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ATLANTO KONGRESAS
Atlanto Kongresas, susirinkęs Londone
birželio 5-10 dienomis paminėti Šiaurės At
lanto Pakto dešimties metų sukakties, su
būrė krūvon geriausius smegenis 15-kos
šiam paktui priklausančių tautų. Suvažia
vo 650 delegatų, kurių tarpe buvo žymie
ji parlamentarai, visuomenės veikėjai, įvai
rių sričių mokslo vyrai ir specialistai. Ofi
cialiai sakoma, kad delegatai nebuvo vy
riausybių skirti žmonės, todėl jų nutarimai
neprivalomi pakto signatarinėms valsty
bėms. Tačiau tas faktas, kad Kongresą ati
darė D. Britanijos valstybės galva — Kara
lienė Elžbieta, dalyvaujant ministeriui pirIflininkui Macmillanui ir visų Atlanto Pak
to valstybių ambasadoriams, rodo, jog kon
gresas nebuvo visai privatus reikalas.
Kongresas, kaip visai teisingai pavaizda
vo demokratinių kraštų spauda, padarė de
šimties metų Šiaurės Atlanto Pakto veik
los balansą, ir bandė nubrėžti pagrindines
gaires ateinantiems dešimčiai metų. Di
džiausias Pakto kraštų laimėjimas pastarai

siais metais buvo sukūrimas gynybinės sis
temos ir karinių pajėgų, ir tai sustabdė ko
munizmo žygį į Vakarų Europą. Šiandien
frontas Europoje yra toks jau saugus, kad
tik pamišėlis galėtų rizikuoti pulti šiame
sektoriuje. Todėl, esą, dabar nėra tiesiogi
nio karo pavojaus Europoje, bet tas pavo
jus yra pašalintas tik tam laikui, kol Vaka
rai budi ir kol yra pasiruošę visoms gali
mybėms.
Kongreso dienotvarkėje buvo visa eilė
pranešimų, kuriuos svarstė 5 komisijos: 1)
dvasiniai ir kultūriniai klausimai; 2) poli
tinės problemos; 3) ekonominiai klausimai;
4) laisvasis pasaulis ir 5) komunistų blo
kas. Tos komisijos pasiskirstė į 17 pakomi
sijų, kurios išdiskutavo patelktuosius klau
simus ir priėmė tam tikrus nutarimus. Ple
numo posėdyje, kuris įvyko liepos 10 d.,
visų komisijų pranešimai su pasiūlytomis
rezoliucijomis buvo galutinai priimti.
Jūsų korespondentui teko stebėti „komu
nistų bloko“ komisijos darbus. Bene įdo-

Tvirtos rankos politikas
Kaip tik tomis dienomis, kai Ženevoje
vyksta užsienių reikalų ministerių pasita
rimai, kuriuose lygstamasi gal daugiausia
dėl Vakarų Vokietijos likimo, pačioje toje
Vokietijoje iškilo didėlesnis vidaus triukš
mas. Dr. Konradas Adenaueris atsisakė sa
vo pasiryžimo kandidatuoti į prezidentus.
Dr. Adenaueris valdo Vakarų Vokietiją
nuo pat tos dienos, kai jai buvo leista sava
rankiškai tvarkytis. Valdo jis, žinoma, iš
piliečių malonės, nes parlamento rinkimuo
se jo partija — krikščionys demokratai —
vis surenka daugumą. Jam sukako jau 83
metai, taigi būtų pats laikas pasitraukti iš
tokių labai atsakingų pareigų. Kadangi jis
turi daug nuopelnų krašto atstatymui, be
abejo, tiek partija, tiek ir piliečiai, ypač
balsuojantieji už jo partiją, norėtų garbingąjį acuį matyti pagerbtą. Dėl to buvo pa
siūlyta jo kandidatūra į prezidentus, ir su
ta mintimi sutiko net pats Adenaueris.
Visi, atrodo, buvo patenkinti. Tiesa, bu
vo iškilęs jo įpėdinio klausimas. Kas bus
jo vietoje kancleriu? Vokietija yra parla
mentarinis kraštas, bet kancleris krašto po
Utikos vairavime reiškia daugiau, negu
kur nors kitur ministeris pirmininkas. Tai
vietai žmogus turi būti jau plačiai žino
mas savo darbais. Vokietijos krikščionių
demokratų partija po Adenauerio neturi
kito tokio populiaraus asmens, kaip prof.
Ludwig Erhard, ekonomikos ministeris, ku
ris laikomas „kaltininku“ greito Vokieti
jos atsistatymo. Jo ekonominis planavimas
laikomas tiesiog stebuklu, išvedusiu poka
rio Vokietiją į dabartinę padėtį.
Jei partija linko į Erhard, tai Adenaue
ris išsiskyrė joje su savo nuomone. Aden
aueriui Erhard yra daugiau tik ekonomi
nis planuotojas, kuris nenusimanąs užsie
nio reikaluose. „Jeigu duosi žmogui porą
teptukų ir puodą dažų, tai tuo jo dar nepa
darysi dailininku“, sakė jis. Jam tinka
miausias šiai vietai atrodė Franz Etzel, da
bartinis finansų ministeris. Bet, žinoma,
Adenaueris galėjo tik siūlyti kandidatą.
Pats pasirinkimas būtų priklausęs nuo pa
čios partijos. Į J. A. Valstybes vykusiam
Erhardui Dr. Adenaueris buvo pažadėjęs,
•kad kandidato į kanclerius klausimas ne" bus sprendžiamas, kol jis grįš, o tai kartu
reiškė, kad ir Erhard gali kandidatuoti.
Krikščionių demokratų parlamentarinė
partija staiga su nepasitenkinimu turėjo
sutikti Dr. Adenauerio pareiškimą, kad jis
norįs ir toliau likti kancleriu. Jis net pasiū
lė kandidatą į prezidentus: tą patį Etzel,
kurį neseniai buvo siūlęs į kanclerius. (Et
zel, be kita ko, išgirdęs tą žinią pareiškė:
.Žinote, dar kiek pabuvus Adenaueris pa
siūlys mane popiežium“). Kas gi čia atsi
tiko?
Tuo naujuoju Adenauerio sprendimu ne
patenkinti ne tik tie, kurie norėtų būti
' kancleriu. Juo nepatenkinta ir pati jo parti
ja ir net dalis spaudos. Net ir Berlyno bur
mistras socialistas Braridt išreiškęs savo
nepasitenkinimą. Ar kas nors pasikeitė Vo
kietijoje ar pasaulyje?
Adenaueris sutikęs kandidatuoti į prezi
dentus, pirmiausia, dėl to, kad toji vieta
neatitektų itin populiariam socialistui Car
lo Schmid. Dabartinis prezidentas nebuvo
susidaręs tokios garso ir populiarumo aure
olės. O jei ateitų į valstybės priekį labai
populiarus priešingos partijos žmogus, jis
ilgainiui galėtų pasidaryti pavojingas da
bar valdančiajai partijai. Juk gerą vardą
turinčioms asmenybėms imama štai kaip
*tikėti: jeigu jis toks yra. tai ir jo partija
turi būti tokia. O tai ilgainiui galėtų reikš
ti socialdemokratų laimėjimą Vokietijoje,
o Adenaueris, suprantama, šito nenori.
Kai partija plojo su pasitenkinimu, išgir
, dusi, kad Adenaueris pasirenka jau prezi
dentūrą, jis pats per tą laiką iki pat naujo
jo sprendimo, pavedė išmaningiems teisės
Žinovams ištirti, ar Vokietijos konstitucija

leidžia prezidentui suimti daugiau galios į
savo rankas. Adenaueris nenori būti vien
tik tokiu prezidentu, kuris iškilmingai pri
iminėja užsienių diplomatus. Jis norėtų tu
rėti tokios pat galios tose naujose pareigo
se, kaip Amerikos, o dabar jau ir Prancūzi
jos prezidentai. Teisės žinovų atsakymas
buvo neigiamas, dėl to Adenaueris vėl pa
keitė nuomonę ir geriau norėtų likti kanele
riu ir valdyti Vokietiją. Oficialiai jis pa
reiškė, kad jį likti kancleriu privertė Žene
voje vykstantieji pasitarimai. Jei jie baig
tųsi gerai —• Vokietijai reikalingas paty
ręs žmogus valdžios priekyje, nes bus daug
naujų rūpesčių. Jei baigtųsi be jokių rezultatų — tas patyrimas dar labiau reikalingas.
Galėtų tik kilti klausimas, ar Vokietijai
dabai outlnai reikalinga ta kieta valdžios
ranka ir ar čia nėra kokio nors pavojaus.
Atsakyti tiesiog sunku. Vokietijos noras
neatsilikti nuo didžiųjų — Amerikos ir
Prancūzijos — galėtų būti aiškinamas to
kios valdžios formos patrauklumu. Demo
kratija lieka, bet valstybės vyriausybė tu
ri žymiai laisvesnes rankas, negu įprasti
nėje parlamentarinėje santvarkoje. Antra
vertus, ta kietos rankos politika vis stip
riau įsigali Azijos ir Afrikos naujose vals
tybėse, net su stipriu palinkimu nepakęs
ti opozicijos, žodžiu, su tam tikrais pavo
jais pačiai demokratijai. Dr. Adenauerio
politika kol kas tokių tendencijų nėra pa
rodžiusi.

miausias ir iš viso kongreso rimčiausiai pa
ruoštas pranešimas kaip tik ir buvo skaito
mas šioje komisijoje. Jį paruošė prancūzė
Suzanne Labin., vidutinio ūgio, jauna ir pa
trauklios išvaizdos moteris. Klausydama
sis jos kruopščiai paruošto pranešimo, ga
Įėjai tik stebėtis, kaip sudėtinga yra So
vietų propagandos technika ir kiek dėme
sio Sovietų Sąjunga skiria savo propagan
dai užsienyje.
Pranešėjos pateiktaisiais
duomenimis, komunistai laisvajame pašau
lyje turi 500.000 aktyvių agentų ir propa
gandai išleidžia 2 milijardus dolerių per
metus. Ne visi agentai yra apmokami. Da
lis jų yra įsitikinę revoliucionieriai, kiti
— nesąmoningi piliečiai, patekę į komunis
tų pinkles.
Sovietų propaganda per spaudą, radiją
ir agentus sudaro rimtą pavojų demokra
tinėms valstybėms, todėl Atlanto kongre
sas paskyrė nemaža laiko šiam klausimui
išnagrinėti. Iš Kongreso rezoliucijos maty
ti, kad demokratinis pasaulis yra pasiryžęs
pakeisti savo ligšiolinį nusistatymą dėl So
vietų griaunamosios veiklos. Kongresas pa
siūlė įsteigti prie NATO būstinės naują įs
taigą, kurios tikslas būtų pasipriešinti ideo
loginiam karui, vedamajam Sovietų Sąjun
gos. Atlanto pakto valstybės prašomos ben
dradarbiauti šioje srityje su centrine įstai
ga.
Kongresas taip pat blaiviai pažiurėjo į
Rytų Europos problemą. Per diskusijas ne
kartą buvo minimas Rytų Europos klausi
mas, nebuvo užmiršti ir Pabaltijo kraštai.
Šiuo reikalu priimtoje rezoliucijoje Kongre
sas rekomenduoja Atlanto valstybėms vie
šai pareikšti savo nusistatymą Rytų Euro
pos tautų klausimu. Tas pareiškimas’ turė
tų remtis šitokiais dėsniais:
1) Europoje nebus pastovios taikos tol,
kol žemynas yra pusiau laisvas ir pusiau
Maskvos pavergtas.
2) Nors NATO nesiekia jėga nuversti
esamųjų režimų Rytų Europoje, Vakarų
valstybės privalo visomis taikiomis prie
monėmis remti Rytų Europos "tautų teisę'
laisvai apsispręsti, kaip tai nusakyta dau
gelyje tarptautinių sutarčių.
3) Sovietų Sąjungos saugumas galėtų bū
ti efektyviai užtikrintas, jeigu, atitraukus'
Raudonąją Armiją^ Rytų Europos kraštai
tarptautiniu susitarimu būtų neutralizuoti.
4) Derybose su Sovietų Sąjunga, Vakarai
neprivalo daryti bet ką, kas galėtų reikšti,
jog Vakarai akceptuoja amžiams buvusių
laisvų kraštų už geležinės uždangos pavergirną.
Kongrese, tarp Atlanto kraštų delegatų,
pirmą kartą dalyvavo Rytų Europos egzili
niai atstovai, pakviesti stebėtojų teisėmis.

