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PRIEŠ 20 METŲ JIE MUS PARDAVĖ HITLERIO - STALINO SUTARTIMI IR SLAPTAIS PROTOKOLAIS BUVO
PASIDALYTA PABALTIJO KRAŠTAIS.
CHRUŠČIOVAS IR ŠIANDIEN DAR
PRITARIA TAI SUTARČIAI
(Elta) 1939-ji metai nulėmė ilgam Lietu
vos ir visos Europos likimą. Visais tais me
tais ore kabojo galimo naujo karo grėsmė.
Hitleris leidosi iš vienos avantiūros j kitą,
ir nebuvo, kas jj ryžtingai stabdytų. Kovo
mėnesį Hitlerio tankai jau riedėjo į Čeko
slovakiją ir iš tos savarankios valstybės pa
darė hitlerinės Vokietijos „protektoratą“.
Čekoslovakai ilgus metus gyveno viltimi,
kad jų pagalbos sutartys su Prancūzija ir
Sovietų Sąjunga yra pakankamai stiprios
išvengti tokių staigmenų. Tačiau, kai Praga šaukėsi pagalbos, nei iš Vakarų, nei iš
Rytų jos nesulaukė. Jie liko auka pasitikė
jimo draugais sąjungininkais.

Nelaimės prošvaistė: žygis i Klaipėdą
Tą patį kovo mėnesį (23 d.) Hitleris su
visa imperialistinio užkariautojo pompa
įžygiavo į Klaipėdą (jo daliniai jau prieš
tai iš Tilžės per Nemuną buvo įžygiavę į
Klaipėdos kraštą). Išveržęs iš Lietuvos už
sienio reikalų ministerio J. Urbšio parašą,
kad Lietuva sutinkanti Klaipėdos kraštą
geruoju atiduoti (nors visas pasaulis žino
jo, kad tai buvo prievartos veiksmas), Hit
leris triumfavo be karo gavęs tą kraštą.
Vakarų valstybės tylėjo.
Juo tolyn į vasarą ir rudenį, juo dau
giau pritvinko Europos atmosfera. Įsitiki
nę,
kad besočio Hitlerio imperialistiniai
apetitai niekad nebus numalšinti, nors ir
kažin kiek jam būtų nusileista, Vakarai
ėmė stipriau ginkluotis ir ieškoti sąjungi
ninkų. Stipri Vakarų valstybių karinė mi
sija nuvyko į Maskvą ir derėjosi su Krem
lium dėl karinio bendradarbiavimo. Dery
bos — kaip visos derybos su Maskva — bu
vo nepaprastai sunkios, lėtos, varginan
čios. Vakarai ne visai pasitikėjo Stalinu,
Stalinas — Vakarais. Iš diplomatinių ar
chyvų vėliau buvo sužinota, kad Stalinas
ir jo bendrai tuomet gyveno viltimi pri
vesti prie tokios padėties, jog buržuazinės
valstybės tarp savęs kovotų ir vienos ki
tas sunaikintų.
Du grobuonys susėdo prie vieno stalo
Tad ir įvyko taip, kad Vakarų alijantų
karinei misijai Maskvoje dar tebesiderant,
staiga iš Berlyno atskrido Hitlerio siunčia
mas užsienio reikalų ministeris Ribbentropas, kuris rugpjūčio 23 d., Stalinui dvivei
diškai šypsantis, pasirašė su Molotovu Vo
kietijos - Sovietų Sąjungos draugingumo
sutartį. Apie ją tuoj paskelbta visam pa
sauliui, kuris nepaprastai stebėjosi, kad tie
„amžini priešai“ taip staiga rado bendrą
kalbą. Ko platusis pasaulis tuomet dar ne
žinojo, tai buvo faktas, jog prie anos su
tarties buvo pridėtas slaptas protokolas,
pagal kurį Hitleris ir Stalinas pasidalijo
tarp savęs Pabaltijo kraštais — Lietuva.
Latvija ir Estija — ir dalimi Lenkijos, tai
gi teritorijomis, kurios nei vienai, nei ki
tai susitariančiai pusei nepriklausė. Du gro
buonys susėdo ir pasidalijo nesavomis že
mėmis ir tautomis. Estija ir Latvija turėjo
tekti Sovietų Sąjungai, Lietuva didžiausia
dalimi turėjo įeiti į Hitlerio „interesų sfe
rą“. Stalinas, matydamas, kad gali „pasi
naudoti proga“, netrukus po to išgavo iš
Hitlerio dar papildomą duoklę: ir Lietuva
turėjo visa įeiti į sovietinę sferą. Hitleris
ir čia sutiko. O už Suvalkų trikampio per
leidimą Maskva Hitleriui sumokėjo auk
su... Sumokėjo už žemę ir žmones. Vienas
uzurpatorius pardavė, kitas pirko ne sa
vas žemes ir nesavus žmones.

Slaptosios sutarties padariniai
Tos gėdingos sutarties padariniai tik pa
mažu pasirodė viešai. Kai rugsėjo 1 d. Hit
leris užpuolė Lenkiją ir prasidėjo Antrasis
Didysis karas, Lietuva ir kitos Pabaltijo
valstybės pasiskelbė neutraliomis. Tačiau
Maskva, remdamasi slaptomis su Hitleriu
sudaryta sutartim, privertė Pabaltijo kraš
tų vyriausybes įsileisti į savo kraštus so
vietines įgulas. Hitleris, šiek tiek apsaugo-

(E) Alytus vėl įjungtas į geležinkelio
tinklą. Rugpiūčio mėn. pradžioje Alytus
vėl liko sujungtas geležinkeliu su šeštokais
ir Kaunu. Karo metu geležinkelis buvo su
ardytas, išsprogdinti tiltai, išardyti net py
limai. Truko keliolika metų, kol geležinke
lio linija vėl buvo atstatyta ir paleisti pir
mieji traukiniai. J linijos atidarymą buvo
atvykęs min, p-kas šumauskas ir eilė kitų
pareigūnų, kurie gyrė sovietinius pasieki
mus, tačiau nepaaiškino, kodėl tiek ilgai
truko, kol buvo atstatyta ši geležinkelio li
nija. Nėra abejonės, kad geležinkelio atsta
tymas turės Alytui ir visam rajonui didelės
reikšmės. Linijos atstatymas buvo pradė
tas 1957 m. gruodžio mėnesį. Pernai buvo
baigta 18 km ruožo šeštokai - Simnas staty
ba ir paleisti kursuoti traukiniai. Šiemet
rugpiūčio mėn. baigta sekanti 27 km lini
ja Simnas - Alytus. Iš viso padėta 45 km
pagrindinių kelių, 5-6 km stočių kelių.

tas netikėtumų iš Rytų pusės ir net Stalino Pabaltijo tragedija neduos Europai
aktyviai remiamas žaliavomis pradėjo sa ramybės
vo žygius Vakaruose, siekdamas greitų per
Chruščiovo teigimu, „anuometinės sąly
galių. 1940 m. birželio mėn. Stalino klika, gos“ buvusios tokios, kad Stalinas, girdi,
matydama, kad Vakarai dabar jau savo de kitaip pasielgti ir negalėjęs. Tačiau „anuo
gančių namų reikalais užimti, ryžosi visoje metinių sąlygų“ jau seniai nebėra, ir vis
pilnumoje inkasuoti vekselį, kuris buvo iš tiek Lietuva ir kitos Pabaltijo valstybės te
gautas iš Hitlerio. Maskva pradėjo savo žy bėra Maskvos okupuotos.
gį į Pabaltijo kraštus. Naivūs žmonės Eu
Čia ir glūdi pati skaudžiausioji Pabaltijo
ropoje dar statė klausimą: kaip gali Berly tą uty tragiką: 20 metų po anos sutarties
nas leisti Maskvai taip drąsiai priartėti su ir 14 metų po karo pabaigos jų kraštai vis
savo sienomis prie Vokietijos? Kaip neleis, dar tebėra okupuoti svetimos pajėgos. Jei
kad tas pasidalijimas buvo jau iš anksto kuris nors Vakarų politikas prakalba šia
slapta sutartas! Daug rimtesnis klausimas neišspręsta problema, Kremlius pasipikti
buvo šitas: kaip galėjo Vakarai savo sovie nęs sušunka: „Nesikiškite į mūsų, Sovie
tiniam sąjungininkui leisti taip grobuoniš tų Sąjungos, vidaus reikalus! O Vakarai iki
kai pasireikšti prieš neutralias niekuo ne- šiol ir buvo tokie malonūs, kad į tuos „vi
nusikaltusias Pabaltijo tautas?
daus reikalus“ nesikišo, nors visiems aiš
Kaip anais metais, taip ir dabar Maskva ku, kad trijų valstybių aneksija nėra „vi
ir jos propagandininkai Lietuvoje stengiasi daus“, o tarptautinio pobūdžio reikalas.
pasauliui įpūsti nesąmones apie Pabaltijo Kol jis nėra sutvarkytas, Europoje pasto
tautų ,.laisvanorišką“ įsijungimą į Sovietų vios taikos nebus. Tai turi žinoti Maskva,
Sąjungą. O dabartinis Sov. Sąjungos dikta tai turi taip pat žinoti ir Vakarai, kurie,
torius Chruščiovas dar šiemet turėjo drą kaip patyrimas rodo,
lengvai pasiduoda
sos aną grobuonišką Ribbentropo - Molo iliuzijai, kad, pataikaudami Chruščiovui,
tovo paktą pateisinti...
gali pasiekti „taiką“.

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
NE VISKAS AUKSAS, KAS AUKSU ŽIBA
Vieno laiško pėdsakais
Jonavos septynmetė mokykla rajone tu
rėjo gerą vardą. Ji buvo rodoma kitiems
pavyzdžiu už aukštą pažangumą, už ūkinį
susitvarkymą. Kaip dažna taip būna, nei
inspektoriai! nei kitokie tikrintojai ten ne
sirodė. Tik ranka numodavo: ką ten žiūrė
si, jeigu viskas tvarkoje.
Bet štai visai nelauktai iškilo skandalin
ga mokslo metų istorija: čia buvo klastoja
mi trimestriniai moksleivių pažymiai. Iš
tiesų buvo taip. Mokyklos direktorė Špiliauskienė, pristačiusi, rajono liaudies švie
timo skyriui pirmojo trimestro ataskaitą,
išsigando — kaip tai, Jonavos septynmetė
jau ne tarp pirmaujančių mokyklų? Ji sku
biai sušaukė visus mokytojus ir davė už
duotį: kiekvienam sumažinti nepažangių
moksleivių skaičių. Visi griebėsi trintukų,
pieštukų, ir nemažas būrelis moksleivių
staigiai „supažangėjo“. Naujoji ataskaita
atrodė maloniau — pažangūs moksleiviai
sudarė 71 procentą bendro skaičiaus.
Direktorė Špiliauskienė mokyklai vado
vauja jau keleri metai. Iš pradžių ji buvo
energinga, reikli, bet visų giriama ėmė gru
biai elgtis su mokytojais, nebepakęsti bet
kokios nuomonės, kuri nesutiktų su jos, pinigautis. Ji netgi atleido dirbusią sąskaiti
ninke mokytoją Rankevičienę ir „įdarbi
no“ savo seserį, bestudijuojančią Vilniuje,
kurios niekas akyse nematė.
— Jūs už mano nugaros baltą duoną vai
got ir tylėkit, — pamėgo kartoti.
Palaipsniui Špiliauskienė visiškai įsisa?
valiavo, prasilenkdama su bet kuriais tary
binto pedagogo principais. Nepažangus
moksleivis — ji reikalauja šalinti iš mokyk
los. Pasitaikė, kad vienas berniukas apsi
vogė. Direktorė reikalauja šalinti...
Kartą pedagogų tarybos posėdy mokyto
jai pasiūlė, kad būtų organizuojamas papil
domas darbas su atsiliekančiais mokslei
viais, kuriems vadovautų budintis mokyto
jas. Teisinga priemonė, kuri būtų daug pa
dėjusi keliant moksleivių pažangumą. Bet
direktorė griežtai užprotestavo.
— Tegu kiekvienas atsako už save!
Ne kartą ji mokinius net fizinėmis bausmėniis baudė, vartojo žeminančius jų savi
garbą „auklėjimd“ būdus, imdavosi ir ki
tų pedagogui netinkančių priemonių.'
Į mokytojų pamokas ji beveik nesilankė
mokymo - auklėjimo darbą apleido. Argi
po to galima tikėtis gerų rezultatų? Štai ir
prireikė griebtis nusikaltimo — pažymių
taisinėjimo žurnaluose.
Kaip gi taip atsitiko, kad mokytojai, ku
rie moko ir auklėja mūsų jaunąją kartą
būti teisingais, dorais, patys panoro nuslėp
ti savo blogo darbo pėdsakus, kad neatsi
rado nė vieno, kuris būtų griežtai pasiprie
šinęs. kai buvo grubiai pažeidžiami moks
leivių žinių vertinimo principai?
Kai kas, žinoma, iš pradžių netylėjo. Mo
kytojos Gulbinienė, Ancikevičienė, Jencienė ir kai kurie kiti bandė nurodyti direkto
rėš klaidas. Tada jie tapo „priešais“. Ko
lektyvas suskilo, prasidėjo rietenos, bar
niai, liguisti įtariėjimai. pavirtę asmeni
niais. Gi šiukšlių iš pirkios niekas nenorė
jo nešti,

