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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Tėvynės pažinimas
Vilniuje atidaryta Lietuvos kraštotyri

ninkų respublikinė paroda. Vadinas, ten 
turi būti išstatyta daug visokiausių ekspo
natų, kurie padeda pažinti savo krašta. 
Taip turėtų būti.

Deja, „Tiesoje“ aprašinėdama šią paro
dą, A. Antanaitienė tik be kita ko pažymi, 
kad čia galima pamatyti senų knygų ir Do 
nelaičiui skirtų piešinių. Visa kita skirta 
pastarojo karo įvykiams ir Lietuvoje did
vyrio vardą nusipelnusiems rusų genero
lams.

Štai tau ir gimtojo krašto pažinimas!

Maskvos nukreiptas ir Paleckio 
apdovanotas

Paleckis jau antru garbės raštu apdova
nojo tris medalius turintį' Aleksandrą La- 
tynį.

Tokio niekada negirdėjome.
O pasirodo, kad tai kažkoks rusas, ku

ris jau 1921 m. buvo revoliucinio tribuno
lo sekretorius ir „vykdė teisėtumą“. Kaip 
tikras specialistas, 1945 m. jis „teisėtumo 
vykdyti“ buvo „nukreiptas“ į Lietuvą ir 
čia jau daug padaręs „socialistiniam teisė
tumui mūsų respublikoje stiprinti“.

Matyt, ir Paleckis prisibijo to „teisėtu
mo“, kad ryžosi net antru garbės raštu 
apdovanoti...

Kai būrelis išvirsta į 20 tūkstančių
A. Dagelis „Tiesoje“ rašo, kaip 1919 m. 

Panevėžyje iš Ramygalos gatvės vienų na
mų išėjo būrelis žmonių su raudona vėlia
va. Kol vokiečiai suspėjo atsiųsti kareivių 
tvarkai atstatyti, jau iš to būrelio buvusi 
pasidariusi tūkstantinė minia.

O kai K. Kliorys kalbėjęs, tai Turgaus 
aikštėje jau buvę 20 tūkstančių darbinin
kų ir valstiečių.

Ar jūs galėtumėte patikėti, kad tikrai 
tiek žmonių ir buvo?

Nesvarstydami to klausimo, kad anuo
met apie Panevėžį tikrai negalėjo būti to
kios masės žmonių, kurie norėtų vaikščio
ti su raudona vėliava ir klausytis komu

nistų kalbų, turime atmesti nežmoniškai 
perdėtą pasigyrimą techniškais sumeti
mais: Turgaus aikštėje Panevėžyje nebūtų 
galėję sutilpti tiek žmonių. Nebent jie bū
tų keliais aukštais sulipę vieni kitiems 
ant galvų...

Tokių dalykų dar nebuvo girdėti
Iki šiol Lietuvos moksleiviams buvo 

primetamas uždavinys surinkti žinias apie 
rusų generolus, kurie karo metu pro Lie
tuvą pravažiavo, susirašinėti su tų genero
lų našlėmis, jei jie jau mirė, su vaikais, 
kviestis į Lietuvą, iškilmingai tas ruses ir

1 jų vaikus gerbti ir garbinti.
Arba puošti kapus tų rusų, kurie mirė 

Lietuvoje.
Tikslas aiškus — išmokyti, kad rusas 

yra didelis, o lietuviukas — mažas.
Bet Vilniaus Elta skelbia, kad Pravie

niškių aštuonmetės mokiniai buvo išga
benti į Ivanovo sritį ir ten turės aplankyti 
karo metu Lietuvoje žuvusio lakūno Di- 
mitrijaus Ottakovskio motiną, seseris, 
brolius ir artimuosius.

Vadinas, dabar tie rusiški žuvusiojo gi
minaičiai nebeturės vargti kelionėje ir va
žinėti, kad juos lietuviukai pagarbintų. 
Lietuviukai jau turi važiuoti garbinti ir 
dar vežasi įsakymą: nusilenkti Rusijos 
žemei.

Statant tuščiavidurį komunizmą...
V. Šarpis, rašydamas „Mokslo ir Techni

kos“ žurnale apie Lietuvos liaudies ūkio 
tarybos konferenciją Vilniuje, prie dide
lių laimėjimų priskaitė padidėjusį broką 
gamyboje. Pasakęs, kad „pilnavidurių mo
lio plytų šiais metais užplanuota gaminti 
dvigubai mažiau, negu pernai, nors jų pa
klausa didesnė“, jis savo straipsnį baigia 
šiais žodžiais: „Jie (konferencijos daly
viai) išsiskirstė į savo gamybinius barus, 
kupini pasiryžimo 1964 m. padaryti naują, 
dar didesnį šuolį pirmyn, statant komu
nizmą“.

Farmeris, kurį vejasi Laurinčiukas
Grįžęs iš J.A. Valstybių, A. Laurinčiu

kas dabar vis šviečia „Tiesos“ skaitytojus, 
koks sunkus gyvenimas toje Amerikoje. 
Darbininkai negauna darbo, ūkininkai tu
ri bėgti iš ūkių, žodžiu, jei dar nori šiaip 
tai gyventi, tai prašykis tik į Sov. Są
jungą.

Bet ką gi pasakytų draugas Chruščio
vas, kuris vis nori pasivyti ir pralenkti 
Ameriką, jei jis sužinotų, kad toks mažiu
kas draugas Laurinčiukas Ameriką šitaip 
niekina? Arba tai turi reikšti, kad Sov. 
Sąjungoje vis tiek prasčiau, kaip Ame
rikoje?

JUGOSLAVIJA IR LIETUVA Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

MEČYS MUSTEIKIS
Komunistinei propagandai nuolatos įtai

goj ant, kai kurios politinės — tarptauti
nės sąvokos taip supainiojamos, kad jos 
kartais suklaidina ir komunizmą pažįstan
čius žmones. Prie tokių miglotų sąvokų 
pastaruoju laiku priklauso vadinamoji 
„beblokė politika“ ir net „beblokės valsty
bės“. Kaip ryškesnis pavyzdys čia galima 
paminėti Jugoslavija, kuri save reklamuo
ja kaip nepriklausančią jokiems susiblo- 
kavimams, atseit, neutralią, nors iš tikrų
jų taip nėra. Jugoslavija mums įdomi ir 
kitu atžvilgiu: palyginti ją su pavergtąja 
Lietuva.

Kodėl Jugoslavija atkrito nuo Maskvos
Kai 1948 m. įvyko lūžis tarp Maskvos ir 

Belgrado, iš karto nebuvo aišku, kokios 
yra to skilimo pagrindinės priežastys. Pir
muoju žvilgsniu atrodė, jog tai įvyko tik 
dėl to, kad Stalinas su Titu asmeniškai 
susipyko.

Daug gilesnes šaknis turėjo tvirtinimas, 
kad toji nesantaika yra ideologinio pobū
džio. Tito iš tikrųjų kai kuriais atvejais 
nukrypo nuo Maskvos išdirbtosios visiems 
kraštams bendros komunistinės progra
mos. Ir čia visai pagrįstai Maskva anuo
met apsiputojusi iš pykčio vadino Titą 
revizionistu ir visokiais kitokiais vardais.

Bet pati pagrindinė Belgrado atskilimo 
nuo Maskvos priežastis yra vis dėlto kito
kio pobūdžio: tuo būdu Jugoslavija nusi
kratė Rusijos kolonializmo ir tapo nepri
klausoma, savarankiška valstybė. Jugosla
vija ir toliau liko komunistinė; čia, ideolo
giškai, ji mažai kuo skiriasi nuo Maskvos 
ir šiandien. Ir Jugoslavijos gyventojai nė
ra laisvi, turi nešti komunistinę priespau
dą. Tačiau jie nėra išnaudojami svetimos 
valstybės, ten nėra genocido, rusifikacijos 
ir t.t., ir tuo ji skiriasi nuo Maskvos pa
vergtųjų kraštų.

Svyravo tarp Rytų ir Vakarų
Be abejo, Jugoslavijai nebuvo lengva 

atsiplėšti nuo Stalino „globos“. Čia į pa
galbą jai atėjo pirmoj eilėj geografinė pa
dėtis: Jugoslavija neturėjo betarpinės sie
nos su Sov. Sąjunga. Tuo būdu Stalinui 
nebuvo įmanoma greitu momentu permes
ti didesnes karines pajėgas Jugoslavijai 
okupuoti, kaip kad vėliau (1956 m.) pada
rė Chruščiovas, užgniauždamas sukilimą 
(pradėtą taip pat komunistų) Vengrijoje.

Iš kitos pusės, Tito anuomet greitu lai
ku susilaukė efektingos ūkinės ir karinės 
pagalbos iš Vakarų — JA Valstybių. Taip 
ir nedrįso Stalinas veržtis jėga į Jugosla
viją, o pasitenkino santykių nutraukimu 
bei keiksmais. Ir kol buvo gyvas Stalinas, 
gal iš tikrųjų Jugoslaviją anuomet būtų 
buvę galima laikyti bebloke, arba svyruo
jančia tarp Rytų ir Vakarų. Tito tuo lai
ku, bijodamas Stalno keršto, tikrai buvo 
smarkiai nutolęs nuo komunistinio bloko. 
Tai patvirtina ir faktas, kad tuoj po atski
limo nuo Maskvos Tito sulaikė ginklų ir 
kitokios maskvinės paramos tiekimą per 
Jugoslavijos teritoriją graikijos komunis
tiniams partizanams — uždarė sieną su 
Graikija. Tik po to Graikija greitu laiku 
pajėgė sutriuškinti bolševikinius suki
lėlius.

Ch-vSčiovc gudri taktika
Anuomet ir Chruščiovas neapkentė Tito 

ir keikė jį kaip ir Stalinas, kam iš Rusijos 
vergijos išplėšė tokį strategiškai brangų 
kąsnį — Jugoslaviją. Šiuo atžvilgiu Chruš-
čiovas nė kiek nesiskyrė ir nesiskiria nuo 
Stalino. Tačiau Chruščiovas, tapęs Stalino 
įpėdiniu, ir Jugoslavijos atveju, kaip jau 
ne kartą ir kitais, pasielgė daug gudriau 
už Staliną. Prislėpęs savo neapykantos 
jausmus Titui, Chruščiovas bandė išgelbė
ti bent tai, kas Maskvos naudai išgelbėti 
dar buvo įmanoma: sulaikyti Jugoslaviją 
nuo tolimesnio slinkimo į Vakarų glėbį ir 
įtraukti į komunistinių kraštų bloką. Ir 
tai jam pilnai pavyko.

Tam tikslui Chruščiovas ne tik nutrau
kė polemiką prieš Tito, bet susitaikė su 
juo ir išvystė plačią paramą finansais bei 
gėrybėmis. Toji parama ypač stipri kari
nėj srity, kaip aprūpinimas raketų bazė
mis, sustiprinimas Jugoslavijos karinio 
laivyno ir kt. Tuo būdu Maskva vėl atga
vo Tito pasitikėjimą.

Ranka ranką prausia
Įsitikinęs, kad Maskva atsisakė agresi

jos Jugoslavijos atžvilgiu, Tito greitai pri
ėmė Chruščiovo ištiestąją ranką. Atsilygi
no ir už suteiktąją paramą: Belgradas pra 
dėjo vesti tokią užsienio politiką, kokia 
yra palanki Maskvai, bet priešinga Va
karams.

Pirmuoju Tito žymesniu akibrokštu Va
karams ir pataikavimu Maskvai reikia 
laikyti Jugoslavijos normalių diplomati

nių santykių užmezgimą su Vokietijos so
vietine zona: tuo būdu šią Maskvos mario
netę oficialiai pripažino kaip „savarankiš
ką demokratinę-Vokietijos respubliką“ ir 
apsunkino visos Vokietijos susijungimo 
klausimą.

Svarstant paskirus tarptautinius klausi
mus, Belgradas jau anksčiau dažnai pa
remdavo Maskvos nuomonę ir prieštaravo 
Vakarams. Bet visa tai dar nelabai kris
davo į akį. Tik nuo 1962 m. gruodžio mėn., 
t.y. nuo Tito „atostogų“ Maskvoje metu 
padarytojo pareiškimo, Jugoslavija aiškiai 
parodė, kad ji priklauso komunistiniam 
blokui. Tito tuomet nedviprasmiškai pasa
kė, kad visai Maskvos užsienio politikos 
linijai jis pritaria ir ją paremia. Taip yra 
ir praktikoje. Tito parėmė Chruščiovą net 
ir Kubos klausimu.