VLIKo pirmininko pasisakymas
LIETUVIŲ TAUTOS LAISVĖS BALSAS NENUTILS NIEKADOS
Yra nusikaltimų, kuriuos istorija amžius
smerks ir kurių jokie išsisukinėjimai nei
laikas niekados nepateisins. Tai nusikalti
mai prieš tautų laisvę ir žmonių teises tvar
kytis, kaip tinkamai, tikėti ir skalbti savo
idėjas, burtis, kurtį dirbti ir naudotis savo
darbo vaisiais be suvaržymų ir nusavini
mų. Tokiuos nusikaltimus yra
padarę
Kremliaus valdovai anomis baisiojo birže
lio dienomis. Savo nusikalstamą darbą jie
tęsia toliau ir mindo pagrindinius tautų tai
sės dėsnius ir nuostatus. Negana to, Mask
va grasina laisvosioms tautoms atomo ir
branduolinėmis bombomis, jei jos nesutik
tų su Sovietų reikalavimais leisti jiems ne
kliudomai plėsti savo vergų imperiją.
Vykdydama šiuos visa griaunančius ir
naikinančius darbus, Maskva turėtų atsi
minti viena, kad kaip rusų tauta neužmir
šo tų laikų, kai totorių ordos mindė jų že
mę, niekino ir žudė jų žmones, taip ir lie
tuvių tauta niekados nepamirš tų skriaudi!,
kančių, kraujo ir ašarų, kurias jai tenka
lieti ir kentėti dėl sovietų vergijos. Nieko
nepadės nervai, pyktis,
nei grasinimai.
Nuskriaustoji lietuvių tauta reikalavo ir
reikalaus savo teisių grąžinimo. Tai yra
jos kovos šauksmas, kuris nenutils, kol bus
atstatyta Lietuvos valstybinė nepriklauso
mybė, Šis šauksmas nėra nacionalistinių buržuazinių atplaišų reakcija prieš paver
gėją, kaip Maskvos tarnautojai okupuotoje
Lietuvoje tą lietuvių tautos laisvės balsą
norėtų vadinti. Ne. Tai yra vieningas visos
tautos, ne kokių nesamų atplaišų pasiryži
mas kovoti ir siekti nepriklausomybės. To
siekimo nesulaikys jokie persekiojimai,

LAIVAS, KURIS GALĖS SVAIDYTI
ATOMINES RAKETAS
Amerika baigė gaminti ir paleido į van
denis pirmąjį povandeninį laivą- George
Washington, kuris yra varomas atominės
energijos ir karo metu galės šaudyti atomi
nėmis raketomis.
PreZ. Eisenhoweris savo linkėjimuose pa
reiškė’ troškimą, kad tas laivas visada būtųparuoštyje, bet kad jo niekada netektų’pJ~
naudoti.

■
jBUDINGAS ATSITIKIMAS
■ Rusai sutiko išleisti 21 savo pilietį, kurie
t
turi
giminių Australijoje. Giminėms buvo
jpranešta, kad išleidžiamiesiems duotos iš
važiavimo vizos.
Tarp tų išleidžiamųjų yra senukas, kuris
jau mirė praeitų metų spalio mėn.

priešo sukti mainų pasiūlymai ar klastingi
tariamos taikos pažadai, „graždankos“ nei
pagaliau išprievartautų pareiškimų skel
bimas. Subversyvūs okupanto tikslai yra
gerai visiems žinomi. Pavergtųjų žmonių
Maskva jais nesuvilios.
Lietuvių tautos
laisvės balsas nenutils niekados! Jis kas
kart labiau reikalaus, kad sovietai pasi
trauktų iš krašto, kad Lietuva galėtų pasi
naudoti savo teise į nepriklausomą valsty
binį gyvenimą ir kad Maskvos ištremtiems
lietuvių vaikams būtų leista grįžti į savo
tėvų žemę ir kurti joje savo tautos šviesią •
ateitį.
Dr. A. Trimakas
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto
Pirmininkas

MIRĖ GENERALINIS KONSULAS
VYTAUTAS GILYS
Sekmadienį, birželio 14 d„ Toronte, Ka
nadoje, mirė Lietuvos Generalinis Konsu
las Vytautas Gilys.
Jis buvo 73 metų amžiaus.

PRIEVOLĖ KELIUS TAISYTI
Vietiniai automobilių keliai Paleckio ge
gužės 22 d. dekretu pavedami palaikyti ir
prižiūrėti tiems kolchozams ar kitiems že
mės ūkiams, per kurių žemę tie keliai ei
na. Dekretas nustato, kad kolchozai tuo
tikslu privalo turėti kelių fondą, į kurį tu
rėš atskaityti vieną nuošimtį nuo visų sa
vo pajamų.
(LNA)

MAŽĖJA BEDARBIŲ
Amerikoje per gegužės mėnesį sumažėjo
238.000 bedarbių. Dabar jų yra dar .3.389.
000.
Dirbančių yra 66.016.000.

NESUSIPRATIMAS DĖL REPATRIANTŲ
Pietinė Korėja pakėlė triukšmą ir jau
griebėsi kai kurių spaudimo priemonių j
japonu? dėl tos sutarties kurią.jš Japoni
jos ruošiamasi repatrijuoti į šiaurinę Korė
ją 600.000 korėjiečių.

ĮTEMPIMAS KERALOJE
Komunistų valdomos Keralos (Indijoje)
parlamento opozicija dėjo visas pastangas
nuversti tos provincijos komunistinę vy
J. V.
riausybę. Progą tokioms pastangoms suda
rė svarstymas naujo mokyklų įstatymo,
bet nepasitenkinimas turi gilesnes šaknis.
Manoma, kad provincijos vyriausybei bus
■ PAMOKA
Melbourne (Australijoje)
magistratas sunku išvengti didesnių riaušių.
nubaudė uosto darbininką šešis mėnesius
Palydėjusi vyriausią veterinarijos gydy šeštadienio vakarais eiti dirbti į ligoninę, TUNELIS TIES KANALU
Kanalo Tunelio Kompanija svarsto klau
toją, kuris į graudulingo pobūvio pabaigą kur gydomi susisiekimo nelaimėse sužeis
ne visiškai tiksliai išlaikė šermenims pri tieji. Jis buvo teisiamas už neatsargų -važi simą iškasti tunelį geležinkelio susisieki
mui tarp D. Britanijos ir žemyno. Mano
deramą nuotaiką, Vasauskienė galutinai nėjimą.
nusprendė: tai — kaimynų darbas!
Profesinė sąjunga jam neleidžia, jei ne ma, kad bent pradžioje tunelis tiktų tik ge
Rajono milicijos skyriaus viršininkas ga bus mokamas atlyginimas. Bet ligoninės ležinkelių susisiekimui. Jis kainuotų apie
vo ilgą skundą ir priedo — minėtąjį skrodi vadovybė sutinka leisti ateiti ir žiūrėti, 100 mil. svarų ir galėtų būti įgyvendintas
mo aktą. Vasauskienė išdėstė viską, kas jos kaip kenčia neatsargių važiuotojų sužalo per 7 metus.
širdyje susikaupė.
tieji.
BULVIŲ MAIŠTAS
O štai ir ji pati atpukšėjo į milicijos sky
Italijoje netoli Neapolio kaimietės susi
riaus viršininko kabinetą — nusibėgiojusi, PADĖTIS BE IŠEITIES
rinko į miestelį pademonstruoti prieš že
susijaudinusi. Viršininkas pasikvietė tardy ' Ženevos konferencijoje Gromyko pareiš
kė, kad jis nepadės parašo po tokiu susita mas bulvių kainas. Pro policiją jos prasi
toją.
"
veržė į bulvių sandėlius, išpilstė iš maišų
Vasauskienei pasakojant šią graudžią rimu, kuris paliktų Berlyne okupacines jgu bulves ir bandė sudaužyti elevatoriaus
las.
Kadangi
vakariečiai
šiuo
klausimu
yra
tragediją, viršininkas su tardytoju pakaito
įrengimus. Nemaža demonstrančių buvo su
mis nukreipdavo akis į kabineto kampą, tik darę tam tikras nuolaidas, bet įgulų at imta. Buvo padegta savivaldybė.
sisakyti
nenori,
tai
dėl
to
pasitarimai
yra
lėtai užsidengdami veidą ranka. Tur būt,
Policijos susitiprinimų buvo pasiųsta ir
ašaras šluostėsi... O Vasauskienė guodėsi: atsidūrę akligatvyje, bet jie via dėlto žada į kitus didesnius bulvių centrus.
— Šimtą rublių užmokėjau! Toks šuniu mi dar tęsti.
Gromyko po to dar pareiškė kad jo nu
kas!.. Dar magaryčioms konjako išgėrėm...
Išėjo apsiraminusi, kad vargšelis po mir sistatymas nėra joks ultimatumas ar gra
ties galėsiąs nekaltinti savo šeimininkės sinimas.
Vakaruose galvojama, kad konferencija
beširdiškumu. Nusikaltėliai susilauks at
pildo! Deja, teko nusivilti. Išskyrus ligoni netrukus turės baigtis, nieko nepasiekusi,
— Paryžiaus miesto savivaldybė pa
nės vadovus, kurie suprato, jog tokio sun nes Rusija esanti tos nuomonės, kad viršū skelbė taksių šoferiams nebevežioti dau
kaus sielvarto dienomis nekorektiška būtų, nių konferencija gali įvykti net ir tuomet, giau žmonių ant savo automobilių stogo.
reikalauti iš Vasauskienės, kad ji ateitų į jei Ženevoje nebūtų pasiekta jokio susita
— Amerikos paštų viršininkas atsisakė
darbą laiku, visi kiti jautrumu nepasižymė rimo.
siuntinėti paštu Lawrence knygą , Lady
jo. Tiesa, milicijos skyrius atsiuntė manda
Chatterley‘s Lover“, kuri esanti nešvari.
gų, bet jokių vilčių neteikiantį raštišką at
— Siamo medikai ir teisininkai studijuo
sakymą, esą, „yra vykdomojo komiteto geliai neužkrečiama liga. Bet... atsarga gė ja įstatymo projektą, pagal kurį chuliga
sprendimas, kad šunys nebūtų palaidi, o dos nedaro!
nai būtų kastruojami.
jei paleidžiami, tai tik su antsnukiu. Jūsų
Atsirado tokių žmonių, kurie ne tik neat
— Leičesteršyre, D. Britanijoje, prekinis
šuo buvo palaidas ir be antsnukio...“
jaučia Vasauskienės pergyvenimų, bet at traukinys suvažinėjo 10 medžioklinių šunų.
Tai šit kokių siaubingų įvykių būta Va virkščiai. Kai rajone plačiai skambėjo šu
— Amerikiečių iššauta raketa. sprogo
sauskienės gyvenime! Ir tai ne vienintelis niuko mirties istorija jie net papriekaištau prieš laiką dėl to, kad per radiją kalbėju
pergyvenimas. štai prieš kiek laiko pakvie davo jos vyrui— irgi gydytojui. Šeimos gal sios moters balsas atitiko tuos signalus, ku
čia ji į kabinetą pacientą. Įeina toks ber va neparodė tokio gilaus sielvarto, bet sva rie per radiją turėjo būti taikomi raketai
niūkštis, kaip pipiras. Irgi, mat, dantis gy riai paklausdavo:
išimtiniu atveju.
dyti įsigeidė!.. Ir ne miestelėnas — iš „Auš
—; O ką jūs patarsite? Kad šunų nelai
— Turkijos prezidentas lankėsi pas po
ros“, kolūkio...
Vasauskienė jau ruošėsi kytume?!
piežių.
traukti sugedusį dantį, tik nelauktai atšo
Nežinia, kiek panašių siaubingų pergyve
— Rytų Vokietijoje dėl politinių nesuta
ko: ant berniuko odos — kažkokie spuoge nimų Vasauskienės dar laukia ateityje, tik rimų išsiskiria kas penkta vedusiųjų pora.
liai!..
mums atrodo, kad visų siaubingiausia yra,
— Indonezija papildomai (gavo 1956 m.
— Aš negaliu savo vaikučiais rizikuoti! kai išsimokslinę žmonės tampa supeliju 100 mil. dolerių) gauna 17.5 mil. dolerių
O jeigu aš juos, pati apsikrėtusi, niežais siais miesčionimis!
paskolos iš Rusijos sporto stadijonui ir te
užkrėsiu?!
P. Adomonis, A. Petrauskas
chnologijos skyriui statyti.
Kitą dieną vaiką atlydėjusi motina paro Ariogala.
— Iš Argentinos ištremtas bulgarų niidė gydytojų pažymėjimus, kad vaiko spuoIš Vilniaus „Tiesos“, 1959. IV. 12.
nisteris.

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos,
aiškios ir be aiškinimų.

kurios

Oi nelaimė, ką aš matau —
Širdį ver kaip yla:
Numylėtoj mano vietoj
Gyvena barzdyla.
A. Vienažindys