— Pradėsi kelti viešumon — atvažiuos
inspektoriai, tikrintojai, bus nemalonumų,
— samprotavo ne vienas, nes jautė dalį ir
savo kaltės. Štai dėl ko visi, direktorei įsa
kius, pažymius „gerino“ ir tylėjo
po to.
Taip ir pavyzdingos mokyklos blizgesys bu
vo sudarytas.
Nesutarimai vis bujojo. Ir pagaliau pava
sarį, kai mokytoja Autukaitė išvažiavo lai
kyti stojamuosius egzaminus į universitetą
ir jai įkandin iš Jonavos atskriejo į univer
sitetą telegrama, perspėjanti, kad ji nesąži
ningai laikys egzaminus, mokykla suūžė.
Visi žinojo Špiliauskienės neapykantą Autukaitei dėl šeimyninių reikalų, jos pastan
gas pašalinti ją iš mokyklos. Sunku spręsti,
kiek yra Autukaitės kaltės jai primetamuo
se apkaltinimuose, esą ji ardanti šeimą, bet
ši istorija jau nesutilpo mokyklos rėmuo
se. Pasipylė skundų, šmeižtų srautas. Mo
kykla atsidūrė rajono visuomenės diskusi
jų centre.
Teko kalbėtis su dauguma mokytojų, su
direktore. Jie visi įsitikinę savo teisumu,
iki ašarų graudinasi, mušasi į krūtinę, kad
viskas bus po senovei. Bet visų pirma —
toje „senovėje“ nedaug terasi girtino. Ne
simato net noro vėl susiburti į darnų ko
lektyvą, išbristi iš susiaurėjusio intrigų ra
to. Svarbiausia, nejunti tos pakilios darbo
nuotaikos, kuri jaudina pedagogo širdį ar
tėjant rugsėjo pirmajai, mėgiamos specialy
bės teikiamo džiaugsmo.
Ne apie darbą
galvoja dauguma pedagogų. Apie būtas ir
nebūtas nuoskaudas ir didelius kerštus. Įsi
klausai į viską, ir gėda darosi už tą su
smulkėjimą, neprincipingumą, žeminantį
tarybinio mokytojo ir žmogaus vardą.
Šios intrigos vyko rajono liaudies švieti
mo skyriaus vedėjo Kalikausko akyse. Jis
šioje mokykloje dėstė matematiką, kasdien
joje buvo, matė, kaip žlunga mokymo - auk
lėjitno darbas, ir ne tik tylėjo, bet pats įsi
vėlė į nešvarių intrigų ratą, pats savo ran
ka pažymius taisė, savo „autoritetu“ gynė
direktorę ir jos „pedagogines“ priemones.
O juk Kalikauskas komunistas!
Visai šiai netvarkai buvo galima už
kirsti kelią pačioje užuomazgoje, kai minė
tos negerovės palengva kaupėsi po tariamą
ja pavyzdingos mokyklos priedanga. Ta
čiau LKP rajono komitetas, rajono vykdo
masis komitetas buvo nusigręžę nuo šios
mokyklos, nusiramino ir palaipsniui, be
gaivaus kritikos vėjo, be kontrolės įsigalė
jo ten nesveikas ūkiškumas, domėjimasis
tik savais asmeniniais interesais, išbujojo
direktorės išpuikumas ir savanaudišku
mas.
Bevedėjaujant Kalikauskui, susitelkė
dar keletas žmonių, nevertų pedagogo var-1
do. Visi jie slėpėsi po vedėjo sparnu, gerai
nuo visko apsaugoti. Gi rajono partijos ko
mitetas, palikęs viską tvarkyti Kalikaus
kui, nuo vadovavimo mokytojams iš esmės
nusišalino.
Iki naujų mokslo metų liko vos keletas
dienų. Kokių priemonių ėmėsi rajono vado
vai. kad užtikrintų normalią mokslo metų
pradžią? Iš esmės — nieko. Tiesa, pastaro
siomis dienomis Kalikauskas atleistas iš
vedėjo pareigi). Ir LKP rajono komitetas
„už nuopelnus“ rekomendavo jį į partinę
mokyklą. Kur gi čia principingumas? Ly
deką įm^ė į vandenį... Jonavos septynme
tėje mokykloje gi ir toliau šeimininkauja
špiliauskienė, tęsiasi ginčai, intrigos.
Trumparegiškumo bei nusiraminimo ne
galima atleisti ir Švietimo
ministerijai.
Juk pavasari špiliauskienė buvo net minis
terijos garbės raštu apdovanota. Pagaliau
ir dabar, kai čia žinoma, kas dedasi Jona-

Vilniaus

(Elta) Vilniaus radijo politinis apžvalgininkas St. Laurinaitis rugpiūčio 23 d. piktai atsiliepė į užsienio lietuvių spaudos, radijo ir organizacijų pareiškimus ir pasireiškimus ryšium su Chruščiovo vizitu
Amerikoje. Girdi, „tarptautinės atmosferos skaidrėjimo perspektyva“ labai nepatinkanti .reakcinėms jėgoms“. Ir toliau:
„Žinia apie Chruščiovo ir Eisenhowerio
vizitus liūdnai buvo sutikta ir esančių užsienyje lietuvių buržuazinių nacionalistų
likučių. Kaip žinoma, buržuaziniai nacionalistai deda ant stalo paskutines savo viitis, atgauti Lietuvoje prarastus fabrikus,
dvarus ir buožynes. Todėl kiekvieną prošvaistę tarptautinėje arenoje jie pasiryžę
slopinti. Jie tokias prošvaistes pasitinka su
desperacija, liaupsindami reakcingiausius
atominio karo kraugerius. Tie lietuviai ir
dabar seka įtempimą mažinančius tarptautinius įvykius.' Kai kurie iš jų maldaute
maldauja, kad amerikiečiai nesiderėtų su
Sovietų Sąjunga. Keliaklupsčiaudami jie
beldžiasi į kapitalizmo magnatų duris, rašo memorandumus ir deklaracijas, skelbia
šmeižtus Tarybų Lietuvos vardu savo spau
doje. Jie maldauja savo ponų, kad jie nedarytų jokių nuolaidų derybose. Tai rodo
netiktai desperatišką buržuazinių nacionalistų būklę, bet dar atskleidžia visišką jų
išsigimimą. Juk niekas negali palaužti tau
tų siekimo gyventi taikoje...
Sunku dar
šiandien pasakyti, kokie bus konkretūs pa
sikeitimo vizitais rezultatai, bet viena dabar aišku, jog šaltojo karo šalininkams suduodamas rimtas smūgis...“
Vilniaus radijas ir nenorėdamas tuo savo
komentaru bent iš dalies patarnavo Lietu-

vos laisvės reikalui. Čia siūlosi kelios pa
stabos:
1) Iš to Vilniaus komentaro ir iš panašių sovietinių pasisakymų okupuotos Lietu
vos žmonės sužino (jei neišgirsta tiesiogiai
klausydamiesi laisvojo pasaulio lietuvių ra
dijo), kad užsienio lietuviai ir jų organizacijos veikia, tikslu atgauti Lietuvai laisvę.
Tai turi sustiprinti tėvynėje gyvenančių
tautiečių viltį ir pasiryžimą.
2) Jei Vilniaus radijo komentarai taip
piktai pasisako prieš užsienio lietuvių nuotaikas ir pastangas ryšium su Chruščiovo
vizitu, tai dėl to. jog užsienio lietuvių mintys, perduodamos laisvojo pasaulio lietuvių
radijo transliacijose ir spaudoje, šiaip ar
taip patenka į Lietuvą, gyventojai apie jas
sužino — šiaip juk Vilniaus radijui nebūtų reikalo su užsienio lietuviais polemizuoti.
3) Patsai Vilniaus radijas pripažįsta,
kad „sunku dar šiandien pasakyti, kokie
bus konkretūs pasikeitimo vizitais rezultatai“. Kitaip tariant, dar per anksti iš viso
džiūgauti „tirpstančiais šaltojo karo ledais“. kaip kad daro Vilniaus radijo komen
tatorius.
4) Dar vienas kurjozas: kai Mikojanas,
Chruščiovas ir "kiti sovietiniai
veikėjai
vyksta į Ameriką, stengiasi su amerikiečiais draugauti, tai Vilniaus radijui atrodo
gera, bet kai užsienio lietuviai palaiko gerus santykius su amerikiečiais, Lietuvos
laisvės šalininkais, tai jau negerai, tai „keliaklupsčiavimas“ ir pan. Jei jau draugavimasis su amerikiečiais yra toks negeras
dalykas, tai ko Chruščiovas vyksta į Ameriką?

UltlIlIlUIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

8eptįnioS DIENOS -|
MILIJARDAS UŽ VONIĄ
Buvęs Amerikos valstybės sekretorius
Byrnes aplankė Berlyną ypač tas Potsda
mo vietas, kuriose 1945 m. vyko konferen
cija. Jo atminimu, rusai tada reikalavę už
krauti Vokietijai 10.000 milijonų dolerių
reparacijas ir jau buvo pradėję išvežti pra
monės įrengimus. Be kita ko, buvę išga
benti vonios įrengimai iš tos vilos, kurioje
konferencijos metu buvo apgyvendintas
Byrnes. Tas atsitikimas taip paveikė Molo
GAVO PRITARIMĄ ALŽYRO REIKALU tovą, kad paskutinę konferencijos dieną jis
Prancūzijos prezid. de Gaulle gavo prita pareiškęs: „Jei nustosi kalbėjęs apie tuos
rimą savo planui dėl Alžyro iš karinės va vonios įrengimus, tai mes sumažinsim savo
dovybės, iš atskirų teritorijų valdytojų ir reikalavimus iki 9.000 milijonų dolerių.
iš Vašingtono.
Planas vis dar neskelbiamas.
TŪKSTANČIAI POLICIJOS SAUGOS
Amerikoje nuvažiavusį Chruščiovą sau
POLICIJA SAUGOJA MENON
gos tūkstančiai policijos visuose kėliuose,
Policija saugojo salę Bombėjuje, kurioje kur tik jam tektų prakeliauti.
kalbėjo Indijos gynybos ministeris Krišna
Menon, nes gatvėje buvo susirinkusi prieš PREZIDENTAI PASIKEITĖ "
jį nusiteikusi minia.
,
V. Vokietijos prezidentas prof. Heuss bai
Dalį krašto gyventojų jis nuteikė prieš gė savo kadenciją rugsėjo iš 12 į 13 d. nak
save ginčais su generolais. Jis žinomas ir tį.
savo prokomunistiškais pasireiškimais.
Jo pareigas perėmė Dr. Luebke.
NEHRU RAMINA SAVUOSIUS
Nors ir pripažindamas, kad Kinijos rei
kalavimai dėl kai kurių pasienio ruožų yra
griežti, Indijos min. pirm. Nehru pasiūlė
apsiraminti visiems tiems, kurie jau smar
kiai jaudinasi dėl galimo abiejų kraštų su
sidūrimo.
Kinijos valdantieji ir spauda už visus pa
sienio nesusipratimus kaltina išimtinai
vien Indiją.

AMERIKA PALAIKO DALAI LAMĄ
Amerikos valstybės departamentas skel
bia, kad Dalai Lamos skundas Jungtinėms
Tautoms dėl Kinijos veiksmų Tibete sutin
kamas su pasitenkinimu iš amerikiečių ofi
cialiųjų sluoksnių pusės.
RINKIMAI SPALIO 8 D.
D. Britanijos vyriausybė paskelbė rinki
mus į naują parlamentą spalio 8 d. Naujai
išrinktasis parlamentas susirinks spalio 27
dieną.

NEHRU PUOLAMAS UŽ NUOLAIDAS
Indijos parlamente reiškiasi stiprūs bal
sai, kaltinantieji Nehru už nuolaidumą. Da
bartiniai Kinijos reikalavimai nesą koks
nors pasiryžimas išspręsti ginčijamus sie
nos klausimus, o pajėgaus kaimyno noras
parodyti savo galią.
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— Ryšium su Chruščiovo kelione į Ame
LAOS KLAUSIMAS
riką rusai paleido į mėnulį raketą.
Jungtinės Tautos svarsto, ką daryti su
— D. Britanijoje padaryta operacija 13
Laos, kuriame gretimų komunistinių kraš
metų mergaitei, kurios širdis buvo ne toj
tų įtakoje organizuojami sukilimai.
kur reikia pusėj.
— Pakistane uždrausta naudotis Oksfor
SUSIRŪPINĘ POLICIJA
do angliškuoju žodynu, nes jame pasakyta,
Britų karalijai priklausanti Ganos valsty
kad Pakistanas yra Indijoje.
bė Afrikoje pasiryžusi moderniai apgink
— Amerika pasirašė gynybos sutartį su
luoti savo policiją ir padidinti jos skaičių.
Liberija.
Kovodama su opozicija, vyriausybė jau
— Garsioji graikų kilmės dainininkė Ma
kelis kartus skelbė apie susektus suokal
ria Callas, paviešėjusi Ihivų savininko Onbius nužudyti min. pirm. Nkrumą ir kitus
assis jachtoje, skiriasi.
ministerius.
— Rugpiūčio mėn. Amerikoje sumažėjo
318.000 bedarbių (bedarbių yra 3.426.000).
DRAUDŽIAMA BŪTI DARBININKAIS
— Per pirmuosius šių metų 6 mėnesius
Pranęūzijoje kuris laikas jau plito judė V. Vokietijos keliuose žuvo 5.477 žmonės —
jimas stiprinti religiją tarp darbininkų. Bu kasdien apie 30 (sužeista 169.338).
vo laikomasi pažiūros, kad to siekiant ku
— Rugsėjo 10 d. danai eksportavo jau
nigai eitų dirbti kartu su darbininkais. pirmąsias kalėdines eglutes.
Prancūzijoje savo metu buvo apie 100 kuni
— Australijoje, Sydnej, sukvailiojęs
gų - darbininkų (dabar jų yra tik apie 25). žmogus įbėgo į kiną ir pradėjo švaistytis
Popiežius uždraudė tą praktiką.
kirviu (sužeidė 8, iš jų vieną fatališkai).
— V. Vokietijoje yra 207.000 pabėgėlių.
— Pareiškė norą sugrįžti 2 britų karei
viai, kurie buvo gavę prieglobstį R. Vo
vos septynmetėje, vis nieko nedaroma, kaž kietijoje.
ko laukiama...
Laikas jau rimtai susidomėti padėtimi
■ (E) 50 Lietuvos medikų išvyko į UžkauJonavoje:
kazį. Turistai aplankysią Jaltą, Soči ir ki
D. Kadžiulytė
tas vietoves.
Iš „Tiesos“, 1959.Vm.22.
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Laikydamiesi dėsnio „Pažink pats save“,

spausdinamės ,,Draugo“ bendradarbės Sa
lomėjos Narkėliūnaltės įspūdžių fe kelionės
po Vokietijos lietuvių kolonijas.

