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Irteiqnaun® .X metai

Pulkininko Strignino istorija
(Elta) Kaip jau žinoma, Vakarų - Rytų 

Užsienio reikalų ministerių konferencijai 
pasiruošti balandžio pabaigoje Paryžiuje 
įvyko JAV, D. Britanijos, Prancūzijos ir F. 
Vokietijos Užsienio reikalų ministerių pasi
tarimas. Visiems žinoma, kad Vakarai į že 
nevos konferenciją (prasidėjusią gegužės 
ii d.) ėjo ne visai vieningi. Ypač D. Brita
nija išsiskyrė savo nuolaidumu Maskvai. 
Paruošiamasis pasitarimas Paryžiuje turė
jo tuos nelygumus kiek galint ištaisyti. 
Nors baigiamasis pasitarimų komunikatas 
ir teigė, kad vieningumas, bent pagrindi
niuose principuose, buvo pasiektas, Vaka
rų viešoji opinija tuo vieningumu nelab: 
tiki. Diplomatinių komentatorių nuomone 
susitarta tik dėl gairių pačioje derybų n 
Rytais pradžioje, o kokia bus taktika to
liau, kai ims aiškėti Maskvos ėjimų kryp
tis — tai lieka paslaptyje. Iš viso tie Pary
žiaus pasitarimai buvo apsupti tam tikru 
paslaptingumu. Vis dėlto kai kas išėjo i 
viešumą.

Palaipsniui — į problemų sprendimus ar į 
nuolaidas?

Čia sužymėti kai kurie dėsniai, kurie iš
ryškėję Vakarų užs. reik, ministerių pasi
tarimuose Paryžiuje ir kurių būsią laiko
masi derybose su Rytais Ženevos konferen
cijoje:

1) Berlyno ir Vokietijos klausimai jun
giami su bendrais Europos saugumo ir nu
siginklavimo klausimais,

2) Vokietijos klausimai turėtų būti 
sprendžiami trimis etapais: a. Pirmuoju 
etapu būtų sudaromos dvi komisijos: ali- 
jantų komisija ir bendra Fed. Vokietijos ir 
Vokietijos sovietinės zonos komisija, ku
rios narių santykis būtų 3:1, atsižvelgiant 
į skirtingą gyventojų skaičių. Komisija at
liktų paruošiamuosius palaipsnio Vokieti
jos apjungimo veiksmus, b. Antruoju etapu 
Vokietijoje būtų ruošiamasi laisviems rin
kimams, o Rytų ir Vakarų alijantai paruoš 
tų kariškai praretintą zoną, besitęsiančią 
nuo Atlanto iki Uralo, c. Trečiuoju etapu 
lygiagrečiai su kontroliuoto nusiginklavi
mo pasiekimais, turėtų įvykti laisvi balsa
vimai abiejose Vokietijos dalyse, o to pašė 
koje bendra Vokietijos vyriausybė, kuri bū 
tų įgalinta pasirašyti taikos sutartį su bū
simomis Vokietijos sienomis ir pan.

3) Į Berlyno valdymo kontrolę iki tol ga 
lėtų būti įjungta ir Jungt. Tautų Organiza
cija, tačiau nesiaurinant vakariečių teisių.

4) Po visų sėkmingų susitarimų Vaka
rai pasižadėtų nebandyti keisti Rytų sienų 
jėga.

5) Tokių sėkmingų susitarimų atveju Va 
karai net sutiktų sudaryti su Rytais nepuo 
limo sutartį.

Nesunku pramatyti, kad tuose punktuo-

ILGIAUSIA PASAULYJE TELEFONO 
LINIJA

Amerikos ir Japonijos telegrafo ir tele
fonų bendrovės nutarė nutiesti telefono li
niją tarp Japonijos ir Havajų. Ta linija 
bus daugiau kaip 3.900 mylių ilgio ir pra
dės veikti apie 1960 m. vidurį.

Tą liniją bus galima iš karto naudoti 100 
sujungimų.

PlASAULYJE 
— Amerikoje buvo apklausinėti 7 vyrai 

ryšium su iš kalėjimo paimtuoju ir nužu
dytuoju negru.
''— Prancūziškos kilmės filmų artistė Si

mone Signoret filmų festivalyje Canes bu
vo pripažinta geriausia artiste už vaidme
nį filmoje „Room at the Top“.

— Deutsche Presse Agentur, oficialiosios 
žinių agentūros redaktorius ir viršininkas 
Saenger atleidžiamas iš pareigų politiniais 
sumetimais, kaip socialdemokratas.

— Prancūzijos prezid. gen. de Gaulle bir 
želio 23 d. keliaus į Italiją ir specialioje au 
diencijoje bus priimtas popiežiaus.

— „Pravda“ skelbia, kad jau užsirašė 
daugiau kaip 2.300 rusų keliauti į erdvę.

— Popiežius priėmė Indonezijos prezi
dentą Sukarno.

— Konservatoriui Dr. Šchaerf pavesta 
sudaryti naują Austrijos vyriausybę.

— Paaiškėjo, kad Amerikos generalinio 
štabo viršininkas gen. Twining serga plau
čių vėžiu.

— Britai ruošiasi svarstyti, kaip supras
tinti pašto operacijas.

— Volkswagen automobilių gamyba di
dėja, ir jų šiais metais tikimasi išvežti į už 
slėnius 400.000.

— Lenkijoje areštuoti 2 inžinieriai už 
nerūpestingumą, kai tarp Katovicų ir Zab- 
že sugriuvo tiltas, 2 žmonės žuvo ir 34 bu
vo sužeisti.
. — Tibeto pabėgėlių Indijoje yra jau 4. 
500.

— Sukako 100 metų nuo Šerlock Holmso 
kūrėjo Corian Doyle gimimo.

se yra daug nuolaidų elemento. Susitarus 
su Maskva tokiais ar panašiais pagrindais, 
lyg automatiškai būtų pripažintas Rytu Eu 
ropos status quo, nors į sutartis ir būtų įra 
šyti kurie nors Vakariečių rezervai dėl to
kio pripažinimo.

Bet Maskva tuoj po Paryžiaus pasitari
mų pasiskubino paskelbti, kad ji ir su to
kiais sąlygojimais nesutiksianti.

Varšuvos konferencijos gairės — pagal 
Maskvos mastą

Maždaug tuo pačip metu Varšuvoje įvy
ko Rytų bloko ^užsienio reikalų ministerių 
konferencija, Ifiiri tariamai turėjo susitar
ti, kokios taktikos laikytis derybose su Va 
karais Ženevoje. Žinoma, čia gaires nusta
tė Maskva, o ne satelitai. Komunikate bu
vo skelbiama, kad

1) Ženevos konferencija privalanti tartis 
tik Berlyno ir Vokietijos taikos sutarties 
klausimais. Kiti klausimai, girdi, konferen 
cijos eigą tik pasunkinsią.

2) Berlyno klausimas negalįs būti jungia 
mas su saugumo klausimais.

3) Vokietijos apjungimas esąs pačių vo

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

TUŠČIAŽIEDŽIAI
Praeidami pro naujai pastatytą namą, 

rietaviškiai neiškenčia nesusižvilgčioję:
— Vis neatvažiuoja, — sakyte sako jų 

žvilgsniai.
Seniai jau laukia rietaviškiai atvažiuo

jant naujų gydytojų dirbti į jų ligoninę. Ir 
naują namą jiems pastatė, butus puikiau
sius įrengė, žodžiu, viską paruošė. Bet nau 
jai paskirti gydytojai kaip nevažiuoja, taip 
nevažiuoja. Vietoj jų rietaviškius pasiekė 
tik Sveikatos apsaugos ministerijos raštas, 
kuriame buvo pranešama, kad į Rietavo 
ligoninę paskirti dirbti Feliksas ir Elena 
Kovneriai, 1958 metais baigę Vilniaus V. 
Kapsuko vardo universiteto medicinos fa
kultetą.

Bet atvažiuojant naujų gydytojų laukia 
ne tik rietaviškiai. Lygumų apylinkės ligo
ninėje akių neparodė ir Viktoras Romas, 
taip pat pernai baigęs Vilniaus universite
to medicinos fakultetą ir gavęs paskyrimą 
į Lygumus. Vietoj jo į Lygumus prisistatė 
tėvas — atsakingas Lietuvos geležinkelio 
valdybos darbuotojas. Blizgėdamas žvaigž 
dutėm ant baltų antpečių ir,metalinėm uni 
formuoto švarko sagom, lyg per paradą iš
didžiais žingsniais apžirkliavo jis aplink 
naują, žėrintį dideliais langais ligoninės 
pastatą, neramiai žvilgterėjo į naujutėlį 
rentgeno kabinetą, kur turėjo dirbti jo sū
nus, užmetė akį į laboratoriją — ir nors vi 
sur švytėjo švara ir tvarka, bet senasis Ro 
mas viršininkiškai pro dantis praskiedė:

— Ne, mano sūnus čia nedirbs. Surasiu 
jam vietelę ir Vilniuje.

Ir Viktoras Romas liko Vilniuje. Persi
metęs- per petį foto aparatą, jis šlitinėja po 
redakcijas, siūlydamas nuotraukas, arba 
įkyrėjus šiam užsiėmimui, atsišliejęs į til
tą nuobodžiaujančiu žvilgsniu seka, kaip 
teka drumzlinas Neries vanduo.

Dažnai Vilniaus gatvėmis galima sutikti 
be tikslo slankioj ančią išsipusčiusią Mari
ją Zilbermanaitę. Ji irgi pernai kartu su 
jaunavedžiais Konvneriais, kartu su Romu 
baigusi Vilniaus universiteto medicinos fa
kultetą, gavo paskyrimą į Obelių ligoninę. 
Vietoj Obelių ji prisistatė į Sveikatos ap
saugos ministeriją.

— Nevažiuosiu, — pareiškė ji čia.
— Kodėl gi?
— Matot, sergu.
Bet Sveikatos apsaugos ministerijos dar 

buotojų nepatenkino šis atsakymas. Jie no 
rėjo daugiau sužinoti.

— Kas gi jums yra? — pasiteiravo.
— Štai gydytojo pažymėjimas, — dar la

biau rausdama, padavė ji popieriaus la
pelį.

Bet ligos buvo vis tokios, kad važiuoti į 
Obelius buvo visiškai galima.

— Matot, — praradus visą drąsumą, vi
siškai suglumusi, ėmė aiškinti Zilberma- 
naitė, — aš galiu tik buljoną valgyti.

— Valgykit jį į sveikatą. Kas gi jums ne
leidžia tai -daryti Obeliuose?

— Aš... aš, matot, aš nemoku jo virti. 
Man visados mama buljoną verda. O ji lie
ka Vilniuje, — užsikirsdama pagaliau šiaip 
taip paaiškino.

žodžiu, dėl to, kad Marija Zilbermanai- 
tė, kurią valstybė mokė, negailėjo lėšų, 
kad taptų gera specialiste, būtų naudinga 

kiečių reikalas, į kurį alijantams nesą ko 
kištis.

4) Kad būtų panaikintas „okupacinis re
žimas“ Vakarų Berlyne, Rytai sutinka su 
Jungt. Tautų organizacijos įjungimu į Ber
lyno valdymo kontrolę.

Ar tai tikrai britų vyriausybės pažiūra?

Vokiečių radijo „Suedwestfunk“ komen
tatorius Gerdes gegužės 3 d. atpasakojo 
kai kurių britų vyriausybės sluoksnių pa
žiūras aktualiais klausimais. Girdi, Londo
nas esąs priėjęs įsitikinimo, kad Chruščio
vas sutiksiąs Berlyno reikalą palikti ramy 
bėję arba ir šiaip kokią nors nuolaidą pada 
rysiąs, jei Vakarai iš savo pusės sutiks pri 
pažinti esamąją padėtį Rytų ir Vidurio Eu
ropoje. Britų vyriausybės sluoksniuose esą 
manoma, kad Rytų Europos tautos kol kas 
vis tiek negali būti išlaisvintos, tad reikią 
siekti nors palaipsnio įtampos atslūgimo.

Verta pažymėti, kad, paties komentato
riaus Gerdes nuomone, tokios britų pažiū
ros esančios vanduo ant Maskvos malūno. 
Bet Londonas neigia, kad jis jau būtų ap
sisprendęs minima kryptimi.

tarybinei liaudžiai, neišvyko pagal pasky
rimą dirbti, jos žodžiais tariant, kalta liko 
mama.

Neišvyko dirbti ir Viera Gaidaraitė.
— Fi, į Lazdijus, — nemaloniai išsišiepė 

ji, gavus paskyrimą.
Paskui savo draugėms ji skundėsi: '
— Iš Vilniaus į kaimą? Jokiu būdu. Kai

mo klimatas man kenksmingas.
Bet iš draugių užtarimo hesulatikė. '
Respublikos aukštosios mokyklos kasmet 

išleidžia tūkstančius jaunų specialistų.' 
Juos sutiksi kolūkių laukuose ir gyvylinih- 
kystės fermose, statybų aišktelėse ir ga
myklų cechuose, mokyklose ir ligoninėse. 
Daugelio jų vardus darbo žmonės taria su 
pasididžiavimu, nemaža jų pasiūlė kahdida 
tais į deputatus. Bet kartu su jais, žiūrėk, 
dar pasitaiko vienas kitas, kuris nenori 
žengti koja kojon su visa liaudimi-jos di
dingame žygyje, o bevelija kerpėti. O juk 
juos visus auklėja tarybinė mokykla. Kas 
dėl to kaltas?

— Matyt, kandidatai į aukštąsias mokyk 
las dar ne labai gerai atrenkami, — bando 
kai kas aiškinti.

Gal būt, čia yra dalis tiesos. Bet juk nie
kas miesčionimis negimė, tokiais iš karto 
netapo. Pamažu kaupėsi ir egoizmo, ir 
miesčioniškumo tvarkelis. Bet, matyt, tai 
ne visados norėdavo pastebėti dėstytojai, 
negirdom pro ausis praleisdavo ir komjau
nimo organizaciją, artimi draugai. O štai ir 
rezultatai: dideliame absolventų gėlyne at
sirado ir vienas kitas tuščiažiedis. Iš 76 ab 
solventų pernai 5 numojo ranka į taurią 
gydytojo specialybę ir bevelija tuščiai bas
tytis, nieko neveikdami.