Tito ir Chruščiovo „giminystė“ dar la
biau sustiprėjo praeitais metais, Chruš
čiovui" „beatostogaujant“ Jugoslavijoje.

Šitokia Jugoslavijos Tito laikysena nėra 
kokia nors neutrali ar „beblokė“. Čia pa
vyzdžiui galime palyginti Ispaniją. Ji taip 
pat nepriklauso jokiems blokams, bet vis 
tiek nėra neutrali, o yra aiškiai antikomu
nistinė ir tuo pačiu priskiriama prie Va
karų bloko. Taip Jugoslavija — prie ko
munistinio.

Jei Lietuva būtų Jugoslavijos padėty...
Palyginę dabartinę Lietuvos būklę su 

Jugoslavijos, greitai pastebėsime, kad ša
lia komunizmo mums dar didesnį rūpestį 
kelia kita jėga, esanti aukščiau už komu
nizmą, tai Rusijos kolonializmas. Jei Lie
tuvą valdytų tik lietuvių komunistinis re
žimas, bet nepriklausomas nuo Maskvos, 
kaip kad yra Jugoslavijoje, tai daug rū
pesčių mums atpultų. Pirmoj eilėj — Lie
tuvoje tikriausiai nebūtų genocido; lietu
vių tauta nebūtų žudoma atvirais perse
kiojimais ir įvairiais maskuotais būdais 
(naikinant žmones Rusijos vergų stovyk
lose, išsiunčiant į „plėšinines žemes“ ir 
t.t.), stengiantis užpildyti praretėjusią 
Lietuvą rusais kolonistais; Lietuvoje ne
būtų vykdoma rusifikacija; krašto turtai 
nebūtų išnaudojami svetimųjų; ir visi dir
bantieji krašte gautų teisingesnį atlygini
mą už darbą, nes jų neapiplėštų okupan
tai; lietuvių kultūrinis gyvenimas nebūtų 
taip labai engiamas, ir kt.

Anaiptol šių eilučių autorius nepasisako 
už lietuviškąjį komunizmą; ir pastarasis 
yra žmonijos pabaisa, kaip ir visur kitur. 
Tačiau jeigu, pvz., būtų galmybė pasirink
ti iš dviejų minėtųjų blogybių vieną, tai, 
vietoj rusų okupacijos, geriau būtų turėti 
lietuviškąjį komunizmą, nepriklausomą 
nuo Maskvos, panašiai, kaip yra Jugosla
vijoje. Deja, Lietuva šiandien turi nešti 
dvigubą vergiją.

(ELI)
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SOV. SĄJUNGOS DIDVYRIS

Nikita Chruščiovas atšventė 70 m. am
žiaus sukaktį.

Priėmime mažesnieji partiniai apdova
nojo jį Lenino ordinu ir Sov. Sąjungos 
didvyrio vardu.

PREZ. DE GAULLETS SERGA
Prez. de Gaulle'iui padaryta operacija. 
Jis yra 73 m. amžiaus.

STREIKAS BAIGTAS
Gydytojų streikui užsitęsus, Belgijos 

vyriausybė dalį jų buvo mobilizavusi.
Du gydytojai ir du technikai areštuoti 

už sabotavimą Rentgeno aparatų.
Tarp gydytojų ir vyriausybės atstovų 

pagaliau pasiekta susitarimo. Gydytojai 
pradeda darbą.

KIPRAS NENORI JUNGTIS SU
GRAIKIJA

Kipro prezr Makarios, negalėdamas su
sitarti su savo piliečiais, kvietė jam vėl 
padėti gen. Grivą, kuris prieš nepriklau
somybę paskelbiant turėjo savo teroristų 
dalinius ir kovojo prieš britus.

Bet gen. Grivas norėtų, kad Kipras bū
tų prijungtas prie Graikijos. Prezidentas 
tebėra nusistatęs išlaikyti Kiprą nepri
klausomą.

92.000 BALSŲ
Didž. Londono tarybos rinkimuose ko

munistai negavo nė vieno atstovo.
Tačiau jie visose apylinkėse buvo išstatę 

savo kandidatus ir surinko apie 92.000 
balsų.

Tigras
Vąkarų spauda kartais yra linkusi per

vertinti Sov. Sąjungos ir Kinijos komu
nistų ginčą. Atrodo, lyg ten jau viskas su
byrėjo ir pasauly bus ramu gyventi. Štai 
britų „The Guardian“ rašo:

„Komunistinis pasaulis ne tik suskilo į 
dvi stovyklas — sovietinę ir kinetiškąją. 
Kiekvienoje jų dar yra tiek nukrypimų, 
kiek pačių partijų, o gal iš tiesų dar net 
daugiau, nes daugumas partijų yra forma
liai ar praktiškai susiskaldžiusios. Kaip 
tik vakar atskilo Indijos partijos dalis. 
Toli gražu nepasiekusi savo tikslo „domi
nuoti pasauliui“, sovietų vyriausybė susi
duria su nemažais sunkumais susitvarkyti 
su tais, kuriuos ji vadina savo satelitais. 
Šitai parodo labai įvairiuojantieji Rytų 
Europos kraštų atsiliepimai į Chruščiovo 
pasiūlymą šiais metais sušaukti pasaulinę 
komunistų konferenciją. Atsiliepimai įvai
ruoja nuo Čekoslovakijos besąlyginio pri
tarimo iki Rumunijos visiškos tylos. Aiš
ku, ateis metas, kai visi jie susirikiuos, ir 
ne pagal Chruščiovo lazdos mostelėjimą, 
kaip juokiasi kinų komunistai. Kiekviena 
partija žiūrės savo reikalų, stengdamasi 
išnaudoti padėtį“.

Ar tokia padėtis teikia kokių nors vil
čių laisvajam pasauliui? Į tai taikliai at
sako italų „II Tempo“, kuris rašo:

„Susigyvenama su mintim, kad dabarti
nė padėtis komunistiniame pasaulyje ne
bėra pavojinga Vakarams, nes šiuo metu 
turime „gerą komunizmą“, su kuriuo gali
ma taikiai sugyventi, ir „blogą komuniz
mą“, kurio reikia bijotis, bet kuris yra 
toli ir neturi jokių baisiųjų naikinimo 
priemonių. Bet mums atrodo, kad Mao 
Tsetungo ir Chruščiovo bendrieji siekimai 
niekuo nepasikeitė. Abu jie tebenori iš
plėsti komunizmą pasaulyje, ir tarp jų 
vyksta ginčas ne dėl tikslo, bet dėl meto
dų tam tikslui siekti. Iš tiesų tai mes ne
galime suprasti, koks čia skirtumas ar pa
tekti į kinietiško tigro nagus, ar į rusiško 
lokio“.

Tą pačią mintį dar daugiau paryškina 
šveicarų „Basler Nachrichten“, kartu iš
keldamas ir kovą dėl vadovybės. Šis laik
raštis rašo:

„Pasauliniam komunistiniam judėjimui 
rimtų sunkumų sukėlė Kinija, kaip vis 
sielojasi Chruščiovas ir kaip rodo jo ne- 
benuslepiamas susikrimtimas. Tačiau 
Chruščiovas nebeįveikia nuslėpti ir tai, 
kad nesutarimai tiktai perkeliami į ideolo
ginių ginčų sritį ir kad tikroji kova vyksta 
tarp abiejų didžiųjų milžinų dėl galios. 
Esminiais strateginiais ir taktiniais klau
simais Kinija atsisako leninistinės linijos. 
Kiniečiai skelbia ypatingą programą, ku
rią sudaro smulkiaburžuazinio nuotykių 
ieškojimo ir didelės valstybės šovinizmo

mišinys“.

307 METAI
12 vyrų, kurie dalyvavo didžiajame paš

to traukinio apiplėšime (pavogta 2.517.975 
svarai), nubausti iš viso 307 metus kalėti.

7 gavo po 30 metų, kiti po 25, 20 ir vie
nas 3 metus.

Pinigų atgauta tik apie ketvirtis milijo
no. Ne visi nusikaltėliai pakliuvo.

ČAPLINUI 75 METAI
75 metai suėjo tylinčiųjų filmų laikais 

išgarsėjusiam komikui Čarliui Čaplinui.

VALOMA PARTIJA
Indijos komunistų partija išmetė 32 sa

vo tarybos narius.
Jie pakaltino partijos pirmininką, kad 

prieš 40 metų jis buvęs britų agentas, nors 
vadovybė tvirtina, kad įrodomieji doku
mentai yra suklastoti.

Išmestieji ruošiasi organizuoti kitą par
tiją, gal prokinietišką. Greičiausia, kad jie 
buvę nepatenkinti partijos vadovybės nuo
latiniu važinėjimu į Maskvą.

TABAKAS IR GĖRIMAI PABRANGO
Pagal naująjį biudžetą Britanijoje padi-

dinti mokesčiai tabako gaminiams, spiri
tiniams gėrimams ir alui.

PARODOMOJI BYLA
Jugoslavijoje vyksta byla, kurioje tei

siami keli iš Australijos grįžę chroatai. 
Jie Australijoje buvę apmokyti ir ginkluo
ti grįžę sabotažo vykdyti.

Jugoslavijos vyriausybė pakaltino taip 
pat ir V. Vokietiją, kad ji remianti jugo
slavų teroristų grupes.

ir lokys
Bet ar tai nereiškia, kad sovietai nori 

ir toliau diktuoti visoms pasaulio komu
nistų partijoms, kaip ir iki šiol? Į šį klau
simą atsako amerikiečių „The New York 
Times“, kuris rašo:

„Chruščiovas pripažįsta, kad Stalino lai
kais partijoms linija būdavo nustatinėja
ma iš Maskvos. Maskva paskirdavo užsie
nių komunistų partijoms vadus ir pašalin
davo juos, paleisdavo „broliškas partijas“ 
arba ekskomunikuodavo jas, kaip rodo 
lenkų atvejis trisdešimtaisiais metais ar 
jugoslavų 1948 m. Chruščiovas norėtų pa
sakyti, kad jis nėra Stalinas ir kad jis ap
gaili savo pirmatakų klaidas. Tačiau jis, 
o ne Stalinas 1956 m. spalio mėn. su grupe 
kitų skrido į Varšuvą pagrasinti karu, kai 
šiandien jau ir Kremliaus vertinamas 
Wladyslawas Gomulka buvo paskirtas ko
munistų partijos vadu. Jau Stalino nebe
buvo, kai buvo sunaikintas komunistų va
do Imrės Nagio vadovaujamas vengrų re
žimas, o jo vietoje pastatytas savo pasi
rinktasis žmogus — Janosas Kadaras. 
Taip pat ministeris pirmininkas Chruš
čiovas pats 1962 m. bandė pašalinti Alba
nijos partijos vadą, viešai pasmerkęs jį. 
Taigi Chruščiovo supratimas yra ©meiliš
kas. Visos komunistų partijos yra lygios, 
bet viena jų — sovietinė — yra lygesnė 
už kitas...“

CHRUŠČIOV VOSKRES!

Balandžio 13 d. Vakarų spaudos agen
tūros ir radijas pranešė apie staigią Niki
tos Chruščiovo mirtį, bet rytojaus dieną 
turėjo su apgailestavimu tą žinią atšaukti.

„Prisikėlęs iš numirusių“ Chruščiovas 
pasirodė Kremliuje, kur dalyvavo „drau
giškame pasikalbėjime“ su Lenkijos ko
munistų vyriausybės delegacija.

pasaulyj.
— Buvęs Britanijos min. pirmininkas 

Macmillanas su žmona atostogavo Airijoje 
ir, be kita ko, sumeškeriojo tris lašišas.

— Dar tiksliau nesuskaičiuota, kiek ry
tų Pakistane audros metu bus žuvę žmo
nių, dėl to skaičius paduodamas tarp 300 
ir 1.000.

— Į Kanalo salos Wight krantą buvo 
išplautas britų raketų techniko Wrangha- 
mo lavonas.

— Vokietijoje 9 mėnesius kalėjimo gavo 
60 m. amžiaus moteris, kuri miegamosio
mis tabletėmis nunuodijo 26 m. amžiaus 
silpnaprotę savo dukterį, o Australijoje 
profesorius už silpnapročio mažamečio sa
vo sūnaus nužudymą buvo nuteistas mirti, 
tik paskui bausmė pakeista kalėjimu.