*
Pinneberge, kuriame savo metu buvo pa
baltiečių akademinio gyvenimo centras ir
kuriame spietėsi mokslo ištroškęs lietuvių
jaunimas ir jam pasiskyrusi mūsų profe
sūra, dabar jau nebėra akademinės nuotai
kos.
Tasai į vakarus nuo Hamburgo miestu
kas, garsus apylinkėje savo rožių festiva
liais, dabar yra dar vienas ir tai niekuo ne
žymus taškas, kuriame, kaip ir daug kur,
gyvena pabėgėlių, jų tarpe ir lietuvių.
Kareivinės, kuriose buvo įsikūrusi aka
deminė pab'altiečių stovykla ir tremtiniškoje istorijoje sau lygaus pavyzdžio neturėjęs
ją universitetas, dabar užimtos vokiečių
kariuomenės.
Tačiau aplinkui jau spėjęs išaugti nau
jas keliaaukščių namų miestukas su gra
žiai išplanuotomis ir išpiltomis gatvėmis.
Tai tikras pabėgėlių miestukas, bet savo
butų sutvarkymu ir {rengimu pražengiąs
bet kokias kuklias pabėgėlių svajones. Tik
gal tiek nepatogumo, jog tolokai nuo gele
žinkelio stoties. Neturint savos susisiekimo
priemonės, reikia pėsčiam keliauti nemažą
gabalą.
Kai tuojau po karo, anomis dienomis čia
veikiant universitetui, tekdavo tokį gaba
lą paeiti, tai ir neatrodė toli, bet dabar,
kai vieną rytą turėjau vykti į Hamburgą,
tai atrodė, jog nuėjau bent desėtką mylių.
Tačiau mano bendrakeleiviu Antanas Ma
ziliauskas, su kuriuo tą rytą iš Pinnebergo
keliavau į Hamburgą, tokią poros kilomet
rų kelionę nuo savo buto iki stoties atlieka
kasdien ir tai po dukart — iš ryto į stotį ir
vakare — iš stoties. Panašiai ir su kitais,
kurie gyvena čia, o darbus turi Hamburge.
Maziliauskas dirba prie sandėlių, tai jam
keliavimo susidaro daugiau nei kitiems už
tuos kelis šimtus markių mėnesiui, nes ae
rodromai visada gi už miesto. Ir visa bėda,
kad tasai aerodromas ne nuo Pinnebergo
pusės, o iš kitos, ir todėl Antanui reikia
darban ne tik pėsčiam eiti, važiuoti trauki
niu, paskui „S“ bahnu (miesto traukiniu),
bet dar ir tramvajumi.

Važinėja 4 vai. į darbą
Nuo durų iki durų, kaip sakytumei, nuo
buto iki darbovietės Antanui užtrunka dvi
valandos laiko. Tiek pat, žinoma, ir atga
lios, taigi pakeliui Antanas praleidžia net
keturias valandas, o kartais ir daugiau.
Pasakoja Antanas, kad pačiame Hambur
ge sunku gauti butų, nors po karo jame
daug gyvenamų patalpų pristatyta ir vis
dar kasdien statoma.
Norėjęs jis pasikeisti butais su vokie
čiais, gyvenančiais Hamburge, kuriuos
trauktų nedidelio miestuko aplinka ir ku
rių darbas neriša su Hamburgu, bet nepa
vyko. Todėl Antanas ir keliauja kantriai.
Jo žmona Viktorija yra laimingesnė —ji
gavo darbą netoliese esančiame ' kramto
mos gumos fabrike.

Naujas miestukas
su lietuviais
Jaukus butas
Maziliauskų butas yra trečiajame aukšte
viename tų naujai pastatytų namų. Tokių
patogumų, kaip lifto, šitokie namai neturi,
bet užtat kiti visi yra: prausykla, vonia ir
t.t. Net ir vanduo karštas. Tiesa, jis yra
prausykloje pagrindiniame krane, bet, no
rint vonios ar dušo, vonios sienoje automa
tiškai užsikuria dujinė krosnelė ir prišildo
vandens kiek reikia. Panašius dujinius
įrengimus pereitais metais teko matyti ir
Varšuvoje. Lenkijoje, naujai pastatytuose
namuose.
Be vonios ir virtuvės, Maziliauskai savo
bute turi dar du kambarius: mažesniam
yra miegamasis, o didesniajam — salioniukas.
Ypač salioniukas man patiko.
Viduryje buvo gražus staliukas, kurį be
je, kiek sųpylėm mudu su Antanu iš Ber
lyno mano atvežtu Asbachu, (ir nuo to bal
tos skritės pasidarė), o šalia du nauji fo
teliai. Kampe Maziliauskai turi milžinišką
TV aparatą. Ant knygų ir indų lentynų,
sienų ir viršuje ant židinio — visur gėlės.
Net ir prie paties židinio didelėje dekora
tyvinėje vazoje įmerktos ramunės.
Žiūrėdama į gražiai ir skoningai įrengtą
kambarį, prisiminiau visą eilę jau ligi šiol
matytų lietuviškų butų ir stebėjausi, kaip
įvairiai gyvenama. Tiesa, čia nebuvo pra
bangos, bet jau buvo tas jaukumas, kurio
žmogus, tiek laiko išgyvenęs barakinėje ap
linkoje, labai gali ilgėtis.
Maziliauskai anksčiau yra gyvenę Uchto
je ir eilėje kitų stovyklų. Į Ameriką nega
lėjo išemigruoti dėl Antano plaučių. Bet da
bar, kad ir netaip gerai, kaip Amerikoje,
Maziliauskai yra patenkinti. Niekuo Anta
nas nesiskundė, tik vienas dalykas, kuo bu
vo nepatenkintas, tai tas, kad Pinneberge
gyvenantieji lietuviai, kurių, deja, tėra ne
daug, nesusiorganizavo į apylinkę, jog gale
tų dalyvauti netrukus įvykstančiuose bend
ruomenės Krašto Valdybos rinkimuose.
Iš Lietuvos atsivežtu aparatu klausosi
žinių iš Lietuvos
Su ponia Viktorija aplankėme įdomes
nes vietas Pinneberge. Ypač įdomu buvo
apsilankyti pas D. Britanijos Lietuvio ko
respondentę. Tai Valerija Grinkevičiūtė Funkienė, kuri tame laikraštyje nuolatos
veda moterų skyrių ir šiaip rašinėja žinias
iš Vokietijos lietuvių gyvenimo.
Ji gyvena tipingame vieno asmens butu
ke, kurį sudaro vienas kambarys, virtuvė
lė ir vonia. Kambarys apstatytas šiokiais
tokiais baldais, ir kiekvienas jų turi savo
istoriją, kaip pasakoja Valerija. Bet vienas
daiktas jos kambaryje turi ypatingą istori
ją — tai dar iš Lietuvos atsivežtas radijo
aparatas Telefunken firmos.
Nors jau penkiolikti mėtai, kaip iš Lietu
vos .radijo priimtuvas puikiai veikia, ir juo
Valerija klausosi radijo iš Vilniaus. Ji pa

J. PAUKŠTELIS

Pabudimas
Pažiūrėjusi į saulę, kad jau gerokai po
pietų, Morkuvienė nuėjo į trobą „šiokių to
kių pusdienių“ dirbantiesiems paieškoti.
Kai matai, jog yra nauda, tai ir kąsnio ne
gaila. Ir, atsinešusi iš kamaros duonos ke
palą, riekė jį storomis riekėmis ir tepė
sviestu. O ant jo dar ir po sūrio riekelę už
dėjo: tegul gi numarins kirmėlę! Bet staiga
kieme sulojo šuo ir pasigirdo klaikus spie
gimas. Puolė prie lango, žiūri — daržiuko
tvoros įsikabinusi Monikėlė, o jai į padalkas bekimbąs Zagra. Monikėlė balta kaip
drobė — vos pažinti begalima. Išbėgo, nu
vijo Zagrą, sugriebė Monikėlei už rankos
ir tempė į vidų.
— Taip nusigandau, motinyte, — skun
dėsi ši, — taip nusigandau, kad maniau nu
mirsiu iš baimės!
— Tai jau su naujiena atėjai? — klausė
Morkuvienė.
— Su naujiena, motinyte, su naujiena.
(Monikėlė, Rūdžių davatka, buvo Morkų
vienės priprašyta, kad, dziakonėliui sun
kiau susirgus, tuoj praneštų jai).
— Ar labai susirgo?
— Oi, motinyt, kaip labai! Taip labai,
kad dūšelė vos besilaiko kūne. Klebonėlis
sako, jog ilgiau nebeišlaikys, kaip iki Die
vo Motinos šventės.
Morkbvienė sujudo: važiuosianti, tuoj va
žiuosianti. Reikia patarnauti paskutinį kar
tą! O Monikėlė -ir vėl: taip nusigandau, mo
tinyt, taip nusigandau, kad širdis vis tebe
dreba kaip epušės lapelis.
Morkuvienė padėjo sūrio, sviesto, dešros:
— Stiprinkis, širdyt, greičiau atsigausi.
O sau galvojo: išbadėjusi, kai užvalgys,
tada ir liausis kalbėjusi su anuo svietu.
— Kaipgi gaspadinė? Ar dar nepradėjo
tampyti kunigo gėrybes, jam susirgus?
Ši nežinanti, nieko nežinanti ir vėl:
— Toks bestija — kaip smakas — šoko
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ant krūtinės — jau maniau, kad jis mane
perplėš.
Morkuvienė net pykti pradėjo: gan, sma
los — dar būtų davatka ir tokia popa! Juk
ar taip, ar taip — nebeilgai dobilą beminsi.
Iš akių matyti, kad nebeilgai — teks eiti
pas Dievą ant ganiavos.
Atnešusi dar grietinėlės lėkštelę, nukul
niavo į klojimą šaukti senio.
— Kinkyk arklį — važiuosiu. Gal nors
palaimins, nors paskutinį žodį pasakys...
— Na, kaipgi... tuoj čia tave ir laimins,
ir skubins! — bambėjo senis.
Pakinkė risorinę brikelę, su šorais, su
pintinėm vadelėm, privažiavo prie gonkelio.
— Mat, kad tavo smegenys visai jau iš
dūlėję! — barėsi Morkuvienė. — Aš važiuo
j u į laidotuves, o jis pakinkė kaip į veselijas. Tuoj iškinkyk ir pakinkyk į ratus! Nei
kokių šorų, nei pintinių vadelių kad man
nebūtų!
— Na kaipgi... tu vis gudri, kažką pra
simanysi!
Pakinkė į ratus, vėl privažiavo prie gonkelio: važiuok! — Morkuvienė tik žvilgte
rėjo ir vėl:
—■ Tu nori mane visų pajuokai išstatyti
— su raudonu lanku! Atvažiavo kunigo lai
doti ir su raudonu lanku! Juk bus ir kle
bonų, ir pralotų. Mano galva tiek dar ne
susisuko! Tuoj paimk juodąjį lanką, o tą
padėk!
Senis nors ir pyko, bet klausė. Ko čia jai
priešinsis — peklos ir taip užtenka? Užkin
kė su juoduoju lanku. Morkuvienė apžiurę
jo — kliaudžių neberado. Pati apsirengė
tamsiai —- gedulingai: prieš sėsdama, įmetė
kelis maišus į ratų dugną, porą vadelių,,
įsodino Monikėlę.
— Aš gal greit neparvažiuosiu, — kalbė
jo sėsdamasi,
Žiūrėkite, suvežę rugius,
tuoj kibkite į kviečius! Marijona tegul ne