O juk galėjo ir kitaip būti. Juk iš 183 
Kauno medicinos instituto absolventų tik
tai du nedirba pagal savo specialybę. Argi 
visa tai nerodo, kad ir pilnažiędės, ir tuš
čiažiedės gėlės priklauso ir nuo auklėjamo 
darbo

Bet šiems žmonėms šį kartą nepasiseks 
niekam suversti savo kaltės. Su jais ne -kar 
tą buvo kalbėtasi, juos rimtai ir-viešai įspė 
jo ir spauda. Išvados jie nepadarė—tuščia
žiedžiai lieka tuščiažiedžiais. Tad iš viso ar 
verta, kad tuščiažiedžiai nešiotų aukštojo 
mokslo baigimo diplomus? ; ,

S. Bistrickas
Iš Vilniaus „Tiesos“, 1959. III.'25.

(E) Pradėjo išduoti piniginį avansą už 
metų pradžią. Vilniaus radijas balandžio 
15 d. pranešė, kad Ramygalos rajono „Vie
nybės“ kolchozo valdyba „pradėjo išduoti 
kolūkiečiams piniginį avansą 1959 mėtų są 
skaita“. Tai reiškia, kad iki balandžio mėn. 
kolchozininkai šių metų sąskaiton dar ne
buvo gavę nė kapeikos. Ateityje avansas 
bus išmokamas kas du mėnesius. Per pir
muosius du mėnesius už darbadienį skaito
ma po 5 rublius, „Stalino“ vardo kolchoze 
po 4 rublius.

(E) Mokslinio ateizmo pagrindų kursą 
numatoma įvesti Vilniaus Valstybiniame 
pedagoginiame institute. Apskritai numato 
ma sustiprinti būsimų mokytojų ateistinį 
paruošimą. Tam tikslui Vilniuje neseniai 
buvo sušauktas specialus įvairių pareigū
nų pasitarimas. Studentai skatinami atos
togų metu darbininkams ir kolchozinin- 
kams skaityti antireligines paskaitas.

(E) „Lietuvos geležinkelių garvežiai per
tvarkomi, siekiant pakeisti anglis naftos 
kuru“, pranešė Vilniaus radijas balandžio 
15 d. Atskiruose punktuose bus įrengti naf 
tos pumpavimo įrengimai ir bazės skystam 
kurui laikyti.

Jau esame rašę, kad Burmoje sovietų ka 
rinis atstovas Striguinas bandė nusižudyti 
ir buvo jėga išjgabentas į Rusiją.

Tasai filmų artistą Frank Sinatrą labai 
primenąs sovietų pulkininkas 17 metų tu
rėdamas įstojo armijon, dalyvavo kovose 
šio karo metu ir 31 metų amžiaus pakeltas 
pulkininku.

Su užsieniu susigyventi jam teko 1953-5 
metais, kai buvo paskirtas ryšių karininku 
prie amerikiečių armijos į Frankfurtą. 
1957 m. paskirtas į Rangūną, jis skubėjo 
tuojau sueiti į artimesnius ryšius su Bur
moje esančiais vakariečiais. Jį pažinojusių 
vakariečių tvirtinimu, pulkininkas buvo 
žmogus, kuris sugebėjo ir pamatyti ir su
prasti.

Kartais jis pareikšdavęs noro pasikalbė
ti su kareiviais vienas be „tų kitų“. O kar
tą jis nusiskundęs, kad jo dukrai nebuvo 
leista kartu išvažiuoti į užsienį.

Prieš dvejetą savaičių rusų ambasados 
daktarė iškvietė į Striguino butą du bur- 
miečius daktarus. Pulkininkas buvo per
ėmęs miegamųjų vaistų normą. Buvo leista 
jį išgabenti į ligoninę, bet kartu nuvažiavo 
ir du sovietų sargybiniai. Kai ligonis atsi
gavo, jis pradėjo keikti savo sargybinius ir 
Sov. Sąjungą. Kai sargybiniai bandė nu
tildyti jį, tada jis angliškai sušuko: „Aš ne 
su išdavikas. Tai jūs, vyručiai, esate išdavi 
kai. Kalbėkit angliškai, tai visi supras, ką 
jūs norite pasakyti!“ Sumišusias slauges 
jis vis prašė pakviesti Burmos policiją ar 
sujungti jį su armija, nes jis nori apsau
gos, prašė sujungti su karine žvalgyba. 
Slaugės nevykdė jo prašymo. Pavargęs nuo 
šauksmo jis dar bandė kitu būdu paveikti 
slaugės/, Aš turiu 14 metų dukrą Rusijo
je“, sakė jis.

Tąnakt, kai prisnūdo sargybiniai, Stri
guinas pašoko' iš lovos, pasuko į prausyk
lą,'bet ten nėjo, o šoko pro antrojo aukšto 
langą ir,-> skubėdamas per kiemą į vartų 
sargybinius, ėmė šaukti: „Gelbėk, Burmos 
armija! Gelbėk, Burmos armija!“ Burmie-
čiai sargybiniai nesuprato angliškai, o nu- skelbiami nauji, dar didesni.

f“ SeĮitųnioS DIENOS “
RYTŲ VOKIETIJOS VADAI DĖL 
ŽENEVOS

R. Vokietijos min. pirm, pavaduotojas UI 
bricht, kalbėdamas savo komjaunimo su
važiavimui, pažymėjo, kad po Sekminių 
prasidės Ženevoje „labiau realistiniai pasi 
tarimai“, nes Vakarų pasiūlymai tik siun
do vokiečių pilietinį karą. R. Vokietijai pri 
imtinas tik rusų pasiūlymas, kuris vienin
telis rodo atvirą kelią išspręsti Vokietijos 
klausimui. Jei būsią reikalo, tai pakaksią 
ir atskiros Sutarties su R. Vokietija, kuri 
galinti laukti, kol V. Vokietijoje susidarys 
patenkinamos sąlygos susijungti.

ŠVEDŲ PENSIJŲ KLAUSIMAS
Švedijoje tik 1 balso dauguma (115 prieš 

114) buvo priimtas pensijų įstatymas, dėl 
kurio jau buvo plebiscitu atsiklausti kraš
to gyventojai.

Švedų konservatoriai pasiryžę dar iš nau 
jo pradėti kovą prieš tą įstatymą kitų me
tų rinkimuose į parlamentą. Jiems ypač di
delio. rūpesčio kelia tai, kad, sakysim, po 
30 metų pensijų fondą sudarys jau apie 4 
tūkstančiai milijonų svarų, ir jie bus vals
tybės rankose.

DĖL ŠIRDIES OPERACIJŲ
Rusų gydytojas Cenciper „Komsomolska 

ja Pravda“ aprašė britų gydytojų Maskvo
je atliktąsias širdies operacijas. Dirbtinė 
mašina - širdis sugedusi jau pirmosios ope 
racijos metu, ir rusų inžinieriai buvę pa
prašyti skubiai pagaminti naujas dalis.

Mašiną išradęs Dr. Melrose pareiškė, 
kad iš tiesų kai kurios neesminės mašinos 
dalys buvusios sušlubavusios. Jis užsakęs 
iš Londono naujas, ir jos laiku buvo atvež
tos, ir rusų inžinieriai padėjo išardyti ma
šiną ir sudėti naujas dalis.

PRAMONĖS SUVALSTYBINIMO 
KLAUSIMAS INDIJOJE

Indijoje jau paruoštas pramonės tvarky
mo įstatymo projektas. Jame sakoma, kad 
valstybė negalės gerai tvarkyti pramonės, 
kol šalia valstybinės bus dar ir privačios. 
Taigi visa pramonė turėtų būti kontroliuo
jama valstybės, privatiems savininkams ne 
būtų leidžiama be atodairos plėsti savo 
įmones, ir darbininkų priėmimas ar atleidi 
mas nebūtų vykdomas be valstybės val
džios sutikimo.

SOV. SĄJUNGOJ 208 MIL.
GYVENTOJŲ

Šįmetinis gyventojų surašymas rodo, 
kad Sov. Sąjunga turi 208 mil. gyventojų. 
Natūralus metinis prieauglis yra trys su 
puse mil. kas metai.

Lietuvoje yra 2.713.000 gyventojų. 

budę jo .angelai sargai“ pasivijo jį ir nusi
tempė į ligoninę, ten davė raminamųjų 
vaistų ir nusigabeno tada į ambasadą.

Po poros dienų prasidėjo jau istorija ki
to pobūdžio: rusų kova su žurnalistais. Žur 
nalistai bandė su pulkininku pasikalbėti, 
bet dėl to ir prasidėjo muštynės.

NAUJI PAŽADAI VIETOJ NEĮVYKDYTŲ
Praėjo lygiai metai nuo paskelbimo paža 

dų, kas būsią pasiekta 1958 metais pieno 
ir mėsos gamybos srityse. Atėjo kitas bą- 
landis, ir skelbiami kiti pažadai.

Pernai 1958-iems metams buvo žadėta 
pieno ir mėsos gamybą padidinti 40 proc., 
lyginant su 1957 metais. Įvykdyta (jeigu 
tiesa): pieno — 20 proc., mėsos — 15 proc.

Iš 100 ha pernai buvo pažadėta ne ma
žiau kaip 140 cnt pieno, o gauta 122,3 cnt. 
Mėsos žadėta ne mažiau kaip 28 cnt iš 100 
ha, o gauta 23,6. Kiaulienos buvo žadėta 
po 26 cnt iš 100 ha o gauta po 21,6.

Kaip išėjo su karvių pieningumo padidi
nimu, šįmet pasižadėtojai nė nemini. Pa
lyginti galima tik ką žadėjo pernai ir ką 
žada šįmet. Būtent, pernai žadėjo vidutinis 
kai iš kiekvienos kolchozinės ir sovchozi- 
nės "karvės primelžti po 2,282 kilogramus 
pieno, o šįmet žada po 2,270...

Užtat karvių skaičių šįmet žada padidin
ti tiek, kad jų skaičius kolchozuose ir sov- 
chozuose pasiektų 296.000. Tai vis dar ma 
žiaų, negu laikoma karvių privačiuose skly 
peliuose.

Mėsos gamyboje pernai tepadarę 15 pro
centų pažangos, šįmet žada pašokti net 70 
proc. ir gauti 40 cnt skerdienos iš 100 ha 
naudojamos žemės, o pieno .gauti po 175 
cnt iš 100 ha.

Avių (neskaitant privačių) skaičius šį
met pasieksiąs 150.000.

Nors spaudoje neretai esti primenama, 
kad „jeigu įsipareigojai, tai ištesėk“ ta
čiau dėl neištesėtų įsipareigojimų papras
tai nesijaudinama. Tiesiog, praėjus laikui, 
senieji neištesėtieji pažadai neminimi, o

(LNA)

BADAS GRESIA DEMOKRATIJAI
Indijos vyriausybė paskelbė Fordo fondo 

pranešimą, kuriame sakoma, kad Indija, 
neturėdama pakankamai maisto, gali nepa 
jėgti išsaugoti demokratijos.

Pranešime tvirtinama, kad jei Indijoje 
maisto gamyba bus didinama tokiais tem
pais, kaip dabar, tai jo pareikalavimas iki 
1965 metų padidės 25 proc., o tai reiškia 
badą.

RASINIS ĮTEMPIMAS LONDONE 
ATGYJA

Sekminių dienomis Londone, Notting 
Hill rajone, prasidėjo vėl susidūrimai tarp 
baltųjų ir spalvotųjų.

Vienas jamaikietis rastas nužudytas.
Tame rajone vyksta stipri Oswaldo Mos- 

lejaus propaganda.

POLITIKA IR DU BUTELIAI VYNO
Bulgarų laikraštis rašo, kad Sofijos val

diniuose restoranuose valdiniai orkestrai 
vis dar tebegriežia .dekadentiškus“ daly
kus, nepaisydami jokių potvarkių, taisyk
lių, įsakymų ir patvarkymų.

„Bulgaria“ restorano vedėjas dėl to pa
reiškė: „Mes negalime, mokėti orkestrams, 
jei jie nepatraukia lankytojų. Mums paves 
ta tvarkyti užeigines, ir mes esame suinte
resuoti, kad orkestras paveiktų išgerti du 
butelius vyno, o ne vieną“.

„Trud“ laikraštis tokį pasisakymą laiko 
skandalingu, nes dar tik metai tepraėjo 
nuo paskelbimo įstatymo prieš alkoholiz
mą ir labai trumpas laikas nuo XXI parti
jos kongreso, kuriame Chruščiovas pasisa
kė prieš alkoholizmą.

DĖMESYS AFRIKAI
Sovietų radijo transliacijos Afrikai smar 

kiai didinamos. Balandžio mėn. anglų ir 
prancūzų kalbomis buvo transliuojama tik 
po pusvalandį kasdie, o dabar jau po 28 va 
landas kas savaitė. Arabų kalbomis ir per
siškai transliacijų laikas taip pat žymiai 
padidintas.

Gerokai sumažintas transliacijų laikas 
šiaurės Amerikai.

DULLES SILPNĖJA
Buvęs Amerikos valst. sekretorius Dul

les silpnėja, ir jo šeima ir draugai baimina 
si, kad jis gali nebepajėgti jau kovoti su 
liga.

BRITAI TAIP PAT SKRIS I ERDVES
Dėl pinigų stokos susilaikę nuo pastangų 

gaminti ir leisti dirbtinius žemės palydo
vus, britai dabar vis dėlto nusprendė vals
tybės lėšomis remti pastangas rungtyniau
ti erdvėje.
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LIETUVIŠKASIS MĄNCHESTERIS
Visuotinai priimta teigti, kad Manches

ter's yra trečioji savo didumu senųjų at
eivių lietuvių kolonija D. Britanijoje. Gali
mas dalykas, kad taip ir yra, bet taip pat 
be didesnių klaidų būtų tvirtinti, kad Man 
chesteris dėl kolonijos didumo gali eiti var 
žybų su Londonu, jei suimtumėm vienom 
saujon visus pabirusius miestuose ir mies
teliuose tame maždaug tarpe nuo Manches 
terio Cheetham Hill ir Rochdale Road iki 
Liverpoolio. Ten lietuviai kadaise kūrėsi, 
kur tik buvo sunkaus darbo, ypač anglies 
kasyklų, dėl to jų yra ir Earlstown, ir Hay- 
dock, ir St. Helens, ir Block Face, ir Wid- 
nes, visur vis bent po keliasdešimt šeimų.