SIAUBINGAS ĮVYKIS...
Ankstyvą rytmetį apspuręs vaikiūkštis
gyvenantis Vasauskų kaimynystėje, prane
šė apie šį tragišką įvykį su tokiu begėdišku
nejautrumu, kad, tai išgirdę, daugelis tik
riausiai pasipiktins. Įsivaizduokite: pakėlęs
nuo vidurio gatvės, jis nubloškė prie Va
sauskų vartų švelnutį baltą gumulėlį:
— Jūsų šuniuką suvėžino!
Bronė Vasauskienė, nors ir medikė, ne
maža žiaurių atsitikimų mačiusi, vos nesuakmenėjo iš siaubo: jų šunytį suvažinėjo!!!
— Tu, vėpla, kalta! — užsidegus užpuolė .
tarnaitę. — Jeigu šuniukas būtų sotus, ko
jam bėgti į gatvę?! Tu pražudei jį! Marš iš
mano namų, kad nė kvapo neliktų!..
Su skausmo ašaromis akyse Vasauskienė
apžiūrinėjo vargšo pupuliuko lavoną ir...
nustėro naujo, dar siaubingesnio atradimo
sukrėsta. Kaip vėliau ji liepsningai skundė
si rajono milicijos skyriui, numylėtiniui
„nebuvę kraujo išsiliejimo dėmių...“
Tačiau išsimokslinusiam žmogui nepride
ra remtis lengvabūdiškais spėliojimais. Rei
kia juos rūpestingai patikrinti ir tik tada
daryti apibendrinančias išvadas. Vasauskie
nės pakviestas, nukentėjusįjį apžiūrėjo ra
jono vyriausias veterinarijos gydytojas.
Tą pačią dieną jis su dviem asistentais
atliko šuniuko skrodimą. Šio didžiai atsa
kingo darbo akte, be kita ko, nurodoma,
jog pagal „klinikinius ir patalogo -anatomi
nius davinius galima daryti išvadą, kad gy
vulio mirtis įvyko dėl smūgio į kairę pusę
mentės srityje“.
Vasauskienės pasiaukojamų pastangų
paveiktas tragedijos vietą bei pačią auką
apžiūrėjo ir milicijos įgaliotinis.
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maždaug tokio pat dydžio „Midland Sa
MIRĖ PETRAS VAIČIŪNAS
vings“, „Mutual Savings“, „Crane Sa Eidamas 69 metus ir pastaruoju metu
vings". Visos čia minėtosios milijoninės sunkiai sirgęs, birželio 7 d. Vilniuje mirė
bendrovės yra lietuvių įsteigtos, lietuvių lietuvių poetas ir dramaturgas Petras Vai
vadovaujamos ir visos yra dosnios lietuviš čiūnas.
taikoje bendrai dirbti ir santykiauti. Alice kų visuomeninių reikalų rėmėjos, dosnios
DUONA IR ŽAIDIMAI
Okupaciniais metais dėl ligos literatūri
choras, kurį sudaro dainavimo aukotojos.
niame gyvenime maža besireiškė. Visas jo
Paprastai sakoma, kad menui klestėti rei Stephens
kalingos materialinės sąlygos; kad alka studijos studentės, irgi yra nemažai pada Neįmanoma būtų suminėti visų lietuvių kūrybinis kapitalas buvo sukrautas nepri
nam žmogui nerūpi nei šokiai, nei dainos. ręs, reprezentuodamas lietuviškos dainos bizniejių Čikagoje, tačiau reikėtų paminėti klausomybės laikais.
Okupacinė bolševikų valdžia taip pat ver
Tebūnie tai pasiteisinimas, kad šiame laiš grožį Čikagos visuomenėje. Šiais metais vieną kitą, ryškesnį veidą. Iš lietuviškos
choras išleido visą eilę gražiai įdainuotų
ke sujungsiu tas dvi Čikagos lietuviškojo lietuviškų dainų ir giesmių plokštelių. Dar spaudos žinomi tokie šūkiai, kaip: „Kas tik tino dalį jo darbų ir net buvo suteikusi
gyvenimo apraiškas ir trumpai papasako viena žymesniųjų grupių — tai „Ateities“ turi gerą skonį, visi perka pas Lieponį“, ar jam nusipelniusio meno veikėjo vardą ir
siu apie lietuviškus vaizbūnus ir apie me
ba ,.Kas tik valgo Bruno duoną, visi žydi, apdovanojusi garbės ženklo ordinu ir meda
no, dainos ir dramos darbininkus. Pradeda šokėjai. Ją įsteigė naujieji ateiviai. Grupė kaip aguona“. Neįvertinama nauda iš tų liu už „šaunų darbą didžiajame tėvynės ka
pradėjo
tautinius
šokius
Čikagoje
prakti

*mi nuo meno, turėtume paminėti pirmiau
lietuviškų prekybininkų yra jau ta, kad jie re“. Šis pastarasis žymuo, atrodo, rašyto
siai lietuviškas radijo valandėles, nes jos kuoti didesniu mastu (senesniųjų čikagie- skelbiasi lietuviškuose laikraščiuose ir tuo jui buvo suteiktas už gelbėjimą ir slėpimą
jungia savyje ir biznį ir meną. Vyriausia, čių tarpe tie mūsų šokiai nebuvo labai ži paremia spaudą. Vien tik Bridgeporto že vokiečių laikais mokslų akademijos archy
jau 1932 m. įsisteigusi radijo valanda yra nomi). Ši šokių grupė pagarsėjo laimėda maitis Budrikas sakosi spaudai už skelbi vinių dalykų.
Plačiausiai visuomenėje jis buvo žino
„Margučio“, čia kasdien lietuviškai trans ma Čikagos tautų festivalyje pirmą vietą. mus sumokėjęs per 100.000 dolerių. Be to,
liuojama žinios, informacijos, duodama mu Gastrolėmis aplankyta daug kolonijų Ame dėl kažkokios priežasties daugelis tų biznie mas savo giesme „Mes be Vilniaus nenu
rikoje
ir
Kanadoje.
Yrą
ir
daugiau
grupių,
zikos ir reklamuojamos lietuviškos ir ame
rių dar turi tiek energijos, kad ir visuome rimsim“. Jo draminiai veikalai buvo stato
rikoniškos prekybos įmonės. Tam tikromis tarpais pasirodančių plačiajai visuomenei. ninio kultūrinio gyvenimo dirvonuose išva mi teatre. Nemaža yra ir vertęs.
Jų tarpe yra. eilė mūsų menininkų įkurtų
dienomis duodamos atskiros valandėlės jau
ro daug svarbių vagų. Štai tokie vyrai,
nimui, kalbama sveikatos reikalais, duoda komercinių mokyklų - studijų, kaip Kučiū- kaip J. Bachunas, kuris yra savininkas jo
no,
Jakubėno,
Nako,
Velbasio
(baleto
stu

ma religinių pamokymų, literatūros kūri
Petras Vaičiūnas
paties vadovaujamų šešių didelių vasarvie
nių ištraukų, sporto žinių ir t.t. Tautinių dija)., o dailininko Valeškos bažnytinio me čių nepertoli Čikagos. Tai nelyginant ang
švenčių ir sukaktuvių proga „Margutis“ su no studija.
ŠIENAPICTĖ
liškos Sodybos prie ežerų, upių ir parkų.
organizuoja specialias programas, kurios
Teatro mėgėjų būreliai Čikagoje veikė Jos, tikriausia, pareikalauja nemažo darbo
Aukso miglos supa tylą —
lietuviškosios visuomenės plačiai klauso nuo senų laikų. Draugijos ir klubai, nors ir dėmesio, o vis dėlto Bachuną galėtume
Užu šilo saulė kyla...
mos. Be radijo programos „Margutis“ (yra tiesiogiai turėdami sau pasiskyrę kitus už įrašyti tarp našiausiųjų visuomenininkų.
ir tų pačių leidėjų leidžiamas to vardo žur davinius, vis bandydavo bent kartą per me Jis ir knygų leidėjas^ ir laikraščių bendra
Žengia vyras paskui vyrą...
nalas) suorganizuoja didelius koncertus su tus suruošti kokį vaidinimą. Jų daug ir su darbis, ir organizacijų vadovas, ir visų ge
Ryto perlai žemėn byra...
lietuviais menininkais, į tuos koncertus at ruošta. Čikagon" atvykus nemažam skaičiui rų sumanymų rėmėjas. Panašus visur spė
silanko gausiai ir amerikiečių visuomenė. mūsų Valstybės teatro darbininkų — akto jęs vijurkas yra buvęs ir ekonomistas J.
Žolę žalią, žolę jauną
Be „Margučio“ Čikagoje yra veikę ir dar rių ir režisorių, buvo bandyta suorganizuo Varkala. Pagarsėjęs savo dosnumu ir gera
Žvangios dalgės žvangiai piauna...
dabar tebeveikia rečiau tesiunčiamos radi ti. nuolatinį lietuvišką teatrą, kuris pasto širdimi yra stambus krautuvininkas J. Gus
jo valandos ar pusvalandžiai. Tai Sofijos viai atsidėti; dramos menui. Vienok tos pa tainis. Fabriko savininką inž. Rudį, veiklų
Lenklt galvas, pievų gėlės —
Barkus, „Draugo“, šaltimierio, Budriko, stangos ,nors yra davusios vaisių, nepasitei ir sąmoningą lietuvį, čikagiečiai bandė iš
Eina jaunos grėbėjėlės...
Kubilienės ir kt. šie radijo valandų savi sino, ir nuolatinio tokio teatro Čikaga ne rinkti į Kongresą. Inž. Rudis yra lydėjęs
ninkai irgi visi duoda, be reklaminių infor turi. Nepaslaptis., kad dėl to kalti ir patys Kersteną jam keliaujant Europon. Jis nese
— Padėk Dieve! — Ačiū, ačiū...
macijų, ir lietuviškos muzikos, dainų ir po aktoriai ir režisoriai; vienu metų teatralai niai paskyrė 4 tūkstančius dolerių pirkti
Pradalgėlių, kaip gyvačių...
litinių ir kultūrinių žinių.
skilo į Lietuvių Teatrą ir Lietuvių Teatrą knygoms lietuviškoms mokykloms. Jo va
Dalgė dalgę mostais varo —
Lietuviškosios dainos pamėgimas Čikago Čikagoje. Toks nesutarimas, jėgų nesujun- dovybė įvairiuose komitetuose, jo darbas
Tiesias baras šalia baro...
je yra senas, kaip senas ir lietuvių kūri gimas ir yra kaltas, kad naujų veikalų vis įvairiose lietuvių ir amerikonų organizaci
masis šitame mieste. Nelengva sugrįžti į rečiau ir mažiau pasirodo. Reikėtų paminė jose yra per platūs, kad čia būtų galima ap
Saulė žėri, spindi rasos...
praeitį ir ištraukt jūsų dėmesiui iš praei ii mažesniu mastu besireiškusį Cicero dra rašyti. Užteks pasakyti, kad iš čia gimusių
Braido
pievą kojos basos...
ties dulkių vardus ir pavardes tų muzikų mos mėgėjų būrelį, įsisteigusį prie to vardo lietuvių inž. Rudis neabejotinai yra vienas
ir organizatorių, kurie puoselėjo dainos me parapijos. Pastatyta nevienas veikalas, ir iš stambiausių šulų, jis, be to, jau yra nau
Čeža, šlama, žvanga, tyška
ną svetimame krašte. Paminėsiu ryškiau duota neviena maloni valanda lietuviška josios kartos žmogus. Išvardinkime tuos di
žalioj pievoj ir už miško...
sius. Jų tarpe yra „Pirmyn“ choras, suor jai visuomenei.
dėsnius ir svarbesnius: automobilių pirk
ganizuotas jau 1909 m. Vadovaujamas jau
Mirga mergos nuo pakrantės...
Tur būt, prie meno reiškinių reikėtų skir liai Kuraičiai ir Balzekas, lietuviškų sūrių
čia gimusio muziko Steponavičiaus, šis cho ti ir visą eilę šokių muzikos orkestrų. Iš jų karaliai Andriulis ir Metrickis, statybos
žodžiai, juokas ■— ryto šventės...
ras 1938 m., Tautinės Olimpijados proga minėtini Pakšto, Jonušo ir Akelio orkes kontraktoriai Zizas ir Borchertas, pamink
Kaista saulė.— kaista krūtys...
lankėsi Lietuvoje ir ten davė didesniuose trai.
lų caras Pachankis, baldų— Kaledinskas.
Žalia, žalia —- šienapiūtė...
mūsų miestuose eilę pasisekusių koncertų.
Kaip jau minėtą, materialinė gerovė lei Krukai, Nekrošius ir daug daug kitų. Šičia
■ .
' .
Nesuskaitoma eilė koncertų atlikta Ameri džia žmonėms domėtis ir kultūros apraiš neminimi dar naujieji ateiviai dipukai, ku
kos ir Kanados lietuviškose kolonijose, komis, kurios be pinigo juk neišsiverstų. rių jau šimtai susikūrė savo biznelius, kiti
taip pat dainuota ir Londone, grįžtant iš Eiti į koncertus ir vaidinimus, remti cho nemažus ir pelningus. Yra ne vienas iš se Europos lietuviškoji periodika
lankymosi Lietuvoje. Choras „Pirmyn“ yra rus ir ansamblius pareiga tenka čikagie- nųjų verslininkų, kurie veikė ir rėmė „Rau
DARBININKŲ balsas. Nr 3 (33). Tu
pastatęs ar penkias operetes, jų tarpe „Kor čiams — piniguočiams, biznieriams, profe donosios Rožės“, smarkios lietuvaitės, jau rinyje: Profesinių sąjungų vaidmuo, Tautų
visiškai senutęs komunistės darbus. Jų čia apsisprendimo teisė, Viltys demokratinia
nevillio Varpus“, „Linksmąją Našlę“ ir sijų žmonėms.
Nemažai čia, Čikagoje, yra pasiturinčių neįrašysime. Visos tos pavardės yra tų žmo me fronte, 50 milijonų vardu Siekimas vi
„Laimą“. Čia dainuoja daugiausia čiagimiai lietuviai. Kitas jau naujųjų ateivių prekybininkų, statybos kontraktorių, gra- nių, kurie maišė biznį ir malonumus. O ma suotinio nusiginklavimo, Pakartotinis jau
sukurtas „Vyrų choras“, nežiūrint savo jau borių, saliūnų laikytojų, pasiturinčių amati lonumai jiems buvo ir yra dirbti ir remti nimo susitikimas, Kursai Vienoje •— Neuno amžiaus, jau suspėjo Čikagoje palikti ninku, gerai įsikūrusių daktarų, inžinierių lietuviškų draugijų, lietuviškų organizacijų waldegg, Bruno Kalninš ir kt.
savo pėdsaką, pastatydamas operą „Car ir kunigų, bet visus juos pralenkia „Stan darbus. Lietuviai pirkliai yra susijungę į
men“, kurios premjera buvo balandžio mė dard Federal Savings“, lietuviška skolini „Lithuanian Chamber of Commerce of Il
nesį. Toliau tektų paminėti „Dainavos“ Me mo ir taupymo bendrovė. Jos priekyje yra linois“. Ši finansiškai labai pajėgi organi lonis, J. Pachanskis, N. Michael, S. Balze
no ansamblį, kuris pokariniais metais gimė Mackevičiai, o tos bendrovės balansas, esą, zacija atlieka didelį reprezentacini darbą, kas, A. Rudis.
Ši mūsų pirklių organizacija džiaugiasi
Hanau stovykloje, Vokietijoje, o vėliau at prašokęs 70 milijonų dolerių, Steigėjas ir ruošdama priėmimus, paspausdama, kur
gimė Čikagoje. Čia ir dainuojama ir šoka ilgametis prezidentas Justinas Mackevičius reikia, patepdama, kur reikia. Čia, be gry lietuviais, kurie, susitaupę fabrikuose šiek
ma, statoma savo pačių paruošti ir sugalvo Lietuvoje tarnavęs lekąjumi Oginskio dva nai komercinių problemų, domimasi ir po tiek pinigų, dalį pasiskolinę, metasi preky
ti siužetai, kaip „Nemunas žydi“, „Šiena- ruose. Jis išaugino lietuviškoje dvasioje litiniais klausimais, kur ta politika liečia bom Senieji mūsų emigrantai puikiai žino,
piūtė“, „Kantata Broliui“. Be dainos ir tau gausią šeimą ir dosniai. remia lietuviškus Lietuvą ar lietuviškus interesus. Pasiunčia kokios didelės svarbos yra ekonominis pa
tinių šokių, „Dainava“ turi ir kanklių bei reikalus.
mos rezoliucijos, kreipiamasi į atsakingas jėgumas lietuviškoje kolonijoje. Nebaisūs
Mažesnio masto, bet irgi svarbi finansi asmenybes ir daromi kitokie žygiai. Šiai or tampa laikini nedarbai, ne taip skaudžios
ragelių grupę. Toliau reiktų paminėti Moks
pasidaro ir ekonominės krizės. Dideliam
leivių Ansamblį, kurį sudaro mokyklinio nė bendrovė yra Pakelio „Chicago Savings
amžiaus vaikai. Jis vienu metu turėjo apie and Loan Association“, daranti apie 20 mil. ganizacijai yra .vadovavęs Justinas Macke skaičiui stipriai ekonomiškai atsistojus ant
200 jaunučių dalyvių. Jie čia išmoksta ne apyvartą. Toliau paminėtinos 10 mil. „Uni vičius,, jau minėtasis milijonierius, teisėjas kojų, tuoj suklesti ir kultūriniai reikalai.
Algirdas Pužauskas
tik dainuoti, bet įpranta ir lietuviškoje nuo versal Savings“, 2 mil. „Brighton Savings“, J. Zuris, J. Kaledinskas, J. Pakel, A. Va-