sakoja, kad geriausia girdėt popiet.
nelengvai, bet darbas lengvesnis, kai žinai,
Valerija turi ir kitokių prisiminimų iš kad dirbi sau, kai tuir tikslą prieš akis.
Lietuvos. Ji ir mane apdovanojo.
Liudui buvo nekaip
Kai lietuvis laimi loterijoj
O dar taip neseniai Liudui dienos atrodė
Viskas atrodo kaip pasakose, kuriose labai apsiniaukusios. Gyveno jisai viena
vyksta dalykai, kartais neišaiškinami. Lai me skurdžiame Wattenstedto stovyklos ba
mė atrodo kaip loterijoje. Ir iš tikrųjų ta rake, kaip ir daugelis jo vienaamžių. O am
istorija prasidėjo nuo loterijos.
žiaus jam nedaug — prieš keletą metų per
Jei ne loterija, Liudas Lingys šiandien, trisdešimt persiritęs. Lietuvaitės neradęs
kaip ir šimtai pabėgėlių Vokietijoje, plak ar nenorėjęs,, jisai vedė vokietė. Vaikai kai
tųsi nuo ryto iki vakaro, galo su galu ne- ba vokiškai, bet Lingys buvo DP ir gyve
suvesdamas. O loterijos dėka jisai ne tik no stovykloje, gal dar būtų ir dabar tame
turi nuolatinį darbą sau ir žmonai ir duoną barake gyvenęs, jei ne ta loterija.
sau ir savo dukrelei su sūneliu, bet jisai tu
Bet prieš loteriją Liudui dar buvo vie
ri ir butą, o kas svarbiausia, užtikrinimą, nas nelinksmas nutikimas.
kad jau nereikės būti alkaniems ar bena
Stovykloje, sykį išgėrę, susibarė Lingys
miams. Ir visa tai Šiaurės Vokietijoje, tiks su tokiu lenku, o kai tasai jį pavadino SSliau: Dithmarschen apskrityje, kurios em ininku, tai Lingys, kuris yra tarnavęs lietu
blema panaši į Lietuvos Vytį.
vių savisaugos daliniuose.
Liudo Lingio laimė prasidėjo nelaime.
Jisai taip sumušė tą lenką, aplaužė jam
Numirė Liudo žmonos brolis, nuvyko jiedu šonkaulius, kad tasai vos nenumirė. Ir tai
jo palaidoti, o grįžtant iš tų laidotuvių kaž laimei, nes Lingys to būtų neatbuvęs še
kas Liudui pasiūlė pirkti loterijos bilietą. šiais kalėjimo mėnesiais, kuriuos jis gavo
Nusipirko Liudas bilietą ir jame įrašė už tą savo „žygį“.
šešis numerius, kaip ir buvo reikalinga. Pir
maišiais trim Liudas paėmė savo žmonos Paliko randas kaktoje
brolio gimimo datą, o sekančiais trim — to
Kai Liudas buvo beatsigaunąs, sugrįžęs
paties brolio mirimo datą.
jau savo bausmę atsėdėjęs, atsitiko ta is
Juokėsi Liudo akys, bet Liudas širdim torija su loterija.
netikėjo, kad taip būtų galėję atsitikti: ji
Bet ir loterija, kad kiek, Lingiui būtų ne
sai išlošė 200.000 markių. Atskaičius mo laimę užtraukusi. Tai buvo vos prieš į nau
kesčius, vokiečiai Liudui atidavė 189.000 ją vietą atsikeliant. Lingys, nupirkęs Gast
markių grynais.
hausą ir ruošdamasis į jį keltis, savo pažįs
tamiems Watenstedto barakuose suruošė
Investavo pinigus
atsisveikinimo vaišes.
Liudas žino, kaip pinigai tirpsta, todėl
Bevalgant ir begeriant, kažkoks ginčas
pirmas žingsnis ir buvo tų pinigų investavi iškilęs, o kai Lingys, vyras, kuris ilgai nesi
mas j kokią nuosavybę.
ginčija, tai nepraėjo nė minutės, kai tie jo
ižūrėjo Liudas ir vieną ir kitą, bet apsi svečiai atsirado už durų.
stojo ties užeiga — Gasthausu. Tai ne tik,
Tačiau svečiams tokios Lingio „vaišės“
ką čia pavadintumei saliūnu. Priedo dar nepatiko. Po kiek laiko jie sugrįžo, bet ne
yra didžiulė salė apie 300 asm. pobūviams tušti, prie Lingio durų ir, kai tasai, nieko
su estrada orkestrui ir pora kambarių ma bloga negalvodamas, jas atidarė, tai tuojau
žesniems subuvimams.
ir krito ant žemės, gavęs galvon kelis smū
Kitame Gasthauso gale Lingys turi krau gius kirvio penčių.
tuvę, kurioje yra pirkti visko, ko tik nema Nežino Lingys, ar jo galva buvo per kie
žo kaimo ūkininkams reikia. Šalia krautu ta, ar tas jo „svečių“ kirvis per minkštas.
vės, nedideliame pastate, yra šaldytuvai o Rezultate Lingys „išsilaižė“, kad kiek ir pa
juose-Lingys laiko kaimo vokiečių konser gulėjęs. O dabar iš viso to tik prisiminimai
vus ir už tai pinigus ima. Žinoma, už šal ir randas kaktoje.
dytuvų sunaudojamą elektrą vokiečiai pa
tys moka. Viršuje — salkoje — Lingio ke Nuramina „Kreisfeiterį“
lių kambarių butas.
Šią istoriją girdėjau iš kitų, bet randą
Taip Lingys ir tapo savininku, o lentoj
prie namo dabar jau daugiau kaip pusė me Lingio kaktoje pati mačiau ir iš jo paties
dar kitą pasakojimą girdėjau.
tų kabo lenta su užrašu:
Girdi, anąkart užeina į jo Gasthausą bok
Kruse's Gasthof, Inhaber Liudwig Lin
sininkas, neseniai laimėjęs apskrities čem
gys.
Visa tai Lingiui kainavo 107.000 markių. pionatą, ir ima kelti triukšmą tuo metu,
Dabar jame abudu su žmona dirba ir dar kai čia kifi vokiečiai kažkokį savo pobūvį
bo nemažai turi. Jau ieško ir talkos. Skun turėję.
dėsi, kad negali gauti geros lietuvės virė Lingys visaip jį raminęs, bet kai ir tai
nepadėję, tik suėmęs tą vyruką už rankos,
jos.
Pamaitino jie mūsų kompaniją dešrelė paspaudęs, ir tasai „Kreisfeiteris“ bema
mis su alumi ir kava, kai apžiūrėjome jo tant atsigulė ant menčių. Kai jau vietiniai

užmiršta žalajai tešmens taukais ištepti,
kad pieno nesulaikytų. Rože, virimui laši
nius imk iš mažosios palties, žiūrėk man,
kad parvažiavusi rasčiau' viską kaip rei
kiant!
Atsisėdo, persižegnojo, paėmė vadeles.
— Dabar su Dievo padėjimu!.. — Ir iš
dardėjo iš kiemo.
Visą kelią Morkuvienės galvoje stovėjo
ta pati mintis: kad Dievas duotų — kad
nors koks uodegos galelis atitektų — vis
jau būtų šis tas! Tas Braze, Rožytę imda
mas, atrodo, gali daug pareikalauti. Kurgi
— tokia vieta, pačiame miestelio viduryj
ir kunigų giminės!
PADVELKĖ LAISVE

Morkuvienei išvažiavus, namuose pa
dvelkė laisve. Visi dabar darė tai, ko, jai
esant namie, negalėjo daryti arba turėjo
daryti tik pasislėpę. Morkus, pusryčių ar
pietų pavalgęs, drąsiai sėdėjo pirkioje už
stalo ir rūkė pypkę, kuri tarpais net čirškė,
o dūmų buvo iki žemės. Jam dabar niekas
nesakė: ar eisi tu laukan! Galva plyšta nuo
tos tavo smhrvės!.. Dabar jis gali sėdėti ir
rūkyti, kiek tik nori...
Marijona šėrė gyvulius žinodama, kad
niekas jai neprikaišios: •netaupai, taškais
su Dievo dovana!.. Argi šitaip reikia gyvu
lius šerti? — Gausiai miltais paskaninus,
vilko naščiais kiaulėms ėdalą: lapokite,
biaurybės! Jei dabar neprilaposite, tai ka
da gi prilaposite? Taip pat priplakusi kipę
buzos, kišo veršiams: pliurpkite! Kai būsite
pripliurpę, tada ir gražesni atrodysite, ir
šokinėsite. Nors veršiai jau ir taip šokinė
jo — paukšėjo kojomis į gardo sieną, net
kieme buvo girdėti. Bet labiausiai Marijo
na negailėjo karvėms. Vakarais pati piovė
dobilų atolą, nešė glėbiais: še, matau, kad
jau varvinate seiles, smagurės! Gal mano
te, kad jums gailiu? Nė kiek negailiu...
daugiau pieno duosite. Tik neperjirykite,
griebdamos tokiais plakais. Kai persirysite,
tada bus ir man, ir jums — šeimininkė grį
žūsi visus užgrauš. Eik čia, Aguona, tau
dar plutą atnešiau — tu daugiausia pieno
duodi. Gausi ir Baltgalvė su Lenktarage—
jūs taip pat geros karvės. O Vyšnia snukio
man nekišk. Nekišk, nekišk, jei nenori, kad

užduočiau! Begėde — jau ruduo, o ji dar
jaučio neieškojo. Kitos seniai jau pasilakstė. Ką gi tu ,gal nori senapiene palikti? Pa
lik, palik! Kai šeimininkė parduos tave mė
sai, tada žinosi, kaip palikti. Ji tavo noro
nežiūrės — parduos, ir tiek.
Buliui Žebriui, užuot ką davusi, žabą pa
rodė: še, kai gausi, muguly tu! Didelė čia
iš tavęs nauda! Žinai tik mauroti, ragais,
kojomis žemę versti ir lakstyti per laukus.
Dar žiūri jis čia man, akis išpūtęs! Na
duokš tą savo gerbenėtą burną, pakasysiu.
Ką padarysi, kad mugulys.
Žebris priėjo, o Marijona kasė ir gera
širdiškai vis barėsi.
Ėriukas, kuris per šventą Joną buvo ko
ją nusilaužęs, taip pat priėjo, sveikas ir
smarkus. Na, ko tu... ko tu čia šokinėji?—
šypsodamasi glostė ėriuko karakulį. — Ar
nori, kad vėl koją nusilaužtum Ot, imsi
ir nusilauši, ir niekas tau jos daugiau nebetvarstys. Nei aš, nei Valentas nebetvarstys! Nors jis ir geras berniokas, bet nebetvarstys tokiam .Tada ir žinosi, kaip šoki
nėti. Ko gi tau dabar iš manęs reikia, ko
nori, neklaužada tu? — klausė, duodama
ėriukui trupinius iš kišenės. — Žinoma,
trupinių, ko gi daugiau norėsi. še, še
griebk, tik piršto nenukąsk-begriebdamas.
Supenėjo trupinius, paglostė, o šis ir vėl
kiša snukį, net pirmutinėmis įsiremia j Si į
pilvą kaip šuniukas. Marijona apgedo juo
kais: eik jau, besarmati, — galo tau nebus.
Šked! — sudavė ėriukui per sprandą ir šis
atsitraukė.
Taip ji kasdien visus šėrė, barė, glostė
ir nieko nebijojo. Tegul šeimininkė nors
visą vasarą neparvažiuoja, nieko čia bai
saus neatsitiks!
Daug laisviau pasijuto ir Valentas. Ne
buvo dabar, kas nuolat įkyriai tau kvakšė
tų: naginės prakiuro... šulinio rentinys su
puvęs!.. Klėtis blogai rakinasi! Po čeme
riais, kaip gerai būtų, jei to činčibero ne
būtų! Niekas nesiuntinėtų. Galėtum ir pail
sėti iki valiai, ir pas draugus nueiti. Kad
ji ar susirgtų ten dziakonėlį bemarindama,
ar kokie kiti biesai ją patrauktų! Rožytė
šeimininkautų — virtinius virtų, kiauši
nienę keptų — būtų tikras rojus. Pas Šliažą jis net porą kartų buvo nulėkęs. Knygų
davė, girdi — įdomios. Liepė ir draugams

vokiečiai pakankamai iš to prisijuokė, Lin
gys boksininkui ne tik pamokslą pasakė,
bet ir uždraudė lankytis jo užeigoje. Gir
di, nemoki kaip žmogus elgtis, tai ir neik,
kur žmonės susirinkę.
Juokėmės ir mes visi, klausydami Lingio
pasakojimo, bet visai surimtėjome, kai ji
sai parodė policininkišką funkę, kurią jis
laiko po baru paslėpęs, bet kurią kiekvienu
momentu gali paleisti į darbą, jei tik jam
svetys pradės triukšmauti.
O išvažiavus iš Lingių, kun. Šarka, sėdė
damas prie vairo, dar prideda:
— Pagalvok sau, sykį mudviem besikal
bant, Lingys pradengia ant sienos kaboju
sį rankšluostį ir parodo dvi funkes. Rody
damas didesniąją ir sako: čia triukšmada
riams; o mažesniąją: čia mano vaikams.
Ilgai dar kalbamės apie Lingį, o kun.
Šarka primena, kad, vos tik laimėjęs pini
gų loterijoje tuojau pat užsiprenumeravo
„Europos Lietuvį“, kuris jį dabar ir lanko.
Be Lingio, dar ir daugiau lietuvių Vokie
tijoje yra laimėję loterijoje. Toksai Varnec
kas, pirma buvęs darbo kuopose, yra laimė
jęs dukart tiek, kiek Lingys — taigi 400.
000 markių. Dabar jis gyvena prie Boden
see, Vokietijos pietuose, prie Šveicarijos,
kaip liuksusinio viešbučio savininkas.
Rendsburge, S. Vokietijoje, netoli nuo
Lingio vietos, teko sutikti Petrutę Alseikai
tę, kuri ištekėjusi už latvio ir savo metu
besigydžiusi Edmundstahlio TB sanatorijo
je. Ji laimėjo loterijoje 3.000 markių.
Nedidelė tai suma, lyginant su Varnecko
ar Lingio, bet vis dėlto pinigas. Už tai Petrutė, dalį su vyru prisidėjusi, baldus įsitai-'
sė, ir tas jų butukas, kad ir kareivinėse, at
rodė visiškai jaukus.
Sėdint ant vienos tų naujai įsigytų kė
džių, Petrutė mane su Jonu Valaičiu pavai
šino ir „Balfo sausainiais“. O tie sausai
niai buvo visiškai neblogi. Petrutė jų iš
kepė, panaudodama tris produktus, kurių
jie stovykloje retkarčiais gauna iš Ameri
kos per Balfą: miltus, sūrį ir taukus.