Gaila, kai kuriose tų vietų senieji baigia 
išmirti, o jaunimas tik prisimena, kad jų 
tėvai buvo lietuviai. Arba kai kurios ir di
dėlesnės kolonijos (sakysim, Liverpoolio) 
neberodo apie save jokio garso, nebepalai- 
ko ryšių ir su kitomis vietovėmis, kur dar 
yra lietuvių.

Kūrimosi pradžia tokia pat, kaip ir ki
tose vietovėse, tik skirtingas išeitasis ke
lias.

Tie, kurie pateko j mažesnius miestus ir 
kaimus, aiškiai turėjo pasirinkti anglies 
kasyklas. Tiems bent aiškus buvo likimas 
ir tam tikra prasme lengvesnis negu kur 
nors kitur. Sunkus darbas, bet, svarbiau-

pat dėl tvarkos nesilaikymo uždarytas Ka
talikų klubas, kurio steigimo data taip pat 
nežinoma.

O 1917 m. gegužės 6 d. kai steigiama šal 
pos draugija, tai ir steigėjais ir pirmosios 
valdybos nariais buvo Pranas Puodžiūnas, 
Jonas Muraška ir Juozas Trečiokas. Pir
mieji du, neseniai abu mirę, buvo ilgame
čiai Manchesterio lietuvių veikėjai, pagal 
savo jėgas organizavę senąją išeiviją, o 
paskui neatitrūkdami dirbę dar ir po 1947 
m., kai kolonijon įsiliejo naujųjų ateivių 
banga (abu už didelius nuopelnus buvo iš
rinkti dabar veikiančio dar Lietuvių Klubo 
garbės nariais).

Šalpos draugija sustabdė savo veiklą, 
kai po pirmojo pasaulinio karo nemaža lie
tuvių iš Manchesterio išsisklaidė — išvaži- 
nėjcTį Ameriką ir Škotiją.

1925 m. suorganizuojamas naujas klu
bas, kurio pirmasis vadovas buvo Rudzevi 
čius. Tasai išsilaikė iki antrojo pasaulinio 
karo. Tuojau po karo jis vėl buvo atgai
vintas iš pradžių samdomoje patalpoje, o 
1959 m. balandžio 18 d. atšvęstas 10 metų 
jubiliejus, kai tas klubas laikosi savuose 
namuose.

Senieji Manchesterio lietuviai ypač suju 
dę veikti buvo tuojau po I pasaulinio karo. 
1920 m. jie norėdami paremti atsistatančių

šia, galimas įveikti ir nemokantiems anglų 
kalbos. O Manches'teryje apsistojusiems 
anglų kalba ir buvo tas kliuvinys, kuris pa 
stojo kelią susirasti geresnį darbą. Kadan
gi mieste buvo įsikūrusių nemaža žydų iš 
Lenkijos ir kitų anuomet rusų imperijai 
priklausančių kraštų, tai lietuvius jie daž
nai už menką atlyginimą priimdavo į savo 
siuvyklas. Su tais būdavo galima bent su
sišnekėti.

Manchesteryje dar ir dabar tebėra gyva 
legenda, kad vienu metu anais senais pir
mųjų ateivių kūrimosi metais ten bandęs 
prasimušti ir vienas lietuvis—tūlas Petrai
tis. Su tuo lietuviu jau buvo lengviausia 
susišnekėti, dėl to Petraičiui netrūko pi
gios darbo jėgos, ir jo siuvykla kurį laiką 
gražiai augusi. Tik jį ir visus jo sugebėji
mus pražudęs lietuviškas palinkimas: 
smuklėje pasirodyti dideliu vyru. Jis il
giau pasėdėdavęs smuklėje tik savaitga
liais,, bet namo būtinai grįždavęs važiuotas 
ir būtinai baltu arkliu!

Dar ir šiandien iš senųjų kai kas i turi 
krautuvėlę, kai kas siuvyklėlę, bet tik vie
nui vienas Jonas Muraška, atrodo, šiek 
tiek rimčiau prasigyveno (dabar jau mi
ręs) — įsitaisė siuvyklą, parduotuvių, gy
venamųjų namų, bet ir tai ne ypatingais 
biznieriškais talentais ar sugebėjimais, o 
vien tik nepaprastu darbštumu ir taupu
mu: . i ' <■

Iki 19 amžiaus galo kaip tik ir vyko dau 
. giancia. Icūrlmacic. .—B.ūximooi, voikloo dar 
nematyti. Jei minimos kai kurios pavardės, 
kaip čerčinsko, Pupkio, Strungio, tai tik 
dėl to, kad jos kieno nors dar atsimena
mos, bet tai nesiejama su kuria nors veik
la. O pirmasis žinomas visuomeninio buri 
mosi faktas yra Vytauto vardo klubo už
darymas 1915 metais už nesilaikymą val
džios nustatytų taisyklių. Kol kas nėra dar 
išaiškinta^ kada tas klubas buvo įsteigtas.

Atrodo, tik dėl to, kad bloga ilgiau išlie
ka atmintyje, žinoma vėl, kad 1917 m. taip

nepriklausomą Lietuvą, buvo įsteigę Lietu 
vai remti komitetą, pirmininkaujamą J. 
Rudzevičiaus, kuriame sekretoriaus parei
gas ėjo P. Slivinskas, o kasininko P. Puo
džiūnas. Pačiu svarbiausiu savo uždaviniu 
tas komitetas laikė aukų rinkimą Lietu
vai. Surinkę pirmuosius 35 svarus, jie sku
bėjo įduoti žmogui, kad tasai nuvežtų. De
ja, jų auka Lietuvai buvo tarpininko pasi
savinta. Vėl surinkę 64 svarus (anuo metu 
tai buvo lygu 3200 litu),, komiteto nariai 
buvo jau atsargesni —kreipėsi jie į Lietu
vos ministerį Londone Bizauską ir per jį 
nusiuntė Lietuvai.

Glasgowas ir Londonas žymiai laiminges 
ni buvo už Manchester; ir tuo, kad ten į 
lietuviškumo palaikymą anksčiau įsijungė 
lietuviai kunigai. Manchesteriškiai bažny
čioje glaudėsi prie lenkų. 1904 m. kartu.su 
lenkais ir ukrainiečiais jie bendromis pa
jėgomis buvo įsitaisę koplyčią, prie kurios 
buvo ir bendras visoms toms trims tauty
bėms klubas. Kai jau ta vieta pasirodė per 
ankšta, po I pasaulinio karo visų buvo nu
pirkta nauja bažnyčia (ir pavadintą, lietu
viams ir lenkams bendro šventojo Kazimie 
ro vardu). Bet apie tą patį laiką prasidėjo 
ir nesantaika, kurią, aišku, gilino įtempti 
Lietuvos - Lenkijos santykiai. Ta nesantai
ka nuėjo tiek toli, kad besivaidijančios pu
sės nebepajėgė jau mokėti bažnyčiai pirkti 
pasidarytų skolų, ir dėl. to vyskupas'bažny 
čią uždarė >1934 m. - , •

Bet -tuo metu manchesteriškiams lietu
viams jau dažniau pasisekdavo atsikviesti 
lietuvį kunigą. Jų tame mieste yra buvę 
net keli (kun. Tlys, prėl. Ladyga, kun. Ge
čys, kun. Slavinas, kun. Staškūnas) iš eilės 
iki dabarties laikų.

Ilgų metų bendravimas su lenkais, atro
do, buvo padaręs stiprios įtakos, kuri da
bar jau yra išgaravusi. Bet ji buvo reikš
minga nepriklausomai Lietuvai kuriantis,

o tik lietuviai; Senu jpratimu-daugelis tebe 
buvo lenkų parapijinėje bendruomenėje. 
Dėl to tiems kolonijos judintojams ir Lie
tuvos reikalo propagandininkams teko 
šauktis net J. Šliūpo talkos. Iki tol ir ang
liškoji visuomenė neskyrė lietuvio nuo len 
ko. Šliūpas atsivežė literatūros, skaitė pa
skaitas, lankė žymesniuosius miesto parei
gūnus, visur keldamas Lietuvos vardą. To
ji propaganda padėjo ir saviesiems atsi
traukti nuo lenkų: jei jau čia taip visi kal
ba ir garsina, tai ir juose stipriau sujudo 
pasididžiavimas lietuviškumu.

Nepriklausomosios Lietuvos laikais buvo 
palaikomi glaudūs ryšiai su kraštu. Jei iš 
pradžių tik kai kurie lietuviai parvažiuoda 
vo aplankyti Lietuvos, tai vėliau, ypač 
ėmus veikti Draugijai Užsienio Lietuviams 
Remti, tas ryšys sustiprėjo, ir net ekskursi 
jos keliaudavo į Lietuvą. Paskutiniaisiais 
Lietuvos nepriklausomybės metais čia bu
vo įsikūręs ekonominių organizacijų atsto
vas Pr. Šveikauskas ,ir vietos lietuviams 
būdavo minėtinas įvykis, kai į miestą su 
lietuviškais gaminiais atplaukdavo lietu
viškas laivas.
Ryšys su Lietuva davė Manchesterio lietu 
viams ir biblioteką, kurioje ir šiandien dar 
yra prieškarinių knygų. Tai, atrodo, taip 
pat vis DULR rūpesčio dėka. Bibliotekos

kai manchesteriškiai veikėjai bandė savąją 
koloniją įsąmoninti, kad jie nėra kas nors,

ras apnaikino ją. Kai reikėjo kraustytis iš 
patalpos, klubu rūpinęsis asmuo nesugal
vojo jokios rimtesnės išeities, kai išparduo 
ti spintas su visomis knygomis. O kas liko, 
tai kažkurio dar šviesaus žmogaus pastan
gomis.

Baigiant reikėtų pažymėti dar vieną bū 
dingą dalyką, kad didžiuma Manchestery- 
je atsidūrusių senųjų išeivių vis yra iš Už 
nemunės apskričių. Ne nuo Panevėžio, Bir 
žų, Zarasų ar Šiaulių, bet vis nuo Mari
jampolės, Vilkaviškio, Šakių, Kudirkos 
Naumiesčio. Gal dar ir būtų galima išaiš
kinti, kodėl taip atsitiko: ar čia viską lėmė 
sienos artumas^ ar dar ir tai, kad pagal įsi 
galėjusią tradiciją kitaip buvo tvarkomas 
žemės ūkis. '

Senoji tų lietuvių karta yra išlaikiusi ir 
būdingą atsineštinę kalbą. Ta jų kalba, 
stipriai primaišyta anglicizmų, tebėra vis 
tokia pat, kokią jie išsivežė iš namų prieš 
keliasdešimt metų, ir iš dalies galėtų būti 
geras šaltinis tyrinėtojui.

O jeigu prašalaičiui tektų kada nors už
sukti į Manchester; ir jis turėtų laiko pa
klaidžioti Cheetham Hill rajone ir greti
mose apylinkėse, tai jis ten užtiks ne tik 
lietuviškai mokančių ar bent keletą žodžių 
žinančių žydų bet jų parduotuvėse galės 
gauti tos tikrosios juodos raugintos duonos 
ir raugintų kopūstų. Vieni tų žydų taip pat 
yra kilę iš Lietuvos, o kiti jau ilgus metus 
yra pratę aptarnauti rytų išeivius, tarp jų

jau būta nemažos, bet šis paskutinysis ka-ir lietuvius. K. B.
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MARIA KARESKA
Lietuvaitė dainininkė, kurios mes dar 

nebuvome pastebėję
Amerikos lietuvių spauda mėgsta nema

žus reportažus apie lietuviškos kilmės fil
mų žvaigždes. Kai tokių pritrūksta tai kar 
tais kurios nors žvaigždės lietuviškumas 
net ir iš piršto išlaužiamas ir sukuriamos 
istorijos apie garsius žmones, kurie „laiki
na kopūstus“.

Gegužės 7 d. Londono Wigmore Hall dai 
navo tikra, o ne dirbtinė lietuvaitė — sop
ranas Maria Kareska - Karečkaitė. Kaip 
programoje buvo* parašyta, ji yra gimusi 
Lietuvoje, augusi Brazilijoje. Koncertavusi 
Rio de Janeiro, San Paulo, Montevideo ir 
Buenos Aires, ji susidarė sau dainininkės 
vardą Pietų Amerikoje. Savo gyvenamaja
me krašte ji yra įdainavusi daug plokšte
lių ir dainavusi su žymiais simfoniniais or
kestrais. Kompozitorius Ermani Braga pasi 
rinko ją pristatyti lotyniškajai Amerikai 
jo sukurtąsias dainas, laikydamas ją ge
riausia tų dainų išpildytoja.

Keletą metų dainininkė yra gyvenusi Eu 
ropoję, o 1954 m. koncertavo Paryžiuje. 
Taip pat yra dainavusi prancūzų radijui 
BBC, Monte Karlo operoje. Čia ji įdainavo 
20 Šopeno dainų į plokšteles.

Londoniškiame koncerte ji dainavo Scar 
ląttį, Mozartą, Šopeną, Faurę, Nin, Bragą 
ir kt.

Britų spauda, ypač didžioji yra šykšti 
pagyroms, bet gegužės 8 d. „The Times“

(E) Iš Lietuvos tik per Maskvą. Iš vieno 
„Tiesos“ pranešimo galima išskaityti, kad 
pasikalbėjimai tarp Lietuvos ir Berlyno 
vyksta — per Maskvą. Kodėl būtinai per
Maskvą, o ne tiesiai, tai sovietinė paslap
tis.'