LAIŠKAS IS CIKAQOS

— Kad nežinom, kur kalti.

PAMALDOS
KETTERING — šį sekmadienį — birželio
21 d., 12 vai., St. Peter bažn., London Rd.
Ant saulėgrąžos vamzdžio
VI. Šlaito tokio pavadinimo eilėraščių rin
kinį Nidos spaustuvė jau surinko.
Netrukus knyga bus atspausdinta.

rėjusio karolio neberanda, priėjo prie Igno
ir šnibžtelėjo į ausį.
— Rėžk polką!
Ignas užrėžė. Valentas linktelėjo jai.
— Gal... su manim?
Ši prasišiepė lūpų kampučiais ir prilipo
visu savo liaunu liemeniu.
— Nesijaudink, Rožyte, — atsigręžus ta
rė pusseserei. — Aš tau gražesnius karo
lius nupirksiu. Tikrai, Rožyte.
Valentas laikėsi mandagiai, neprisispaudė, ranka perpus ją perlauždamas, ir į akis
jai nesisiurbė kaip Silva, bet pakėlęs gal
vą, žiūrėdamas kažkur į tamsą... Kojose
toks lengvumėlis, kad —šunys žino! — Tik '
skraido, nardo, lyg kokios dvasios pripūs
tas. Ir visas išdidumas pranyko. Kur čia
nepranyks, jei ji... šit ant tavo rankų?
Baigė šokį — ir kad nors kiek būtų pa
vargęs, kad prakaito nors lašelis. Niekur.
Stebuklas! Tegul tik vėl ką užgros — jis
vėl su ja! Su ja galėtų nors kiaurą naktį
be jokio atodvėsčio... Bet žiūri — vėl Sil
va prieš ją raitosi, dantis iškišęs, o užgro
jus klumpakojį, išveda. Valentui tarytum
kas statiniu per galvą. Na, palauk!
Ir vėl jis prie Miliutės. Tik pasistamantryk, Miliut! Pašoko klumpakojį, paskui
.Krakoviaką“. Tik to lengvumo kojose ne
bėr. Ir šokti kažkodėl nebesinori. Pamatęs,
kad Juzis- stovi nelinksmas, žiūri gailiai,
lyg sakytų: „Ot dar būtų draugas! Jei kas
kitas taip ją šokdintų — tikėk man —
^^Vu į“pakaušį...
Pagailo Juzio, prišoko artyn.
— Nebūk kvailas!.. Še...
Stumtelėjo prie jo Miliutę. Ši purkšpurkš: aš su juo nenoriu!.. Nemoka... kosu
ias numindys!.. Bet Juzis jos nežiūri
ėmė savo geležinėm rankom, vieną jos ran
k4 sau į šoną įrėmė, kitą aukštyn pakėlė ir
pradėjo tankiu žingsneliu tursčioti. Miliutė
nusisukusi nosį suraukusi, o Juzis šypsosi,
laimingiausias. azarto pagautas, vis stipriau remia jos ranką sau į šoną, trypia, su
kasi, o tarpais net šūkčioja: o-o!
Stebules uždegė Valentas ir Adolis —pus — nagi šoka. Ir su kuo — su Jonaičio Sil- bužj. Akyse sutavaravo — nė vieno išby(Bus daugiau)

berniai tik iš šalies žiūrėjo į tą nepaprastą
ceremoniją. Paskui visi bendromis jėgomis
J, PAUKŠTELIS
iškėlė kartis aukštyn, jų-drūtgalius įstatę
į vidur kalniuko iškaltas skyles. Stebulės
liepsnoja, dega...
Bet ne tik Skausgaliuose liepsnoja iškeltos stebulės — liepsnoja jos ir Girbut-kių sodžiaus gale, ir už Sraujos, ir Titoniųį
— Kalkit sau ant nosies! Yra čia ko neži pakluonėj. Tartum didžiulės žvaigdžės, nu-.
noti! Tik greičiau! Matote, kad jau šute-. sileidusios ant kalvų, ant senkapių, ir drėg<
mo... bematant pradės švisti...
nose lygumose plazda, virpčioja liepsno.
Seniai Valentas bebuvo toks smarkus. Te mis. O naktis lyg dvigubai patamsėjusi ir•
gul mato, koks jis „rimtas“ ir kaip „ne tokia nepaprasta.
moka“!
Jaunimas, akimirką nutilęs, prapliupo
— Ei, Juzi, — gal užtrauksime kokią, šūksmais, klegesiu. Kur tas muzikantas,
kol jie čia susigraibys?!...
kad neateina? Valentai, kur muzikantas?
Juzis — visada klusnus — tuoj prišoko Visiems norisi tik šokti, džiaugsmu lietis.
ir, nieko nelaukdamas, delną prie žando
Staiga nuo sodžiaus pasirodo ir muzikan
pridėjęs, užtraukė:
tas, armonika plyšodamas. A-a-a!
su„Piaun broliukai žalioj la-ankoj...“
kliaugė jaunimas vienu balsu. Iren# stip
Jo aukštas plonas balsas kaip garvežio riau įsikibo Rožytei į parankę: iš tikrųjų,
švilpukas nuaidėjo per nakties tylumą.
Rožyte!..
Adolis peštelėjo Valentui, šyptelėjo, ir
Ignas ėjo mažvaikių lydimas, kepurę at
abu, žandus išpūtę, griausmingai jam pri metęs, o pirštai tik ir lakstė po klavišus,
tarė:
tik ir lakstė. Valentas buvo pradėjęs neri
„Baltus dobilė-ė-ėlius...
mauti dėl muzikanto vėlavimosi — bijojo,
O-oi, o-oi-oi, oi, oi,
kad jis nebūtų išdūmęs pas savo Oną.
Baltus do-obilėlius!“
— Užriesk polką! — šūktelėjo dabar priToliau, nedavęs Juziui, užtraukė Valen- ėjęs,
tas, skardžiai kaip varpas:
Ignas įspyrė priekin koją, krūtinę dar
„Bepiauda-ami susdūmo-oja,
labiau išlaužė ir riečia.
Nu-ulaužė dalge-elę!,.“
Na, dabar parodys, tikrai parodys kaip
Ir visi:
jis „nemoka“. Bet jos tyčia neves — šoks,
„O-oi, oi-oi, oi oi o-oi!.
dūks su kitomis — tegul pamato, koks
Nu-ulaužė dalge-elę“.
„rimtas“, kaip „nemoka“.
žiopčiojo ir toliau stovintieji, nors jų bal
Priėjo prie Miliutės (ši to tik ir laukė),
so nebuvo girdėti.
paėmė jai už rankos, gražiai, pasivedė į vi— Iš tikrųjų, — šnabždėjo Irena,, spaus- durį kalnelio, pasismagino ir šiūstelėjo
dama Rožytės ranką, — lyg kokioje opero- kaip viesulas. Viena akimirka pernėrė visą
je! Kaip tau, Rožyte?
kalnelį. Kiti nespėjo akimis sekioti, kaip
— Gražu, —• čirkštelėjo ši, nors ji ir ne jis lakstė — galvą atmetęs, krūtinę išlau
žinojo, kaip toje „operoje“.
žęs: ek-cek-cia! — Čia lakstė čia staiga vie
— Jau gatavą! — pareiškė Valentui vy toje sukosi it vijurkas — Miliutės padalkos
riausias iš pusbernių. Valentas nutraukė tik švilpė. Ji taip pat galvą rietė: ak, kaip
dainą.
smagu su juo šokti! Dieve, kaip smagu!
—.Degsime!
Šokdamas Valentas pažiūrės, kur Irena

Pabudimas
O kai Ignas priplaukė arčiau, griebė rieš
kūtėmis iš upės maurus ir tėškė į tą pusę.
— Plauk, liuciperi! Plauk velnio žente!
Prigirdysiu nutvėrusi kaip žiurkę!
Marijona ne juokais įniršo, o čia ųuo
kranto dar merginų riksmas: duok jam,
Mariut, duok! — Ignas pamatė, kad su sen
merge pokštauti nėra ko, ir nuplaukė at
gal.
Grįždamos merginos gailėjosi — be reikalo paleidusios tą begėdį!
Iš upės visi susirinko ant kalnelio, gale
sodžiaus, kur jau buvo atneštos stebulės ir
kartys. Dabar atėjo ir keletas vyresnių, ku
rie miego dar nenorėjo. Valentas nužvelgė
kalnelį: ji yra... stovi su Rožyte! Plaukai
raudonu kaspinu perrišti, prie krūtinės ra
dasta. Pasipuošusi ir Rožytė — plaukai pa
pūsti, su gintariniais karoliais ant trumpo
kaklo, — taip pat su radasta.
Valentas tarsi nemato, bet kojos, rodos,
tokios lengvos, — šunys žino! Nuėjo prie
pusbernių, kurie tik ir laukė, ar ko nors
neįsakys.
— Ar jau viskas parengta? -— klausia
garsiai, kad ir ji girdėtų. Jis parodys, kaip
„nemoka“!
— Viskas! — atraportuoja keli iš karto.
Valentas tik sukinėjasi, tik komanduoja:
tegul mato! Paspyrė koja stebulę:
— Užkiškite vieną galą — kaip gi ant
1 karties užmausite, jei bus neužkištas?
— Su kuo užkišti?
— Su špyga, jei akmens nerandate!
Suniekinti pusberniai sujudo ieškoti ak
mens.
— O ko neiškalėte skylių kartims įsta
tyti?

Tautinės gyvybės pagrindas
Jei gyvenimas turi kokią nors prasmę,
tai ji turi būti prieinama ne tik kokiems
rinktiniams vyrams, bet ir paprasčiausiam
žmogui. Gyvenimo prasmė, kuri būtų pri
einama tik kokiai siaurai žmonių grupei,
reikštų, kad milžiniškos žmonių daugumos
gyvenimas neturi prasmės. Mūsų pasaulė
žiūra turi mus padaryti galingus ir turtin
gus dvasia, išmintingus ir laisvus atlikti
didžiuosius gyvenimo uždavinius. Ji turi
padėti mums nugalėti gyvenimą, likimą ir
mirtį, nueiti iki galo savo gyvenimo kelią
it pripildyti mūsų asmenybę amžinosiomis
vertybėmis, įprasminančiomis mūsų gyveni
mą ir sujungiančiomis mus su amžinybe.
Tokia pasaulėžiūra yra religinė pasaulė
žiūra. Ji parodo mums, kad žmogus nepri
klauso šiam nykstančiam ir praeinančiam
pasauliui, bet turi savo šaknis amžinybėje.
Niekad negęstančios amžinosios vertybės,
kurių troško ir kuriomis tikėjo visų laikų
ir tautų kilniausieji žmonės, Gėris, Grožis,
Tiesa ir šventumas — yra tos žvaigždės,
kurios tamsiausioje gyvenimo naktyje rodo
tikrąjį ir saugųjį gyvenimo kelią. Tik neuž
tenka, kad šių žvaigždžių auksiniai spindu
liai šviestų toli už debesų, bet juos reikia
įausti į mūsų realųjį, kasdieninį gyveni
mą. šiuos dieviškosios šviesos spindulius
įaudžiame į savo gyvenimą doroviniais
Veiksmais, kurie puošia Dievui ir Jo kara
lystei paaukotą gyvenimą. Gyvenimas yra
Kūrėjo dovana, todėl žmogus yra atsakin
gas ir už tai, kokiais darbais savo gyveni
mą pripildo, ką ir kaip dirba, kovoja,
džiaugiasi ir kenčia, šios atsakomybės pa
jutimas ir jos reikalavimų įvykdymas gyve
nime ir sudaro mūsų dorovę, vedančią mus
j žmogiškosios pilnatvės tikslą — Dievą.
Ši dvasinė kultūra yra mūsų tautinės gy
vybės pagrindas. Tauta, kuri neturi kilnių
ir stiprių asmenybių, gali tapti tauta be
ateities ir išnykti iš kitų tautų tarpo. Stip
rios asmenybės, su šviesiu žvilgsniu ir tvirta valia, kelia aukštyn kiekvieną bendruomenę, kurioje jos dirba ir gyvena. Laimiu-'
ga toji tauta, kuri rimtą ir kritišką savo
gyvenimo valandą turi tokių asmenybių,
drąsių kovotojų, tylių didvyrių. Ir kiekvielioo ssragso s'Ut +nn+I~ealingas ir kilnus,
jei jo protą ir širdį apšviečia ir pagauna
didžios pareigos idėja gili meilė savo tėvy
nei ir tautai. Mūsų žmoniškosios ypatybės
gražiausiai išsiskleidžia tik savo tautoje,
todėl joks sąmoningas žmogus negali pa
neigti savo tautybės, neprarasdamas savo
žmoniško kilnumo, nepažeisdamas amžinų
jų dorovės dėsnių.
Prelatas I. Albavičius
„Mano pasaulėžiūroje“