(E) Mirė Lietuvos draugas E.E. Soederman, 76 metų amžiaus Helsinkyje. Ilgus
metus buvo Suomijos geležinkelių vyr. vai
dybos mašinų skyriaus direktorius. Ne kar
tą yra lankęsis nepriklausomoje Lietuvoje.
Kurį laiką inž. Soederman buvo Suomių Lietuvių draugijos pirmininkas — iki 1944
metų, kai toji draugija karinės kontrolės
komisijos sprendimu buvo pždaryta. Drau
gija savo laiku buvo įsteigta prof. Niemi.
Inž. Soederman iki savo amžiaus galo reiš
kė simpatijų lietuvių tautai. Lietuviai savo
Šiaurės draugo niekad neužmirš.
NUSILIPDĖ TITULĄ
Skulptorius Napoleonas Petrulis, profeso
rius Valstybiniame Dailės Institute Vilniu
je, susilaukęs 50-jo gimtadienio, gavo res
publikos nusipelniusio meno veikėjo titulą.
N. Petrulis yra baigęs Kauno meno mokyk
lą. Jo skulptūros mokytojas buvo J. Zika
ras. Šiuo metu didžiaisiais jo meniniais
nuopelnais yra laikomi eilės lietuvių ir ru
sų bolševikų biustai.

duoti paskaityti, kad ir jų ,,akys labiau at
sivertų“. Bet kas svarbiausia — pasakė ren
giąs jam, Valentui, kažkokią staigmeną.
Kokią staigmeną jis galėtų rengti? Gal vai
dišką darbą kur numatė? O gal į miestą?..
Ot, būtų gerai! tada išeidamas Morkuvie
nei špygą parodytų.
Valentas jautėsi toks vilčių pilnas., lai
mingas, kad ir Rožytę tarpais paerzindavo
— nusigrįžusiai virvele per kaklą pervei
ks, už kasytės patempia ar net bakstelėja
nykščiu į šoną, kur juokų kauliukas—kikt
— Rožytė krūpčioja, miauksi: Valentai, aš
jau nežinau! O pro siaurus akių plyšius
trykšta tokios karštos kibirkštėlės, kad net
Juozukas pastebėjo: mūsų Rožė išsišiepus,
kaip į saulę žiūrėdama!
Motinai nesant, Rožytė pasijuto tikra šei
mininkė. Skarelę užpakal mazgu susiri
šusi, margą prikyštę prisisegusi, rankoves
atsiraičiusi, ruošėsi nuo ryto iki vakaro.
Ypač stengėsi vikriai suktis, kai Valentas
mato. Nors ir nelabai sekėsi — daug kas
iš rankų Jrrito, bet — tegul nemano, kad ji
nugrubnagė! Ji gali būti ir visai nenugrubnagė!
Rožytė norėjo pasirodyti, kad ji ir ne
šykšti — ne tokią, kaip motina, — todėl ge
rai ir gausiai davė valgyti. Pirmąjį rytą
privirė pilną dubenį virtinių, pritaisiusi su
lašiniais — tokių riebių, kad paėmus val
gyti, taukai per pirštus bėga (ji kartu no
rėjo per tris dienas ir atšerti Valentą, „kad
nebūtų toks liesas“). Pietum išvirė kumpio
su šviežiais kopūstais, taip pat riebiai, ska
niai, kad net pati bevirdama seilę rijo, va
karienei kiaušinienės — lyg kokiam sve
čiui. Ir taip kasdien — rytą, jei ne virti
niai, tai blynai su spirgais; per pietus— jei
ne kumpis, tai lašiniai ar net dešra su ko
pūstais, vakare —jei ne kiaušinienė, tai ne
griebtas rūgusis pienas su bulvėmis.
Valentui per porą dienų akys kitaip pra
dėjo žibėti, ir kūne tiek jėgų atsirado, kad,
laukan eidamas, žiūrėk — strikt per vartus
ir peršoka, uždėjo delną arkliui ant nugagaros ir jau raitas, sugriebė Juziukui už
pakarpos ir iškėlė kone iki pastogės — vai
kas kabaruojasi pūkščia: paleisk, špicbukai! Rožytė, matydama Valento linksmu
mą, atsigėrėti negalėjo: aš jau nežinau! —
Ir tik norėjosi dar labiau jį šerti.
< Bus daugiau)
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EUROPOS LIETUVIS

Europos Lietuviu Kronika
LONDONAS

CORBY

TAUTOS ŠVENTĖ LONDONE
Tautos šventės minėjimas šiais metais
buvo surengtas Londono Bažnytinio Choro,
kuriam vadovauja chorvedys V. Mamaitis.
Minėjimą atidarė Anglijos lietuvių-bend
ruomenės vicepirm, kun. A. Kazlauskas,
apibūdindamas Tautos šventės reikšmę
Tautai ir pakviesdamas tarti žodį Lietuvos
Pasiuntinybės Patarėją V. Balicką, kuris
savo žodžio pabaigoje perdavė sveikinimus
nuo min. p. B.K. Balučio, dabartiniu metu
esančio atostogose.
K. Barėno paskaitą
apie Vytautą Didįjį mūsų literatūroje skai
tė A. Pranskūnas.
Meninę dalį atliko Londono šeštadieninė
mokykla ir bažnytinis choras, šeštadieni
nės mokyklos mokiniai pašoko tris tauti
nius šokius. Šokiams vadovauja P. Nenortienė, grojo V. Mamaitis. Be to, mokyklos
mokinių choras sudainavo keletą dainelių.
Chorui vadovauja V. Mamaitis. E. Pranskūnienė deklamavo B. Brazdžionio eilėraš
tį Lietuva. Užbaigai padainavo bažnytinis
choras. Solistas Černis padainavo dvi dai
nas.
Minėjimas baigtas Tautos himnu.

IŠKILMINGI MINĖJIMAI
Corbio lietuviai 1959 m. rugsėjo 13 d. tu
rėjo dvigubą šventę: Tautos šventę ir DB£>S Corbio skyriaus dešimtmečio sukaktį.
Šventės pradėtos pamaldomis Corbio ka
talikų bažnyčioje. Jas atlaikė Londono lie
tuvių parapijos klebonas kun. A. Kazlaus
kas, pasakydamas atitinkamą pamokslą.
Pavakariu Corbio St. John Ambulance
salėje įvyko minėjimai. Pilnai salei prisi
rinkus corbiečių ir gretimų lietuviškų kolo
nijų svečių, skyriaus pirmininkas Pumpu
tis nušvietė šio minėjimo dvigubą prasmę.
Kun. A. Kazlauskas, imdamas paskaitos te
ma Tautos himno nusakytus pagrindus,
kvietė būti visiems vieningiems ir mylėti
vienas kitą, kaip pats save. Svečias iš to
limos Vokietijos Dr. Žarskus perdavė svei
kinimus Vokietijos lietuvių bendruomenės
Bonnos apylinkės vardu. DBLS Centro Vbos vardu sveikinimus perdavė S. Kaspa
ras. Kun. A. Kazlauskas sveikino D. Brita
nijos liet, b-nės krašto valdybos vardu.
Meninę programą atliko jaunimas. K.
Kukanauskaitė paskaitė Vytauto Didžiojo
biografiją, L. Černiauskas deklamavo eilė
raštį Tėvynės gėlės, A. Gervelis — Tėvynė,
E. Pumputytė — Toli nuo Tėvynės, D. Čer
niauskaitė — Svetimi kalnai, R. Perminaitė — Laimės šalis. Programos atlikėjų dau
gumas yra jau gimę Corly.
Po programos susėsta prie corbiečių lie
tuvaičių suruoštos arbatėlės. Tuo metu bu
vo įneštas skyriaus dešimtmečio tortas —
dviejų skyriaus veteranų B. Kasparo ir M.
Vireikos (kiti du to skyriaus organizato
riai P. Navickas ir A. Keblys dabar gyve
na Kanadoje). Visiems besigardžiuojant de
šimtmečio tortu, M. Vireika ir B. Kasparas
papasakojo šio skyriaus didingus kelius ir
klystkelius.
Pasisotinus pradėta linksmoji dalis — šo
kiai prie lietuviškų šokių plokštelių. Nuo
taika buvo tokia linksma, kad susirinkusie
ji net nenorėjo skirstytis namo.
Svečias

B-NĖS KRAŠTO VALDYBA
D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės
Krašto Valdyba, V. Akelaičiui išvykus į
JAV, pasiskirstė pareigomis šitaip: Valdy
bos nariu pakviestas kand. A. Pranskūnas,
vicepirm. lieka kun. A. Kazlauskas, sekre
torium — S. Kasparas ir iždininku — J.
Bendorius.

VOKIETIJA
VOKIETIJOS KRAŠTO TARYBA
Vokietijos Krašto Tarybon išrinkti
(skliausteliuose pažymėti gautieji balsai):
Keleris Adolfas (586), Šarka Vaclovas
(569), Deveikė Jonė (496), Bataitis Juozas
(491), Grinius Jonas (478), Aviža Jonas
(470), Zunde Pranas (468), Simonaitis Erd
monas (463), Stankaitis (459), Skėrys Fricas (457), Kriščiūnas Juozas (455), Berna
tonis Alfonsas (455), Vykintas - Povilavičius St. (419), Raišys Pranas (408), Prosinskis Liubomiras (374).
LUEBECKAS
Prieš 13 metų tragiškai žuvusiam tautie
čiui Vytautui Šalkausku} yra pastatytas
Luebeck Vorwerker kapinėse Block IV gra
žus paminklas. Šio paminklo šventinimas
atliktas rugsėjo 13 d. Paminklą šventino
kun. V. Šarka.
Šį paminklą savo lėšomis pastatė Ameri
kos lietuvis K. Rapševičius.
— 0—
Šią-vasarą buvo parvažiavęs atostogų
mūsų apylinkės narys Liudvikas StefaniwJankauskas, antrus metus mokąsis Tėvų
Saleziečių gimnazijoje Italijoje. Liudvikas,
išvažiuodamas mokytis, labai silpnai kal
bėjo lietuviškai. Dabar jis puikiai kalba ir
rašo lietuviškai ir šiaip labai gražiai iš
auklėtas. Tėvai ir kaimynai labai patenkin
ti jo išauklėjimu ir dėkoja Tėvams Salezie
čiams už rūpestingą auklėjimą.

k

(E) Lengviau išduos turistines vizas į
JAV. DPA pranešimu, Vašingtonas paleng
vino sąlygas turistams atvykti į Ameriką.
Tam tikrais atvejais bus išduodamos daug
kartinės vizis 4 metams. Be to, panaikinta
priesaika JAV konsulate anketą paduo
dant. Pirštų nuospaudų taip pat ne iš visų
turistų reikalaus, o tik iš kai kurių gru
pių, pvz., tais atvejais, jei turistas nori
Amerikoje likti ilgiau vienų metų.

Tarybos narys Dr. P. Karvelis supažindino,
kaip žiūri Vokietijos vyriausybė į lietuvių
bendruomenės reikalus.
Atidarydamas paskaitų ciklą, kpt. J. Ma
tulaitis taip aptarė jo tikslą: padėti
žmonėms atsigauti iš monotoniško normuo
to gyvenimo, dvasiškai sustiprėti, sužadin
ti vidinį žmogaus aktyvumą domėtis įvai
riomis gyvenimo sritimis.
Galiausiai, kaip patį konkrečiausią kultu
rinį pasireiškimą, reikia priminti kuopos
narių auką Vasario 16 gimnazijai 500 DM.
ir saleziečių gimnazijai Italijoje 100 DM.