U/

Keliai veda į Romą

EKMADIENIO 
iRuvĮČiA-i;

— O Roma! mano tėviške! širdies našlai
čiai turi žvelgti į Tave! — taip rašė anglų 
lordas Byronas savo poemoje „Childe Ha
rold“. Roma — Katalikų Bažnyčia visus 
kviečia geriau pažinti jos mokymą, teikia
mus Sakramentus, pilnutinį krikščionišką 
gyvenimą. Katalikų Bažnyčios pažinimas 
kokia ji iš tikrųjų yra, o ne tokia, kokia ka 
rikatūrose rodo jos priešai, sukelia jai pa
garbą ir meilę. Daugelio knygų autorius 
John L. Stodard išreiškė visų konvertitų 
patirtį, kada jis rašė: „Katalikų Bažnyčia 
man suteikė tvarką vietoje pakrikimo, tik
rumą vietoje abejonių, saulės šviesos vie
toje tamsos“. Štai vėl pora naujų konver
titų.

Dr. Tomas A. Brady — istorijos profeso
rius ir Missouri universiteto Amerikoje vi- 
cerektorius, keturių sūnų ir keturių duktė 
rų tėvas, 1947 m buvo priimtas į Romos 
Katalikų Bažnyčią. Jis buvo vedęs žmoną 
katalikę ir po vestuvių ją palydėdavo sek

paskyrė jai apie 30 eilučių, pagirdamas už 
tai, kad programai pasirinko ne sunkias 
arijas, taip pat jos patrauklų dainavimą 
(laikraštis tik nepatenkintas, kad Šopeną 
dainavo originalia kalba). Paminėjo ir jos 
lietuvišką kilmę.

VYTAUTO MAČERNIO POEZIJA
Šiemet spalio 7 d. sukanka 15 metų, kai 

Lietuvoje žuvo poetas Vytautas Mačernis, 
viena ryškiausių savo literatūrinės kartos 
asmenybių.

Karų ir pirmųjų okupacijų metais Vy
tauto Mačernio kūryba nebesuspėta išleisti 
atskiromis knygomis. Tik po rašytojo mir
ties, 1947 metais, Romoje teišspausdinta ne 
didelė dalis jo poetinio palikimo bendru 
„Vizijų“ vardu. Pačioje tėvynėje visais po
kario metais ir ligi šiol krikščioniško - hu
manistinio mąstymo kupina Mačernio po
ezija okupantų nebeleidžiama skelbti.

Tad minint 15 metų sukaktį nuo poeto 
tragiškos mirties, laisvajame pasaulyje da 
bar išleidžiamas vienoje knygoje pilnas V. 
Mačernio poezijos rinkinys. Leidinį redaga 
vo Kazys Bradūnas. Knygos įvadą parašė 
Alf. Nyka-Niliūnas. Medžio graviūromis 
iliustravo dail. Paulius Augius. Leidėjas— 
poeto bendraamžis bičiulis med. dr. Albi
nas Šmulkštys. Spausdina M. Morkūno 
spaustuvė Čikagoje.

Tai bus didelio formato apie 300 psl. 
puošni knyga, apimanti Vytauto Mačernio 
Vizijų ciklą, Metų sonetus, gausius pavie
nius eilėraščius ir nebaigtas poemas.

Pamaldos
CORBY — šį Švenč. Trejybės sekmadienį

— gegužės 24 d., 12 vai., Our Lady bažn., 
Occupation Road.

y
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madieniais į bažnyčią. „Dar mokykloje, ra 
šo profesorius, buvau išmokęs lotynų kalbą 
ir džiaugiausi suradęs, kad Katalikų Bažny 
čioje šv. Mišios buvo laikomos klasine lo-
tynų kalba. Pradėjau dar labiau domėtis. 
Visų pirma čia buvau susidomavęs tik K- 
turginėm apeigom, kaip mokslo šaka. Jei 
kurį sekmadienį nebūdavau Mišiose, jaus
davau kažko brangaus nustojęs. Kiekvie
nas Mišių žodis, kiekvienas veiksmas pra
dėjo į mane prasmingai kalbėti. Mišios ma
ne visiškai pakeitė. Čia aš suradau Dievą. 
Tai nebuvo staiga, kaip Šv. Povilo atsiver
timas. Aš jau buvau 25 m. universiteto pro 
fesorium, bet ir šimto metų studijavimo 
man nebūtų užtekę Dievo suradimui. Aš ž 
nau, kad kažkas už mane meldėsi ir Dievo 
malonė man buvo suteikta. Taip ir visose 
kitose mišriose šeimose, jei žmona, ar vy
ras, ar vaikai melsis ir dar parūpins katali 
kiškų knygučių. Tada daug žmonių bus : 
vesti į Kristaus įsteigtąją Bažnyčią. Tada 
daug žmonių bus atvesti į Kristaus įsteigtą 
ją Bažnyčią, nes yra daug atsiskyrusių nuo 
Katalikų Bažnyčios, kurie beveik visiškai 
blogai apie ją informuoti“.

Dr. Bella V. Dodd—politinių mokslų pro 
fesorė ir juristė, daugelį metų buvo viena 
Amerikos komunistų partijos vadų. Nusivy 
lusi komunizmu, viešai nutraukė su parti
ja ryšius ir vyskupas Fulton Sheen 1952 m. 
ją apkrikštijo ir priėmė į Bažnyčią. Ją ypa 
tingai paveikė Rusijos bolševikų daromos 
žmonių žudynės, kilo daug klausimų, kam 
pagaliau žmogus gyvena, koks jo tikslas, 
bet niekas iš komunistų vadų negalėjo jai 
duoti atsakymo, kuris ją patenkintų. Pra
dėjo melstis, lankyti bažnyčią ir surado gy 
venimo prasmę ir laimę. „Mano pačios ir 
mano draugų maldos buvo išklausytos. Pa 
sirodė kelias, kuris mane tiesiai vedė prie 
Krikštyklos, kuri atleidžia nuodėmes ir su
teikia naują gyvenimą. Nuo šiol Dievui aš
tarnausiu per visas savo gyvenimo die
nas“. Kun. P. D.

J. PAUKŠTELIS

Pabudimas
Šį J. Paukštelio romano I tomą išsispaus 

dino tarybinis Lietuvos žurnalas „Pergalė“ 
savo 1959 m. pirmuosiuose trijuose nume
riuose.

Atsiprašydami mums nepasiekiamą auto 
rių, kad nesame prašę jo leidimo, vis dėlto 
ryžtamės persispausdinti kai kurias to ro
mano ištraukas — supažindinti savo skaity 
tojus su jo vaizduojamuoju kaimo gyveni
mu ir žmonėmis.

Romane vaizduojamas nepriklausomosios 
Lietuvos kaimas.

RYTAS
Pamiškėj, siaurame pūdymų ruože, arė 

berniokas. Tiesus, žvalus, šviesiaplaukis; 
metų jam ne daugiau kaip devyniolika. 
Dar patrauk, sarti, dar patrauk! — timpte
lėjo vadeles. — Sušilęs ne tik tu, sušilęs 
ir aš. Ką padarysi, vyreli — tokia jau mū
sų duona!

Sartis didelis, apkaulus, grobkaulius 
kaip armonikos klavišus galėtum suskaity
ti — traukė įsirėžęs, tankiai mindamas; šq- 
nai įkritę, garuoja. Nuo arimo kilo lengvas 
dūmelis, sklido drėgnas žemės kvapas,, ku
rį pajutęs ne tik artojas tarsi naujos jėgos 
pasigauna, bet ir kiekvienas žemę mylintis.

Kvepėjo ir miškas, gausių saulės spindu
lių atgaivintas. Bet viską nustelbė paukš
telių giesmė. Jau tokia garsų verdenė, taip 
kaskart vis naujomis srovėmis veržėsi, tvi 
no, kad norėjos klausyti ir klausyti. Pro 
miško kraštą,, žibėdama ir tviskėdama, lyg 
rasoj visa išsipraususi, linksma ir skaisti 
kilo saulė. Laukai buvo pilni skaidrumo; 
žiedų vainikais margavo pievos, lankos, pa 
miškės. Ryto džiaugsme skendo visa; jis ki 
lo, veržėsi, nebetilpo — liejosi per kraštus.

Berniokas spaudė plūgo rankenas že
myn, nes žagrė ne taip giliai kabintų —sar 
Čiui lengviau būtų, žiūrėjo pro arklio galvų 

į laukų lygumas, į susigūžusias Sausgailių 
sklypininkų lūšneles, į palšą vieškelio juos 
tą — ji nusidriekė tiesiai į rytus, kur Pa- 
sraujo apskrities miestas —.ir akyse jam 
atsistojo mergaitė. Jau ne kartą, pasižiū
rėjus į tą kelią, ji atsistojo. Aukšta, laiba, 
tamsios garbanos ant pečių krenta, o lūpų 
kampučiuose švelni šypsena. Nė viena so
džiaus mergaitė taip nesišypso!

Tai buvo prieš porą savaičių. Sekmadie
nio pavakare keliuku ėjo jis iš tėvų. Ir 
staiga už nugaros dviračio skambutis. Ne
spėjo nė atsigręžt;, kaip pro šalį švystelėjo 
mergaitė su raudona suknele ir — tiesiog 
į griovį. Dviratis ant viršaus, ji apačioj. Ro 
dėsi, ir gulės taip prislėgta, vieną ranką po 
savim pasibrukusi. Šoko gelbėti — nu
trauks dviratį, padės atsikelti, bet, vienas 
akimirksnis, štai ji jau ant griovio krašto, 
taisosi drabužius .pasižiūri į jį ir nusišypso 
švelniai, tik tik lūpų kampučiais. Jis žai
biškai čiumpa už dviračio, pastato jį ant 
griovio krašto, stums prie jos — nesisuka. 
Koks čia dabar biesas! Apžiūri — ratas 
perlenktas.

— Ratą perlenkėte.
— O kas kaltas? Ėjote priešais — užsi

žiopsojau ir įvirtau. Dabar turite jį šutai-, 
syti.

Ir žiūrėdama vėl nusišypsojo.
Jis suėmė abiem rankom už persimetu- 

sio rato, suspaudė iš visų jėgų, kad net gys 
los ant rankų išsivertė —ratas ir atitiestas.

— Iš tikrųjų, koks jūs stiprus!
Tai pasakiusi, net pečiais truktelėjo. Ir 

tas truktelėjimas, ir jos balsas, ir... jam 
kažkur lyg nuėjo, ir pasiliko jame. Pasuko 
smarkiai ratą — rieda net zvimbdamas. 
Taip — dabar gerai! Pristūmė dviratį.

— Prašau.
— Širdingai ačiū.
Ji sėdo ir nuplevėsavo raudona kaip 

aguona. Likosi tik dvelkimas, tartum nuo 
darželio lęųkonijų.

Norėjosi jai ką nors pasakyti, bet — šu
nys žino! — burna buvo tarytum užsiūta... 
E-ee! Vakare iš Pimpienės sužinojo, kad 
pas Morkų dviračiu atvažiavusi Morkuvie- 
nės brolio duktė. Jau tokia graži tokia liek 
na — kaip nendrė! Sako—mokslą einanti... 
Ką čia kalbėti — miesto žmogus, tai ne so
džiaus!.. Vakarienę pavalgęs, praėjo jis pro 
Morkaus kiemą. Žinoma, nežiūrėdamas į 
trobos langus, bet... gal gi netyčia ji kaip 
nors!.. Grįžo pakluonėmis. Sustojęs ties so
dyba, už apynių, pasiklausė, pasižiūrėjo. 
Ir nei nueidamas, nei grįždamas jos nepa
matė. Tik Zagra kieme lojo.

„Koks jūs stiprus“! — dabar pakartojo 
jos žodžius.*Jūs!.. Jam dar niekas nesakė 
„Jūs“! Atsiduso.

Vėl paspaudė plūgo rankenas, kad žag
rė ne taip giliai lįstų —kad artųsi greičiau. 
Šunys žino! Norėjosi uždainuoti — paleisti 
džiaugsmą išilgai lauko. Tik tas pempės 
klykavimas! Užlauš sparnus, siūstelės tau 
visai pagal galvą ir taip skausmingai su
klykia, kad net per širdį eina.

— Na, ko tu, ko tu, vargdiene? —pakal
bino pempę. — Aš tavo lizdo neužarsiu, ne 
bijok, ir tavo vaikų negaudysiu, — ko tu 
skundies?

Tuo tarpu sartis, matyt, pamanęs, kad 
jam sakoma, staiga sustojo, ir nė krust, — 
glvą nunarino, šonai baigė įkristi, pūtuoja, 
dūsauja.

— Nebeišgali, sarti? Matau, kad nebeiš
gali. Na, atsipūsk truputį atsipūsk. Aš tau 
ir pavalkus atleisiu, kad pečiai ne taip 
kaistų.

Apsuko ant plūgo vadeles, pavalkus at
leido, patraukė juos nuo pečių.

Mat, sušilęs, net ausys šlapios! Nusika
mavai, sarti. Ir pilvas tuščias — ermiderį 
kelia. Kada ir bus tau, vargdieni, leng
viau? Kažin ar bebus? Gal greičiau užkas 
tave Pempė kur už daržinės, užvers žemė
mis ir...

Dar karčius pakasė, patapšnojo delnu 
per sušilusį kaklą ir krito aukštielninkas į 
vagą čia pat, po sarčio snukiu.

Koks jūs stiprus! — nusišiepė. Na, ne vi
sai sliekas, Malūne su dviem rugių centne 

riais į antrą aukštą užlekia. Juzis su Ado- 
liu taip pat užlekia, o Ignas ne — vėjo 
trūksta. Ir atrodo ne visai viesulų sulaužy 
tas — tik gal ūselius reiktų užleisti, — ir 
pačirškia ne taip jau prastai. Merginos sa
ko, kad — Valentas labai labai gražiai dai
nuoja. Tegul būna ir taip.

Bet svarbiausia, kad vis dėlto jis... ir 
prasitrynęs šiek tiek — knygų kokį pusšim 
tį pervaręs. Smagu juk, kai žmogus kiek 
prasitrini... aplink tau lyg šviesiau.

Greitai pakilo, nuėjo į vidurį arimo, pasi 
ėmė ten numestą švarką, sugrįžo, išėmė iš 
kišenės seną, apsitrynusiais viršeliais kny
gą: štai! Paskaitęs sužinai ir apie kalnus, 
ir kur kokie žmonės gyvena.