va. Šis abiem rankom per liemenį ją pa
ėmęs (moderniškai), akimis’kipšiškai įsi
spyręs, šūsčioja, kad šūsčiota būtų.
Blogiausia, kad ir ji atrodo, lyg būtų la
bai patenkinta! Šypsosi tais savo lūpų kam
pūčiais, žiūri jam į akis, o jau šoka... Kaip
ji šoka!
Ir gaila Valentui, kad taip, kad... Bet ir
jis šoks, jis... parodys — tegul mato!
Jaunimas šoko trypė, net kalnelis dundė
jo, kiekvienas stengėsi vis kaip mandriau
—tas prisikišęs, tas atsilošęs, tas šypsoda
mas, tas rimtą miną nutaisęs —■ kiekvienas
patinkamesnę mergaitę pasirinkęs. Tik Ro
žytė stovėjo vieniša prie krūmelio — nie
kas neišvedė jos šokti. Bet ji šypsojosi —
stengėsi neparodyti, kad jai liūdna. Ale
taip baisiai liūdna! Valentas pamatė, ir
jam pagailo jos. Vargšelė! Niekas neišveda.
Na, kitą šokį jis ją išves! Būtinai išves!
Kai Ignas užgrojo valsą, Valentas ir pri
ėjo prie Rožytės:
— Gal patrepsensim, Rožyt.
Rožytei trykštelėjo iš akių švelnus ki
birkštėlių pluoštas.
— Kažin, ar aš pataikysiu?—: sučirškė.
— Ko čia nepataikysi?
Išėjo. Bet Rožytė tikrai nepataikė. Styp
čiojo, striksėjo it supančiota, tuoj ant ko
jos jam užlipo, atsiprašė ir vėl užlipo, be
matant sušilo, išraudonijo, net kažkaip
krūpčioti pradėjo. Šilti pradėjo ir Valen
tas: šunys žino! — Ir tik laukė, kad Ignas
greičiau baigtų. Bet atsitiKo nelaime — per
trūko Rožytės karolių virvelė, ir visi karo
liai išbyrėjo.
— O Jėzau, mano karoliai!
Valentas sustabdė muzikantą visiems lie
pė prasiskirti — ėmė ieškoti karolių. Padejo ieškoti ir Irena ir Adolis. Bet gal labiau
šiai atsidėjęs ieškojo Juzis, kone dvilinkas
susilenkęs, nosį prie pat žemės prikišęs,
šnypšdamas. Tik mato Valentas — Irena
ieško karolių vis šalia jo, tarpais net taip
arti, kad savo drabužiu beveik liečia jo dra
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BALTŲ KULTŪROS DIENOS

LONDONAS

š. m. gegužės 29, 30 ir 31 dienomis Baltų
Draugija Vokietijoje surengė Miunsteryje,1
BIRŽELINIŲ MINĖJIMAS LONDONE
„Ten, kaip mes laisvais keliais žygiuosim, Vestfalijos provincijos sostinėje,
„Baltų
Mus lydės paukšteliai su daina,
Kultūros
Dienas
“
.
Tai
buvo
jau
ketvirtą
Visų trijų Pabaltijo tautybių ruoštasis O kai mes žygiuodami dainuosim —
kartą, kai ši nepaprastai veikli ir iniciaty
birželio išvežimų minėjimas sutraukė pil Su mumis dainuos ir Lietuva“...
vos kupina draugija suorganizavo baltų
ną estų salę žmonių. Ne visi jau sutilpo.
tautų kultūrąs demonstraciją. Pirmosios
Be bendrosios angliškai pasakytosios kai
Vasaros stovykla artėja. Ar visi esame „dienos“ vyko Stuttgarte, po to sekė Bre
bos, kiekvienos tautybės atstovas prabilo tinkamai pasiruošę?
menas ir Viurzburgas, Kiekvienais metais
ir savo gimtąja kalba. Lietuviams kalbėjo
Be abejo, skautai-tės žino, ką reikia pa pasirenkamas vis skirtingas žymesnis vo
DBLS pirmininkas inž. J. Vilčinskas.
siimti stovyklon, bet jaunuoliams, kurie pir
Meninę programos dalį šiais metais atli mą kartą atvyksta stovyklon, duosiu kelis kiečių kultūros centras, kuriame pademons
truojami baltų tautų kultūriniai pasieki
ko lietuviai. V. Mamaičio vadovaujamasis patarimus. ■
Londono Lietuvių mišrusis choras sudaina Pirmiausia, reikia turėti kuprinę, maišą mai. šiemet buvo ketinama „baltų dienas“
rengti vakarų Berlyne, bet dėl politinės
vo Kur bėga Šešupė, Miškų gėlė, Už jūrių miegoti su brezentu, porą .šiltų antklodžių, įtampos tos minties atsižadėta, šalia „kul
marių, Vakarinė daina, Ledas (pastaroji porą rankšluosčių, muilo, dantų šepetuką, tūros dienų“, Baltų Draugija kasmet ruo
paties dirigento kompozicija).
valgymo įrankius, sportinius ir guminius šia „darbo suvažiavimus“, kurių ligšiol irgi
Ypač daug linksmų katučių susilaukė batus, na, ir lietpaltį.
buvo keturi.
Suktinis, Kalvelis ir Šustas, kuriuos pašo ■Tai tik būtiniausi dalykai. Jei vietos yra,
Miunsterio kultūros dienų proga buvo
ko Londono lietuvių mokyklinis jaunimas. galima imti ir dar ką nors pagal savo nuo atidaryta lietuvių grafikos paroda. Savo
žiūrą.
kūrinius išstatė Paulius Augius, Alfonsas
Ta pačia proga norėčiau pabrėžti, kad Dargis, Vytautas Jonynas, Viktoras Petra
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ šios mūsų vasaros stovyklos yra ir buvo vičius, Vaclovas Ratas, Telesforas Valius ir
ruošiamos visam Anglijos lietuviškam jau Romas Viesulas.
SĄJUNGOS CENTRINIO IŽDO
nimui, ir galiu pasakyti, kad iki šiol tiek
APYSKAITA
Lietuvių grafikos parodą atidarė pasiun
skautai, tiek jaunimas jomis pilnai pasi tinybės patarėjas Dr. A. Gerutis, pasakęs
UŽ 1958 METUS
naudojo.
ta proga kalbą, kurioje pabrėžė senas lie
Štai šiais metais pirmutiniai užsiregis- , tuvio sąmonėje glūdinčias kultūrines tradi
PAJAMOS
travo du jaunuoliai iš Prestono. Taip pat cijas.
A. Solidarumo mokesčio įnašai iš skyrių: ir pirmutinės aukos atėjo iš Prestono 6 sv.
Vienas vakaras buvo pašvęstas Estijai,
£12. 0.0 13 šil. Prestono lietuviai yra visuomet dos o gegužės 31 d. (sekmadienį) buvo grojami
Birmingham
9.15.4 nūs mūsų stovyklai. Ačiū!
Bolton
latvių muzikos kūriniai. Tokiu būdu visos
8. 0.6
Bradford
ps. J, Alkis, Vadeiva
trys pabaltiečių tautos buvo lygiomis dali
4.10.0
Buckminster
mis atstovaujamos šiose kultūros dienose.
Anglijos Rajono Metinė Apyskaita
8. 0.0
Buxton
Į Miunsterį atvažiavusią Baltų Draugi
(Nuo 1958 rugp. 25 iki 1958 biri. 7 d.)
16. 6.0
Corby
jos vadovybę ir kitus žymiuosius svečius
40.10.0 PAJAMOS
Coventry
specialioje audiencijoje priėmė miesto vy
20. 5.0 Likutis iš 1958 m. vas. stovyklos 25.16.8į riausias burmistras. Priėmimas vyko isto
Derby
Viso
pajamų
25.16.8Į
Flackwell Heath (įmok. 1957 m.)5. 5.0
rinėje rotušės salėje, kurioje 1648 metais
9. 0.0 IŠLAIDOS
Gloucester
buvo pasirašyta garsioji Vestfalijos taikos
......
Parama Raj. laikr. „Budėkime“
3.15.6
Halifax
sutartis. Po to burmistras svečius pakvie
—
Vadovų
suvažiavimas
14.15.0
Huddersfield
tė iškilmingų pietų.
6. 0.0 Rajono organizaciniams reikalams 7.15.6
Kettering
„Kultūros dienų“ proga buvo surengta
Vasaros
stovyklos
palapinėms
5.
0.0
67.17.6
London Centrinis Skyrius
spaudos konferencija, kurios metu V. Ba
31. 6.0
13. 0.0 Viso išlaidų
London
naitis, aktyvus Baltų Draugijos veikėjas,
6.15.0
Leicester
supažindino dalyvius su Maskvos rengia
—
DĖMESIO!
Leigh
mais projektais atkirsti lietuvių tautą nuo
13.17.6 .Liepos 5 d. Londone yra ruošiamas tarp Vakarų Europos kultūros ir primesti lietu
Leeds
5. 5.0 tautinis bazaras, kuriame dalyvaus 22 tau viams rusiškas raides.
Manchester
------- tos su savo tautodailės dirbiniais. Pabalti Apie „kultūros dienas“ išsamiai buvo ra
Mansfield
27. 0.0 jo tautos yra pakviestos dalyvauti taip šoma vokiečių spaudoje. Be to, keliais atve
Nottingham ■
6. 0.0 pat. Bazaro pelnas skiriamas, pasaulio pabė jais jas minėjo vokiečių radijas.
Northampton
4.13.0 geliams šelpti. Bazarą atidarys kas nors
Preston
Į Baltų Draugijos parengimą buvo atvy
24. 7.6 iš britų karališkos šeimos.
Rochdale
kę Vliko vykdomosios tarybos pirmininkas
12.
7.6
Tautiečiai,
supraskime
šį
svarbų
lietuvių
Sheffield
— reprezentacijos reikalą. Prisidėkime rank- J. Glemža ir Lietuvių Bendruomenės Vo
Stroud
kietijoje tarybos, ir valdybos narys J. Stan
. 0. 0.0 oarDiais, medžio drožiniais, gintaro dirbi
Stoke-on-Trent __ ___ —
kaitis.
15. 0.0 niais, juostomis ir kt.
~~ Wolverhampton
£339.9.10
Viso
Daiktus prašau siųsti su -pažymėta kai Rinkimai į Vokietijos Krašto Tarybą
11. 5.0 na: DAINAVA, 1, Ladbroke Gardens, Lon
B. Aukos DBLS-gai
Rinkimų į PLB Vokietijos Krašto Tary
101.14,11 don W.ll.
C. Aukos Jaunimo stovyklai
bą data yra pakeista: rinkimai bus vykdo
12. 5.0
D. Įvairios
mi š.m. rugpiūčio 2 dieną.
£464.14.9
Viso pajamų
SKAUTIŠKUOJU KELIU