— Laimėjęs pūluose 225.134 svarų, rytų 
Londono gyventojas Cooperis sumokėjo 
savaitės nuomą apie 1.000 savo artimiau
sių kaimynų, daugiausia pensininkų, ir tai 
kainavo jam 1.500 svarų.

— Pavasario potvyniai Lenkijoje prida
rė daugiau kaip 30 mil. zlotų nuostolių, o 
Vengrijoje, Tokajaus rajone, dėl potvynių 
teko evakuoti keletą šimtų žmonių.

— Tarptautiniame vaikų darželyje New 
Yorke 4 mokytojos iš 8 atsisakė toliau 
dirbti, protestuodamos prieš naująją di
rektorę, kuri, būdama keturiolikametė,
buvo įsirašiusi į Hitlerjugendą.

— Amerikiečių General Motors Corpo
ration pirmininkas Donneris praeitais me
tais gavo 839.833 dolerius atlyginimo, tai
gi jei jo darbo savaitė vidutiniškai būtų 
40 valandų, tai už valandą jam išeina 
403.76 dol., arba apie 143 svarai.

NUVERSTA LAOSO VYRIAUSYBĖ
Laoso min. pirmininkas Souvanna Phou 

ma pasitraukė, ir valdžią perėmė dešinių
jų atstovas gen. Phoumi Nosavan.

Pasitraukęs min. pirmininkas buvo neu- 
tralistas.

Laose anksčiau vis kovojo 3 grupės, ir 
buvo pavojaus, kad gali įsigalėti komu
nistai. »

NUOMONIŲ ĮVAIRUMAS
Sov. Sąjungos komunistų partijos vado

vybė nori sušaukti komunistų partijų kon
ferenciją ir pasmerkti kiniečius.

Bet ne visos partijos nori tokios konfe
rencijos net ir iš tų, kurios palaiko sovie
tus. Dėl to Chruščiovas jau skelbia, kad 
sovietai nenori suskaldyti komunistų blo
ko ir išstumti kiniečius, bet patys neatsi
sakysią savo pažiūrų.

1
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Kaip kitų valstybių, taip ir Lietuvos 
raitininkai turi seną ir garbingą praeitį. 
Juk lietuvis, ką pripažįsta net ir svetimie
ji, yra prigimtas raitininkas. Dar gilioje 
senovėje lietuvis taip buvo pamėgęs žirgą, 
kad su juo visą amžių nesiskirdavo. Jis 
raitas jodavo į karo žygius, raitas lankyda 
vo savo mylimąją mergelę. Visa tai liudija 
Lietuvos istorija ir ryškiai parodo mūsų 
liaudies dainos. Juk didesnė pusė mūsų 
liaudies dainų mini bėrąjį žirgelį ir nar
sųjį bernelį. Didžiųjų Lietuvos kunigaikš
čių laikais jau buvo suformuoti stiprūs 
raitininkų pulkai, kurie buvo valdovų pa
sididžiavimas ir galingos kariuomenės 
pagrindas. Nelaimingos unijos laikais Lie
tuvos raitininkai, vadovaujami Karolio 
Katkevičiaus, Jonušo Radvilos ir kitų, 
sėkmingai kariavo su anuometiniais prie
šais ir gynė Lietuvos reikalus. Po paskuti
niojo Lietuvos - Lenkijos valstybės pada
linimo (1795 m.) Lietuvos raitininkai, 
nors ir likviduoti, išsilaisvinimo idėjoms 
švystelėjus, bandydavo sudaryti ginkluotą 
pajėgą. Lietuviški ulonų daliniai buvo 
suformuoti Napoleono karų metu (1812 
m.), ir vėliau raitininkų būriai dalyvavo 
sukilimuose prieš caristinę Rusiją.

Lietuviškų kavalerijos pulkų buvo ir 
Rytprūsiuose, kurie įėjo vokiečių kariuo
menės sudėtin. Įsruty (Insternburge) net 
buvo pastatytas paminklas 12 lietuvių 
ulonų pulko žuvusiems kariams atminti. 
1931 m. tą paminklą matė mūsų karinin
kai, kurie dalyvavo Įsruty raitųjų sporto 
lenktynėse. Be to, dar Trakynės (Tra- 
kehnen) žirgyne surado „Das Wahrzei- 
chen dės Litauens“ — bronzinę vilko sta
tulą. Parašas liudijo, kad čia lauko žirgy
no ženklas Lietuvoje prie Utenos 1916- 
1918 m.

Baigiantis pirmajam pasauliniam karui, 
lietuviai raitininkai, tarnaujantieji rusų 
kariuomenėje, pradėjo organizuoti 1 Ka
valerijos divizioną Valke. Jam vadovavo 
kavalerijos karininkas J. Mikuckis. Pir
masis karys į lietuvių dragūnų eskadroną 
atvyko 1917 m. gruodžio 14 d. O jau gruo
džio 16 d. iš 20-jo Suomių pulko atvyko 
vachm. Jonas Eidukaitis (vėliau gusarų 
pulko leitenantas), kuris iš Dorpato ka
reivinių atsivedė daugiau kaip 20 lietuvių 
dragūnų su arkliais, visu apšarvavimu ir 
apginklavimu. Tai buvo graži organizaci
nio darbo pradžia ir busimosios lietuviš
kos kavalerijos užuomazga. Bet lietuviams 
atsisakius stoti į raudonąją gvardiją, įsi
galėjusi komunistų valdžia privertė divi

ŠATRIJOS RAGANA

VIKTUTĖ
APYSAKA

(10)

Gruodžio 8 d., antradienis.
Nuostabu, kaip tai aš, tokia visados, lyg 

miškinis paukštis, taip greit pripratau prie 
daktaro. Rodos, kad jau kažin kaip seniai jį 
pažįstu. Atėjus jam šį vakarą, tvarkiau bufe
tą. Tuojau padėjo jis man sustatyti visus in
dus ir indelius atgal į bufetą, paskui arbatą 
prirengti, kad, pasak jo, greičiau pabaigčiau 
darbą ir galėtume greičiau pradėti savo pamo
kas. Po arbatos pasakiau eiles, kurias jis buvo 
liepęs išmokti, paskui skaitėme gerą valandė
lę. Kaskart man lengviau skaityti, kaskart 
daugiau suprantu, net džiaugsmas ima mane 
ir mano mokytoją. Pabaigę pamokas, lošėme 
kortas — „66“. Prieš pradėdamas pastatė jis 
sąlygą: jei laimės, galės prašyti manęs, ko no
rės, o aš turinti tą prašymą išpildyti. Sutikau 
ir pralošiau. Paprašė padainuoti su juo duetą. 
Vos-ne-vos išdrįsau, bet reikėjo išpildyti pri
žadėjimą. Paėmėm lietuvišką dainelę „Sunku 
gyventi žmogui ant svieto“... Iš pradžių tyliai, 
paskui vis balsingiau, ir pagaliau dainavau 
jau drąsiai. Neblogai išėjo, daina labai graži, 
o daktaras taip puikiai dainuoja, kad mano 
balsas maloniau skamba. Labai mėgstu dai
nuoti, ypač lietuviškai, ima mane tada entu
ziazmas. Daktaras džiaugės, kad dabar, kai 
pradžia padaryta, eis toliau gerai, žadame, 
turėdami laiko, pramokti daugiau lietuviškų 
dainų, kurių gaidas jis turi, ir paskui dainuoti 
visiems.

Gruodžio 10 d., ketvirtadienis.
Gavau laišką iš p. Jono; neužilgo jau at

važiuos į mūsų kraštą, labai pasiilgęs visų ir

Raitininkai
zioną išformuoti. Ir lietuviai kariai kaip 
paprasti tremtiniai grįžo į Lietuvą.

Kadaise kavalerija atlikdavo svarbius 
karo uždavinius ir net nulemdavo kauty
nes. Fridricho Didžiojo laikais ji buvo va
dinama karo lauko karaliene. Kol dar ne
buvo ištobulėjusi karo technika, kavaleri
jos audringų atakų negalėdavo atremti 
pėstininkai. Tai buvo baisus ir pavojingas 
priešui ginklas. Bet, tobulėjant technikai, 
sumažėjo ir kavalerijos reikšmė. Žymiau
sios kavalerijai atremti priemonės yra 
kulkosvaidis ir spygliuotų vielų kliūtys. 
Kadangi raitininkas kartu su arkliu su
daro didelį taikinį, tai gerai kulkosvai
džiais apginkluoti pėstininkai gali lengvai 
atremti ir sunaikinti juos puolančius ka
valeristus. O kad taip būna, štai pavyzdys 
iš pirmojo karo. Vengrų kavalerijos divi
zija, vadovaujama grafo Munkačy, netikė
tai susitiko su rusų pėstininkų pulku. Di
vizijos vadas, laikydamasis senų ir atgy
ventų tradicijų, nutarė atakuoti rusus. Ir 
raitųjų rikiuotė puolė rusų pėstininkų 
pulką. Bet rusai atidarė stiprią šautuvų 
ir kulkosvaidžių ugnį ir sunaikino vengrų 
kavalerijos diviziją. Čia buvo padaryta di
delė klaida. Divizijos vadui reikėjo tik 
raitininkus nusodinti nuo arklių ir pradė
ti kautynes skleistine pėstininkų rikiuo
te. Su tokiu skaičiumi žmonių jis, tikriau
siai, būtų kovą laimėjęs ir sutaupęs daug 
gyvybių.

Pažvelgus į pirmojo karo eigą, pamaty
sime, kad tarp įvairių ginklų rūšių kauty
nėms gausiai buvo panaudota ir kavaleri
ja. Ypač jos.daug turėjo carinė Rusija. 
Tai buvo gerai paruošti kavalerijos pulkai 
ir išmiklintų ir carui ištikimų kazokų bū
riai. Gan stiprių kavalerijos susirėmimų 
buvo Rytprūsiuose, kur vokiečiams gero
kai teko nuo kazokų nukentėti. Nuo tada 
vokiečiui kazokas tapo didžiausia pabaisa. 
Užteko tik paminėti kazoko vardą, kaip 
bematant pradėdavo vokiečio kinkos vir
pėti. Net pasidarė jiems baisus ir lietuviš
kas vardas Kazys. Jeigu tokį vardą turin
čiam žmogui šūktelėjai: Kazy, tai vokie
čiui pasigirsdavo kazaky. Na, ir tokį var
dą turintį žmogų čiupdavo skaudžiai tar
dyti, ir pažįstamiems reikėjo daug padėti 
pastangų, iki jį išlaisvindavo.

Pasibaigus pirmajam karui, mūsų kai
myninės valstybės kavalerijos dar nepa
naikino. Vokietija turėjo stiprią ir sumo
dernintą kavaleriją. Turėjo kavalerijos ir 
komunistinė Rusija, ir ją pamatėme 1940 
m., kai bolševikai okupavo Lietuvą. Bet, 
deja, ta jų išgarsintoji kavalerija atrodė 

džiaugias, kad Kalėdos arti. Ir aš džiaugiuos: 
parveš daug naujienų, knygų... linksma bus 
per šventes pas mus! Taisome jau su Alenute 
dovanas, kurias visuomet duodame kits kitam 
kūčių vakarą. Reikia jų nemažai, nes visados 
yra keli svetimi asmens, be mūsų šeimynos. 
Mama sakė, kad ir daktarą pakviesįanti, jei 
neišvažiuosiąs pas savo tėvus. Aš taip norė
čiau, kad neišvažiuotų. Vis linksmiau būtų. 
Buvau šiandien svečiuose pas Emilką. Yra tai 
mano mokinė — duktė mūsų gaspadoriaus, 
kurs nuo pat mažens tarnauja pas tėtušį. Jo 
pati mirė neseniai, ir Emilka, 15 metų merge
lė, paliko vienintelė šeimininkė ir dvejų ma
žesniųjų brolių globėja. Labai juos visus my
liu ir dažnai užeinu paviešėti; padedu kartais 
Emilkai bulbes skusti ar pietus virti, nors ji 
man nenori leisti sakydama, kad jai esanti gė
da, jog „panelė, lyg mužike dirba ir jai, kaip 
sau, lygiai, padeda“... aiškinu jai tos gėdos 
klaidingumą ir įrodinėju, kad darbuotis reikia 
visiems. Nežinau, kodėl taip man visados ten 
malonu. Kai kartais koks sielvartas spaudžia 
širdį — einu pas juos, ir tuojau lengviau pasi
daro. Ligšiol neturėjau jokių didelių skausmų, 
jokių nelaimių: turiu tėvus, seserį, brolį, nie
kas man mylimas nėra miręs, esu sveika — 
galiu save laikyti laiminga, žinau tai, ir nuo
dėmė būtų nejausti tos laimės... Bet žemėje 
nėra visiškos laimės. Pati sau nebenoriu dau
giau nieko, gera man; bet sunku, kad visokie 
materialūs rūpesčiai slegia širdį tėveliams, 
kad žmonės kenčia visokias nelaimes, kad kits 
kitą spaudžia, plėšia, skriaudžia... Ak! Negali 
žmogus niekaip būti čia laimingas! Be to, dar 
man dažnai užeina melancholija dėl kitos 
priežasties: rodos, kad nieko nedirbu gero, 
naudingo... Sunku tada, oi sunku! Tai ir gy- 
daus, eidama pas Emilką, šnekėdamas! su vai
kais, šeimininkaudama su ja. Didesnysis vai
kas yra labai gabus ir nori mokytis. Iš Emilkos 
išmoko šiaip taip skaityti ir net bando rašyti, 
po Kalėdų imsiu abudu mokyti.