Vėl atvirto į vagą, sklaidė lapus, žiūri
nėjo. Bet akyse ir vėl toji... Stovi ant grio
vio krašto, šypsosi... Kas tai gali būti, kad 
visos inteligentės, mokytos, tokios... kaž
kokios kitoniškos... Jos ir eina rodos, ki
taip, ir kalba kitaip, ir žiūri kitaip. Eina 
švelniai, kalba švelniai, žiūri švelniai, o 
šypsosi... tik lūpų kampučiais... Mokslas 
žmogų vis dėlto pakeičia. Labai pakeičia!

Ir akimirkai nuklydo jo mintys, kada ir 
jis mokėsi. Na, taip, mokėsi! Galvijus ga
nant žvirgždžiūnuose pas Juodkazį. Jonytė 
buvo tokia smulki... tamsiais plaukučiais, 
tamsiais antakučiais — kaip kregždė. Į mo 
kyklą eidavo gražiau apsirengusi ir pinti
nę su knygomis vilkdavo kone žeme.

Jonytė atbėgdavo pas jį į lauką, atsineš
davo elementorių ir, šalia atsisėdusi, moky 
davo jį — vedžiodavo pirščiuku: čia — a, 
čia — b, čia — c. Dabar pakartok, čia —a 
čia — b, čia — c, — kartodavo jis. Ir be
matant išmoko. Paskui slebizuoti, skaityti 
pradėjo. Smagu būdavo!

Bet Jonytė ir šiaip dažnai atbėgdavo, 
kur jis gano. Jiedu paupy darydavo ante
les iš maldrų ir leisdavo jasa pavandeniu, 
skindavo vilkuodeges arba susėdę abu sa
kydavo pasakas apie karalaitę. ....Turėjo 
karalius karalaitę! No — toji karalaitė bu
vo labai graži. No —ji mylėjo paprastą ber 
nelį — kareivėlį. No — ir supyko karalius, 
kad ji myli paprastą kareivėlį... no —ir lie 
pė tam kąręivėliui nukirsti galvą. No — 

ir nukirto tam kareivėliui galvą. O karatai 
tė verkė, verkė ir numirė“.

Jiedu labai gailėjo „vargšės karalaitės“ 
ir vienądien nutarė ją , palaidoti“. Supylė 
kalnelį, apsodino jį sodu (apkaišė šaltekš
nio šakomis), iškasė vidury kalnelio duobę 
ir lydėjo „giedodami“. Karalaitės karstas 
buvo degtukų dėžutg, o karalaitė — lapely 
suvyniotas degtukas. Ir kada jie labai gai- 
lėdami (Jonytė „verkė“), leido karalaitės 
karstą į duobę, jis pajuto, kaip į jo gūbrį 
įsikibo kieta it geležinė ranka ir kaip kita 
ranka su , išrautais nuo karalaitės kapo so 
do medžiais“ ėmė čaižyti jį, kur pakliūva: 
e-e, rakali, kur tavo galvijai? —/ kriokė 
Juodkazis. — Kur galvijai, aš klausiu?!..— 
Pusėtinai jį tada privanojo — nebuvo nė 
vienos vietos kūne, kur neskaudėtų. Ir nuo 
tos dienos baigėsi jo draugystė su Jonytė. 
Ji dabar, sako, jau Kaune — į universitetą 
įstojusi. E-ech, Jonytė! Kažin ar ji bepažin 
tų, jį sutikusi?

Visa tai lyg pievų kvapsnis. Tikrai lyg 
pievų kvapsnis, stipresniam vėjui papūtus. 
Bet dabar! Dabar šitoji... jos ir šypsojima- 
sis, ir balsas. Ko gi reiktų, jei jis būtų bent 
kiek mokytas — jei galėtų — na... su ja... 
nebūtų burna užsiūta... Tada... Nors gerai, 
kad šventadieniškais drabužiais tądien bu
vo apsivilkęs! Ką ji būtų pamaniusi, jei jis 
kaip dabar... Marškiniai šuns neperkan
dami, kelnės — kaip sijonai — grūdų cent
neris sutilptų... „

— Matai, sarti!.. — žvilgterėjo į arklį ir 
pašoko.

— Ar padūko! Užsižiopsojom, sarti, visai 
užsižiopsojom! Žiūrėk, saulė jau kur...

Pripuolęs surišo sąmatą, karčius iš po pa 
valkų ištraukė atsuko vadeles ir griebė už 
plūgelio.

— No, sarti!.. Šitą gabalą turime suarti. 
Dar tik kelios vagos. O tada kylame pusry
čių. Bet vos pradėjus arti, nuo kelio storas 
vyriškio balsas:

— E-ei, ko ten besikėzoji — jojam pus
ryčių!

— Dar anksti!
— Ką čia anksti? Vis tiek Pimpienė už 

tai tau sviesto ant duonos neužteps.

2

kartu.su


Nr. 21. (561) 1959. V. 21 EUROPOS LIETUVIS

Europos Lietuviu Kronika
LONDONAS WOLVERHAMPTON AS LAIŠKAS IŠ CIKAQOS

LIETUVIŲ POEZIJOS GRAŽIAUSIAS 
ŽIEDAS

Gegužės 16 d. susirinko būrelis londonie- 
čių pasiklausyti Maironio kūrybos ir tuo 
pagerbti tą didįjį mūsų tautos dainių. Kon
certą atidarė ir vėliau vadovavo vakaro 
programai P. Bulaitis. Paskaitą „Maironis 
ir Lietuva“ skaitė kun. P. Dauknys. Prele
gentas kruopščiai paruoštoje paskaitoje su 
pažindino dalyvius su Maironio kūryba, jo 
gyvenimu ir nuveiktais darbais. Visa pa
skaita buvo paįvairinta Maironio patrioti
nių dainų posmais.

Meninėj daly suskambėjo scenoje du 
Maironio eilėraščiai. L. Petrikonienė pade
klamavo eilėraštį , Viltis“, o J. Alkis — „Či 
činską“. Solistas J. Černius padainavo solo 
Kačanausko „Gedumas“ ir Bandelio „Lar
go“. Pabaigai Londono Bažnytinis choras, 
vadovaujamas V. Mąmaičio, sudainavo. 6 
dainas. Viena jų Kavecko dabar Lietuvoje 
sukurta lyrinė daina „Susitikt tave norė
čiau1^ buvo, išpildyta su solistu. Solo daina 
vo mūsų švelniabalsis dainininkas J. Alkis.

Vakarą - koncertą surengė Londono Baž 
nytinis choras. Programa buvo išpildyta ge 
rai, ir pobūviui parinktas tinkamas laikas 
— Sekminių išvakarės: Sekminės jau iš se 
novės yra žinomus kaip dainų ir linksmy
bių šventė. Tik, gaila, mažai atsilankė tau
tiečių. V.V.

SEKMINĖS SODYBOJE
Seniesiems išeiviams pagerbti ruoštasis 

Sekminių suvažiavimas Lietuvių Sodyboje 
praėjo iškiliai.

Plačiau parašysime kitame laikraščio 
numeryje.

ŠIAPUS UŽDANGOS
Londono Vaidilos aktoriai birželio 7 d. 

žengia į sceną su Vytauto Alanto trijų 
veiksmų komedija

„ŠIAPUS UŽDANGOS“.
Kas vyksta scenoje anapus uždangos — 

dažnai matėme. Bet kas vyksta šiapus už
dangos, atrodo, ar ne pirmą tik kartą teks

Vėl nauja šeima
Anglijoje lietuvaičių tikras badas. Jei jų 

iš kur atvažiuotų, tai pirmąją savaitę jau 
būtų bent šimtas šaunių vestuvių. Tokia 
laimė — grynai lietuviškos vestuvės, mū
sų kolonijoje savaitės bėgyje jau antros. 
Sekminių II d. iš Londono atvykęs koloni
jos kapelionas Šv. Petro parapijos bažny
čioje Moterystės Sakramentu sujungė , Eu
ropos Lietuvio“ prenumeratorių Juozą Čer
kesą su Terese Mikalauskaite. Jungtuvių 
liudininkais buvo p.p. Karnilavičiai, kurie 
jauniesiems vestuvių vaišes suruošė savo 
erdviuose namuose, esančiuose prie pui
kios miesto žaliuojančios aikštės. Malonu 
paminėti, kad jaunavedys Juozas vestuvių 
proga atnaujino ryšį su DBLS ir užsimokė
jo nario metinį mokestį. Gražu, kad tokio
mis progomis pasikviečiamas savas kuni
gas ir bažnytinės apeigos vyksta gimtąja 
ir gražiąja lietuvių kalba. Patriotais turi
me būti visi, visur ir visada! Koresp.

SPORTAS

Rungtynėse su Wolverhamptpno klubu 
lygos varžyboms už Viltį žaidė B. Viliūnas, 
V. Karnilavičius, A. Kietavičius, J. Bur- 
don. F. Wilde, J Macnally, V. Kelmistrai- 
tis. Viltis pradėjo gražiai ir .po keleto pra
ėjimų prispaudė priešą. Antrame kėlinyje 
Viltis neteko vieno žaidėjo, o antrasis gynė 
jas turėjo palikti aikštę dėl sužeisto piršto. 
Išnaudodamas silpną gynimą, Wolverhamp 
tono klubas padaro visą eilę lengvų meti
mų. Viltis pralaimėjo 49:26 (21:18).

Viltis gali geriau žaisti, bet nėlankymas 
treniruočių matyti metimuose, kai prame- 
tama net prie pat krepšio, pasūočių netiks
lumas, nereikalingų .figūrų“ darymas ir 
net taisyklių nepaisymas.

Taigi tektų susiimti ir padirbėti, jei no
rima kitais metais dalyvauti lygoje kaip 
komanda.

.Už Viltį taškus pelnė: Viliūnas —10; Kel 
mistraitis — 8; Karnilavičius — 6; Burden 
— 2. Viltis turi dar žaisti trejas rungtynes 
lygoje ir visą eilę draugiškų.

LIETUVIŠKIEJI AVILIAI
Parašyti apie Čikagos lietuvių organiza

cijas ir visuomeninę veiklą, atrodo, turėtų 
būti nesunku. Pradėjus tačiau paaiškėja, 
kad tas nepaprastas veiklos .išsišakojimas, 
tas organizacijų, darbų, veikėjų gausumas 
padaro šį uždavinį labai ir labai sunkų.

Pasistengsiu bent trumpais žodžiais pa
minėti tuos svarbiausius Čikagos lietuviš
kuosius susibūrimus, kuriuose vyksta nuo
latinis, nenutraukiamas lietuviškas darbas.

Suprasdami laisvosios spaudos reikšmę 
mūsų, išeivių,, gyvenime, turėtume pradėti 
ilgą virtinę, pakalbėdami apie lietuviškus 
Čikagos laikraščius. Pirmoje eilėje du di
dieji dienraščiai: „Naujienos“ ir „Drau
gas“. „Naujienos“ — socialistinės krypties, 
gyvas, patriotinis ir nepaprastai kovingai 
nusiteikęs dienraštis. Dienraščio forma jis 
išeina jau nuo 1914 m. Leidėjai praeityje 
turėjo daug sunkumų su energingais komu 
nistų veikėjais, kurie, žūt būt, norėjo per
imti „Naujienas“ į savo rankas ir tvarkyti 
jas savo nuožiūra. Nepasiduota, laimėta, ir 
laikraštis išliko demokratinėse'rankose, li
ko gyvas lietuviškoms problemoms ir per 
savo ilgą amžių didelei Amerikos lietuvių 
daliai buvo (ir tebėra) politine, kultūrine 
ir visuomenine mokykla.

Tą patį 'galima pasakyti ir apie kitą, jau • 
kitokios dvasios ir krypties lietuvių dien
raštį „Draugą“. Jis leidžiamas- Tėvų Mari
jonų jau nuo 1918 m., yra grynai katalikiš 
kos pasaulėžiūros ir turi daug puikių bend 
radarbių ne tik .Amerikoje, bet ir visame 
pasaulyje. „Draugas“ šiandien ar tik ir ne
bus pats stipriaušfes ir didžiausias lietu
viškas dienraštis. Jame atsispindi visi mū
sų tautos reikalai ir problemos, ir jis skai
tomas ne tik Amerikos lietuvių, bet ir visa 
me laisvajame .pasaulyje. . -■

Yra dar vienas dienraštis, bet prie jo ne
sinorėtų ilgiau sustoti, nes tai maskoliškos 
dvasios „Vilnis“. Negalima tačiau nepami
nėti savaitraščio „Sandaros“, leidžiama tau 
tinės demokratinės sąjungos. Jis. pradėtas 
lesiti 1918 m., yra skaitomas dąugiausia se 
nųjų ateivių.

Šie trys Čikagos laikraščiai dar ir tuo.
pamatyti.

Vaidinimo pradžia 6 vai: vakaro.

LAUKIAMAS GERADARIS
Prancūzijoje gyvenąs lietuvis po sun

kios operacijos virto invalidu ir dabar rei
kalingas ne tik išlaikyti, bet ir ypatingos 
globos ir priežiūros. Globoja jį žmona, ir 
jie abu gyvena iš labai kuklios pensijėlės.

Ar nesusirastų geradaris, kuris Sutiktų 
už šituos nelaimės ištiktus tautiečius sumo 
keti „Europos Lietuvio“ prenumeratą?

Treniruotė ar rungtynės įvyks gegužės 
23 d., 3 vai. p.p. Springfield aikštėje. Žaidė 
jai ir žiūrovai prašomi atsilankyti.

Lietuvių krepšinio turnyras netolimoje 
ateityje įvyks Manchestery. Lietuvių' ko
mandos prašomos padirbėti. V.K.