NOTTINGHAMAS

IŠLAIDOS

Pasitarimas dėl savų namų

MOKYKLAS APLANKIUS

Gegužės 29-31 d.d. Krašto Valdybos na
Birželio 21 d., sekmadienį, 4 vai. p.p„ rys Stepas Vykintas lankėsi Miunchene,
1. Lietuvių atstovavimas:
Meadows Community Centre salėje, Que
PEN knygų paroda
10. 0.0 en's Drive (netoli Midland gelež. stoties), Memmingene ir Ober-Eselsberge ir susipa
Tarpt. Žurnalistų S-gos paroda 10. 0.0 kviečiami visi lietuviai pasitarti dėl savų žino su mokyklų darbu.
Miuncheno mokykla, kurią įsteigė 1952
Vasario 16 d. priėmimas
27.15.3 namų įsigijimo Nottinghame.
m. S. Laukaitienė, dabar yra J. Laukaičio
Common Cause
2. 0.0
vadovaujama. Ją lanko .8 mokiniai. Veikia
Vengrų paminklo komitetui
5. 0.0 Birželio įvykių minėjimas
54.15.3
Pabaltiečių Komiteto Nottinghame inicia kelios grupės. Vyriausioji grupė mokoma
2. Lietuvybės išlaikymas:
tyva praeitą sekmadienį Thurland Str. Tra ne tik lietuvių kalbos, Liet, istorijos ir geo
Jaunimo stovyklai
100.0.11 dės salėje buvo suruoštas įspūdingas ir jau grafijos, bet ir lietuvių literatūros. Vaikai
Jaunimo Suvažiavimui
55.16.5 dinantis išvežtųjų minėjimas. Atsilankė supažindinami su naujausiais lietuvių kal
bos ir literatūros laimėjimais. Pažymėtina,
DBLS Knygynui
30. 0.0 apie 100.
185.17.4
Visų trijų tautybių kalbėtojai savo gim kad kai kurie vaikai atvyksta iš toli ir su
3. DBLS administracija:
tąja kalba priminė tą tragišką mūsų tautų gaišta tramvajumi po 2 valandas. Viena ke
lionė vaikui kainuoja apie 2 DM. Vaikų tė
Centro raštinės išlaidos
79.14.5 pergyvenimą.
S-gos Valdybos, Tarybos ir
Iš lietuvių kalbėjo K. Deveikis. Vyriau vai yra neturtingi ir gyvena iš pašalpų.
Memmingeno mokykla bene didžiausia
Rev. Komisijos kelionės
43.16.2 siuoju kalbėtoju šiais metais buvo atvykęs
Suvažiavimo išlaidos
9.12.6 iš Londono M. Bajorinas. Savo kalba jis visoje Vokietijoje. Ją lanko 36 vaikai. Mo
133. 3.1 tuoj užimponavo susirinkusius, kurie net kyklai vadovauja muzikas M. Budriūnas.
4. Įvairios išlaidos:
kelis kartus pertraukė jį audringais ploji Nuo birželio 1 d. joje pradėjo dirbti Vanda
Vyklntienė, kuri moko vyr. grupę. Pirmojo
Įnašas DBL Bendrm. V-bai
11. 6.6 mais.
„E.L.“ pren. ir knygos ligo
Po oficialiosios dalies sekė šiais metais laipsnio grupę moko M. Girdvainienė.
Anksčiau ši mokykla, ją įsteigus V. Vyniams ir kt.
19. 7.6 vien jaunimo išpildyta programa. Lietuvių
Vaikų eglut. (perduotaauka) 10. 0.0 buvo duota kukli programėlė, kurios nesu kintienei, daug paramos gaudavo iš JAV.
Smulkios išlaidos
4.10.0 spėta stipriau paruošti dėl laiko stokos. Ypač gausiai ir ilgai ją rėmė D. Augienė
45. 4.0 Sekmadieninės mokyklos mokinukai, vado su savo suorganizuotu būreliu Čikagoje.
Viso išlaidų£418.19.8 vaujami J. Kiburo ir St. Matulevičiaus, su Augienės pavardė liks niekad neužmiršta
dainavo dvi daineles. Vincas Matulevičius Memimngeno tėvų ir vaikų. Dabar mokyk
VISO PAJAMŲ
£464.14.9 ir Elenutė Damaševičiūtė sudainavo duetą. la negauna jokios paramos nei iš JAV, nei
VISO IŠLAIDŲ
£418.19.8 Marija Šnaideraitė padeklamavo eilėraš iš Balfo. Tėvų padėtis yra labai sunki, nes
Keliama į 1959 metus
£ 45.15.1 tį. Pagaliau Dana Kiburaitė pašoko bale- Memmingeno apylinkėje lietuviai daugiau
sia džiovininkai ir seneliai.
Apyskaita už 1958 metus patiekiama DB to šokį. Jaunoji balerina, kuri jau yra lai
Pažymėtina, kad iš Memmingeno mokyk
mėjusi
ne
vieną
medalį,
ir
šį
kartą
sužavė

LS narių ir D. Britanijos lietuvių dėme
los labai daug mokinių lanko Vasario 16
jo
žiūrovus
ir
turėjo
savo
šokį
pakartoti.
siui. DBLS Revizijos Komisijai atskaitomy
gimnaziją. ,
bę ir čia paduotas sumas patikrinus, apy Visą minėjimą pravedė Liepinš.
Ober-Eselsbergo mokyklą veda kun. Dr.
Buvo
atsilankęs
Ir
vietinio
laikraščio
re

skaita bus pateikta DBLS Suvažiavimui
J.
Petraitis. Jis važinėja į mokyklą iš Me
porteris.
tvirtinti.
Tenka visų lietuvių padėka skyriaus pir mmingeno kartą per savaitę. Mokyklą
Ši apyskaita pasirodo labai pavėluotai.
lanko 8 mergaitės. Pažymėtina, kad OberSvarbiausia vėlavimo priežastis — kai ku mininkui K. Bivainiui, kuris kartu su ki Eselsbergo lietuviai yra priversti gyventi
rių skyrių nepunktualus atsiskaitymas su tomis tautybėmis pasirūpino-surengti tokį sunkiausiose sąlygose. Jie gyvena bloguo
Centru. Kodėl taip atsitinka, sunku atspė minėjimą.
se barakuose, kur yra per daug sugrūsti,
ti. Gali būti, kad yra narių, kurie nesku
gyvena nehigieniškose patalpose. Nemaža
ba nario mokesčio įmokėti; o gal yra val WOLVERHAMPTONAS
motinų, kurių yra mirę vyrai, turi daug vai
dybų, kurios neskuba nario mokestį išrink- SPORTAS
kų. Apsčiai vaikų serga ir negali lankyti
ti. Jeigu iš tikrųjų tokia padėtis yra, tuo Viltis — Malajiečiai
mokyklos. Ten būtinai reikalinga parama
met nedelsiant reikia susirūpinti, nes ki Šiose rungtynėse už Viltį žaidė vien tik iš užjūrių.
taip susidaro pavojus, kad nemažas laiko lietuviai. Pirmasis kėlinys baigiamas mažu,
Mokiniai gražiai pagiedojo Lietuvos Him
tarpas bus išbrauktas iš mūsų organizaci bet, deja, ne Vilties naudai rezultatu 18:11. ną ir gražiai lietuviškai paskaitė. Neblogai
jos istorijos dėl mūsų nepaslankumo ir ne Antrame kėlinyje Viltis sukaupia jėgas ir jie rašo ir diktantus.
(In.)
siliaujančio vėlavimo. Nereiktų pamiršti, laimi rungtynes 45:40. Už Viltį žaidė ir gy
kad dvigubai duoda tas, kuris duoda lai vai pasireiškė V. Alinskas, dažnai sustab- DUESSELDORFAS
ku.
dydamas malajiečių greitą veržimąsi. Kiti
Seniūnu išrinktas M. Valaitis, kuris iki
1958 metai buvo liesi metai. Nario mo buvo: Kamilavičius —16, Kelmistraitis — šiol tas pareigas ėjo laikinai.
kesčio surinkta mažiau, negu kuriais kitais 14, Viliūnas — 10, Snabaitis — 5.
Balfo šalpos komisijon išrinkti M. Valai
metais, bet svarelis prie svarelio sudarė Viltis — Bridgnorthas RAF
tis ir Gumuliauskas.
gan dideles sumas, sudarė galimybes tęsti
Bridgnorthas šiais metais yra lygos čem
mūsų darbus. Todėl, 1959 metams jau įpu pijonas, turi visą eilę gerų žaidėjų.
BONNA
sėjus, pabandykime atgriebti prarastus mė
Viltis pralaimi 50:33. Už Viltį žaidė ir . Po ilgesnio snaudulio buvo sukviestas
nesiūs, kad šie metai parodytų geresnius taškus pelnė: Kelmistraitis (kapt.) — 12, apylinkės narių . susirinkimas ir išrinkta
rezultatus. Atsukime mūsų veiklos laikro Karnilavičius — 14, Viliūnas — 3, Jasionis apylinkės valdyba. Ji pareigomis pasiskirs
dį bent tris mėnesius atgal.
— 2, Snabaitis — 3, Aljnękas — 0, Burden tė šitaip: dipl. inž. Pr. Zunde pirmininku,
S, Nenortas, DBLS Iždininkas
— 0.
Dr. A. Žarskus ir Kumfertaitė nariais.

GEESTHACHTAS/Elbe

Per šeštines šią apylinkę aplankė T. Ber
natonis, kun. Dr. J. Aviža ir kun. V. Šarka.
Iš ryto katalikams buvo atlaikytos pamal
dos ir pamokslą pasakė T. Bernatonis. 16
vai. kun. Dr. J. Aviža skaitė paskaitą, pri
taikintą Motinos Dienai, o T. Bernatonis
papasakojo savo įspūdžius iš jo kelionės
po JAV. Kun. V. Šarka pagrojo lietuviškų
plokštelių muzikos. Marijos giesme ir Tau
tos Himnu baigta oficialioji minėjimo da
lis.
Šiame minėjime dalyvavo ir lietuvis inž.
svečias iš Švedijos, kuris padarė nuotrau
kų. Po minėjimo buvo aplankytos čia pat
esančios Špakenbergo lietuvių kapinės, ku
rios, apyl. valdybai padarius žygių miesto
valdyboje, pradėtos pagrindinai tvarkyti
prįsilaikant vietos nuostatų. Tai įgalins
apylinkę jas dar gražiau užlaikyti. Atsilan
kiusieji pasimeldė už mūsų mirusiuosius,
kurių čia ilsisi 40. Tarp jų ir rašytojas poetas J. Kruminas, muz. prof. Gailevičius
ir Dr. Šimaitis.

kės suaukojo 600 dol. ir šitaip padėjo įsi
gyti naują virtuvės pečių. Sustojus paramą
siųsti kai kuriems būreliams dėl ekonomi
nės krizės ar streikų, vėl kai kurios organ!
zacijos ir asmenys iš Clevelando, Chicagos,
New Yorko per Tėvą Bernatonį, besilan
kantį JAV, suaukojo 1000 dl. Balfo centras
Kalėdų proga taip pat paskyrė 1000 dol.,
kad žiemos laiku moksleiviai nešaltų ir tu
rėtų geresnį maistą. Balandžio mėn., gimna
zijai pradėjus dešimtuosius metus, atrodė,
kad nebebus iš ko apmokėti algų nei tar
nautojams, nei mokytojams. Bet tuo laiku
iš Sudbury (Kanados) būrelių vadovas K.
Rimas atsiuntė 376 dol., Lietuvių Simfoni
nio Koncerto Komitetas Bostone paskyrė
200 dol., o R. Masilionis iš Buffalo, JAV,
persiuntė spektaklio pelną 100 dol., ir žymi
dalis nepriteklių buvo išlyginta. Negalima
nepaminėti K. Demikio iš N. Britain, kuris
jau kelintas mėnuo atsiunčia po 10 dol. ši
tokie ir panašūs lietuvių solidarumo reiški
niai ir stebina vokiečius, kai jie teirauja
si Vasario 16 Gimnazijos išsilaikymo pa
slapties.

MIRĖ DR. L. STELMOKAS
Rendsburgas. čia gegužės 25 <į. mirė šios Krepšinio rungtynės