Jau dvi dieni nemačiau daktaro... Dabar 
tepajutau, kad ilgu nematant jo kelias dienas. 
Ateina vakaras, ir nenoroms laukiu jo, ir, ro
dos, kažin ko trūksta, jei neateina. Alenutė 
juokias iš manęs, kad naktį aš vis dainuojanti 
daktaro dainas. Ką aš padarysiu, kad viską, 
ką tik sakau ir girdžiu dieną, kartoju per sap

ną! Dar su didesniu noru groju kasdien gamas 
ir etiudus žinodama, kad savo muzika padary
siu džiaugsmo. Labai malonu groti, žinant, 
kad klausytojas mėgsta muziką, supranta ir 
atjaučia. O nežinau, ar kas geriau galėtų su
prasti ir jausti muziką, kaip mano kantrus 
klausytojas daktaras.

Gruodžio 11 d., penktadienis.
Ak Dieve, koks tas daktaras! Tarsi sudė

tas iš dviejų dalių: iš vyro ir vaiko. Jo charak
teris tvirtas, drąsus jis, stiprus, niekados ne
pavargęs, neištižęs — trumpai sakant, tikras 
vyras, ir kartu toks vaikiškas, šįvakar atsisė
dau groti Šopeno valcų. Iš pradžių jis vaikš
čiojo po saloną, paskui atsisėdo kerčioje ir, pa
sirėmęs galvą rankomis, klausė. Pagaliau pa
ėmiau „Laidotuvių maršą“. Pabaigus atsikė
liau ir, matydama, kad jis vis tebesėdi, priėjau 
ir šypsodamasi paklausiau, apie ką taip svajo
jus. Pašoko nuo kėdės, ir pamačiau, kad iš jo 
akių riedėjo ašaros. Tur būt, nenorėdamas, 
kad jas pamatyčiau, nubėgo uždaryti fortepi
jono. Aš; žinoma, nieko nedrįsau sakyti nei 
klausinėti. Nustebau be galo: lig šiol man re
tai teteko matyti ašaras vyrų akyse. Bet pati
ko jos man ak kaip! Aukštai vertinu žmonių 
jautrumą, žmogus, kol giliai jaučia, tol moka 
kilniai mąstyti, dirbti didelius darbus, auko
tis. Juo mažiau žmogus jaučia, juo mažesnis 
jis yra žmogus.

Ilgai skaitėme lietuviškai, o pagaliau dak
taras perskaitė vieną Sienkevičiaus novelę, 
kurią buvo atnešęs mums skaityti. Nėra man 
nieko malonesnio, kaip dirbant kokį darbelį, 
klausytis skaitymo. O daktaras taip gerai 
skaito.

Gruodžio 12 d., šeštadienis.
Kaziukas buvo šiandien pas daktarą, jau 

seniai pakviestas. Parėjo apsikrovęs saldumy
nais, atsinešė sau porą knygų pasiskaityti. Vi
są dieną pasakojo, kaip jam tenai patikę, koks 
daktaras geras ir linksmas.

Nebegaliu daugiau rašyti: taip darbavaus 
visą dieną, kad dabar plunksna iš rankų 
krinta.

(Bus daugiau)

kaip klajoklių čigonų gaujos. Ypač daug 
raitininkų pulkų turėjo sukiužusi Lenkija 
ir savo ta kavalerija labai didžiavosi.

Turėjome ir mes tris kavalerijos pul
kus. Kai kas sako, kad mes be reikalo lai
kėme kavaleriją. Girdi, brangiai kainavo 
jos išlaikymas, o, be to, jau buvo jaučia
ma, kad ateities kare ji bus visiškai ne
reikšminga. Dalinai tiesa, bet ji davė mū
sų kraštui ir naudos: pirkdavo iš ūkininkų 
arklius, pašarą. Jeigu ūkininkas užaugin
davo tinkamą kariuomenei arklį, tai, jį 
pardavęs gaudavo stambią sumą pinigų. 
Be to, jojimo sportas buvo propaguoja
mas: ruošdavo raitųjų lenktynes, įvairius 
konkūrus ir k. Paleisti į atsargą, raitinin
kai remdavo įvairias jojimo sporto orga
nizacijas, kuriose dalyvavo ne tik vyrai, 
bet ir moterys. Kavalerijos karininkai da
lyvaudavo net ir kitų valstybių suruoš
tuose konkūruose. Pvz., 1931 m', birželio 
21 d. šeši mūsų kavalerijos karininkai 
lenktyniavo sporto konkūruose Įsrutyje, 
Vokietijoje. Tai valstybė, kuri turėjo stip
rią kariuomenę ir garsėjo savo išaugintais 
arkliais. Šiose lenktynėse iš skirtų 8 prizų 
lietuviams teko 5 ir vienas pirmasis. Pir
mąjį prizą laimėjo 2 ulonų pulko Itn. 
Stravinskas su vietinės veislės kumele 
„Aukšta“. 12 tūkstančių žmonių akivaiz
doje, karo orkestrui griežiant Lietuvos 
himną, itn. Stravinskui buvo prisegtas nu
galėtojo ženklas. Tai buvo ne vien tik as
meniška garbė, bet ir garsinimas Lietuvos 
vardo.

O dabar truputis minčių dėl kariavimo. 
Didžiausias mūsų priešas buvo Lenkija, 
nes ji turėjo užgrobusi mūsų sostinę ir 
trečdalį teritorijos. Tai daugiausia ir buvo 
galvojama, kad kada nors teks su Lenkija 
susikibti. Tokiam busimajam susirėmimui 
buvo paruošta visa tauta. Tiesa, Lenkija 
laikė didelę kariuomenę, bet joje buvo di
delis nuošimtis svetimšalių, ir pati kariuo
menė buvo silpnai apginkluota. Tai su 
Lenkija mes galėjome drąsiai kariauti. 
Mūsų kariuomenė, šauniųjų raitininkų 
talkininkaujama, būtų užkūrusi karštą 
pirtį.

Prasidėjus vokiečių-lenkų karui, į fron
tą buvo pasiųsti lenkų raitininkų pulkai, 
kurie kardais atakavo vokiečių šarvuo
čius. Tai buvo priešmirtinis lenkų kavale
rijos pasispardymas. Dar ir šiandien ne
suprantama, ką tokiais veiksmais norėta 
pasiekti. Ar tai buvo tik paprastas nesusi
pratimas, ar noras parodyti didelį karžy- 
giškumą? Išskyrus Lenkiją, antrajame ka
re raitininkų pulkai kautynėse beveik ne

dalyvavo. Tiesa, dar kiek raitininkų turė
jo iš belaisvių suformuota Vlasovo armija 
ir kazokų divizija, bet ir jie buvo nereikš
mingi. Apskritai paėmus, kavalerija jau 
buvo motorizuota ir arklių nenaudojo.

Baigiant galima sakyti, kad kadaise bu
vusi raitoji kariuomenė jau užbaigė savo 
dienas. Ateities karuose dalyvaus tik pil
nai motorizuota kavalerija. O raitininkų 
būriai, jei tokie dar bus, tai taikos metu 
jie bus naudojami tik paradams, palydai 
ir jojimo sportui.

V. Vytenietis

I^aSeKMAuIENIO J
PASAULIS LINKSMINASI, BAŽNYČIA 

KENČIA
Apie tai kalba Evangelija 3-jo sekma

dienio po Velykų Mišiose. Čia primenami 
Kristaus žodžiai: „Jūs verksite ir raudosi
te, o pasaulis džiaugsis. Jūs būsite nuliū
dę, bet jūsų nuliūdimas pavirs džiaugs
mu“ (Jo. 16,20).

Kas yra šis pasaulis, kurs džiaugiasi tuo 
džiaugsmu, kurio Kristus negiria? Pasau
lis — tai ne žemė su savo turtais, ne pla
netos ir žvaigždės: kaip tik gyvoji ir ne
gyvoji gamta jau vien savo buvimu skel
bia savo Kūrėjo garbę ir didybę (Ps. 18, 
2). Pasaulis — tai toji žmonijos dalis, kuri 
apsiriboja tik šiuo matomuoju pasauliu, 
kuri savo dvasia, savo mokslu, savo mo
rale ir savo darbais yra priešinga Kristaus 
dvasiai, Kristaus mokslui, Jo nurodytąją! 
išganymo linkmei ir Jo darbams. Tokį pa
saulį Kristus pasmerkė ir dabar smerkia.

Pačiais pagrindiniais klausimais prie
šingas mokslas, priešingos idėjos.

Štai vienas toks klausimas: gyvenimo 
prasmė!

Pagal Kristaus ir Bažnyčios mokslą: 
gyvenimas žemėje yra trumpas laikas, 
Dievo žmogui duotas, kad žmogus Jį pa
žintų, Jį pamylėtų, Jam tarnautų ir tuo 
užtikrintų sau džiaugsmą busimajame gy
venime. Gyvenimas žemėje yra bandymo 
laikas, lyg egzaminai mokykloje. Sunkus 
laikas, gal kentėjimų laikas, gal nemalo
nus laikas, bet neilgas laikas: „Dar valan
dėlė, ir nebematysite Manęs, ir vėl valan
dėlė, ir matysite Mane... Jūs būsite nuliū
dę, bet jūsų nuliūdimas pavirs džiaugsmu 
(Jo. 16,16... 20).

Pagal pasaulio mokslą, gyvenimas čia 

žemėje yra ne kelionė, bet kelionės galas, 
nes toliau jokio kelio nėra; ne pereinama
sis laikas, bet laiko pabaiga; tai dabartis 
be ateities. Taigi pagal pasaulio mokslą, 
džiaugsmas galimas tik dabartyje, nes ša
lia dabartinės laimės jokios laimės būti 
negali ir šalia žemiško rojaus jokio rojaus 
nebus. Žinoma, yra tokių, kurie galvoja 
ne tik apie save, bet ir apie savo vaikus 
ir apie busimąsias kartas, bet ir busimųjų 
kartų džiaugsmą-jie mato tik žemėje.

Ir koks yra pagrindinis gyvenimo įsta
tymas?

Pagal Kristaus mokslą: pareiga! Ne
svarbu, ar gyvenimas ilgas ar trumpas, 
vaiko ar suaugusiojo, paprasto niekam ne
žinomo žmogaus ar pasaulinės garsenybės 
gyvenimas; svarbu, kad kiekvienas išpil
dytų savo pareigą. Toks gyvenimo įsta
tymas.