VOKIETIJA
WEHNEN
Tėv. A. Bernatonio ir kun. Dr. J. Avižos 
vizitacija

įdomūs ir svarbūs, kad jų redaktoriai! Nau 
jienų — Dr. P. Grigaitis, Draugo — Dr. L. 
Šimutis ir Sandaros — M. Vaidylą ;— suda 
ro branduolį labai svarbios organizacijos— 
Amerikos Lietuvių Tarybos, kitaip dar ži
nomos ALT‘o vardu. Ši organizacija, suda
ryta iš išeivijos lietuvių ideologinių cent
rų, apima svarbiąsias lietuviškas politines 
grupes. Įdomu, kad minėtieji laikraščiai, 
nors dažnais atvejais pasiginčija tarpusa
vyje ir pakovoja, jų redaktoriai, spręsda
mi svarbius bendruosius.lietuvybės..ręįka; 
lūs, randa būdų susitarti ir jau daug metų

paminėti ir kitus, pasirodančius ne taip 
jau periodiškai, o kai kuriuos ir visai pri
tilusius, kaip „Tėviškėlę“, „Pelėdą“, „Sė
ją“, skautų "vadų žurnalą „Mūsų Vytį“, in
žinierių ir architektų čia leidžiamą „Tech
nikos žodį“; religinį „Laivą“ ir angliškai 
kalbantiems lietuviams „The Marian“, abu 
leidžiami TT Marijonų.

Nors ir būtų galima dar pririnkti nema
žai pavadinimų čia išeinančių laikraščių, 
bet pasitenkinkime tais svarbesniais ir per 
eikime prie organizacijų. Bijau, kad ir kaip 
kruopščiai berinkęs žinias ir duomenis, ne 
sugebėsiu visų jų surašyti ir praleisiu ko
kią, gal ir labai darbščią ir svarbią. Tebū
na už tai dovanota, nes jų tiek yra daug, 
kad tikrai neįmanoma su visomis susipa
žinti.

Taigi jau minėjome pačią svarbiausią ir 
visa kaip ir apimančią Amerikos Lietuvių 
Tarybą, kurios Vykdomasis Komitetas dir 
ba Čikagoje. Panašiu principu sudaryta ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Čikagos 
Apygarda. Įvairūs politiniai susigrupavi- 
mai delegavo į Valdybą po vieną atstovą. 
O tų susigrupavimų čia štai kokių esama: 
Katalikų Federacija, Socialdemokratai, 
Tautinė Sąjunga, Tautinė.Sandara, Ameri
kos- Lietuvių Susivienijimas, Amerikos Ry 
mo katalikų Susivienijimas, Tremtinių D- 
ja. Čikagoje dar veikia devynios Balfo kuo 
pos, 12 kuopų Katalikių Moterų Draugijos, 
Savanoriai Kūrėjai turi sąjungą ir yra šios 
draugijos: rašytojų, profesorių, teisininkų, 
moterų LDK Birutės, daktarų, dantų gydy
tojų, vaistininkų. Be šių išvardintųjų yra 
sena ir garbinga „Teisybės Mylėtojų Drau 
gija“. Sąjungos yra šios: karių sąjunga 
„Ramovė“, Dariaus - Girėno Postas (tai 
Amerikos karių veteranų sąjungos skyrius, 
turįs apie pusantro tūkstančio narių), Don 
Varno postas su apie 300 narių. Lietuvos 
Vyčiai, Skautai su savo įvairiausiais pada
liniais, Ateitininkai, studentai, sportinin
kai, inžinieriai ir architektai, paštininkai, 
mokytojai, miškininkai, moterų klubas, pa
šalpos klubai, ūkininkai ir t.t.

Be visų šių draugijų ir sąjungų, kurias

GALUTINAI NAIKINA KAUNO 
KAPINES

Balandžio 8 dieną Kauno miesto komite
to vietinio ūkio valdyba paskelbė praneši
mą, kad visi, kurių artimieji palaidoti Kau 
no miesto kapinėse (Vytauto prospekte), 
įregistruotų pageidavimą perkelti palaido
tųjų palaikus į kitas kapines ir nurodytų 
pageidaujamą perkėlimo vietą. Tokius pa
reiškimus reikia paduoti šiuo adresu: Kau
nas, Lenino pr. 40, Miesto kapinių laidoji
mo'biuras (telefonas 66-89). Terminas pa
reiškimams paduoti baigiasi šių metų gegu 
žės 31 d. Iki birželio 1 d. pareiškimų nepa- 
davusieji nebegalės reikšti jokių pretenzi
jų: su jų artimųjų palaikais ir kapais (ant 
kapiais bei paminklais) bus pasielgta ūkio 
valdybos nuožiūra.

Sunaikinimo pavojus gresia visiems ka
pams tų, kurių artimieji šiuo metu negyve 
na Lietuvoje, ne tik užsieniuose, bet ir Si
bire ar kitose Rusijos vietose apgyvendin
tieji gali nesuskubti laiku to skelbimo su
žinoti ir pareikšti savo pageidavimą. Taip 
greičiausia bus sunaikinti daugelio įžymių 
asmenų, ypač Nepriklausomybės karių sa
vanorių kapai. (LNA)

(E) Pagrindiniai trūkumai komjaunuo
lių veikloje. Balandžio 14 d. Vilniuje įvyko 
Komjaunimo centro komiteto plenumo po
sėdis, kuriame ck sekretorius J. Petkevi
čius plačiai pasisakė dėl pagrindinių kom
jaunimo veiklos trūkumų. Ypač esą nesėk
mės parenkant komjaunimo kadrus ir dir
bant su jais.

(E) To anksčiau nebūdavo. Vilniaus „Tie 
sa“ praneša, kad Maskvoje esanti išėjusi 
stenografinė visasąjunginės kp XXI suva
žiavimo ataskaita. Išleista dviem tomais. 
Pirmajame posėdžių stenogramos, antraja
me rezoliucijos, nutarimai ir priedai. Anks 
čiau stenografinių pranešimų apie tokius 
suvažiavimus neskelbdavo. Žinoma, prieš 
skelbiant, stenogramos buvo išcenzūruotos.

(E) „Marksistinė veterinarija“. Lietuvos 
veterinarijos akademija Kaune, Tilžės gat 
vė 18, paskelbė ieškanti dėstytojų įvairiom 
katedrom. Pažymėtina kad ieškomas ir 
marksizmo-leninizmo katedros docentas ir 
vyr, dėstytojas.

(E) Pirma pametė vyrą, paskui tėvus.
jau minėjau, yra visa eilė būrelių ar au
koms rinkti, ar menui, dramai kultyvuoti. 
Čia dar nepaminėti visi meno vienetai, cho 
rai ir' ansambliai. Apie juos kitą kartą.

Taigi, matote, mieli skaitytojai, koks 
margas ir gyvas Čikagos visuomeninis gy
venimas. Vienos tų organizacijų daugiau, 
kitos gal mažiau veikia, vienos turtinges
nės, kitos ne tokios pasiturinčios, bet jos 
visos mielos, lietuviškos, ir visų jų vadovy 
bės su lietuviškais rūpesčiais gula ir kelia.

Algirdas Pužauskas

Vilniaus „Tiesa“ balandžio 15 d. aprašė at
sitikimą, kai moteris Šilutėje pametė savo 
vyrą ir su tėvais repatrijavo į Vakarų Vo
kietiją. Bet čia jai nepatiko, ir ji, palikusi 
tėvus, nėščia vyko slaptai į Vokietijos so
vietinę zoną ir iš čia grįžo pas vyrą. Laik-' 
raštis aprašymą baigia keistais žodžiais: 
„Ne visiems suklaidintiesiems pavyksta iš
trūkti iš kapitalistinio rojaus. Daugelis už 
klaidą apmoka laisve“. Tartum laisvajame 
krašte kas nors kliudo išvykti. Bet kad iš 
komunistinio „rojaus“ sunku išsprukti — 
tai jau tikra tiesa. ~ ~

Vyriausias Lietuvių Katalikų Sielovados 
Tvarkytojas Vokietijoje Tėvas Alf. Berna
tonis, OFM, Cap., lydimas kun. Dr. J. Avi
žos, gegužės 1-2 d.d. vizitavo Wehneno, Va
celio ir Osnabruecko lietuvius katalikus. T. 
Bernatonis savo pamoksluose iškėlė tikėji
mo, vilties ir meilės dorybių, reikšmę ir 
naudą kiekvieno žmogaus, o ypač tremti
nių gyvenime. Kun. Dr. J. Aviža minėtose 
vietovėse skaitė turiningą paskaitą apie 
lietuvės motinos didelį vaidmenį tautoje. 
Po to papasakojo savo įspūdžius iš kėlio- 

,nės po Ameriką. Wehnene per pamaldas 
gražiai skambėjo lietuviškos giesmės ku-

LONDONO LIET. BAŽNYČIOS K-TO 
DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ

LOTERIJA
Bilietai jau platinami Londone ir Londo

no bažnyčiai priklausančiose kolonijose— 
Corby, Kettering, Northampton, Leicester, 
Derby, Birmingham, Wolverhampton, Glou 
cester. be to, ir šiaip visose didesnėse kolo 
nijose.

Komitetas prašo mielus tautiečius išban
dyti savo laimę ir kartu paremti vienintelę 
lietuvišką bažnyčią britų salyne.

Šiais metais bažnyčioje reikia daug re
monto. atlikti. Tam reikalingi pinigai, dėl rioms vadovavo Kazirskiene. Bažnyčios pa 
to ir ruošiama minėtoji loterija. puošimu rūpinosi Šaltys, Janulis, ir kt. Mo

kyklinio amžiaus vaikai T. Bernatoniui pa 
PR ADFORDAS rapijos vardu įteikė gėlių, tautinę juostelę
DIv/AL/r □ jr pasak£ eilėraščių. Varelyje garbingų sve
Inž. J. Vilčinsko paskaita gegužės 30 d. ■ čių priėmimu rūpinosi Motuzas, o vaišėmis

DBLS Centro Valdybos pirmininko inž. Dėdelienė ir Motuzienė-. Osnabruecke po 
J. Vilčinsko., paskaita Prof. Steponas Kai- gegužinių pamaldų susirinkus į salę, po

kovotojas dėl nepriklausomybės bus paskaitos ir pranešimo, buvo" padainUota-

vadovauja ALTui. Jų.ir visos Tarybos dar 
bai yra labai reikšmingi, ir be jų paramos, 
vargiai būtų įmanomi kitų mūsų veiksnių 
darbai ir veikla.......  - „

Grįždami atgal prie lietuviškųjų.laikraš
čių, turime paminėti „Laisvąją Lietuvą“, 
leidžiamą Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio, be 
to, mėnesinį „Margutį“,'įsteigtą žinomo Či 
kagos Veikėjo A. Vanagaičio. Čia išeina ir 
pasklinda po visą pasaulį „Laiškai Lietu-, 
viams“ ir „žvaigždė“, leidžiami nedidelio 
skaičiaus (rodos, trylikos) energingų ir 
darbščių Čikagos lietuvių jėzuitų. Reikėtų

Mūsų mieluosius DBLS Wolverhampton Skyriaus narius, žydinčiame pavasaryje 
sukūrusius lietuviškas - katalikiškas šeimas:
JADVYGĄ LIUKAITYTĘ ir LEONĄ CICĖNĄ 

TERESĘ MIKALAUSKAITĘ ir JUOZĄ ČERKESĄ, 
broliška širdimi sveikiname ir nuoširdžiai linkime gausios Viešpaties palaimos, 
kuri visus vedybinio gyvenimo žingsnius lydėtų laime ir pasididžiavimu Tėvyne 

Lietuva.
DBLS Wolverhamptono Sk. Valdyba

„Naujienų” sukaktis
Lietuviai į Ameriką pradėjo važiuoti leisti 1886 m., Saulė— 1888 m., Tėvynė — 

daug anksčiau negu į Angliją. Bet jų-špau 1896 m., Keleivis — 1905 m., Draugas — 
da, nors žymiai gausesnė, maža kuo senes- 1909 m., na, ir Kremliaus kiemsargio glo- 
nė negu Anglijos lietuvių. Atrodo, kad bus bojamas laikraštis Laisvė — 1911 m.

rys — kovotojas dėl nepriklausomybės bus pasKaitos ir pranešimo, nuvo padainuota- 20 metų skirtumas. Spėjama, kad di
ne Jtegužės 23 d., kaip paskelbta praeitame. keletas lietuviškų dainų ir atsisveikinant sjesnis lietuvių skaičius Amerikon' atvyko" 
„Eąropos Lietuvio“ numeryje, bet gegužės sugiedota Ilgiausių Mėtų. Vizitacija lietu- jau 17 šimtmetyje. Amerikos lietuviu laik- ... ... , .
30 6 vai. Lietuvių Vyties Klubo patai- “Vius tremtinius sustiprino tikėjime ir lie- ra§tis -Keleivis“ T951.V.30 Nr. 22-W'ręfea ° ye.iiau nūn tų.pat metų rugpiu-
pose, 5 Oak Villas, Bradforde.

Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami 
dalyvauti.

Po paskaitos inž. J. Vilčinskas DBLS na
riams ir prijaučiantiems padarys praneši
mą apie Sąjungos padėtį ir jos veiklą.

Pirmasis „Naujienų“ numeris pasirodė
1914 m. vasario 19 d. Pradžioj išėjo kartą

Ange-

tuviškume.

cOrby

maldų 
š. 4 d.

• čio 1 d. virto dienraščiu ir nesustodamas flu savo straipsnyje -.Pirmieji lietuvių zings ..^ >>Naujienos<. yra
mai- men oje raio, , , ,, pirmas lietuviškas dienraštis Amerikoje.

„Kada prasidėjo lietuvių imigracija Ame Laikraštį nuo pat įsisteigimo dienos reda
guoja Dr. Pijus Grigaitis.

„Naujienų“ tikslas — tarnauti žmonėms,

GERIAUSIA DOVANA!
LIET. KNYGA — ĮVAIRIOM PROGOM
Augustinas — Lietuva — albumas, kai

na — 43 šil.
Naujos maldaknygės:
Kun. Yla — Sveika Marija — 18 ši. 4 d. 

ir 22 šil.
Kun. Sabaliauskas — Viešpaties 

las 18 š. 4 d. ir oda įrišta 33 šil.
Sibiro tremtinių ranka rašyta 

knygelė „Marija, gelbėk mus“ — 7
Valgių gaminimas, iliustruota, su pata

rimais — 53 šil.
Andriukaitytė — Jaunai inteligentei — 

įvairūs patarimai bei pamokymai—7 š. 4d.
Tyruolis — Marijos žemė — 7 šil. 4 d.
Sruoga — Dievų miškas — 36 šil. 8 d.
Lalys — Anglų-Liet. ir Liet.-Anglų žo

dynas — 98 šil.
Dr. Prunskis — Metai su Dievu — 14/8.
Giedrius — Pasakėčios — 14 šil. 8 d.
Jurkus — Pavasaris prie Varduvos — 

18 šil. 4 d.
, Marija Danguje ir Žemėje — 11 šil.