PLB Vokietijos Krašto Valdyba kviečia
Vokiečių spauda iškelia mūsų sportininkus naująją Tarybą posėdžio
PLB Vokietijos Krašto Valdyba savo po
Tiek minėdama sporto rungtynes tarp
Vokietijos ir SSSR Augsburge, tiek tarp D. sėdyje š.m. rugsėjo 7 d. nutarė šaukti nau
Britanijos ir SSSR, vokiečių spauda apie jai išrinktosios Krašto V-bos sesiją spalio
mūsų lengvaatlečius sako aiškiai, kad tai 10-11 dienomis Huettenfelde, Vasario 16
lietuviai, net ir pavardžių neiškraipo. Ypač gimnazijos rūmuose.
iškeliami Adolfas Varanauskas, Augsburge
ir Anglijoje rutulio stūmime pralenkęs vo Balfo Centro Valdyba pirmoji atsiliepė į
kiečius ir anglus, Anglijoje sumušęs net PLB Vokietijos SOS mokyklų reikalu ir ...
SSSR ligšiolinį rekordą. Tarp pirmaujan paskyrė iki šių metų galo 500 dolerių
čių visad matyti šie trys: Pipynė, Varanaus
Balfo įgaliotinis Vokietijoje Iz. Rugie
kas ir Zalagaitytė.
Džiugu, kad Vakarų nius pranešė Vokietijos Krašto Valdybai
Pas tėvus atostogų iš Chicagos atvažia spauda nors išskiria pabaltiečius iš SSSR šitaip:
vo Vieraitienė, buvusio PLB Luebeck Arti katilo.
„Iš Balfo Pirmininko kan. Dr. J.B. Kon
lerie kareivinių apylinkės valdybos pirmi
čiaus gavau tokį pranešimą:
ninko žmona, kuri parvežė linkėjimus vi Lietuviška muzika
„Paskutiniame Centro Valdybos posėdy
siems lietuviams iš Chicagoje gyvenančių
Bavarijos radijas Miunchene savo trans je šiems metams vargo mokykloms paskybuvusių DP, gyvenusių Luebecke.
liacijoje „Aus dem Ostereuropaeischen rėme iki 500 dolerių. Pasitariau su adminis
Volksliederarchiv“ liepos 8 d. 16.45 vai. da tracija, ir priėjome išvados, kad Jūs tuojau
Lietuvišku nuoširdumu paminėta Tautos vė pabaltiečių dainų ir muzikos šiupinį. Iš kontaktuotumėte V. Kr. Liet. Bendruome
Šventė
-lietuvių kompozitorių buvo pagrotas muz. nės narį švietimo reikalams, ir paprašyki
Nedidelis lietuvių skaičius iš Wehnneno Jonušo Šustas ir padainavo lietuvių choras te, kad kiekviena veikianti Vokietijoje var
persikėlė gyventi į Bad Zwischenhau, gavę Šilą ir Ėjau uogelių rinkti.
go mokykla prisiųstų Jums prašymą, kuria
tik ką pastatytus žmoniškus butus. Nors
Tai ne pirmas kartas, kad Bavarijos ar me būtų nurodyta, kiek vaikučių ją lanko,
dar pilnai nesusitvarkę, suorganizavo jie Stuttgarto radijai perduoda lietuvišką mu kokia suma reikalinga mokslo įrankiams,
Tautos šventės minėjimą. Rugsėjo 6 d. at ziką ir populiarina Lietuvą.
vaikų užkandžiams ir mokytojo atlygini
vykęs kun. P. Girčius atlaikė vokiečių baž
mui. Pagal gautąsias žinias disponuokite
nyčioje-pamaldas ir pasakė pamokslą.
„Weinheimer Nachrichten“ praneša, kad mūsų skirtąja suma, atsiklausęs patarėjų
Pamaldose dalyvavo visi lietuviai kata Estijos sostinė Talinas ir Lietuvos sostinė nuomonės“.
likai.
Vilnius yra leisti turistams lankyti. Klek
Popiet salėje įvyko iškilmingoji dalis. anksčiau toks leidimas buvo duotas lanky
Pirm. Kazirskis, atidaręs posėdį, paprašė tis Latvijos sostinėje Rygoje.
HAGENAS
kun. Girčių tarti žodį. Po to J.J. skaitė pa
Liepos 25 d. Hageno mieste šv. Juozapo
skaitą lietuvybės išlaikymo klausimu. Ma Mirė Dr. Fricas Martynas Bintakys
parapijos vaikų darželio salėje įvyko Hąža mergytė pasakė eilėraštuką. Po Lietu
1959 m. rugsėjo 3 d. širdies smūgiu New geno lietuvių steigiamasis susirinkimas.
vos himno sekė dainos. Protarpiais progra Yorke mirė medicinos daktaras F.M. Bin Čia lietuviai įsteigė Hageno apylinkę ir iš
mą paįvairino plokštelių muzika.
takys, sulaukęs tik 48 m. Jis gimė 1911 m. rinko apylinkės valdybą. Išrinkti buvo šie
Lietuviams, išsisklaidžiusiems po pla Daubaruose, Klaipėdos Krašte. Gimnaziją asmenys: Vilčinskas L., Balsys B. ir Kalvai
čiąją vakarų Vokietiją, tokias tautines baigė Klaipėdoje, o mediciną studijavo V. tis D. Išrinktieji pasiskirstė pareigomis:
šventes organizuotai paminėti labai sunku. D. U-te Kaune. Dirbo Pabaltijo U-te Pinne- pirmininkas — Vilčinskas, Balsys — sekre
Todėl šį minėjimą tenka vertinti labai berge profesorium, o 1949 m. čia pat buvo torius. Kalvaitis — kasininkas. Rev. kom.
aukštai. Tikėtina, kad Bad Zwischenau mū lietuvių rektorium. 1950 nr. išvyko į JAV. nariu buvo išrinktas Baltokas Kazys.
sų tautiečiai ir ateityje nepamirš brangių Ten išlaikęs valstybinius egzaminus, vertė
sukakčių ir švenčių.
si gydytojo praktika New Yorke. Nors ir Krašto Valdybos pirmininkas ir iždininkas
labai darbais apkrautas, tačiau rasdavo lai lankėsi švecingeno ir Kaiserlauterno
kuopose
ko ir lietuviškose organizacijose veikti.
PAIEŠKOJIMAI
PLB Vokietijos Krašto Valdybos pirmi
ŠIMKUS Leonardas, sūnus Igno, gimęs
ninkas E. Simonaitis ir iždininkas J. Stan
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
1922.III.22 ar 28, ir MIKALAUSKAITĖ Ma
kaitis liepos 29 d. ir rugpjūčio 23 d. lankėsi
4204 LS KUOPOJE UHLERBORNE
ryte, gimusi 1922.III.2 Tauragės apskr., Pa
Minėjimas įvyko pačią rugsėjo 8 d. Pa Kaiserlauterno LSCo kuopoje, vadovauja
jūriuko kaime, patys ar apie juos ką nors maldas atlaikė kuopų kapel. kun. B. Liu- moje kpt. J. Venckaus, mirusio praeitų me
žinantieji prašom parašyti „Europos Lietu binas. Minėjimą atidarė kuopos vadas kpt. tų pabaigoje J. Montvilo, šios kuopos na
vio“ Administracijai.
J. Matulaitis. Paskaitą laikė Stp. Vykintas. rio, reikalu. Pavyko išrūpinti dar apie 500
BABINAITĖ - KUPSTIENĖ Marija, atsi Jis suminėjo kai kuriuos istorinius faktus, DM. kaip algos likutį, už kurį buvo miru
kėlusi iš Vokietijos į Angliją, prašoma svar turinčius ryšio su dienos mintimi, ir aktua siam pastatytas antkapis su gražiu pamink
biu reikalu atsiliepti šiuo adresu: J. Gus lioje dalyje ragino lietuvius likti lietuviais lu. VIII.23 įvyko paminklo šventinimo apei
taitis, 12, Arthur St., Gloucester.
ir negadinti lietuviško kraujo. Baigdamas gos, kurias atliko kuopų kapelionas kun.
JACEVIČIUS Vytautas, sūnus Jokūbo, padėkojo kuopai už paramą gimnazijai, o B. Liubinas ir pasakė pritaikytą pamokslą.
gimęs 1922 m. Trakų apskr., Kaišiadorių PLB Vokietijos Kr. Valdybos vardu padė Po jo kalbėjo ir Kr. V-bos pirmininkas, pri
valse., Beištrakių kaime, išvykę^. iš Lietu kojo už aktyvų dalyvavimą Bendruomenės mindaams Tėvynę ir ragindamas, kad ir
vos 1944 m., prašomas atsiliepti šiuo adre gyvenime.
mes, gyvieji, kaip čia palaidotieji mūsų tau
su: A. Šveistytė, Oldenburg i/o, PlaggenPabaigoje buvo trumpa meninė progra tiečiai, būtume savitarpy vieningi. Šiose ka
hau 29, Germany.
mėlė, kurioje pasireiškė Vyt. Pundzevičius pinėse guli keliolika mūsų tautiečių, buvu
(vargonėliais) ir Lajos Herpai (smuiku). sių kuopos narių, kurių kapų tvarka rūpi
REIKALINGAS VIRĖJAS
Minėjimas baigtas Tautos himnu.
nasi kpt. J. Venckaus kuopos vyrai. Po ofi
Ėjusi Lietuvių Sodyboje virėjos pareigas
Ta pačia proga dera priminti, kad kuopa cialiosios dalies buvo bendrai papietauta
E. Lūžienė nuo sezono pabaigos dėl susidė metų bėgyje parodė ypatingų kultūrinių kuopos valgykloje ir keletą valandų padis
jusių aplinkybių pasitraukia. Tokiu būdu pastangų. Nekalbant apie eilę pobūvių, kuo kutuota bendruomeniniais ir gimnazijos
Sodyboje tuojau reikalingas nusimanąs ir pos vadovybės, ypač vado kpt. Matulaičio reikalais. Kuopos vadas pažadėjo atgaivin
savo darbą mėgstąs virėjas arba virėja. Pir pastangomis, buvo surengtas ir įvykdytas ti apmirusią Kaiserlauterno apylinkę.
moj eilėj pageidautini lietuviai. Galėtų bū paskaitų ciklas kuopos nariams. Mainzo
Liepos 30 d. Kr. Valdybos pirmininkas
ti ir nedidelė šeima, sutinkanti Sodyboje universiteto lektorius W. de Faria de Cast ir iždininkas lankėsi Švecingeno LSCo kuo
apsigyventi ir dirbti. Darbas pastovus per ro (savo metu gyvenęs Lietuvoje) laikė pa poje gimnazijos remontų reikalu. Kadangi
ištisus metus. Tinkamam kandidatui numa skaitą apie Sov. Sąjungos atsiradimą ir vys kuopa pastaruoju metu buvo labai užimta
tomas geras atlyginimas.
tymąsi, Kun. Dr. J. Navickas kalbėjo tema savo tarnybiniais darbais, lai kuopos va
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į „Auklėjimas ir auklėjimasis“. Sendai uni das kpt. J. Valiūnas negalėjo darbais pade
Liet. Namų B-vės vadovybę, 1, Ladbroke versiteto (Japonijoje) profesorius
Yuzo ti gimnazijai, bet tai pažadėjo padaryti
Gardens, London, W.11, arba į Liet. Sody Ikeda papasakojo apie Japonijos ir jos kai kiek vėliau, jei tik leis sąlygos.
bos administratorių, Headley Park, Near mynų paročius bei tradicijas. Vasario 16
Švecingeno kuopa visad mielai padėda
Bordon, Hants.
gimnazijos vyr. mokytojas S. Antanaitis vo gimnazijai, tačiau pastaraisiais metais
dėstė apie atominės jėgos panaudojimą tai yra sumažėjęs vyrų skaičius, o, be to, kuo
PARDUODAMAS KNYGYNAS
kiems tikslams. Gimnazijos mokyt. A. Kri pa yra apkrauta daugiau darbais, kaip iki
Dėl sunkios materialinės padėties par viekas nušvietė meno raidą ir Vliko Vykd. šiol.
duodu savo knygyną už 60 svarų.
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Knygyne yra 220 įvairaus turinio knygų
ir komplektai visų laikraščių, ėjusių Vo
kietijoje ir kt.
Rimtas pirkėjas, pageidaująs knygų ir
laikraščių sąrašo, prašomas rašyti:
Mr. A. Gerdžiūnas, 6, Beechey St., Old
ham. Lancs.
< ,