Pagal pasaulio supratimą: svarbu pasi
naudoti gyvenimu, „pagyventi“. Aukščiau
sias įstatymas — malonumas, džiaugsmas. 
Ir pasaulis ieško malonumo. Džiaugiasi ir 
juokiasi; nors aplinkui kiti verkia. Pasau
lio garbintojai lėbauja, nors jų kaimynai
badauja. Pasaulis šoka ir linksminasi net 
ir Pelenų dieną, net ir Didįjį Penktadienį, 
net ir prie savo paties kapo. Bet jo juokas 
yra tuščias, jo linksmumas yra dirbtinis, 
jo džiaugsmas tik lyg girtuoklio apsisvaigi 
nimas, nes visi žino, jog toks džiaugsmas 
yra ribotas ir laikinas. Po puotos, po šo
kių, po lėbavimų nieko ir nebelieka. „Sal
dus gyvenimas“ nusibosta ir neduoda pa
sitenkinimo, o virš jo nieko nėra. Išmin
ties knygoje taip aprašoma neteisiųjų iš
gąstis Dievo teisme: „Taigi mes išklydome 
iš tiesos kelio... Mes pavargome neteisy
bės ir prapulties kelyje ir vaikščiojom 
sunkiais keliais. Ką mums padėjo puiky
bė? Ar ką mums atnešė pasididžiavimas 
turtais? Visa tai praėjo kaip šešėlis, kaip 
bėgąs pro šalį žinnešys, kaip laivas, kurs 
plaukia per banguojantį vandenį, o kai 
praplaukė, nebegalima rasti jo pėdsakų; 
arba kaip paukštis, kurs skrenda oru, ku
rio kelio nerandama jokios žymės“ (Išm. 
5,6-11).

Ir tikrai: jeigu tenka kentėti (kančia 
neišvengiama ir tokiems pasaulio žmo
nėms) — jų kančia yra beprasmė, jų nu
siminimas yra be vilties, ir pasiguosti nė
ra kam.

Kristaus sekėjai gi moka kentėti. Krikš
čionys nepraranda vilties ir neužmiršta 
ateities. Jie žino, kad kančia nesibaigia 
kančia, o džiaugsmu: jie įsitikinę, kad gy
venimas nesibaigia mirtimi, o amžinuoju 
gyvenimu. —

Bažnyčia kenčia, begindama savo teises, 
savo tikinčiųjų ateitį. Ji kenčia, bet ne
pergalima, nes ji moka kentėti su viltimi! 
Ir tuose kraštuose, kur Bažnyčia daugiau
kenčia, ten ir tikėjimas tvirtesnis, ir viltis 
gyvesnė, ir krikščioniškoji meilė galinges
nė, ir džiaugsmas ateityje bus didesnis. 
Atėjo trumpas laikotarpis, „valandėlė“ — 
ir Dievas lyg atsitolino („nebematysite 
Manęs“, sakė Kristus apaštalams); ir pra
eitis trumpa valandėlė — ir nuliūdimas 
pavirs džiaugsmu. „Ir jūsų džiaugsmo nie
kas iš jūsų neatims“, sako Kristus (Jo. 
16,22).

Kunigas Vincas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

GLOUCESTER — balandžio 25 d„ 12 vai. 
STROUD — balandžio 26 d„ 12 vai.

COVENTRY — gegužės 3 d„ 12.45 vai., 
išpažintys nuo 12.30 vai., St. Elizabeth’s 
Rd.

REKOLEKCIJOS

ROCHDALE — balandžio 25 d., šešta
dienį, 12 v.

MANCHESTER — balandžio 25 d„ 5 v. 
p.p., St. Chad’s bažn. — konferencija ir iš
pažintis; balandžio 26 d., 10.30 v. pamal
dos Notre Dame Seselių vienuolyne.

Kun. J. Kuzmickis

PREMIJA MARIUI KATILIŠKIUI

Lietuvių Rašytojų Draugijos premija 
šįmet paskirta Mariui Katiliškiui už jo 
novelių knygą „Šventadienis už miesto“.

Mirė kalbininkas B. Larinas

(E) Kovo 26 d. Leningrade mirė sovietų 
kalbininkas ir Lietuvos Mokslų akademi
jos akademikas Borisas Larinas. Jis domė
josi ne tik baltų kalbomis, bet ir jų ryšiais 
su slavų kalbomis. Baltistika jis domėjosi 
apie 40 metų — dar 1926 m. išspausdintas 
jo paruoštas Nemunaičio tarmės aprašas. 
Pokario metais Larinas buvo įtrauktas ne 
tik į mokslinį, bet ir į pedagoginį darbą 
Vilniuje. Nors pagal sovietinėje spaudoje 
paskelbtas informacijas Larinas toliau do
mėjosi lietuvių kalbos tarmių tyrinėjimu, 
medžiagos rinkimu lietuvių kalbos tarmių 
aprašymui, tačiau iš tikro jis panaudotas 
kelti lietuvių kalbos ryšiams su slavų kal
bomis, panašioje dvasioje jis ugdęs ir Lie
tuvoje mokslus baigiančius jaunus moks
lininkus — kalbotyros specialistus. Ta 
prasme Larino mirtis (jis buvo gimęs 
1893 m.) laikytina nuostoliu sovietiniam 
režimui bei rusinimo pastangoms.
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TREMTINIO DALIA VIS DAR LYJA
(17) ei j ai artėjant prie Berlyno, pradėdavo

Netrukus į tą namą, kuriame gyveno A. 
Smetona su A. Valušiu, atsikėlė ir kiti jų 
šeimos nariai. Nesant laisvų kambarių 
Frau Mamsch pensione, įsikūrė pirmaja
me aukšte, Frau Tuntz pensione. Visi ben
drai valgė Frau Mamsch pensione, kur 
valgis buvo geras. Ten kartais ir diploma
tai užeidavo. Trūko tik Juliaus Smetonos 
žmonos Birutės, kuri iš Letz pensiono bu
vo išvežta į gimdyvių kliniką ir rugpiūčio 
23 d. susilaukė antrojo sūnaus: pagausėjo 
šeima, bet tuo pačiu padidėjo rūpesčiai ir 
išlaidos. Kol sustiprėjo, klinikoje išbuvo 
apie keturias savaites, dažnai saviškių, o 
ypač vyro Ju’iaus ’ankoma. K’inika buvo 
laikoma vienos katalikų kongregacijos.

— Naujas erdvus kelių aukštų pastatas, 
moderniškai įrengtas, aplinkui daug oro, 
jaunas sodas diegiamas, — rašo A. Sme
tona epie tą kliniką, kurioje nekartą lan
kė savo marčią. — Klinikoje vyrauja ka- 
talikinė dvasia: kasdien pamaldos laiko
mos, slaugytojos vienuolės; visur matyti 
religinių paveikslų. Tokioje aplinkoje 
mums, lietuviams, svetimoje šalyje vargs
tantiems, jauku pabūti.

Gyvendamas Frau Mamsch pensione, 
netikėtai susitiko su buvusiu Lietuvoje 
Argentinos konsulu Barsanti ir jo žmona 
lietuvaite. Sovietų Sąjungai okupavus Lie 
tuvą, jis buvo perkeltas į Drezdeną, kur 
jau antras mėnuo gyveno. Jis su žmona 
taip pat labai nudžiugo, susitikę Smeto
nas, reiškė savo užuojautą dėl Lietuvą iš
tikusios didžiosios nelaimės, drąsino ne
nustoti vilties, kad Lietuva vėl taps nepri
klausoma, išsivaduos iš baisiosios prie
spaudos. Jo nuomone, lietuviai užsienyje 
turėtų sudaryti savąją vyriausybę. Jis 
apie tai buvo užsiminęs savo pasiuntiniui 
Berlyne, ir šis manąs, kad Argentinos vy
riausybė leistų jai veikti savo valstybėje. 
Jeigu JAV kartais neduotų Smetonams 
vizos, tai Argentinos vyriausybė tą mielai 
padarytų, ir J. Tūbelienė jau per kelias 
dienas tokią vizą turėjo.

Iš Berlyno reikėjo važiuoti ir saugumo 
sumetimais. Nors maršalas H. Goeringas 
ir ramino žmones, kad priešo lėktuvai ne
pasieksią Vokietijos sostinės, tačiau taip 
iš tikrųjų nebuvo. Dar A. Smetonai tebe
sant Berlyne, jį vidurnakčiais pradėjo 
pulti anglų aviacija. Vakarais ir naktį 
miestas būdavo aptemdomas; anglų avia-

klaikiai kaukti sirenos, įspėdamos gyven
tojus eiti į namų rūsiuose įrengtas slėp
tuves.

— Ir aš buvau kartą kitą nulindęs rūsin 
ir ten po valandą ar dvi išbuvęs, — rašo 
A. Smetona. — Nemalonu rūsyje lindėti: 
šalta, nėra ko veikti. Dažniausiai, atskri
dus lėktuvams ir pradėjus tratėti apsigy
nimo patrankoms, sėdėdavome, kol triukš
mas praeidavo, svečių kambaryje. Ten at
eidavo šeimininkė, p. Tūbelienė su dukte
rim ir palydovas. Pik. Valusis, matęs bai
sesnių dalykų Varšuvoje, nesijudindavo iš 
lovos, likdavo savo kambaryje. Taip pat ir 
p. Valušienė. Mano sūnus nenorėjo budin
ti iš miego savo vaikelio, tai visą laiką 
vengė rūsio. Tik mano žmona, aliarmui 
kilus, bijojo likti bute, skubėdavo rūsin. 
Rytojaus dieną neišmiegojusi turėdavo 
būti prie savo anūko, jo žiūrėti ir jam val
gį rūpinti, su juo žaisti.

Vokiečių vyriausybei norint A. Smetoną 
ko greičiau ištremti iš Vokietijos, o Švei
carijos konsulatui nieko nepranešant apie 
vizas, palydovas nerimastavo ir teiravos, 
gal K. Škirpa čia ką galėtų padėti. Po su
sikirtimo su plydovu K. Škirpa Auswaer- 
tiges Amt buvo įspėjęs rečiau su A. Sme
tona siektis ir matytis. Tačiau, A. Smeto
nos prašomas, jis nuvyko pas Šveicarijos 
pasiuntinį, ir šis jam paaiškino, kad pir
miau reikią gauti JAV viza, kaip ir pats 
A. Smetona buvo manęs.

A. Smetona ir A. Valušis draug su paly
dovu, kuris nuo jų niekad neatstojo, kas
dien eidavo pasivaikščioti. Aplankė akva
riumą ir zoologijos sodą. Kartais šiaip jau, 
be jokio tikslo, klajodavo gatvėmis. Kai 
tyla įkyrėdavo, tai viena ar antra šalis 
prabildavo, nejučiomis kliudydama ir po
litiką. Palydovas sakėsi buvęs Klaipėdoje, 
ir Lietuva, ją turėdama, nemokėjusi su 
Vokietija sugyventi. A. Smetona, remda
masis faktais, įrodinėjo, kad dėl gerų san
tykių nebuvimo kalta Vokietija, o ne Lie
tuva: dėl gerų santykių lietuviai vokie
čiams visur nusileisdavę.

— Tai teisybė, — pritarė palydovas, — 
tačiau ar nėra buvę tokių Lietuvos žygių, 
kurie Vokietija prieš ją nustatė?...

— Yra buvę... Tai Neumanno — Sasso 
byla, — atsakė A. Smetona, suprasdamas 
palydovo užuominą. — Buvo šitaip... Klai 
pėdos vokiečiai per tam tikrą organizaciją 
ruošėsi smurtu atplėšti Klaipėdą nuo Lie-

tuvos. Toks nelojalus žygis visuose kraš- AL. N. DIČPETRIS
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Mieli tautiečiai,
Nepraleiskite progos pasiųsti tiesiai iš mūsų sandėlių 

Londone šį puikiai įpokuotą aukščiausios rūšies maisto 
siuntinį, kuris pradžiugins kiekvieną jo gavėją Lietuvoj:

M-13
2 sv. sviesto, 2 sv. kiaul. taukų, 2 sv. lašinių, 2 sv. ryžių, 
y2 sv. arbatos, y2 sv. kakavos, sv. pipirų ir lauro lapų, 
1 sv. cukraus, 1 sv. razinkų, 1 dėž. Nescafe, 1 sv. saldai

nių ir 6 sv. kvietinių miltų, tik už 
£10.0.0 su pasiuntimo išlaidomis ir sov. muitu.

Taip pat turime sudarę ribotą kiekį siuntinių labai 
vertingų angliškų medžiagų.