Birželio 5 d. Vasario 16 Gimnazijos krep
šinio aikštėje įvyko draugiškos rungtynės
tarp Heppenheimo (apskrities miesto) spor
to klubo ir gimnazijos krepšinio mėgėjų.
Žaidė jauniai ir vyresnieji. Abejas rungty
nes laimėjo gimnazija. Jauniai laimėjo san
tykiu 28:18. Dar geresnį rezultatą pasiekė
vyresnieji mokiniai — laimėjo 63:31.
DEŠIMTMETIS 8591 LIETUVIŲ
Gimnazijos berniukų sporto mokytoju
INŽINERIJOS KUOPAI ŠVECINGENE
Gegužės 1 d. sukako dešimt metų nuo yra T. Gailius.
8591 LSCo įsteigimo, ši kuopa buvo įsteig
ta 1949 m. gegužės 1 d. Darmstadte. Jos pa
grindinis uždavinys — tiltų statymas. Uždą MANCHESTERIS
vinys iš karto nebuvo lengvas, tačiau po po Išvežtųjų minėjimas Manchesteryje
ros.metų kuopa pasižymėjo greičiausiu til
Lietuvių Rezistencinės Santarvės Mantų pastatymu per Rheiną, Mainą ir Duno chesterio Apygarda, visų Manchesteryje ir
jų. Nors ir sumažinus šios kuopos persona apylinkėje veikiančių organizacijų talkinin
lą, pastatyti šeši nuolatiniai tiltai per Rhei kaujama, rengia
ną. Kuopai prisimintinas 1950 m. tuometi
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMĄ.
nio NATO šefo, dabartinio JAV Prezidento
Minėjimo programa:
Eisenhoverio apsilankymas ir kuopos vyrų Birželio 20 d., šeštadienį,
pagyrimas manevrų metu prie Aschaffen- 4.30 vai. — pamaldos Mostono R. kat. ka
burgo.
talikų kapinėse prie lietuvių paminklinio
1951 m. kuopai teko iš Darmstadto per kryžiaus. Bus padėtas vainikas išvežtie
sikelti į Rheinau, kur keletą mėnesių vyrai siems ir žuvusiems už laisvę pagerbti. Eise
turėjo gyventi palapinėse. Birželio pabai na prasidės nuo kapinių koplyčios, dalyvau
goje kuopa persikėlė į Švecingeną ir pade jant visoms organizacijoms su tautinėmis
da amerikiečių armijos daliniams tiltų sta ir organizacijų vėliavomis.
tyme ir kituose inžinerijos darbuose.
5.30 vai. — Manchesterio Lietuvių Socia
Gegužės 2 d. kuopa surengė savo dešimt linio Klubo patalpose: a) kun. J. Kuzmicmečio minėjimą. Jau prieš tai vieno vokie kio paskaita; b) deklamacijos.
čių dailininko buvo naujai išdekoruotos Birželio 21 d., sekmadienį bus ta intencija
kuopos klubo ir skaityklos patalpos, ir tai laikomos šv. mišios Eccles R. kat. (St. Ma
sudarė tikrai gana jaukų vaizdą ne tik pa ry) bažnyčioje.
tiems kuopos nariams, bet ir gausiems sve Visi Manchesterio ir apylinkės lietuviai
čiams. Buvo aukštesniųjų amerikiečių ar kviečiami gausiai dalyvauti šiame išvež
mijos karininkų, LSCo vadovybė ir kuopie tiesiems ir už laisvę žuvusiems pagerbti mi
čių šeimų nariai.
nėjime.
Minėjimą atidarė kuopos vadas kapt. J.
K. Valiūnas, kuris savo žodyje paminėjo
kuopos istoriją. Programoje savomis ir sve
VIS DĖLTO LIETUVIŠKA KNYGA
čių jėgomis susirinkusieji buvo jaukiai nu
GERIAUSIA DOVANA!
teikti. Erich Hojo, žinomas filmų ir tele
Albumas
„Lietuva“, geriausia dovana įvai
vizijos artistas, nuotaikingai konferavo, išpildydamas ir savo programą. Vasario 16 riom progom — 43 šil.
gimnazijos tautinių šokių grupė, vadovau Bielinis ;— Dienojant — 43 šil.
jama R. Kiulkaitytės, pašoko tris šokius, Kun. Yla — Žmonės ir žvėrys — 36.8.
Mainzo lietuviu sargybų kuopos nariai V. B. Sruoga — Dievų miškas — 36.8.
Pundzevičius ir L. Herreit išpildė keletą Gliaudą — Ora pro nobis — 29.4.
lengvosios muzikos kūrinių, o kuopos na Gaučys — Pietų kryžiaus padangėje— 33.
rys K.?Jankevičius paskaitė savo kūrybos. Dr. Biežis — Būkite sveiki — 14.8.
Šiame parengime be kitų svečių dalyva Balys — Lietuviškos pasakos — 18.4.
vo KV pirmininkas E. Simonaitis, pik. V. Vysk. Brizgys — Marija danguje ir žemė
Sutkus, kaip 2040 LSCo kuopos atstovas, je —- 11 šil. 6 d.
St. Vykintas, kaip Vasario 16 gimnazijos Tyruolis — Marijos žemė — 7.4.
atstovas su štkėjų grupe, ir J. Stankaitis. Pral. Krupavičius — Lietuviškoji išeivija
(In.) — 14 šil. 8 d.
Gustaitis — Anapus teisybės — jumoristika — 15šil. 6 d.
IŠ VASARIO 10 GIMNAZIJOS
Žukas — Žvilgsnis į praeitį ( kario atsimi
GYVENIMO
nimai) — 36 šil. 8 d.
Katiliškis — Išėjusiems negrįžti — 36.8.
8593 LS Kuopas Vasario 16 Gimaazijoe
Džiugas — Neklaužados (vaikams), spalv.
Rėmėjų Būrelis
Gegužės 22 d. šios kuopoa narių susirin iliustr. — 14 šil. 8 d.
kime tarp kitų buvo iškeltas ir Vasario 16 Vaičiulaitis — Pasakų rinktinė, su Jonyno
gimnazijos rėmėjų būrelio įsteigimo klausi iliustr. — 30 šil.
mas. Visi susirinkusieji būrelio steigimui Popiežiaus Leono XIII enciklika — 3.6.
pritarė ir išrinko būrelio valdybon Krišto Maldaknygės: Viešpaties Angelas, Sveika
laitį, Barasą ir Labanauską. Reviz. komisi Marija, Marija gelbėk mus.
Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave,
jon —Jusevičių ir Žebrauską.
Reikia pasakyti, kad tai trečiasis Gimna London, W.4.
zijai remti būrelis, įsteigtas Vokietijoje.
Pirmasis yra sudarytas iš Kr. Valdybos na
(E) Kontrolės komisija baudžia pareigū
rių, antrasis — šiomis dienomis mirusio
Rendsburgo Apylinkės Valdybos pirminin nas atleidimu iš pareigų. Komisija atleido
iš pareigų Pilviškių malūno direktorių J.
ko Dr. L. Stelmoko.
Būdą, o patikrinimo medžiagą perdavė tar
dymo organams. Buvęs rastas miltų ir grū
Lietuviškų kuopų finansinė parama,
dų trūkumas. Atleistas ir Tauragės mėsos
gimnanijai
Vasario 16 Gimnazija nevienu atveju kombinato direktorius K. Valius. Neteisin
nuoširdžios pagalbos yra susilaukusi iš lie gai buvęs nustatomas gyvulių svoris bei
tuvių darbo kuopų vyrų, ypač iš Švecinge- įmitimas ir tuo buvusios iššvaistomos vals
no inžinerijos kuopos, kurios vyrai daug tybinės lėšos, sudaromi neužpajamuoti gy
laisvalaikio valandų yra paskyrę gimnazi vo svorio rezervai, apgaudinėjami gyvulių
pristatytojai.
jos remontams.
Naujų mokslo metų proga Uhlerborno
kuopos vyrai per vadus Matulaitį ir Lukšai
tį atsiuntė 500 DM auką, gegužės pabaigo PIGIAUSIOS KNYGOS —
je švecingeno kuopa per vadą J. Valiūną
SPAUDOS CENTREl
paaukojo 323 DM, o Kaiserlauterno trans
porto kuopa, vadovaujama J. Venckaus, Lietuva — albumas — 36 šil.
naujai įsteigtas gimnazijai remti būrelis— Žukas — Žvilgsnis į praeitį — atsimini
mai — 35 šil.
150 DM.
Krupavičius — Lietuviškoji išeivija — 10
šil.
Efektyvi piniginė parama gimnazijai
Daug kartų buvo rašyta, kad Vasario 16 Petrėnas — Pijus X — 11 šil.
Gimnazija laikosi reguliariais rėmėjų būre Katiliškis — Išėjusiems negrįžti — 35 šil.
lių įnašais. Tačiau didelės reikšmės turi ir Džiugas — Neklaužados — vaikams — 10
atsitiktinės aukos, kurios padeda išlyginti šil.
nepriteklius. Kai pernai rudenį sprogo se Sušinskas — Jaunystės maršas — 8 šil.
nas pečius, gaminęs garą virtuvės katilam, Ir daug kitų žemiausiomis kainomis.
A. Gulbinsko rūpesčiu atskiri asmenys ir Atvykite arba rašykite: Spaudos Cc«dras,
JAV Liet. Bendruomenės kai kurios apylin 46, Springcliffe, Bradford 8, Yorks.
apylinkės ilgametis pirmininkas ir visuome
nininkas Dr. Leonardas Stelmokas. Velio
nis buvo gimęs 1919.X.29 Šiauliuos*. Jo
mirtis yra didelis smūgis ne tik apylinkės,
bet apskritai ir visos Vokietijos Lietuvių
Bendruomenei.
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.LIETUVIS“ ATSTOVAUJA AMERIKOS
RAŠYTOJAMS MASKVOJ

Gen. Justas liudija iš kapo
Atėjant birželio mėnesiui, neišvengiamai
primenančiam sovietų įsiveržimo Lietuvon
pasekmes ir pirmuosius masinius išveži
mus bei žudymus 1941 metais, Lietuvoje
dabar organizuojami minėjimai ir pamink
lų atidarymai ten, kur kiek vėliau už bol
ševikus gestapininkai vykdė masines Lietu
vos ir kitų kraštų žydų arba raudonarmiečių žudynes.
Ta proga lietuviškieji bolševikų pataikū
nai stengiasi kiek įmanydami prikergti
prie gestapininkų ir lietuvius „buržuazi
nius nacionalistus“, kurie dabar esą užsie
niuose „parsidavę imperialistams“. Tuo
tikslu skelbė vokiečių generolo Justo liudi
jimus, išgautus tardytojų, anot kurių Lie
tuvos generolai Raštikis, Plechavičius ir
Kubiliūnas buvę vokiečių šnipai (nors iš
pinėjimą“ nematyti. Pavyzdžiui, Justas ne
va pasakoja, kad gen. Raštikis jam surin
kęs žinias apie lenkų kariuomenės disloka
ciją savo oficialaus vizito Lenkijoj metu!).
Iškalbingesnis yra kapitono Viliaus liu
dijimas apie masinius šaudymus, bet ir ja
me lietuvių „buržuazinių nacionalistų“ da
lyvavimui įrodyti minimi tik keli asmenys,
daugiausia kalėjimo prižiūrėtojai, o svar-

FILMU PASAULYJE
TRIUŠIŲ ŽABANGAI

, The rabbit trap“ yra filmą, kurioje pro
gyvenimišką veiksmą galima įžiūrėti ir
šiek tiek gilesnės minties. Filiuose tai gana
retas dalykas.
Vyriausiąjį vaidmenį filmoje turi Ernest
Borgnine, jau užsirekomendavęs prieš žiū
rovus savo nuoširdžia ir natūralia vaidy
ba. Jis čia vaidina darbininką, kuriam nie
kad nebuvo pakeltas atlyginimas, bet ku
ris niekad nesugaišdavo dienos, niekad nesusirgdavo ir nesivėluodavo. Kai jį bosas
kartą iškviečia staiga iš atostogų praside
da šio jautraus žmogaus vidinė drama:
atostogaudamas jis paliko paspąstuš žąban
gus triušiams. Kaip juos pasiekti, kad ten
nesikankintų kartais sugautas triušis?
GĖDOS GATVĖ

Tai japonų filmą, statyta dar tada, kai
Japonijoje nebuvo didelį sujudimą sukėlu
sio prostitucijai panaikinti įstatymo. Taigi
statyta dar tada, kai Japonija turėjo apie
pusę milijono gatvės merginų.
Filmą realistinė, bet su žmoniškais pragiedruliukais. Tai daro ją vertą žiūrovo.
PORK CHOP HILL

Karinė filmą iš Korėjos karo metų. Kupina drąsos ir heroizmo, bet žiūrėtina
tiems, kurie iš viso mėgsta karines filrrtas.

MEDŽIAGOS

SIUNTINIAMS

KRAUTUVIŲ KAINOMIS!

Rašykite, ir mes pasiųsime medžiagų
ir kitokių • gėrybių kainoraščius ir
pageidaujamų spalvų ir kainų medžia
gų pavyzdžius.
Pigus ir greitas patarnavimas taip pat
tiems, kurie siunčia savo supirktas
prekes (tik £1.).

TAURAS

(Sav. Ant. Briedis)
88, GOLDSMITH AVE., LONDON, W.3
Tel. ACO 9471

:k:

blausioji rolė vis tiek lieka Gestapo. Kpt.
Vilių bolševikai sakosi sugavę 1945 metais
grįžusį iš Vokietijos šnipinėti ir kenkti bol
ševikams. Liudijime yra tiesiog nuostabių
dalykų. Pvz., tvirtinimas, jog Kaune, prie
vieno'forto, vieną dieną per kelias valan
das buvę sušaudyta 20.000 žmonių, bet pagal tą patį liudijimą atrodo, kad tai'atliko
tik keli žmonės. Liudijimas skelbiamas da
bartiniam jaunimui Lietuvoje „buržuazi
niais nacionalistais“ gąsdinti. Bet neatrodo,
kad net ir jaunimas nepamatytų tokių
stambių ir gausių .Ualtų siūlų“ tųjų gąsdi
nimo priemonių „siuvime“.
(LNA)
SEKA LITUANISTINIUS RAŠTUS
UŽSIENIUOS

Anot Vilniaus radijo, Lietuvių kalbos inatidžiZf 7eka'’užŠienio'‘kaltoi“nkų
raštus, liečiančius lietuvių kalbą. Minimas
Amerikos žurnalas „Language“ ir jo
straipsnis apie senovės slavų, senprūsių
ir lietuvių kalbų vystymąsi. Minimas taip
pat Vokietijoj, Goettingene, leidžiamas kai
botyros laikraštis ir jame paskelbti J. Otrebskio (iš Lenkijos) ir A. Senno (iš Ame
rikos) paskelbti lituanistiniai straipsniai.
Be to, nurodė, kad lietuvių senosios raš
tijos ir dabartinės kalbos pavyzdžiais daž
nai naudojasi lingvistiniai leidiniai Vokieti
joj, Lenkijoj, Danijoj, Amerikoj. (LNA).
(E) Jūros žvejus skatina, stoti į partiją.

Kad žvejais, žvejojančiais Šiaurės Atlante,
būtų galima geriau pasitikėti, komunistų
partija atrinko tąm tikrą skaičių žvejų ir
prispyrė juos stoti į partiją. Vilniaus radi
jas gegužės 24 d. pranešė, kad šiemet eks
pedicinis silkių žvejybas bazės komitetas į
kompartijos narius priėmęs 40 asmenų.
Daugelyje tralerių sudarytos pirminės par
tinės organizacijos (kuopelės).'