PABĖGĖLIŲ KONCERTAS •
Pabėgėlių reikalams koordinacinis komi, tetas Londone, į kurio sudėtį įeina visų R.
Europos tautų atstovai, norėdamas parem
ti Britų vyriausybės iniciatyvą sudaryti
Fondą pabėgėliams šelpti, ruošia tarptau
tinį koncertą šio fondo naudai.
Koncertas įvyks 1960 m. sausio 24 d. Ro
yal Albert Hall salėje su šūkiu „Pabėgėliai
— pabėgėliams“. Jame dalyvaus Rytų Eu NOTHNGHAMAS
ropos tautų chorai, tautinių šokių grupės
ir solistai. DBLS Valdyba turi pasiūlyti vie Tautos šventė
DBLS Nottinghamo skyriaus valdybos
netą lietuviškai programos daliai išpildyti.
pirm. K. Bivainis, atidarydamas rugsėjo
12 d. iškilmingą susirinkimą, kaip ir visuo
met kruopščiai pasirengęs, pabėrė aktua
LIETUVOS PASIUNTINYBĖJE
Teko patirti, kad min. B.K. Balučiui iš lių minčių, ypač atkreipdamas visų dėme
vykus atostogų į Vokietiją, ministerį pava sį į jaunosios kartos lietuvišką auklėjimą.
duoja Pasiuntinybės patarėjas p. V. Balic~ Kartu kvietė prie vienybės ir susiklausy
mo, kad suglaustos jėgos būtų tvirtesnės.
kas, charge d'affaires titulu.
Pakviestas skaityti šventei pritaikytą pa
skaitą, Dr. St. Kuzminskas peržvelgė poli
KAS DARYTINA?
tinę areną, giliai išanalizuodamas komuniz
Ateinančiuose rinkimuose į Parlamentą
mo planus ir Vakarų pastangas pirma padalyvaus tik nežymi lietuvių išeivijos da
.žinti Sov. Rusiją, paskui daryti kokius
lis, kuri ligšiol yra įsigijusi Britų piliety sprendimus.
bę. Nei šis laikraštis, nei D. Britanijos lie
Antrojoje paskaitos dalyje—žymiai trum
tuvių organizacijos nenorės įtaigoti mūsų
pesnėje — prelegentas stipriai pabrėžė DB
tautiečių, kaip jie turi balsuoti. Tai palie
LS narių apsileidimą, kai narių mokestis
kama patiems balsuotojams nuspręsti.
nemokamas ir C. Valdyba sulaukia vos ke
Tačiau kiekvienas lietuvis rinkimų kam
liasdešimt svarų. Tai gėda, —pabrėžė pa
panijos metu gali šį tą nuveikti, kas būtų skaitininkas, — gėda, kuri nekelia mūsų
naudinga Lietuvos laisvinimo bylai. Jeigu vardo ir susiklausymo.
lietuviai, lygiai kaip ir kitų Rytų Europos
Meninėje dalyje pasirodė vietiniai žmo
kraštų išeiviai, dalyvautų visų politinių nės. Aktyviausiai joje pasireiškė vaikai.
partijų ruošiamuose agitaciniuose susirin Pirmiausia skautukų kvartetas padainavo
kimuose, ir ypač tie, kurie gerai kalba ang dvi daineles (Ant kalno mūrai ir Liepsnos
liškai, iškeltų klausimus tuose susirinki plakas vakaruos). Kiburaitė, tvirtai žen
muose, rinkimus laimėjusi partija turėtų gianti į priekį baleto mene, padeklamavo
labiau susidomėti laisvės atstatymu Rytų „Gegužėlį mielą“. B. Radzevičiūtė pianinu
Europai, kartu ir Lietuvai.
paskambino du nuotaikingus dalykėlius ir
Tie, kurie silpniau kalba angliškai, galė priedu padeklamavo Maironio Mylėk, lietu
tų panašius klausimus pateikti partijų agi vi. Gražia, taisyklinga tarsena E. Damašetatoriams ’(canvasers), kurie paprastai ap vičiūtė padeklamavo nuotaikingą eilėraštį.
lanko kiekvienus namus. Jiems galima bū
Pasirodė ir suaugę: Pupų dėdė (A. Zatų pasakyti, kad balsuotojas mielai atiduo veckas) su savo pagelbininkais Matulevi
tų savo balsą už jo siūlomąją partiją, jeigu čiais, akordeonu pritariant, sudainavo mo
žinotų, kad ta partija, atėjusi į valdžią, da dernišką dainelę apie sputnikus. Pagaliau
rys visa, kas galima, jog Lietuvai būtų grą K. Venckus solo akordeonu pagrojo popoužinta laisvė ir nepriklausomybė.
ri — gražių melodijų pynę.
Minėjimas baigtas Tautos himnu, kurį
KUN. J. GUTAUSKO JUBILIEJUS
iš pačių širdies gelmių traukė iš visur su
Š. m. rugsėjo 20 dieną Škotijos lietuviai sirinkę lietuviai. Nors jų buvo gausu, ta
švenčia kun. J. Gutausko 25 metų darbo čiau tokią dieną galėjo būti ir daugiau.
Škotijos lietuvių tarpe sukaktį. Tą dieną
Linksmoje dalyje vieni traukė loterijos
bus atlaikytos iškilmingos mišios Mossend bilietus, kiti girkšnojo alų, o kas norėjo, —
bažnyčioje, o po to ruošiamas priėmimas šoko. K. Venckus darniais akordeono to
su koncertine dalimi.
nais netruko pakelti visų nuotaiką.
Kun. J. Gutauskas, prieš 25 metus atvy
Sekmadienį St. Patrick's bažnyčioje bu
kęs iš Lietuvos į Škotiją, kaip pridera pa vo pamaldos už Tėvynę. Pamoksle buvo
vyzdingam kunigui, įsijungė į vietos lietu gausu vaizdų iš mūsų praeities, dabarties,
vių kultūrinį darbą, ir to dėka šios apylin ryškinant lietuvių gyvenimo sąlygas ir cha
kės lietuviai išsaugojo savo tautybę. Poka rakterį. Visi vaizdai buvo apipinti optimiz
riniam laikotarpyje jubiliato veiklos ribos mo žiedais.
Buvęs
išsiplėtė ir į kitas D. Britanijos sritis, kai
jis buvo išrinktas D. Britanijos Lietuvių WOLVERHAMPTONAS
Bendruomenės Tarybos pirmininku.
Tautos Šventės minėjimas
Rugsėjo 19 d. Gęorge Hotel salėje įvyks
BRADFORDAS
Tautos šventės Minėjimas. .
Rugsėjo 26 d., 6 vai., Bradfordo Vyties
Pradžia 6.30 punktualiai.
klubo patalpose p.p. Belevičius ir Gudas
Po to šokiai iki 12 vai. Veiks baras, bus
skaitys paskaitą aktualia šiems laikams te loterija.
ma. Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami
Visi kviečiami ko gausiau dalyvauti.
paskaitoj dalyvauti.
Sporto Klubo Valdyba
DBLS Bradfordo Sk, Valdyba
♦i

Tautos Šventės minėjimas
Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas
rugsėjo 19 d., šeštadienį. 5.30 vai., savo pa
talpose rengia
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ.
Programoje paskaita ir meninė dalis.
S Po programos šokiai, kuriems gros mūsų
E lietuviškas orkestras.
Kviečiame visus Manchesterio ir apylinK kės tautiečius dalyvauti minėjime.

Kun. J. Tautkevičiaus straipsnis
„Muenchener Merkur“ skaitytojų laiškų
skiltyje spausdina kun. J. Tautkevičiaus
straipsnį, perspėjantį Vakarus, o ypač Ang
liją, kuriai Chruščiovas per min. pirminin
ką Macmillan pasiūlė sudaryti 50 metų ne
puolimo sutartį.
Autorius savo ilgame straipsnyje išsa
miai ir detalizuotai pavaizduoja Lietuvos
santykius su SSSR ir sumini sudarytas su
ja įvairias sutartis nuo 1918 iki 1940 metų
ir jų vienpusišką sulaužymą. Autorius įspė
ja neklausyti Kremliaus .draugų“, kurie tu
ri tik vieną tikslą — visus pavergti.

LONDONIECIŲ DĖMESIUI —

„DAINOS“ CABINETS CO. LTD.

: reikalinga lietuvių stalių ir mašinistų,
: dirbusių jau tokį darbą ar norinčių
į mokytis.
i Pastovus nuolatinis darbas ilgiems
! metams.

į Adresas: Mitreworks, Cordova Road,
: London, E.3.
| Tel.: ADV 3435

Rugsėjo 26 d. Bažnyčios Parapijos Komitetas rengia lietuviš
ką šeimynini Vakarą.
Vakaro programa įvairi, ir ją praves Bažnyčios Komiteto Įga
liotas parapijos narys S.P.
Todėl šia proga kviečiami suaugusieji, seneliai ir maži daly
vauti šiame Parapijos parengime, kurio visas pelnas skiria
mas, Londono Lietuvių Bažnyčios pagražinimui.
Vakaro programa neskelbiama, bet prašome atsilankyti, pa
sižiūrėti, ir patys įsitikinsite, kad tai tikrai yra vienintelis šio
pobūdžio parengimas, koks dar nebuvo praktikuojamas mūsų
Liet. Parapijoje.

Įėjimas laisva auka.

Groja lietuviška muzika.
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Kreipimasis ne tuo adresu

Negro Muhammado pamokslai
Galimas dalykas, kad ateis metas, kada
šalia/tautinių ir socialinių iškils pasaulyje
visu aštrumu dar rasinė problema, tai, kas
turi valdyti pasauli — baltasis ar spalvo
tasis. Ta problema jau ir šiandien gyva.
Geltonoji Kinija išvirto į raudonąją ir ima
užlieti Aziją. Juodoji Afrika pamažu išstu
mia iš savo žemyno baltuosius. Tas išsiva
davimas yra susijęs su neapykanta, riaušė
mis, teroru.
Net ir didžiulė Amerika nėra laisva nuo
rasinių problemų. Spalvotasis pagal įstaty
mus yra lygiateisis pilietis su baltuoju, bet
praktiškai viso žemyno mastu jis dar nėra
gavęs tų visų teisių. Bet koks bandymas
pakelti galvą ir išsitiesti yra sutinkamas
su rūpesčiu ir net su reakcija, žinoma, įsta
tymų nesaugojančio baltojo piliečio.
Visas rasinis trynimasis taip pat remia
mas neapykanta. Amerika nėra visiškai
balta. Vien negrų joje yra apie 13 ar 15 mi
lijonų. Kol kas jie be triukšmingų prasiver
žimų sutikdavo skriaudas. Dabar jau ir
spalvotasis pradeda labiau kelti galvą ir
skelbti savo busimojo viešpatavimo metus.
Štai neseni^ Manhattane susirinko apie
5.500 negrų, ir jų naujasis pranašas paskei
bė: „Kiekvienam baltajam aišku, kad jam
atėjo galas. Aš atėjau čia pasakyti jums,
kaip išsilaisvinti. Taip, išsilaisvinti iš bal
tojo jungo. Mes norime pasiekti visų pašau
lio tamsiaodžių vienybės. Tada jie ims val
dyti Jungtines Valstybes, ir tada mes su
baltuoju elgsimės taip, kaip jis yra nusi
pelnęs“.
Po tokių žodžių minia jam šaukė: „Tei
singai! Kalbėk toliau!“
Jis ir kalbėjo, šauksmų pertraukiamas,
ilgiau kaip dvi valandas, savo kalbą- pa
margindamas tokiais išsireiškimais kaip
„baltieji velniai“, ,,juodųjų patenkinimas“,
„nuodinga“ biblija, krikščionybės „vergiš
koji doktrina“ ir kt.
Tą prakalbininką pažįsta apie 70.000
negrų (jis skelbia, kad net ketvirtis milijo
no). Jį iš tokios neapykantos persunktos
evangelijos pažįsta 29 Amerikos miestų neg
rai. Tai Eliją Muhammad, Alacho pasiunti

nys, drausmingos muzulmonų sektos reli
ginis vadovas. Jo tikėjimas neša vaisių ten,
kur gyvena mažiausiai prasilavinę, mažiau
šiai apmokami, skurdžiausi negrai, kaip N.
Yorko Harleme ar Los Angeles.
Nemaža Amerikoje yra negrų naciona
listų, kurie sugeba pakalbėti. Bet tasai Mu
hammad visa galva prašoka kitus tokius.
Jo evangelija kelia rūpesčio rimties Ameri
kos negrų vadams, spalvotaisiais rūpintis
draugijai, kelių nuėstų policijai ir saugu
mo įstaigai.
Tai baptistų kunigo sūnus, turėjęs ameri
konišką Poole pavardę. Kartą jis sutikęs
kažkokį Fard Muhammad, ir tada jam atsi
vėrusios akys, kad jis pats esąs Alacho pa
siuntinys žemėje. Po to jis atsisakė „vergiš
kos“ savo pavardės ir 1931 m. įsteigė savo
bažnyčią, bet 1934 m. policija areštavo jį.
Paleistas iš Detroito jis nusikėlė į Čikagą
ir ten pastoviai įsikūrė. Pastarojo karo me
tu jis skelbė, kad nereikia klausyti mobili
zacinių įsakymų. Kai policija vėl atėjo
areštuoti jo, tai surado susivyniojusį į ki
limus po lova. Kalėjime jis išsėdėjo iki
1946 metų.
Tai labai asketiškas negras, kuris ir iš
savo šokėjų daug ko reikalauja atsisakyti.
Jis nori, kad tie, kurie klauso jo, mestų rū
kę, gėrę, dažnai maudytųsi ir penkis kar
tus per dieną melstųsi nusigręžę į Mekos
pusę. Šitą paskutinįjį jo įsakymą vykdyda
mi sekėjai turi pulti ant kelių net ir gat
vėje, jei priėjo laikas melstis.
Moterys privalo saikingai rengtis, nesida
žyti lūpų ir niekados nepasilikti su sveti
mais vyrais viename kambaryje.
Kad spalvotieji būtų nepriklausomi nuo
baltųjų, jis pats įsteigė restoraną, skalbyk
lą, kirpyklą, mėsinę, maisto prekių parduo
tuvę vien tik pietinėje Čikagoje, kavinę
Harleme, kitą kavinę ir ūkį netoli Atlan
tos miesto. Pats nusipirko namus šalia Či
kagos universiteto. Čikagoje ir Detroite
įsteigė net savus universitetus, kuriuose
turi būti skelbiamas jo mokslas. O to moks
lo pagrinduose štai kokie yrą teigimai:
„Baltuosiuose nėra gera. Jie visi yra vel
nio vaikai“.

VAISTUS
ARBA MIŠRIUS SIUNTINIUS

jūs kaip ir visados galite siųsti per
ACTON PHARMACY (export) LTD.
24, CHURCH ROAD, LONDON, W.3.
Telefonas: ACOrn 0712

čia jūs galite būti tikri, kad jums bus
patarnauta gerai ir profesionalų priežiūroje.
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Jauni jo sekėjai mokomi lavinti ir savo
raumenis. Jie, kai reikia, saugoja savo
evangelistus.
Neapykanta paremtasis Muhammado
mokslas randa vis didesnio pasisekimo neg
rų laikraščiuose. Didėja ir tų laikraščių ti
ražas, nes Muhammado bendratikiai stovi
gatvėse ir platina juos, tai yra kiekvieno
tikinčiojo pareiga.
Amerika žino, kad tai negera, bet jau ir
Muhammadas ir jo sekėjai išmoko niekur
neperžengti įstatymų. Vadinas, neapykanta
persunkta propaganda vyksta, bet nėra
kaip prie jos prisikabinti. Tai yra rūpestis,
kuris jau ima jaudinti Ameriką.