V-3
Trys atkarpos po 3y2 jardo kostiuminių, grynos vilnos, 
sunkių, labai stiprių, mėlynų, pilkų ir rudų medžiagų su 
įrašais All Wool Made in England. Viso 10y2 jardų, tik už 

£17.0.0 su pasiuntimu ir muitu.
Specialiai merginoms ir- moterims turime ribotą kiekį 
išimtinai puikaus, labai sunkaus nepermatomo satino 

nylono labai gražių raštų.
N-4

Keturios atkarpos keturioms suknelėms šios išimtinai 
puikios medžiagos tik už 

£15.0.0 su pasiuntimu ir muitu.
Kombinuotą siuntinį, sudarytą iš aukščiau nurodytų 

siuntinių V-3 ir N-4 (3 kostiumai ir 4 suknelės), 
pasiunčiame už £29.0.0, 

tokiu būdu jūs sutaupote £3.0.0.
Reikalaukite mūsų pavyzdžių. Patarnaujame tiksliai, 
skubiai ir garantuotai. Maisto siuntinius siunčiame ir 

40 svarų. Duodame geras išsimokėjimo lengvatas.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2.
(Tel. SHO 8734)

SKYRIAI: 121, Middleton Rd., Manchester,8.
7042 So. Talman Ave. Chicago, Ill, 60629, USA.
124 Park St. Sudbury, Ontario, Canada.
61 N. Windemerele Ave., Port Arthur, Ontario, 

Canada.
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tuose smarkiai baudžiamas. Lietuvos teis
mo organai turėjo iškelti baudžiamąją by
lą tiems, kurių kaltė aikštėn išėjo. Teis
mas rado juos kaltus, vienus labai smar
kiai, kitus lengviau nubaudė. Jie tačiau 
visi buvo respublikos prezidento malonės 
aktu paleisti iš kalėjimo ir visiems visos 
teisės grąžintos. Vadinasi, Lietuva Vokie
tijos atžvilgiu labai palankiai, žmoniškai, 
pasielgė. Vargiai kitame krašte galima bū
tų rasti tokių kilnių teisingumo mostų.

— Tačiau vis tiek teismas, — pastebėjo 
palydovas, — buvo lietuvių politinė klai
da, pakenkusi Lietuvos santykiams su Vo
kietija.

— Gal būt, — atsakė A. Smetona. — 
Bet Lietuvos teisingumo organai veikia 
nepriklausomai. Respublikos prezidentas, 
kai pasiekia jį nuteistųjų malonės prašy
mai, irgi savarankiškai elgiasi.

— Kodėl pernai Lietuva, kai jai buvo 
pasiūlyta, nesudarė su Vokietija politinės 
sutarties, — pasiteiravo palydovas. — Tai 
padarius, Lietuva būtų išvengusi Sovietų 
okupacijos.

— Mūsų visuomenė, — aiškino jam A. 
Smetona, — Vokietijai atsiėmus Klaipė
dos kraštą, būtų nesupratusi tokio vyriau
sybės žygio ir, gal būt, būtų ją smerkusi. 
Be to, Vokietijos pasiūlymas buvo aliuzi
jomis darytas...

Palydovui taip pat rūpėjo A. Smetonos 
nuomonė, ar Jungtinės Amerikos Valsty
bės nesikišiančios į karą. A. Smetona, 
vengdamas toliau leistis į politines kalbas 
su palydovu, trumpai jam teatsakė:

— Amerika žiūri savų reikalų. Europo
je nėra jai ko ieškoti... Negut Azijoje, jei 
kas užmintų ant kojos, kariautų...

13
Vieną vakarą sugrįžo pirmykštis paly

dovas Garthaus ir pasisakė vėl būsiąs prie 
A. Smetonos, o jį pavadavęs įkyrusis ko
lega pasitraukė. Ta atmaina džiaugėsi 
pats A. Smetona ir jo artimieji, nes pasi- 
traukusis jau buvo įkyrėjęs ligi gyvo kau
lo. Nors A. Smetonai nustatytas režimas 
liko tas pats, tačiau jo forma jau kitokia: 
žmoniškesnė, mandagesnė. Garthaus buvo 
paslaugus, padėdavo įsigyti maisto korte
les, ko paprašytas, nupirkdavo, buvo ne
įkyrus, nesipainiodavo po kojomis. Pasi
pasakojo, kad esąs nuo Reino, seniau tar
navęs vienos įmonės biure, o dabar jau 
keleri metai, kaip esąs valdininkas. Prasi
dėjus smarkioms imtynėms su komunis
tais ir žydais, tapęs uoliu nacionalistu, to
se imtynėse nemažai nukentėjęs, nes po 
Maskvos Berlynas buvęs tvirčiausias ko
munizmo lizdas.

— O dabar, — pastebėjo A. Smetona, 
•— nacionalizmas dedasi su komunizmu. 
Berlynas su Maskva susitarė. Ar išeis Vo
kietijai geran tokia draugystė?

— Tai ne draugystė, — atsakė palydo
vas. — Politika vertė Vokietiją kovoje 
prieš Prancūziją ir Angliją ieškoti gerų 
santykių su Sovietų Sąjunga.

— Teisybė, — tarė A. Smetona. — Bet 
komunistų propagandos tinklas po tokio 
susitarimo lengviau gali įsipinti Vokieti
joje. Vokiečių spauda ir radijas negali nie
ko pikto skelbti apie Rusiją, kaip seniau 
kad skelbdavo. Priešingai, teisindama sa
vo draugystę su jąja, skelbia iš jos gau
nanti visokių gėrybių. Kurie seka spaudą, 
tiems darosi įspūdžio, kad Rusijos komu
nistai esą viso ko pertekę: maisto, gele
žies, žibalo, trąšų ir kitokių dalykų. Vadi
nasi. Sovietų Sąjungos tvarka esanti gera, 
gal būt, geresnė, nekaip kur kitur, vadi
nasi, sektina ir kitiems kraštams. Minios, 
neįmanančios, galvoti, užėjus sunkesniam 
metui, gali ilgėtis sovietiškos tvarkos ir 
jos įsigeisti savame krašte.

Palydovas su įdomumu klausėsi A. Sme
tonos samprotavimų, bet pats vengė kal
bėti apie Sovietų Sąjungą. Jo nuomone, 
Vokietija taip saugiai esanti viduje susi
tvarkiusi, kad joks griaunamas gaivalas 
negalįs prasiskverbti. Jeigu ligi šiol Vo
kietija įveikianti savo lauku jus priešus, 
tai kodėl ji negalėtų atsispirti prieš vi
dujus?

(Bus daugiau)

Jau trys dienos, trys naktys kaip be 
pertraukos lyja (gal Napoleonas numirė; 
jis, rodos, vis sakydavo: Apres Moi — la 
deluge!). Baugu darosi. Nežinau, ar Nos- 
tradamo pranašystėse yra pasakyta, kad 
dar kartą užeis tvanas, bet, neduok Dieve, 
jeigu taip įvyktų, kad mes būtumėm be 
arkos.

Sunkus tas gyvenimas, kartais, rodos, 
tik mesk viską ir vietoje drybk, tegul sau 
gyvi likę, bet ir vėl taip gaila pasidaro tų 
nabagėlių, kad norom nenorom toliau gy
veni. Ką gi jie vieni likę bedarytų? Tva
no atveju visi prigertų. O ir kažkaip mie
la pagyvent; toli mes nuo Lietuvos, tiesa, 
bet vis tiek, žiūrėk, visokie nuotykiai nuo- 
tykėliai: ar žmona kopūstus teisingai iš
virti pataiko, ar sūnūs kokiam čiabuvėliui 
antausių prikerta... O ir pats žmogus vi
sokių malonumų išsigalvoji, kai nuobodu
lys užpuola: tai gandus apie mobilizaciją 
paleidi, tai kokiai poniutei per mišias 
mirkteli, prašau — ir miela gyvent.

Bet dėl to tvano atidariau nevietoj bur
ną, ir užpuolė mane piratiškai atrodantis 
žmogus. Sakau, piratiškai atrodantis, nes 
ant vienos akies buvo juodos medžiagos 
gabalėlį užsirišęs, bet, tikriausia, kinų ek
ranuose cigaretes skelbia.

„Iš kur tamsta?“ tarė. „Iš Lietuvos? Tai 
ką tamsta apie arkas nusimanai? Arba 
apie tvanus?“

Bet aš nepasidaviau, nes aiškiai supra
tau, kad vienakiai žmonės į viską kreivai 
žiūri, o tokių paslapčių, kaip mes ir tva
nas, — ir visiškai nepastebi.

„O kas tamsta?“ tariau. „Ar tik ne fil
mų artistas?“

Nustebo žmogus, kad svetimtautis taip 
įvertinti moka, o aš, pagal tą posakį, kur 
trumpa, ten ir traukiau: tik trūkt iš kiše
nės tabokinę ir uždūminau olandiško ta
bako... Tai čia, vadinasi, nesimpatišką 
žmogų perfumais sutvarkiau; sužvairavo 
sveika akim ir pasišalino.

Kad jį kur galai, tą lietų. Tiesiog nesu
prantu, iš kur tiek vandens, o ir burbulai 
ant pelkių — nematyto lig šiol dydžio... 
Nežinau, kas bus, bet negerai atrodo, ne
gerai.

Iškišau nosį pro duris — vai, vai, kas 
per šnarėjimas; pila, kaip per Jonines... 
Atrodo, tikrai teks apie arką pagalvoti, 
ar gal, teisingiau sakant, bent planus pa
ruošti. Pirmiausia, arkos statyba: kad ne
sukeltų visuotinio sąmyšio, reikėtų darbą 
atlikti paslaptingai, t.y. statyti namo pa
vidalo. O ir tam tikras saugumo jausmas 
neturi būti užmirštas, būtent: kai visa že
mė, kiek tik akis mato, bus vandenynas, 
gyventi name, o ne vėtrų nežmoniškai siū
buojamame laivelyje suteiktų žmogui šio
kį tok) vidujinį ramumą, šiokią tokią ga
limybę galvoti, kad nors žemės daugiau 
nebematysi (išskyrus gal retas ekspedici- 
jrš naro rūbuose į naujojo vandenyno 
ge’mėse amžinai snaudžiančius, tik žuvų, 
vėžių ir panašių vandens gyventojų lan
komus Londonus, Paryžius, New Yorkus), 
vis tiek viskas kaip reikiant: namų židi
niuose p'eška koksas, krosnyje kepa ne
tikras zuikis, kažkur (gal antram aukšte) 
pešasi vaikai, o rūsyje mauroja, staugia, 
žvengia, šnypščia ir kitokius nelabus gar
sus išduoda žemesnieji gyvulėliai. Aišku, 
kad ar tai būtų karvės, ar liūtai, ar iš zoo
logijos sodų paskutinę minutę išgelbėti 
žalčiai — žemesniems gyviams name vie
tos nebūtų kitur, kaip tik rūsyje.

To’iau, kaip apsisaugoti, būnant ant ar
kos, nuo mėsėdžių keturkojų ir kitų žmo
ni:', svarbiausia — nuo žmonių: keturko
je m tektų užmauti apynasres, gal dar ap
karpyti nagus, bet dėl žmonių — nežinau. 
Gal saugiausia būtų į arką iš viso nepri
imti. Pavojingiausi, aš mrnau. būtų vege
tarai; pasiilgę salotų bei panašių delikate-
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APIE MOTERIS PASAULYJE
Egipte pirmąsyk istorijoje viena mote

ris yra ministerių kabinete. Ji yra profe
sorė Hekmat Abu Zeid, Kairo universiteto 
psichologijos docentė. Danijoje, Kopenha
goje, ponia Edel Sauntė, kuri jau ilgas lai
kas dalyvauja moterų judėjime, dabar iš
rinkta to miesto burmistru. Prancūzijos 
parlamente yra aštuonios moterys parla
mentarės. Monaco 1963 metais pirmąsyk 
dalyvavo moterys parlamento rinkimuose, 
ir viena moteris — Roxane Noat Notari 
— buvo išrinkta į parlamentą. Jemen pir
mąsyk išlaikė egzaminus į gailestingąsias 
seseris dvylika jaunų dar šydu pridengtų 
moterų. V. Č.

— Paskutiniais duomenimis, žemės dre
bėjimo metu Skopje, Jugoslavijoje, žuvo 
1070 asmenys.