Reimontas — Kaimiečiai — 4 tomai — 
95 šil. 4 d.

Merkelis — Tumas Vaižgantas — 43 šil.
Hugo — Vargdieniai — 5 tomai — 113 š.
Džiugas — Neklaužados — spalv. iliustr.

— 14 šil. 8 d.
Prašau, rašyti: DAINORA, 49, Thornton 

Ave., London, W.4

„Kada prasidėjo ’lietuvių ifnigracija Ame
rikon, aiškių duomenų nėra. Tiesa, 19 šimt~ gUoja br plju- Grlgaitis. 

šaltas mety ėjęs Pittsburghe laikraštis („The
<mvr<inkiinA« i<»m ■ School of Thinkers“) rašė, kad 1688 me- j-1?—----— ----------------------

. ;<•«' « s a •’ tais-200 lietuvių išlipo New Amsterdame, kurie kalba lietuviškai,, juos informuoti,
.. .r. e Y kuris šiandien vadinasi New Yorku, bet ^as vyksta Amerikoje ir kitur, juos sviesti 

puikiai pagamintas, kas su jais atsitiko, njekas nežino“. ir skatinti, kad jie patys šviestųsi. Kreipti 
„Kita lietuvių grupė, tūlam Petrui Svo- ypatingą dėmesį į darbo žmonių reikalus, 

telįui vadovaujant, atvyko Amerikon. 1850 
; metais, kuomet Lietuvoje buvo badas. 
■ Taip rašo savo brošiūroj „American Lithu 
anians“ prof. J.J-Rucek. Aiškesnių žinių 

. tačiau nėra ir apie tuos“.
Didesnis lietuvių bėgimas prasidėjo į 

Ameriką po 1863 metų lietuvių-lenkų suki 
; limo. Tai bene bus jau 96 metai, kai lietu- 

I p. V. Andruškevičiaus iškeltus klausi- viai masiškai pradėjo važiuoti.! Ameriką. 
Pirmasis lietuviškas laikraštis Ameriko-

1) Kilnojamasis, ir nekilnojamasis ■ tur- jė pasirodė apie 1879 metus. Tai buvo ,-,Lie
tas. Žemė buvo nekilnojamas turtas. Tro- tiiwiszka Gazieta“, rašztas pasžwėstas dėl' nz komunizmą ir uz visus kitus 
bėsiai, jeigu pastatyti ant nuosavos žemės,-lietuwniku Amerikoj, i 
tai buvo laikomi nekilnojamuoju turtu, o New Yorke. Savinįkas ir rėdytojas M. 
jei ant svetimos — tuomet jau buvo kilnot-- Twardowskis. Taigi šiemet sukanka 80 m„ 
jamasis turtas. kai pasirėdė pirmas lietuviškas' laikraštis

2) Čemberlenas ir Macmillanas. Anglija Amerikoje. Anglijoje pirmas lietųvįškas
yra biznio kraštas ir, kad galėtų išsilaikyti, laikraštis pasirodė 1899 m. Tai mes, Angli- 
turi didžiausio rūpesčio surasti naujų rin-1 još. lietuviai, šiemet galėtume paminėti 60 
kų ir kuo daugiau parduoti savo prekių, metų sukaktį. Bet apie tai gal teks parašy- 
Jiems nesudaro reikšmės, kas moka pini
gą; svarbu, kad moka, nežiūrint net tai, 
kad jų vedamasis biznis būtų susijęs ir su 
kitų tautų laisve. Tad, nežiūrint tai, kas ka 
da ir kur važiavo, jų visų tikslas buvo, yra 
ir bus vienodas. V.V,

ATOSTOGOS BOURNEMOUTH
Patogus privatus namas, šiltas ir 

vanduo kambariuose, 
Nakvynė, pusryčiai ir 
Labai geras maistas, 
puikus patarnavimas.

Penketas minučių kelio iki autobuso, ve
žančio Į pajūrį ir jūros tiltą.

Rašyti: F. P. Česnauskas, Exonia. 100 Al
ma Road, Bournemouth, Hants.

Motinos diena. t -
Corbiečiai gegužės 10 d. drauge su sve

čiais susirinko motinos dienos paminėti. 
Skyriaus pirmininkas' pakvietė į prezidiu
mą daugiavaikes motinas, o savo žodyje 
apibūdino lietuvę motiną., Susirinkusieji 
vienos minutės tyla pagerbė motinas ir su- • 
giedojo „Marija“. Mažieji (įteikė motinoms 
gėlių. Svečias londonietis S. Kasparas taip 
pat tarė žodį. Mažieji nedarkyta lįetuvių 
kalba pasirodė su deklamacijomis (L. Čer- mus („E.L.“ Nr. 17) bandau atsakyti, 
niauskas, D. Černiauskaitė,' V. Gervelis, R: 
Gervelis, A. Pumputytė, R. Perminaitė), 
B^Paulauskaitė padainavo solo. Programa 
baigiama Tautos himnu. Po to prie bend
ros arbatėlės ir corbiečių ponių skanių už
kandžių pasišnekučiuota, išbandyta laimė 
loterijoje. Plokštelių muzikai griežiant pa
sišokta.

Corby lietuvių kolonija nedidelė, bet ir 
'dar mažėja. Gegužės 15 d. Paulauskų šei
ma išplaukė į JAV. Yra ir daugiau pasiruo 
šusių plaukti per vandenyną.

Corby ekskursijos vadovas K. Kriaučiū
nas prieš Sekminės, turėjo daug darbo, kol 
suorganizavo ekskursiją į Lietuvių Sodybą.

J.

PABANDYKIME ATSAKYTI

aiškinti juos ir padėti jiems išsikovoti ge
resnes gyvenimo sąlygas ir šviesesnę ateitį.

Dienraščio redaktorius sukaktuviniame 
„Naujienų“ numeryje tarp kita ko rašo:

„Svarbiausias dalykas yra pripažinti 
žmonėms teisę patiems spręsti savo liki
mą. Tai yra tas didysis principas, kuris bu 
vo, ir tebėra, kaip ir keliarodis „Naujie
noms“ visose aplinkybėse.

Šis principas yra didesnis už socializmą, 
___ ___ jzmus“ 

nedelinis, pus. 4, („Naujienos“, 1959.III. 14, Nr. 62).
„Naujienos“ yra visuomeninis laisvos de 

mokratiškos minties dienraštis Amerikoje.
V. Vytenietls

(E) Asmens kultas bujoja. Ryšium su 
Chruščiovo 65 metų sukaktim, Lietuvoje ir 
kituose Sovietų valdomuose kraštuose su
kaktuvininkas partijos pareigūnų buvo 
liaupsinamas taip, kaip savo laiku Stali
nas.

(E) Nepildo Įsipareigojimų. Vilniaus ra
dijas balandžio 20 d. valandėlėje žemėsti vėliau.

Prieš pradedant leisti „Naujienas", Ame- ūkio darbuotojams pastebi, kad Kretingos 
rikoje jau buvo pasirodę apie 67 laikraš- ir kitų rajonų kolchozai įsipareigoję sėją 
čiai. Iš to didelio skaičiaus . (kai kurie su atlikti anksčiau, negu kiti, bet savo įsipa- 
pasikęitimąis) išsilaikė tik 6 ' laikraščiąi. rėigojimų neišpildę. Sėjos tempai visur esą 
Būtent: Wienybe Lietuwninku, pradėta, per lėti.

(E) Jaunimas nenori eiti į kolchozus. Iš 
kai kurių pranešimų aiškėja, kad Lietuvos 
jaunimas labai nenoriai eina dirbti į kol
chozus, kuriuose darbo ir gyvenimo sąly
gos, kaip visiems žinoma, yra labai blogos. 
Kai kur kolchozuose verčia net naktimis 
dirbti.
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ARTĖJA BARAVYKININKŲ 
KARALYSTĖ

Lietuvių Namų Bendrovei pardavus vie
ną namą ir gavus tokį gražų pelną, prime
nant visiems Namų direktoriams, kad dar 
liko vieneri namai, sodyba ir spaustuvė. 
Tuos pardavus, pelną galima patrigubinti 
ir gautus pinigus būtų laikas išdalyti akci
ninkams.

Akcininkams netikėtai praturtėjus, bara 
vykininkai paskelbs vajų, išleis naujas ak
cijas, pirks naujus namus ir pradės leisti 
oficiozą Baravykininkų...

Prasidėjus baravykininkų šviesiai erai 
Anglijoje, tikimės, grįš visi išemigravę 
Amerikon ar Kanadon.

NERIMTAS RIMTASIS
Nebaravykininkas p. V. Andr. autorite

tingai rašo. Baravykininkai, nerasdami nie 
ko rimtesnio (niekad ir neturėjo),.', neturi 
patrauklumo nei pakankamai ' rimtumo... 
Taigi tiesiog pirštu dūrė, akis atidarė. Ba
ravykininkai, nerimti esate!

Ak, ak, pone V. Andr., baravykininkų šei 
ma tiek paplitusi, kad ne vienas, ne du pa
rašo į tą skyrių ir ne vien iš Anglijos. Jei 
p. V. Andr. parašytumėt, kad 99 procentai, 
ką baravykininkai rašo, yra ir nerimta ir 
neįdomu, va, gal ir patikėtumėm, kad rim
tas žmogus rašo. Bet kad jau taip šimtapro 
Gentiškai viskas neįdomu, nerimta ir siste
ma tokia juoda — darome praktišką išva
dą, kad rašė Nerimtas Rimtasis. Mat, net 
velnias, koks jau juodas ir koks jau nerim
tas, turėdamas ragus ir uodegą, visgi turi 
vieną teigiamą ypatybę: gundydamas žmo
gų, jam patarnauja. Nebūtų velnio gundy
mų, nebūtų ir šventųjų.

Geriau apginkluoti
Nors Irakas pastoviai krypsta į komuniz 

mą, nors dabartinis Kassemo režimas įsi
stiprino nužudęs karalių, nors revoliucijos 
dienomis buvo uždegta Britų ambasada, 
britų vyriausybė nutarė leisti pristatinėti 
karinius lėktuvus.

Toks sprendimas paremtas tuo. kad Ira
ko dabartinis režimas leidžia veikti Iraq 
Petroleum Co., kuriai vadovauja britai (iš
jos Irakas gauna per metus 230.000 dolerių 
pajamų).

Irakas buvo prašęs britus Centurion tan
kų ir jetų, bet tas didelis užsakymas kol 
kas nudelsiamas vykdyti.

vienas britų vaidininkas pareiškęs: , Jet 
mes neparduosim ginklus, tai Irakas jų 
gaus iš komunistinių kraštų, ir tuo mes nie 
ko nelaimėsim“. O kitas dar pridėjo: „Jei
gu eina kalba dėl to, kad tais britų ginklais 
bus žudomi britai ar jų sąjungininkai, tai 
jie vis tiek bus žudomi, nes Irako armija 
jau ir dabar yra aprūpinta beveik išimti
nai britų ginklais“.

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMĄ MES

GARANTUOJAME.

Kaip žinia, Irakas gauna ginklų ir iš so
vietų, ir galvojama, kad netrukus j jo vy-

ni:
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SPROGIMAS SAULĖJE
Rusų observatorija Sibire gegužės 9 d. 

nufilmavusi didžiulį išsiveržimą saulėje, 
kuris buvęs 5 kartus šviesesnis už pačią 
saulę. Tas milžiniškas stulpas kilęs aukš
tyn po 281 mylią per sekundę ir iškilęs 187. 
500 mylių, o paskui subiręs ir nukritęs at
gal į saulę.

NETIESIOGINIS IŠSIŽADĖJIMAS
KARŪNOS

Prieš 7 metus nuo sosto nuverstasis Egip 
to karalius Farukas princo Rainier III spe 
cialiu aktu buvo padarytas Monako pilie- patenkinti tuo ir gyventojai (jų Grenoblis riausybę bus pakviesta ir komunistų par- 
čiu. turi 140.000), ir pats Leclerc. Gyventojai,

TIK PER BALTIC STORES YRA 
GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ 

KELIAS Į LIETUVĄ!

BALTIC STORES LTD.
(savininkas Z. Juras) 

Vienintelė lietuviška siuntinių bendrovė 
Anglijoje

f21, HACKNEY RD., LONDON, E.2. 
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146, Holland Park Ave., W.ll.
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Atviras laiškas
Gerbiamieji,
Iš tos Amerikos visi gražiai rašo, kad ir 

automobiliai trigubai ilgesni ir kad, va, do
leriai lengvai renkami, o maistas beveik 
dykai nors maudykis piene. Bet kaip susi
tarę nė vienas neparašo apie papročius, 
kaip ten darbo susirasti. Ar ten kartais 
burnos nežiodo, dantų neskaičiuoja kaip 
arkliui, tikrindami sveikatą. Kaip ten darb 
daviai ir overliukeriai elgiasi, ar irgi plea
se ir thank you sako, koks ten darbo tem
pas, ar nedraudžia nosinę pasinaudoti, kai 
atsiranda reikalas.

Apie tokius dalykus parašykit, balandė
liai, o ne vien apie pilvo ir kišenės reika
lus. Mat, žmogus ne vien duona gyvena, 
bent ne visi...

Parašė baravykininkas Liudas šaltinėlis

Prekybininkas sn geradario palinkimais
Dar neseniai Prancūzijoje .buvo pradė

jęs triukšmingą kovą už smulkiųjų preky
bininkų teises Použadė. Nors jį kai kas už 
triukšmingumą ir smulkiosios buržuazijos 
rėmimą buvo palaikęs fašistu, bet jis leng
vais balsais pats su savo šalininkais buvo 
patekęs net į šiandien jau palaidotos ket
virtosios respublikos parlamentą ir pama
žu aprimo.