(E) Didelis lietuvių labdarys Kazys
Šulnys mirė 56 metų amžiaus Buenos Ai
res. Kartu su kitais buvo sukūręs pirmu
tinį lietuvių kėdžių fabriką „Litas“, iš ku
rio išsivystė keletas kitų fabrikų. Uoliai
rėmė lietuvių užsimojimus Argentinoje įsi
tvirtinti ekonominiame gyvenime, rėmė
lietuvių organizacijas, spaudą, tautiečius
Lietuvoje ir pan. Laidotuvėse gyvų gėlių
vainikų buvo prikrauti trys automobiliai.

(E) Pagrobė Pavliką. Berlyne vis dar ri
zikinga gyventi. Kasmet ten dingsta visa
eilė Vak. Berlyno žmonių. Ne apie visus
dingimus viešai sužinoma. Pastarosiomis
savaitėmis įvyko toks pagrobimas. Sovieti
nės zonos saugumo SSD nusamdyti jaunuo
liai Benke ir Warnest nusiviliojo elektri
ką Karolį Pavliką (58 m.) į smuklę netoli
sovietinio sektoriaus, nugirdė jį ir, įvilkę
į automobilį, pervežė į rytinį sektorių.
Ypač būdinga tai, kad vienas iš grobikų—
Benke — yra pagrobtojo posūnis. Jis iš ry
tinių įstaigų .buvęs atsiųstas į Vak. Berly
ną kartu su savo bendrininku organizuoti
patėvio pagrobimą.
(E) Gudų mokslininkas Vilniuje ieško
gudų praeities pėdsakų. Kaip pranešė Vil
niaus radijas rugpiūčio 7 d„ Gudijos moks
lų akademijos mokslinis bendradarbis Vik
toras Malečka jau kelis metus Vilniaus
mokslinėse bibliotekose tyrinėja gudų pra
eitį liečiančią medžiagą. Jis užtikęs jau
įdomių dokumentų apie Gudijos ir Lietu
vos kraštų prekybinius ir kultūrinius ry-'
šius pirmoje XVII amžiaus pusėje.

MIRĖ REKTORIUS CYGAS
Liepos 25 d. mirė ilgesnį laiką sunkiaisirgęs okupacinės valdžios skirtas Lietuvos
Veterinarijos Akademijos rektorius Jonas
Čygaą, 49 m. amžiaus. Veterinarijos moks
lą, kaip Lietuvos valstybės stipendininkas
išėjo Berlyne ir Vienoje. Dirbo „Maisto“
įmonėse. Pas bolševikus iškilo į adminis
tracines pareigas (buvo pasitraukęs į Rusi
ją karo metu), 1945-47 metais buvo net mė
sos ir pieno pramonės ministru. Iš adminis
tracinio darbo buvo paskirtas tiesiai profe
sorium ir rektorium į veterinarijos akade
miją.
(LNA)

Pastaruoju metu „Grįžimo į tėvynę“ ko
mitetas yra išsiuntinėjęs Vakaruose esan
tiems lietuviams laiškus, kuriuose ragina
grįžti prie gražiojo Nemuno krantų, parink
tais meiliais žodžiais, kaip ta pasakos lapė,
graudina Ir prižada kalnus gėrybių, kad tik
kaip nors prisiviliotų gaidelį ir jam perkąs
tų gerklę... Tokį viliojantį laišką gavo ir
Vechta (buv. Varelio) senelių prieglaudos
lietuviai. Šie tuojau ir labai gražiai reaga
vo į bolševikų laišką šitokiu atsakymu:
„Grįžimo į Tėvynę komitetui
Nors už kiekvieną laišką esame pratę pa
dėkoti, bet už* jūsų laišką to negalime pa
sakyti. Jūs tik norite iš mūsų pasityčioti
ir senių nervais pažaisti. Palikite mus ra
mybėje su savo kvietimais į okupuotą Lie
tuvą grįžti, puikiai iš anksto žinodami, kad
mes turėdami prieš akis bolševikinį , rojų“
— išgyventų bolševikinės okupacijos vienų
metų patirtis, kada dar raudonųjų siautėji
mas Lietuvoje nebuvo tokio aukšto laips
nio kaip pokariniais metais, tai jūsų vilio
nių nepaklausysime, nes nebenorime sava
noriškai fiziškai ir dvasiškai vergauti. Grį
šime į mūsų brangią Tėvynę tik tada, kai
bus sugrąžinti lietuviai iš Sibiro tremties!,
kai po savanoriškumo priedanga nenutrūks
tami ištrėmimai užsibaigs, kai Kremlius iš
pavergtų Pabaltijo valstybių, jas ekonomiš
kai išnaudodamas, nebekraus sau kapitalo,
kai bus sąžinės, žodžio, spaudos ir rinkimų
laisvės, kai lietuvis savo brangioje Tėvynė
je bus pilnateisis šeimininkas, kai, pagerin
tos veislės“ „didieji broliai“ paliks Lietu
vą, — tuomet „Grįžimo į Tėvynę“ komite
tui nebereiks prakaituoti, kad kokį lietuvį
iš laisvės įtrauktų vergijon, kaip dabar da
rote, bet — iš visų pasaulio užukerčių su
grįš lietuviai į laisvą Lietuvą!
Tiesa, jūsų propagandos ratas įsuko ne
vieną lietuvį prieš desėtkus metų išemigra
vusius — jie sugrįžo todėl, kad patikėjo jū
sų melo propagandai. Ne paslaptis, kaip jie
nusivylė tąja tarybų Lietuva. Ne tiek dėl
skurdžios duonos plutos, kiek dėl laisvės,
kurios okupuotoje Lietuvoje nei su žiburiu
nerasi. Jie gyvendami Vakaruose naudojo
si visokeriopa laisve, jos tarybų Lietuvoje
nerado, ir jos nebus, kol desėtkai tūkstan
čių apmokamų agitatorių diena iš dienos
Kremliaus „mokslą“ kals žmonėms į galvas
ir reikalaus būti paklusniais „motinai parti
jai“, kol eiliniam žmogui bus draudžiama
savarankiškai galvoti, pasakyti tiesos žodį,
kad ir pačiam pavergtųjų „viešpačiui“
Chruščiovui, taip kaip yra leista kritika
laisvuose Vakaruose. Kad laisvės nėra pa
vergtuose kraštuose ir Lietuvoje, į tai vaizdižai atsako Vengrijos pavyzdys.
Geriau jūs kreiptumėtės su šauksmu į
tautiečius ištremtus Sibiro vergijon ir į
tuos, kurie po priedanga savanoriškumo ap
leidžia Tėvynę — „išemigruoja“ iš Tėvynės
į tolimą šiaurę. Priminkite jiems Tėvynės
meilę, ilgesį, gražųjį Nemuną ir visas Tėvy
nės „grožybes bei patogumus“ teikiamus
darbo žmogui. Tegul sūnūs „palaidūnai“
grįžta į tėvų namus, į gimtąjį sodžių!
Žadate siuntinėti „Tėvynės Balsą“, ku

prašo Gerbiamus Klijentus reikalaut'
informacijų prieš sudarant savo siuntinius
•Lietuvon ar Sibiran. Nauji potvarkiai nėra
Jūsų nenaudai (pvz., muitas vaistams ir gata
viems drabužiams yra sumažintas), bet reikia
t žinoti, ką pasirinkti, kad siuntinys pigiausiai
kainuotų, o geriausiai paremtų Jūsų artimus.
Pasinaudokite mūsų patirtimi, mes esame
visad pasiruošę Jums patarnauti.
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SIŪLO STABDYTI VILNIAUS IR KAUNO
AUGIMĄ
Architektas Stulginskis naujai išleistame
Mokslo ir Technikos žurnale siūlo nebekon
centruoti daugiau pramonės Vilniuje ir
Kaune, o geriau skirstyti ją kitose Lietu
vos vietose. Nurodo, kad miesto ekonomiš
kumas sparčiausiai kyla jam augant iki 25.
000 gyventojų. Paskui ekonomiškumo kili
mas lėtėja, o peržengus miestui 200.000 gy
ventojų ribą juo miestas daugiau auga, juo
jis tampa neekonomiškesnis. Dabartiniu
tempu augdami Vilnius ir Kaunas, esą, per
25 metus pasiektų po milioną gyventojų.
Autorius mano, kad to kaip tik nereikia.
Vilniuj ir Kaunui jis linki likti maždaug
dabartinio dydžio (235 ir 214 tūkstančių),
o verčiau ugdyti kitus mažuosius niiestus.
(LNA)
k *
PAMINĖJO J. ADOMAITĮ - ŠERNĄ
Rugpiūčio 7 d., 100-jo gimtadienio proga,
atskiru straipsniu (su nuotrauka) Lietuvo
je buvo paminėtas Juozas Adomaitis - šer
nas, buvęs Varpo, vėliau Čikagos Lietuvos
redaktorius (miręs Čikagoj 1922 m. rug
piūčio 9d.).
(LNA)

STANISLOVAITIS NEAPSIŽIŪRĖJO
J. Stanislovaitis iš Waterburio ir A. Mar
gėris iš Čikagos, abu gydytojai, nepapras
tai susižavėjo Kauno klinikine ligonine,
ypač jos turimo ploto erdvumu ir pastatų
didumu. Stanislovaitis džiūgavo," kad tai
ligoninė maždaug „kaip Amerikoj“.
■ Tai buvo didelis neapdairumas iš Stanislovaičio pusės. Jis tuo patvirtino, kad tik
geriausia Lietuvoj esanti ligoninė maž
daug gali lygintis su Amerikos ligoninėmis.
Antra, jis gi taip pagyrė ne bolševikų, o ne
priklausomos Lietuvos pastatytą ligoninę.
(LNA)

BALTIC STORES LTD.

Mes neimame jokio papildomo mokesčio
VAISTŲ siuntiniams.

(savininkas Z. Juras)

Vaistų kainos pas mus yra žemesnės kaip

Vienintelė lietuviška siuntinių bendrovė
Anglijoje

vaistinėse.

Pavyzdžiui: 250 tablečių Aspirino, 30 g Streptomycino, 500 tab. P.S.A. ir 500 tab. Rymlfon,
iškaitant muitą ir visus persiuntimo
mokesčius tik £7.15.0.

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.
TEL. SHO 8734.

Skyriai Amerikoje, Australijoje, Kanadoje,
Vokietijoje ir Venezueloje.
SKYRIAI ANGLIJOJE:

LIETUVIŠKAS SKYRIUS
8a, Thurloe Place,
London, S.W.7.

iifi.iiMii.,1.

(E) Lietuvoje padaugėjus šernų ban
doms, kurios knaisioja bulves ir kitą žalą
daro, šiemet šernų medžioklė pagal licenzi
jas leista jau nuo rugpiūčio 1 dienos.
Nuo rugpiūčio 15 d. pradedami medžioti
tetervinai, laukiniai balandžiai ir kai ku
rie kiti paukščiai. Vienam medžiotojui per
dieną galima sumedžioti ne daugiau kaip 5
tetervinus.

MES PASIUNČIAME GERIAUSIOS RŪŠIES
GARANTUOTAS PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ!

TIK PER BALTIC STORES YRA
GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ
KELIAS Į LIETUVĄ!

P <& B SIPPLY CENTRE LTD

rio mes nelaukiame ir prašome nesiuntinė
ti, — apsieisime be tos melo propagandos.
Priešingu atveju turėsime su juo taip pasi
elgti, kaip savo laiku esame pasielgę Varėly. Taip pat ir su laiškais.
Jum, p. Jackevičiau, kad tenka dirbti
„Grįžimo į Tėvynę“ komitete, nepavydėti
na duoba, kad ir sočiai būtų apmokama.
Manome, jei kada ir pasiseka kokį tautietį
suklaidinti, pertraukti vergijon, kad ir ko
munistas būtumėte, visitiek sąžinė prikai
šioja. Dėl jūsų tarnybos ir pastangų galime
tik užuojautą pareikšti. (Jackevičiaus slapyvarde pasirašyta po laišku iš '„Grįžimo
į Tėvynę“ komiteto — „Inf.“).
Pasirašė —
Vechtos senelių prieglaudos lietuviai

60, New Field Rd., Coventry
67, Cromwell Rd., Eccles, Manchester
187, Lewisham High Str., S.E.13.
146, Holland Park Ave., W.11.
150, Ridley Rd., E.8.
152, Ridley Rd., E.2.
20, Ridley Rd., E.2.
421, Hackney Rd., London, E.2.

SIUNČIAME TAIP PAT IR JŪSŲ PARUOŠTUS
SIUNTINIUS.
KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMĄ MES

GARANTUOJAME.

KIEVIENAS SIUNTĖJAS GALI PRISITAIKINTI PRIE
JAM GERIAUSIŲ APMOKĖJIMO SĄLYGŲ!
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SKARELES...

Pranešame maloniam lietuvių dėmesiui, kad mūsų firma turi labai
patrauklių savo ramiomis spalvomis moteriškų skarelių, kurios su
sovietų muitu kainuoja tik:
crepe - rayon skarelės 36x36“ — £0.14.9.
šilkinės skarelės 30x30 — £0.13.3.
PASINAUDOKITE PROGA, PAPILDYKITE JOMIS DOVANŲ
SIUNTINIUS SAVO ARTIMIESIEMS.
Mes siunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

Prašykite mūsų firmos STANDAR TINIŲ SIUNTINIŲ KAINORAŠČIŲ
Rašykite lietuviškai

RROWNEJONES
LIETI vii;

skyrius

1, Norfolk Place, London, W.2J
Tel. PADdington 2797
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