TAURAS
(A. BRIEDIS)

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 
LONDON, W.3 
Tel. ACO 4374

SIUNTINYS NR. 10
10 jardų vienos arba 3 spalvų po 3j jar

do, lygių spalvų, tamsiai mėlynos, juodos, 
rudos, pilkos ar žalsvos, su įaudimais 
kraštuose ALL WOOL MADE IN ENG
LAND, 100 proc, grynos vilnos, — su vi
sais mokesčiais tik 19 sv. 19 šil.

SIUNTINYS NR. 10 A
Toks pat kiekis 100 proc. grynos vilnos 

medžiagų, bet be jaudimų kraštuose ir 
juostelėmis, panašių spalvų, tik 16 sv. 16 š.

Prie tų siuntinių jūs dar galite pridėti 
10 sv. svorio ir kitokių mūsų prekių, temo
kėdami tik už prekes. I azijinę Rusiją — 
15 šil. priedo.

įvairūs maisto siuntiniai iki 44 sv. svo
rio galimai žemesnėmis kainomis. Pvz., 20 
sv. grynų kiaulinių taukų, 10 sv. smulkaus 
cukraus, 10 sv. ryžių tik 12 sv. 9 šil. 3 p.

Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Ga
rantuotas pristatymas.

sų, jie neužilgo pasiustų, o su pasiutusiais 
žmonėmis menki reikalai. Tikra bėda tie 
žmonės...

Žvilgterėjau pro langą, dar vis lyja. Ot, 
pavasarėlis... Kai pats oras turėtų būti, 
lyg naujai gaminta naminė, kai į gyveni
mą sprogstančių pumpurėlių ir žiedelių 
įvairiaspalvis pašėlimas turėtų įskelti žmo 
gaus akyse tam tikrą gudrų blizgėjimą, 
viskas prakiuro. Ir dangus, ir stogai. Žmo
nės j krautuves laužte laužiasi, lietsargių 
maldauja: kiti, lyg supykę, kad šlapia, vie
ni kitus lietsargiais muša; treti (gal iš 
prigimties sukilėliai) pusnuogiai gatvėmis 
bindzinėja, besiplečiančiom balom brai
do... Nors negirdėjau, bet lyg sakytų: 
„Tai ką tu, gamtapalaike, manai mus šal
tu vandeniu pagąsdinti? Ot, ir nebijau, ot, 
ir nebijau!“

Nekartą, užėjus lietui, pagalvoju apie tą 
paslaptį, kuri mus riša, daugiau negu bet 
kokią kitą tautą, su lietum: lietus - lie
tuvis...

Ar ten, kur mūsų protėviai pirmą kartą 
save taip pavadino, ar ten daug lijo? Ar 
tautos pirmieji keliavo dykumomis ir iš
troškę, nerasdami šaltinių, mėgino neįsi
vaizduojamai primityvių aparatų pagalba 
pagaminti ar išmaldauti iš priešistorinių 
dievų lietaus?

Mįslė ir atsakymas prieš akis, bet — 
lyg akys būtų lietaus raiščiu užrištos — 
nematau, nesuprantu. Kodėl mes vadina
mės lietuviais? Nežinau. Sakyti: todėl, kad 
ten gimę, augę tai neužtenka. Nelyja, ro
dos, ten daugiau, kaip Vancouver Island 
arba N. Zelandijoje, o vis tiek mes lietu
viai, ne jie.

Dar vis lyja. Kad nors šilčiau būtų, tai 
visokios žolelės, visokie augalai augalėliai, 
per žiemą taip kantriai pavasario laukę, 
dabar dieną naktį galėtų siurbti ir sugerti 
tą dangišką perteklių ir stiebtis, augt; ir 
žaliai, gyvai banguoti; nežmoniškai lėtai, 
sunkiai svajoti... Visiem, kurie dar gyvi, 
mieliau būtų ir naudingiau, ir ta baimė, 
kad ją kur šėtonai trenktų, kad, ko gero, 
visi paskęsim, dingtų, kaip atėjus — ne
prašyta.

Ot, tai nelaiminga išdaiga — jei visiem 
apie atomus besirūpinant, staiga cakt — 
ir tvanas!..

Nenoriu nė vieno bauginti, bet jeigu 
dar ilgai taip lis, jeigu pastebėsiu, kad 
vandenys, lyg koks pabudęs baubas, kyla, 
nebedvejosiu, o griebsiu statyti naminę 
arką. 1964 metai ar ne, tvanas tvanu ir 
lieka. Pats dirbsiu ir žmonai ir vaikams 
neleisiu tinginiauti. Mačiau žaislų krautu
vėj mažų plaktukų; galės bent mažus vi
nis pakalti. Ir nestatysiu iš geležies nei 
plieno, o iš medžio. Tam, kad atlaikytų di
džiausių banginių ir aštriadančių ryklių 
ir plačianasrių jūros lokių (jei tokių yra) 
puolimus, — vartosiu ąžuolą. Tai kietas 
medis, pjaunamas jis saldžiai kvepia ir 
nerūdija — kaip geriausia geležis. O jeigu 
koks negirdėtas, nematytas banguotis vis 
dėlto sugebėtų arkos dugne pragraužti 
skylę, daug lengviau bus užkišti ją medi
niu kamščiu, negu sulaikyti pro plyšį plie
ne vidun besiveržiančią jūrą motinėlę.

KOSMINIS RETRANSLIATORIUS
Dar neseniai buvo manoma, kad Saulė, 

išspinduliuodama įvairius spindulius, truk 
do radijo ryšiams. Tačiau dabar paaiškė
jo, kad ji gali būti nepakeičiama pagalbi
ninkė nustatant tolimus radijo ryšius. 
Mat, magnetiniai laukai, esantieji Saulės 
paviršiuje, gali atspindėti 400-500 mega- 
ciklų dažnumo radijo bangas. Vadinasi, 
mūsų šviesuli galima panaudoti kaip ga
lingą gamtinę retransliavimo stotį.
■■■■■■■■■■■■■■uummuiuiumim

Pragyvenimas nuolat brangsta, 
todėl pilnai išnaudok savo sutau
pąs, investuodamas jas i

BALTIC STORES 
and '

INVESTMENTS Co., 
(Z. Juras)

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

11, London Lane, Bromley, Kent, 
England, Tel. RAV 2592.

Tik čia Tavo kapitalas greičiau
siai augs, nešdamas aukščiausią 
dividendą!

Investuojant 1-2 metams, mo
kamas 5 proc. dividendas, o inves
tuojant 2-3 metams mokamas 5i.

Už investavimus 5 metams ir il
giau mokame

7 PROC.
Taupyti galima per kiekvieną 

Anglijos, Škotijos ir Valljos banką.
Tarpininkaujame palikimus su

tvarkyti.
Visi investavimai yra pilnai ap

drausti ir garantuoti nejudomuoju 
turtu.
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Europos lietuviu kronikų SODYBON PER SEKMINES!
LONDONAS

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
LONDONE PATARĖJO V. BALIUKO 

GIMTADIENIS

Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdyba, susitarusi su kito
mis Londono organizacijomis, rengia Pa
siuntinybės Patarėjo V. Balicko 60 metų 
amžiaus sukakties minėjimą, kuris bus 
gegužės 9 d. (šeštadienį), 7.30 vai. vakare, 
Londono Lietuvių Sporto ir Socialinio 
Klubo (Parapijos salės) patalpose.

Norintieji dalyvauti kviečiami užsire
gistruoti klebonijoje tel. SHO 8735, Baltic 
Stores (Z. Juras) tel. SHO 8734, Lietuvių 
Namuose pas A. Pranskūną tel. PAR 2470 
ir pas Lietuvių Sporto ir Socialinio Klubo 
sekretorių S. Starolį.

D.B.L.B-vės Valdyba

PABALTIECIAI JUNGIASI

DBLS Valdyba pritarė Švedijos ir Vo
kietijos Baltų tarybų sumanymui įsteigti 
Europos Baltų Tarybą. D. Britanijoje šiuo 
metu ji yra sudaryta iš estų, latvių ir lietu 
vių jaunosios kartos atstovų. Lietuviams 
joje atstovauja K. Baublys, A. Parulis ir 
A. Vilčinskas. Tarybos pirmininku atei
nantiems metams perrinktas J. Ranka 
(Latvija).

IŠTREMTŲJŲ MINĖJIMAS
Baltų Tarybos ruošiamasis birželio Iš

tremtųjų minėjimas įvyks šeštadienį, bir
želio 13 d., Estų Namuose Londone. Pro
grama bus paskelbta vėliau.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 3 d., sekmadienį, 4 vai. po pie
tų, Londono Lietuvių Sporto ir Soc. Klubo 
patalpose (345A Victoria Park Rd., Lon
don, E.9) ruošiamas motinos dienos minė
jimas.

Visi kviečiami gausiai dalyvauti ir pa
gerbti motinas.

GEGUŽĖS MĖNESYJE

Lietuvių Bažnyčioje per visą gegužę 
darbo dienomis 8 vai., o šeštadieniais ir 
sekmadieniais 7 vai. vyksta tradicinės iš
kilmingos Marijos šlovei pamaldos.

Gegužės 3 d., 4 vai., Parapijos salėje 
lietuviškoji mokykla pagerbs lietuves mo
tinas.

VI. ŠLAITAS LONDONE

Poetas Vladas Šlaitas persikėlė dirbti ir 
gyventi į Londoną.

Laikinai apsigyvenęs Lietuvių Bažny
čios Klebonijoje, dirba rytiniame Londone 
ligoninėje.

Atsikėlė jis iš Eccles (prie Manches- 
terio).

MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už kalendorių, „Europos 
Lietuvį“ ar Nidos Knygų Klubo knygas, 
šie tautiečiai yra pridėję aukų: 12.6 šil. P. 
Čeponis, 8 šil. A. Barančiukas, 6.6 šil. VI. 
Kurtinaitis, po 4 šil. V. Girėnas, L. Pūras, 
S. Žemaitaitis, A. Jaloveckas, J. Miknevi- 
čius, J. Korsakas, A. Perminąs, G. Evaš- 
kaitienė ir K. Pocius.

IŠVYKSTA Į KANADĄ

J. Levinskas, eilę metų vadovavęs DBLS 
Derby Skyriui, balandžio 28 d. palieka 
Angliją. Jo veiklumo ir sugebėjimo ben
drauti su žmonėmis dėka Derby Skyrius 
tapo vienu pavyzdingiausių D. Britanijoje. 
Pastaruoju metu narių skaičius nuolat 
auga.

DBLS Valdyba, linkėdama J. Levinskui 
laimingai įsikurti Kanadoje, išreiškė jam 
gilią padėką už įdėtąjį triūsą, dirbant lie
tuvišką darbą D. Britanijoje.

ATOSTOGOS KANADOJE

Mūsų pasižymėjusi dainininkė Birutė 
Valterienė gegužės 1 d. išvyksta trims mė
nesiams į Kanadą ir Ameriką, kur jos dai
navimo galės pasiklausyti užjūrio lietu
viai. Būdama iš profesijos gydytoja, ji 
taip pat dalyvaus lietuvių kat. gydytojų 
suvažiavime.

PAGYRĖ AD. MICKEVIČIAUS
DRAUGIJĄ

Balandžio 13 d. Solothurne, Šveicarijoje, 
Londono lenkų laikraščio „Dziennik Pols- 
ki“ redaktorius ir lenkų emigracijos lite
ratų prezidentas Dr. W. Wohnout skaitė 
paskaitą „Lenkų emigracijos centralė — 
Londonas“. Dr. Wohnout, be abejo, palietė 
ir Lenkijos sienų klausimą: Oderio-Neis- 
sės liniją vakaruose ir Lenkijos sienas ry
tuose, kurios laisvoje rytų Europoje, pa
skaitininko nuomone, gali būti išspręstos 
tik Lenkijos, Lietuvos, Gudijos ir Ukrai
nos Federacijoje!

Dr. Wohnout paminėjo ir gyrė Lenkų- 
Lietuvių Adomo Mickevičiaus draugiją 
Londone.

Be abejo, Dr. Wohnout kalbėjo kaip pri
vatus asmuo ir išreiškė tik savo privačią 
nuomonę, bet juk joje atsispindi visų len
kų, ypač lenkų emigracijos, nuomonė ir 
laikysena Lietuvos atžvilgiu.