BALTIC STORES LTD.
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(savininkas Z. Juras)
Vienintelė lietuviška siuntinių bendrovė
Anglijoje
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421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.
TEL. SHO 8734.
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Sovietijos rašytojų kongresan šįmet iš
Amerikps nuvyko tik vienas „rašytojų at
stovas“, ir tas pats Amerikos rašytojų nei
įgaliotas, nei jų žinomas. Tai rašytojas maž
daug Mizaros tipo ir masto. Ir kilmės lietu
vis, tik nulietuvėjęs visokeriopai: lietuviš
kai nebemoka ir apie Lietuvą žino bei rū
pinasi tik per maskvinius akinius.
Tas „atstovas“ yra Philip Bonosky, Ame
rikos komunistų partijos žurnalo „Masses
and Mainstream“ redaktoriaus padėjėjas.
Jo tėvas, atvykęs Amerikon „kažkada iš
Lietuvos“ (maždaug prieš 50 metų) ir bu
vęs Baranauskas. Vedęs jau Amerikoj Bar
borą Mačiulytę, kuri tebėra gyva ir kurios
dėka sūnus, jau Bonosky, dar kiek supran
ta lietuviškai, bet ne tiek daug, kad galė
tų skaityti lietuviškus laikraščius ar kny
gas.
Vilniškiai rašytojų vadai ir viršininkai
apsidžiaugė tuo radiniu (faktiškai, jie iš
anksto žinojo apie tokio tautiečio atvyki
mą) ir pasikvietė jį apsilankyti Lietuvon.
Jis jau esąs pažadėjęs Bimbai ir Co. papa
sakoti, kaip ten viskas gerai atrodo, nes
tie jau iš anksto vaišinę jį išleistuviniais
pietumis.
Amerikos lietuvius tas lietuvių reikalų
„žinovas“ skirsto į tris kategorijas: progre
syvūs, neprogresyvūs ir DP. Pirmieji, esą,
labai domisi Lietuvos gyvenimu, antrieji
esą, kaip ir visa Amerika apie Sovietus,
blogai informuot!, o DP tai tik priešiškos
propagandos suklaidinti (!)... Tie DP, esą,
pradžioj kėlę smarkaus nerimo progresy
viems, bet dabar padėtis pasikeitusi, nes
pas DP, esą, vietoj priešiškumo įsigali smal
sumas sužinoti, kaip ten iš tikrųjų yra...
Tokias gudrybes ta kreiva Baranausko at
žala pasakojo „Tiesos“ reporteriui Maskvo
je.
(LNA)

(E) Brangus kiaulių ūkis. Vilniaus radi
jas gegužės 19 d. valandėlėje žemės ūkio
darbuotojams pastebėjo, kad kiaulių ūkis
(E) Pabaltijo sporto žurnalistų konferen pastaraisiais metais vystėsi nepatenkina
cija įvyko Rygoje,
mai. Vis dar didelė kiaulienos savikaina. O
vienos veislinės kiaulės išlaikymas per
(E) Lietuvos cigaretės į New Yorką. Vii metus kainuojąs kai kur 2.560 rublių.
niaus radijas gegužės 18 pranešė, kad Lie
(E) Kauno pieno kombinate pradėjo veik
tuvos cigarečių pavyzdžiai esą pasiųsti į
pramonės parodą New Yorke. Be‘ to, nu ti pieno pilstymo į bonkas ir uždarymo au
matoma Lietuvos cigarečių pavyzdžius iš tomatinė mašina, kurios pajėgumas 2.000
statyti ir Lenkijos, Graikijos ir Ceilono pa bonkų į valandą. Gautas, ir sviesto muštu
vas, kuris per pamainą sumuša 3 tonas
rodose.
>
sviesto. Valgomųjų ledų skyrius šį pavasa
rį esąs išplėstas beveik-trigubai. Atidary
tas ir naujas vaflių gamybos skyrius (Jau
DVIGUBAS UŽDARBIS
10 metų prieš karą veikė autom, pieno pils
Tūlas amerikietis Fred Pliht turėjo su tymo į bonkaš mašina, didelė autom, ledų
mokėti policininkui dolerį už tai, kad au gamykla).
tomobilį ne vietoj pastatė. Jis sumokėjo,
bet supykęs tuojau pat sudraskė policinin
(E) „šiandien iš Vilniaus į Kazachstaną
ko išduotąjį kvitą ir to kvito skiauteles pa išvyko dar 38 merginos“, pranešė Vilniaus
bėrė žemėn. Tai policininkas jam išrašė radijas gegužės 24 d. Jos visos „pareiškutuoj antrą, bet jau 5 dolerių kvitą už šiukš sios norą dirbti ' dirvonau j ančių ir plėšinilinimą. gatvės.
.
■-, hių'žemių rajonuose“. Tai esanti šiais me
tais jau antroji mergaičių savanorių gru
SUŽADĖTUVIŲ ŽIEDAS
Niujorko valstijoje Eugene Crampton Jpė, išvykstanti į Ustanajaus sritį. Ten dirbs
Išvykusiųjų tarpe buvo audė
buvo 50' dienų 'pasodintas į kalėjimą, nes sovchdzuoše.
'
jų,
mechanikių
ir šiaip dirbtuvių darbinin
jis savo mergaitei padovanojo sužadėtuvių
kių ir specialisčių. O'Kazachstane jos „įsi
žiedą, kurį buv<5 pavogęs iš jos senelės.
savinsią“ naujas specialybes: karvių mel
žėjų, kiaulių šėrėjų, daržininkių, sodininNEBLOGAS PASITEISINIMAS •
Kalifornijoje iš parduotuvės išėjusi Gene kių'ir pan. Dalis išvykusių — komjaunuo
- ■
Woods buvo areštuota ir apkaltinta pavo lės.
gusi išdarinėtą viščiuką. ■ ‘
ŽEMKALNIS KELIAVO SEPTYNIAS
Ji pasiteisino, kad iš'tiesų pasikišusi viš
SAVAITES
čiuką po sijonu-ne tam, kad norėtų paslėp
Architektas Vytautas Landsbergis - Žem
ti, o rūpindamasi, kad viščiukas neatšaltų...
kalnis, išvykęs iš Australijos balandžio 11
dieną tikslu grįžti Lietuvon, nors tebeokuNUBAUSTI NUBAUDUSĮEJI
Mingo apskrityje Amerikoje teisėjas nu puoton, Vilniaus geležinkelio stoty giminių
baudė po 25 dolerius prisiekusiuosius, ku ir laikraščių reporterių buvo sutiktas ge
rie teisiamąjį pripažino kaltu žmogžudyste. gužės 30 dieną, tai yra,'po 48 diėnų kelio
Jie buvo nuteisti dėl to, kad teismo sesi nės. Sutikėjai tuo tarpu dar susilaikė nuo
jos metu vakarais gerdavo savo viešbutyje skelbimo kokių nors sugrįžusio pareiški
mų.
(LNA)
alų ir degtinę..
■*■!!!

TIK PER BALTIC STORES YRA. .
GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ
KELIAS Į LIETUVĄ!
iii;
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Skyriai Amerikoje, Australijoje, Kanadoje,
Vokietijoje ir Vęnezuėloje.
SKYRIAI ANGLIJOJE:
16, Thamley Rd., Coventry.
87, Cromwell Rd., Eccles, Manchester.
187, Lewisham High Str., S.E.13.
146, Holland Park Ave., W.ll.
150, Ridley Rd., E.8.
152, Ridley Rd., E.2.
20, Ridley Rd., E.2.
421, Hackney Rd,, London, E.2.
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MES PASIUNCIAME 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 Streptomycino, 500 tab. P'.S.A. ir 500 tab. Rymifon
Įskaitant muitą ir visus persiuntimo
mokesčius tik £7.15.0.
SIUNČIAME TAIP PAT IR JŪSŲ PARUOŠTUS
SIUNTINIUS.
KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMĄ MES
GARANTUOJAME.

KIEVIENAS SIUNTĖJAS GALI PRISITAIKINTI PRIE
JAM GERIAUSIŲ APMOKĖJIMO SĄLYGŲ!

Nepatenkintas net ir Tilvytis
(ELTA) Lietuvos rašytojai niekaip ne
gali kompartijai įtikti. Partijos .prižiūrė
tojai“ kedena čia vienus, čia kitus ir daro
priekaištus, kad nepakankamai savo kūry
boje paliečia ir įvertina „šių dienų tarybi
nius laimėjimus“.
Savaitraštyje „Literatūra ir menas“
(19 nr.) T. Tilvytis ryšium su trečiuoju vi
sasąjunginiu rašytojų suvažiavimu parašė
kai kurias mintis ir pastabas“.
Prisimindamas buvusio Lietuvos rašyto
jų suvažiavimo diskusijas, kritikuoja, kad
iš kalbėjusiųjų niekas nesigilino į klausi
mą, „kodėl, pvz., mūsų geriausiose paskuti
niųjų metų knygoąe vaizduojama tik pra
eitis? Ar nekelia rūpesčio tas faktas, kad
mūsų lyrikai, atsisako visuomeninės min
ties, dargi temos, kad rašytojai pasišalino
iš kovos su religiniais prietarais lauko?“
Girdi, niekas taip nekeršijąs rašytojui
kaip „abejingumas ir šaltumas“.
Kritikuoja Tilvytis ir vertėjus, ypač ver
čiančius lietuvių kūrinius į rusų kalbą. Jie
nepaisą , ne tik kalbos atspalvių ir stiliaus,
bet ir elementariausių eiliavimo dėsnių, iš
kraipo siužetą, iki pusės trumpindami, o
kartais ir prirašydami savo kūrinius. Til
vytis dar pastebi,. kad per mažai lietuvių
literątūros kūrinių leidžiama .rusų kalba:
„Žemaitės, kuria ne tik žavisi, bet stebisi
milijoninis skaitytojas, tėra išleistas vienas
tomas. Nepilnai težinomi Vienuolis, Simo
naitytė, dar mąžiau Lazdynų Pelėda, Vaiž
gantas, Krėvė ir daug kitų praeities klasi
kų“. Iš pastarųjų metų literatūros kūrinių
mažai esą perteikiama visasąjunginiams
skaitytojams.
• ■

ir Rašytojų sąjunga nepajėgia visų (išsiun
timo sąrašuose įrašytų) į kaimą iškrapš
tyti. „Jauna poetė J. Vaičiūnaitė griežtai
atsisakiusi išvykti iš Vilniaus“, pranešė
laikraštis. Kokie ir būtų jos motyvai, girdi,
jie nepateisina tokio atsisakymo... Nesu
prantamas ir nepateisinamas esąs ir kai ku
rių įstaigų darbuotojų ir vadovų požiūris
į jaunųjų specialistų darbą, „kai norima
pastarųjų miesčionišką elgesį pateisinti“.
Iš pranešimo aiškėja, kad išsiuntimus j kai
mą tvarko tam tikros „skirstymo ko.misijos“.

(E) Kurie traukiniai eina per Vilnių. Vii
niaus radijas gegužės 12 d. pranešė, kurie
traukiniai pagal naująjį tvarkaraštį (nuo
gegužės 26 d.) eina per Vilnių: Ryga - Simferapolis, Ryga - Gomelis, Leningradas Stalingradas, Leningradas - Lvovas, Mask
va - Karaliaučius. Pro Lietuvos sostinę be
to eis tiesioginiai vagonai Karaliaučius Soči, Karaliaučius - Charkovas. Specialūs
vagonai iš Vilniaus eina ir į Kislovodską.
Ir tarp Vilniaus ir Kauno kursuoja dabar
daugiau traukinių, kaip žiemos metu.

(E) Stelmužės senasis ąžuolas tam tik
rom priemonėm dabar esąs saugojamas
nuo sunykimo.
. Stelmužės senoji bažnyčia restauruoja
ma. Prieš kelias savaites grupė Valstybinio
dailės muziejaus darbuotojų remontavo
varpinę, netrukus baigs atnaujinti sienas
ir vidurinę apdailą.

(E) Soclenktynėms nėra galo. Dar tik ne
seniai pasibaigė soclenktynės gegužės 1-ios
proga, o dabar Lietuvos darbininkai vėl ra
POETĖ J. VAIČIŪNAITĖ ATSISAKĖ
ginami dirbti ir gaminti „virš plano“ būsiIŠVYKTI IS VILNIAUS
(E) Lietuvos komunistų vadovybė—kaip mojo visasąjunginės kp centro komiteto
jau anksčiau pranešta — paskelbė šūkį, plenumo garbei.
kad rašytojai ir kiti intelektualai krausty------------tusi iš Vilniaus, Katino į kaimą (kolchozus,
BLANKSTA VILTYS RASTI ŽIBALO
sovchozus ir pan.) ir ten fiziškai padirbėtų
Geologiniai tyrinėjimai tikslu rasti Lietarp „liaudies“^ Partiečių vadovaujama Lie tuvos teritorijoj žibalo šaltinių tuo tarpu
tuvos Rašytojų sąjunga ir kitos organizaci nedavė teigiamų rezultatų. Visos eilės gręjos ir institucijos, matyt, jau ėmė skirstyti, žimų atvejais kaikur užtikta šiek tiek žiba
kur kas turi-vykti. įsakinėjama jau ir poe- lo arba degamųjų dujų, tačiau toli nuo pra
tams.' Bet, pasirodo, ne visi nori būti išsiun moninei eksploatacijai pakankamų kiekių,
čiami iš miesto. Kaip praneša Vilniaus Viltis rasti žymesnių kiekių dar neatmes„Tiėsa“ (107 nr.),'kai kurie studentai ir ta, bet atrodo jau gerokai sumažėjusi.
diplomantai nenoriai vykstą į kaimą. Bet
(LNAf
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IK SEPPEY CENTRE LTD

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

vis dar reikalingi Lietuvai ir kitiems Rytų
Europos kraštams.
Mes esame tikri, kad jūs sutiksite su mumis,
jog tikriausia vieta vaistams pardavinėti yra
VAISTINĖ.

Taigi jei jums rūpi, kad jūsiškis vaistų siunti
nys būtų pasiųstas kvalifikuotų vaistininkų
priežiūroje, tai mes patariame siųsti per:

ACTON PHARMACY (export) LTD
24, CHURCH ROAD, LONDON, W.3.
Telefonas: ACOrn 0712
Telegramos: ACOFARM LONDON
Rašyti galite lietuviškai ir savo kalba gausite
informacijų.'Jei neturėsite receptų — mes pa
tarsime, kokių reikia vaistų, pasitarę su savo
daktarais (patarimai nemokami). Visi vaistai
siunčiami su lietuviškais užrašais (kaip ir kiek
jų naudoti ir kt.).

E

Mes turime visas britų gamybos vaistų rūšis ir
žemyno( prancūzų, vokiečių, šveicarų).
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