Dabar kyla į viršų kitas asmuo, kuris ko 
voja prieš prekybininkų pastangas juo dau 
giau pasipelnyti. Tai dar jaunas (32 metų) 
Edouard Leclerc, kuris buvo pradėjęs stu
dijuoti, žadėdamas išeiti į kunigus. Turė
damas nemaža bendruomeninių - socialinių 
palinkimų, jis pagaliau metė mokslus ir nu 
sprendė eiti kitu būdu padėti žmonėms. Jis 
pradėjo pardavinėti maisto dalykus, steng
damasis numušti tų prekių kainas.

Prancūzijoje šiuo metu yra 300.000 mais
to parduotuvių. Šitiek užtektų visai Ameri 
kai, kuri turi 4 kartus tiek gyventojų, kaip 
Prancūzija. Kadangi kiekvienos parduotu
vės savininkas nori išsilaikyti ir dar pra- 
turėti, tai maisto brangumu Prancūzija 
pralenkia daugelį kraštų ir sudaro nema
ža problemų gyventojams.

Leclerc pradėjo savo prekybininko kar
jerą su apie 40 dolerių kišenėje jau prieš 
9 metus. Šalia tų namų, kur gyveno, jis pa
sistatė maisto dalykams pardavinėti būde
lę ir 8 proc, numušė kainas. Tai buvo pra
džia, o dabar Prancūzijoje yra jau 30 jo 
prižiūrimų parduotuvių ir tas tinklas vis la 
biau plečiamas, nes susilaukia didelio pri
tarimo gyventojuose ir net vyriausybės 
sluoskniuose.

Praeitų metų rudenį Grenoblio miesto 
vadovai pasikvietė Leclerc ir paprašė jį 
įsteigti parduotuvę ir numušti maisto gami 
nių kainas. Iki tol Grenoblyje maistas bu
vo brangesnis negu kur nors kitur Prancū
zijoje. Per mėnesį Leclerc parduotuvė pa
darė maždaug 60.000 dolerių vertės apyvar 
tą, ir dar įvedė šiokių tokių naujienų. Štai 
iki tol į Grenoblį niekas neat veždavo švie
žių austrių, kurias prancūzas mėgsta. Jei 
atveždavo, tai jų kaina būdavo 1.43 dol. už 
tuziną. Leclerc parduotuvėje jų gali gauti 
šviežiutėlių po 42 centus tuziną.

Sujudo Gnenoblio prekybininkai. Jie pra čių lėktuvų, 
dėjo mušti kainas, ir Leclerc parduotuvės 
apyvarta krito iki 24.000 dol. mėnesiui. Bet

JUSIŠKIS WINNIE MŪSIŠKIAM 
ŽEMYNE

Winnie — tai žinot kas? — Jūsiškis Win 
stonas Chrurchillis, kuris svečiavosi JAV- 
bėse! O kodėl aš sakau: ..mūsiškiam žemy
ne“ Todėl, kad JAV ir Kanada juk yra ta
me pačiame Šiaurės Amerikos žemyne, o, 
be to, tarp mūsų, Amerikoj ir Kanadoj gy
venančiųjų, maža bėra ir skirtumo: mes, 
kanadiečiai, be jokių vizų galime lankytis 
JAV-bėse ir tenai svečiuotis net ligi šešių 
mėnesių laiko, o amerikiečiai savo ruožtu 
gali naudotis tomis privilegijomis Kanado 
je. Tad, štai kas leidžia sakyti: „mūsiškis 
žemynas“.

W. Churchillis, tiesa, šiuo kartu Kana
dos neaplankė, tačiau čia noriu parašyti 
apie jo vizitą Amerikoj, pasiremdamas ka- 
nadiškds spaudos puslapiais.

Amerikiečiai mėgsta Churchillį
Toronto dienraščio The Globe and Mail 

bendradarbis Vašingtone, P. Deane, repor- 

numušus kainas, sutaupo per metus 160. 
000 dolerių. O Lečlerc sako, kad jis atvažia 
vęs ne pasipinigauti, bet kaip tik numušti 
kainų.

Kaip ir dažnai tokiais varžybų atvejais, 
pradėjo nerimauti prekybininkai. Iš pra
džių jie paleido gandus, kad Leclerc yra 
tik įrankis bažnyčios, arba profesinių są
jungų, arba dar kieno. Kai šitie gandai nie 
ko nepadėjo, tai anoniminiais laiškais bu
vo pradėti kurstyti valdžios organai. Girdi, 
tos Leclerc parduotuvės suka valstybinius 
mokesčius ir blogai moka darbininkams. 
Įsikišo mokesčių inspektoriai, bet paaiškė
jo, kad mokesčiai tvarkingai mokami, o jo 
parduotuvių darbininkai atlyginami labai 
gerai.

Pagaliau buvo surastas kitas būdas pa
spausti Leclerc. Maistą gaminių pristatinė- 
tojai atsisakė su 'juo bendradarbiauti. Jei 
mes pristatome tau prekių už 1.000.000 fr., 
sakė jie. tai dėl to kiti prekybininkai atsi
sako iš mūs pirkti už 30 milijonų. Bet tuo 
metu jau įsikišo ir vyriausybė. Ekonomi
nių reikalų ministeris Pinay samprotavo, 
kad daug geriau, kai numušamos maisto 
prekių kainos, negu nuolatinis reikalavi
mas kelti dirbantiesiems atlyginimus, o po 
to ir naujas prekių kainų kėlimas. Paga
liau buvo priimtas įstatymas, kuris numato 
6 mėnesius kalėjimo urmininkui, atsisakan 
čiam pristatinėti kuriam nors pardavėjui 
prekes.

(E) Civilinė metj-lkacija su kamerine 
muzika. Kauno civilinės metrikacijos sky
rius- naujai pertvarkė patalpas, įrengda
mas sutuoktuvių iškilmių salę, kurios sie
nos papuoštos Kauno dailininkų kūriniais. 
Dabar sutuoktuvės vyksta grojant momen
tui pritaikytus Bacho, Mozarto, Mendelso- 
no kūrinius, atliekamus specialaus kame
rinio orkestro.

BRITŲ LĖKTUVAI IRAKUI
Britų vyriausybė nutarė leisti savo ga

mintojams parduoti Irakui „ribotą“ skai-

tija.

MES PASIUNČIAME GERIAUSIOS RŪŠIES 
GARANTUOTAS PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ!

Mes neimame jokio papildomo mokesčio 
VAISTŲ siuntiniams.

Vaistų kainos pas mus yra žemesnės kaip 
vaistinėse.

Pavyzdžiui: 250 tablečių Aspirino, 30 g Strep- 
tomycino, 50Q tab. P.S.A. ir 500 tab. Rymifon, 

įskaitant muitų ir visus persiuntimo 
mokesčius tik £7.15.0.

SIUNČIAME TAIP PAT IR JŪSŲ PARUOŠTUS 
SIUNTINIUS.

KIEV IENA S SIUNTĖJAS GALI PRISITAIKINTI PRIE

JAM GERIAUSIŲ APMOKĖJIMO SĄLYGŲ!

DVI NUOMONES
Pranys Alšėnas, Kanada

taže „They like the fat pink Bundle“, cituo 
damas savąjį spaudos kolegą D. Brinkley, 
rašo, kad amerikiečiai gerbią Churchillį 
dėl daugelio priežasčių: už jo narsumą, hu
maniškumą, humorą ir visokeriopas jo do
rybes, tarytum įrištas į vieną riebų, ruža- 
vą ryšulį. Taigi Winstonas jiems —* ..rie
bus, ružavas ryšulys“...

Laikraštininko teigimu,
Churchill Amerikoje be jokių rezervų ir 
abejonių esąs labiausiai gerbiamas pasau
lyje asmuo tarp gyvųjų. O pagarbumas 
jam kaskart dar didėjąs kartu su augančiu 
metų skaičiumi.

2-rojo Pasaulinio Karo metu, esą, net
gi fanatiškiausi JAV prezidento Roosevelto 
garbintojai buvę išsitarę, jog reikią tą di
dįjį prezidentą sumainyti su britiškuoju 
Churchilliu...

Ir šio Churchillio vizito metu Vašingtone 
esąs buvęs pakartotas šitoks anekdotas iš 
pačių naujausiųjų laikų.

Esą, besilankant Liberijos prezidentui, 
W. Z. Shadrach, JAV-bėse Baltuosiuose Rū 
muose jo garbei suruoštose vaišėse svečias 
prezidentas išdidžiai vaikštinėjęs po pri
ėmimo salę svečių tarpe, laikydamas ran
koj brandy stiklą, o dantyse didžiulį ciga
rą. Tuomet, esą, dabartinis prez. Eisenho- 
weris žiūrėjęs žiūrėjęs į svečią ir taręs gre 
timai sėdinčiam savo kaimynui:

— Kuo jis galvoja besąs? Winstonu?..

Ne visi tokie optimistai
Pasirodo, esama ir kitokios nuomonės 

žmonių šiame žemyne apie jūsiškį Churchi 
llį. Kitas Toronto dienraštis Daily Star, ge
gužės 7 d. atspausdino tūlo A. Frazer iš 
Grimsby, Ont., laišką, kuriame labai kar
čiai kalbama apie senąjį Winnie. Tame laiš 
ke rašoma:

„Aš, kaip Anglijoj gimęs kanadietis, tie- sunaudojimas yra suvaržytas (turi būti iš- 
siog jaučiu galvos skausmą, beskaitydamas 
įvairias panegirikas, skirtas Churchilliui.
Tokį pat įspūdį padarė man ir Daily Star 
vedamasis, pavadintas „Viva Churchill“.

„Aš nerodau nei tokio didelio entuziaz
mo, nei optimizmo to senojo bernioko (old 
boy) adresu. Aš gerai žinau apie jo vaid-

P & B SLPPI T CENTRE ETD
prašo Gerbiamus Klijentus reikalauti 

informacijų prieš sudarant savo siuntinius 
Lietuvon ar Sibiran. Nauji potvarkiai nėra 
Jūsų nenaudai (pvz., muitas vaistams ir gata
viems drabužiams yra sumažintas), bet reikia 
žinoti, ką pasirinkti, kad siuntinys pigiausiai 
kainuotų, o geriausiai paremtų Jūsų artimus.

Pasinaudokite mūsų patirtimi, mes esame 
visad pasiruošę Jums patarnauti.

LIETUVIŠKAS SKYRIUS 
8a, Thurloe Place, 

London, S.W.7.

PIRMOJE EILĖJE TURI BŪTI ŽIŪRIMA 
SVEIKATOS,

o jei ji netvarkoj, tai padėkite saviesiems, . 
pasiųsdami

VAISTŲ SIUNTINIUS,
pavyzdžiui (tuberkuliozei gydyti):

500 tablečių RIMIFON, 500 tablečių P.S.A., 0.5,
30 g STREPTOMYCIN — kaina su visais per
siuntimo mokesčiais ir muitu £7.19.0
arba bet kurių kitų vaistų pagal receptus ar be 
jų, o mums malonu priminti, kad

muitas dabar sumažintas iki 25%.
Leiskite šį paruošimo ir pasiuntimo darbų at
likti profesijos žmonėms:
ACTON PHARMACY (export) LTD
24, CHURCH ROAD, ACTON, LONDON, W.3. 

Telefonas: ACOrn 0712.
Visas informacijas galite gauti savo gimtąja 
kalba. Galite taip pat per mus siųsti savo su
pirktąsias prekes arba pirkti iš mūsų:

AUDINIŲ,
MEZGINIŲ, 

AVALYNĖS.
BALTINIŲ,

MAISTO.
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meniškumą generolo Knox ir admirolo Kol 
čako atžvilgiu 1919 m. Žinau, kaip jis mora 
lied palaikė Mussolinį 1927 m. Žinau Chur
chillio rolę Ispanijos civiliniame kare, taip 
gi žinau jo neabejingumą ir Hitlerio adre
su, ypač 1938 m. Be to, man žinoma jo pri 
vati akcija karinieun sektoriuje, kuri tęsėsi 
eilėj vietovių, kaip: Galipoli, Antverpene,

Sir Winston Graikijoj, Italijoj, kur bereikalingai turė
jo žūti dešimtys tūkstančių mano tautie
čių. Tuo metu jis vaizdavo genijų ir visiš
kai neklausė jam skirtų militarinių patarė 
jų nuomonės. Ir pokariniai jo veiksmai — 
susirašinėjimai ir kalbos — su Stalinu ir 
kitais taipgi nedžiugineintys...

„Kai aš galvoju apie Churchillį, dažnai 
mane šiurpas nukrečia dėl jo dviveidiškos 
veiklos. Žinoma, jis yra laikomas dideliu 
politiku ir vadu, jis toks ir liks, tačiau ga
lima turėti kai kam apiejį ir kitokią nuo
monę.

..Negalima užginčyti, kad jis, kaip žmo
gus ir kaip lyderis, yra didelis. Jis naudoja 
si anglų kalba, kaip ir savo tautiečių pagar 
ba — neginčijamai gerai. Taipgi, galima 
sakytį, jis yra ir liks nemirtingas, jei ne 
jis, tai nors jo atminimas.

„Jis, galima sakytį yra Didžiosios Bri
tanijos Neronas. Tačiau čia pat reikėtų pa
brėžti, jog dėl Churchillio veiksmų yra 
žuvę daug daugiau krikščionių, negu dėl 
Nerono. Čia ir yra Churchillio didybės tra
gedija“, baigia savo laišką minimasis A. 
W. Frazer.

(E) Kolchozų kasos tuščios. Iš Vilniaus 
radijo balandžio 17 d. pranešimo aiškėja, 
kad Lietuvos kolchozai neturi iš ko apmo
kėti naftos produktus, atsargines dalis, pa
šarus, sėklas ir kt. Kolchozų įplaukos būna 
daugiausia metų antroje pusėje, be to, jų

skirtos sumos į nedalomus fondus ir pan.). 
Kai pavasarį ir vasarą iki naujojo derliaus 
realizavimo reikia atlikti būtinas išlaidas, 
nebėra iš ko. Jau ir kita proga sovietiniai 
šaltiniai buvo pranešę, kad kolchozai netu
ri iš ko išpirkti trąšų ir kitų būtinų pirki
nių.
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