos: tamsiai mėlyna lygi, arba tam
siai mėlyna, arba ruda dryžuota.

3. 1 vyriškas, apvalia atverčiama apikakie 
storas megztinis, ilgomis rankovėmis, ge 
ros kokybės.

4. 3 špūlės siūlų.

SIUNTINYS MOTERIMS
Svoris 10 Ibs. Kaina £10.17.6.
1. 3 jardai vilnonės medžiagos moteriš

kam paltui.
Spalvos: tamsiai mėlyna, mėlyna, ruda 
arba žalia.

2. 4) jardo rayon medžiagos suknelei. 
Įvairių spalvų.

3. 1 moteriškas škotiškos vilnos megztinis 
(cardigan) ilgomis rankovėmis.
Geros kokybės, įvairių spalvų.

4. 3 špūlės siūlų.

PAREIKALAVUS TUOJ PAT 
SIUNČIAME MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIUS 

DIDELĖ KAINŲ NUOLAIDA

Kiekvienam, kuris nori pasiųsti savo 
nuosavas prekes į Lietuvą, Vnūsų firma 
paskaitys mokestį už patarnavimą tik 

£1.0.0.
vietoje iki šiai dienai galiojusio £2.0.0. 
mokesčio.

Jeigu Jūs pridėsite prie savo siuntinio 
prekių iš mūsų kainoraščio. Jūs mokėsite 
TIK UŽ PREKES ir nebus reikalaujami 
JOKIE KITI MOKESČIAI.

RAŠYKITE LIETUVIAMS JAU GERAI 
PAŽĮSTAMAI FIRMAI:

BROWNEJONES
LIETUVIU SKYRIUS

1 , Norfolk Place, London, W.2
Tel. PĄDdington 2797

MES NORIME TA PROGA PAINFORMU OTI VISUS SUINTERESUOTUOSIUS, 
KAD. P. ANTANAS BRIEDIS NIEKO BENDRA JAU NEBETURI SU MŪSŲ FIRMA

EUROPOS LIETUVIS — THE LITHUANIAN WEEKLY. Redakcijos ir Administracijos adresas: 1, Ladbroke Gardens, London W.ll. Tel. PAR 2470. Redakcija rank raščius taiso ir trumpina savo nuožiūra 
Prenumeratos kaina: metams — 40 šil., 6 m ėn. — 22 šil. Dolerio kraštuose — 6 dol. metams. Skelbimai — spaudos eilutė arba jos vieta 1 šil. Atskiras numeris 1 šil. Leidžia — Lietuvių Namų Akc Bendrovė 
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