A. K. Bern

BRADFORDAS
MOTINOS DIENA BRADFORDE

Ankstybos šių metų Sekminės pamažu 
artėja. Lietuvių Sodyba jau pradėjo ruoš
tis tradiciniam sąskrydžiui, kuris šiais me
tais žada būti itin gausus. Tai bus dešim
tas Sekminių sąskrydis, ir į jį žada apsi
lankyti ne tik senieji Sodybos draugai, bet 
ir tie, kurie dar niekada nėra joje buvę.

Kadangi visi kambariai Sekminėms jau 
užsakyti, tai, norint galimai patogiau at
vykstančius apnakvindinti, šiais metais 
užsakytos net dvi palapinės — viena mote
rims bei vaikams, o kita vyrams. Už nak
vynę palapinėse joks mokestis nebus ima
mas. Tačiau atvykstantieji privalo atsi
vežti savo pasiklojimą ir antklodes, nes 
Sodyba negali visiems jų ištekti.

Jau padaryti žygiai, kad būtų pratęstos 
baro valandos, ir pradėti verbuoti loteri
jos fantai.

Sekminių išvakarėse šokiai ruošiami 
Londono lietuvių jaunimo vardu. Į juos 
kviečiami visi be išimties lietuviai ir So
dybos klubo nariai.

Kaip ir visada, sąskrydžio metu bus lie
tuviškos pamaldos. Londono jaunimas ža
da pasirodyti su tautiniais šokiais. Bus

NOTTINGHAMAS
SKAUČIŲ BALIUS

Birželio 6 d. Ukrainiečių salėje, 30 Ben- 
tick Rd., Nottingham, Rajono vyresniosios 
skautės ruošia JAUNIMO VAKARĄ.

Pradžia 7 vai.
Mergaitės rengiasi balinėm suknelėm, 

vyrai tamsiais kostiumais. Šokiams gros 
puiki E. Lukšaičio kapela. Kviečiame 
visus!

Rengėjos

RAJONO ŠVENTĖ

Balandžio 25 d. Nottinghamo skaučių 
„Šiluvos“ D-vė ruošia iškilmingą šv. Jur
gio šventę Nottinghame, Ukrainiečių salė
je, 30 Bentick Rd. Pradžia 6 vai. vak.

Programoje:
Iškilmingoji sueiga, 
meninė dalis, 
bendri šokiai, kuriems gros 
garsi ukrainiečių kapela.

Kviečiame visus nottinghamiečius ir ki
tų kolonijų tautiečius ir jaunimą gausiai 
dalyvauti.

Rengėjai

SEKMINIŲ IŠKYLA

Gegužės 16 d., 12 vai., šeštadienį, iš Wol- 
laton St., Skills Car Park (už kooperaty
vo), išvyksta ekspresas į Lietuvių Sodybą 
— Headley Park. Kelionės kaina tik 35 
šil. asmeniui.

Į Sekminių iškylą kviečiami kartu įsi
jungti ne tik Nottinghamo, bet ir Mansfiel- 
do, Derbio, Leicesterio lietuviai. Prašome 
registruotis neatidėliojant pas vadovą. 
Rašyti šiuo adresu: K.B., 20 Neville St., 
Nottingham. Smulkesnės informacijos bus 
paskelbtos vėliau.

Skyriaus Valdyba 

paskirta valandėlė dešimtajam sąskry
džiui paminėti.

Sekminių išvakarėse Nottinghamo lietu
viai planuoja ir vėl suorganizuoti šaunias 
avino kepimo iškilmes, kurių nė vienas 
sąskrydžio dalyvis neturėtų praleisti. To
kiu būdu geriausia ir būtų atvykti iš va
karo.

Maisto ir gėrimų bus parūpinta pakan
kamai. Valgykla veiks visą laiką. Nežiū
rint naujo kainų pakilimo, gėrimai per 
Sekmines bus pardavinėjami ligšiolinėmis 
Sodybos baro kainomis. Numatoma gražio
sios lyties malonumui padaryti naują So
dybos kokteilį.

Dešimtojo sąskrydžio proga planuojama 
išleisti specialus Europos Lietuvio nume
ris, skirtas Sodybai. Laukiama kuo dau
giau rašinių bei atsiliepimų, ypač iš toli
mesnių provincijų.

Atskirai pranešinėti apie atvykimą į 
sąskrydį nėra būtino reikalo — palapinėse 
vietos visiems užteks. Tad iki pasimatymo 
per Sekmines.

Sodybos Vedėjas

VOKIETIJA
Vainike pakėlimo iškilmės Vasario 16

Gimnazijoje

(E) Balandžio 3 d. Huettenfelde vyko 
iškilmės — buvo pakeltas vainikas nau
jai statomam Vasario 16 Gimnazijos pa
statui. Šalia lietuvių visuomenės atstovų, 
buvo atvykę ir Fed. Vokietijos įstaigų pa
reigūnai: Schaar iš pabėgėlių reik, minis
terijos Bonnoje, Wenzke iš Baden-Wuert- 
tembergo vidaus reik, ministerijos ir kt. 
Iškilmes atidarydamas, tarė žodį PLB Vo
kietijos Kr. Valdybos pirm. kun. dr. J. 
Aviža —- jis priminė birželio mėn. Joninių 
iškilmes, kai pastatui buvo padėtas kerti
nis akmuo, ir pasidžiaugė vykdoma staty
ba. Pareiškė viltį, kad užjūrių lietuvių pa
ramos dėka bus įmanoma užbaigti pasta
tą, o jis — tikras lietuvių dvasios simbo
lis. Dr. Aviža vokiečių kalba padėkojo už 
paramą vokiečių įstaigoms. Wenzke nu
rodė, kad, šalia vokiečių finansinės para
mos, negalima pamiršti viso pasaulio lie
tuvių sudėtų aukų. Esą, retas atsitikimas, 
įrodąs pasaulio lietuvių solidarumą.

VLIKo Vykd. Tarybos vardu kalbėjęs 
dr. P. Karvelis priminė laikus, kai lietu
viai atsispyrė prieš carizmą, ir vokiečių 
atstovams paaiškino Vasario 16-sios Gim
nazijos vardo prasmę. Dr. Karvelis pažy
mėjo: lietuviai įsitikinę, kad jiems teks 
sulaukti laisvos ir taikoje gyvenančios tė
vynės. Jis pažymėjo reikalą jaunimą auk
lėti lietuviškoje dvasioje ir puoselėjant 
tautinius papročius. Padėkojęs už paramą, 
nurodęs į pasaulio lietuvių nuopelnus, dr. 
Karvelis baigdamas nurodė: „Šioji gimna
zija yra mūsų pasididžiavimas“. Po iškil
mių, dalyvaujant ir statybos darbinin
kams, įvyko vaišės.

MOTERYS KVIEČIA

DAINAVOS Šalpos Draugijos 

ruošiamas

PAVASARIO
BALIUS

įvyks balandžio 25 d., šeštadienį,
Lietuvių Namuose,

1 Ladbroke Gdns., London, W.ll.
Baliaus pradžia 7 vai. vakaro, 
šokiams gros geras orkestras.

Ypatinga gausybė puikių 
užkandžių.

Visas baliaus pelnas skiriamas 
lietuvių šalpos reikalams.

Staliukus galima užsakyti telefonu 
PARk 2470.

GGGGGGGGGGGGGGG

NAUJAUSIAI GAUTA

Ilgo grojimo plokštelė „Dainuojame su 
Lione“. 16 liaudies dainų (Kur bakūžė sa
manota, Supinsiu dainužę, Pamylėjau va
kar ir kt.). Išpildo Lionė Juodis.

Don Kuraičio knyga — Magiškuoju ki
limu į Vilnių — 18/6 šil.

Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., Kew, 
Surrey.

LIET. SODYBA
— Du nauji kandidatai — pensininkai 

yra pareiškę norą apsigyventi Sodyboje. 
Tai L. Nemanis iš Fort William ir J. Re- 
mickevičius iš Birmingham.

— Paskutiniuoju laiku Sodyboje buvo 
atliekami įvairūs remonto darbai — nau
jai išlietas vienoj namo daly esąs plokš
čias stogas, atnaujinta virimo krosnis, vie
noj namo daly įvestas elektrinis vandens 
šildymas, praplėsta cementuota aikštelė* 
prie maudymosi baseino ir pravestas ba
seino aikštės drenažas.

— Neseniai Sodyboje buvo apsilankęs 
kun. V. Kazlauskas iš Romos, kuris vedė 
Londono lietuviams rekolekcijas. Taip pat 
Sodyboje lankėsi Australijos lietuviai inž. 
Gasiūnas su žmona, kurie šiuo metu laiki
nai gyvena Anglijoje. Kaip gabus ir suma
nus savo srities specialistas, inž. Gasiūnas 
yra komandiruotas vienos Australijos fir
mos ilgesniam laikui į Angliją.

PAIEŠKOMA KOMPANIJONĖ

Aš, lietuvė, paieškau lietuvės moters, 
kuri norėtų baigti savo amžių dalydamasi 
vargais ramiai gyvendama su manim. Tu
riu namuką, pilnai apstatytą baldais. No
rint gauti darbo, galima gauti virtuvėj 
kartu su manim.

Rašyti: Mrs. Vincė Urbonas, 33 Provi
dence Rd., Bromsgrove, Worcs., England.

DBLS Bradfordo sk. valdyba, susitarusi 
su Vyties klubo valdyba, gegužės 2 d., 6 
vai., Vyties klubo salėje rengia

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ.
Programoje D. Damausko paskaita ir 

kita.
Po programos bus šokiai.
Kviečiame visus vietos ir apylinkės lie

tuvius minėjime dalyvauti.

Rengėjai

■ ■
ii
::

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Nottinghamo Moterų Draugija gegužės 
2 d. rengia motinos dienos minėjimą 30 
Bentick Rd.

Programoje paskaita, kurią skaitys 
DBLS skyriaus pirmininkas K. Bivainis, o 
meninę dalį išpildys vietos skautai ir jau
nimas.

Veiks baras, ir bus turtinga loterija. 
Šokiams gros du orkestrai.

Pradžia 6 vai.
Kviečiame visus vietinius bei apylinkių 

.tautiečius dalyvauti ir prisiminti — pa
gerbti mūsų motinas.

Valdyba

MAISTO SIUNTINIAI
i:
ii

KVIETINIŲ MILTŲ £8. 4.2

40 sv CUKRAUS £9.18.4
ii

RYŽIŲ £9.18.4
h 
H

20 svarų įvairių rūšių grikių ir daug kitokių n
maisto siuntinių į Lietuvą pasiunčia Į

TAZAB& Co.Lt d

COVENTRY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

City Engineer's Canteen and Social Club 
salėje Foleshill Rd. gegužės 2 d., 6 vai. 
p.p., DBLS Coventry Skyriaus Valdyba 
rengia

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ.
Programoje: kun. S. Matulio, M.I.C., pa
skaita, šokiai, loterija ir kt. Veiks baras ir 
užkandinė. Šokiams iki 12 vai. gros John
ny Rae and His Boys orkestras. Salė yra 
visai netoli iš miesto centro ir pasiekiama 
autobusu Nr. 20.

Sekmadienį, gegužės 3 d., 12.45 vai., St. 
Elizabeth bažnyčioje bus laikomos pamal
dos už mirusias ir žuvusias mūsų tautiečių 
motinas. Visus tautiečius su pažįstamais 
iš toli ir arti maloniai prašom atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7

Tel. FRI 3175

::::

Vokietijoje gyvenąs 43 m. amžiaus lie
tuvis katalikas, turįs savo butą ir geras 
nuolatines pajamas, ieško lietuvaitės lie
tuviškai šeimai sukurti.

Rašyti „Europos Lietuvio“ Administra
cijai.

PAIEŠKOJIMAI

UMBRASAS Antanas, Lietuvoje gyve
nęs Zarasų apskr., Dūkšto valse., Lygūnų 
k., o po karo Vokietijoje, Schlezwigo-Hols- 
teino srityje, pats ar žinantieji apie jį pra
šom rašyti: St. Karpinas, 43 Dale Rd., 
Buxton, Derbys, England.

LIPNICKAITĖ Skolė, ištekėjusi už My
kolo Šibilskio iš Pasvalio, Biržų apskr., 
pati ar žinantieji apie ją prašom rašyti: 
B.A.Lipnickas, 24 Holmfield Lane, Nevi- 
son Leap, Pontecraft, Yorks., England.

DAUGELAVIČIUS Jonas-Algirdas, s. 
Jono, gimęs 1924 m., kilęs iš Rokiškio 
apskr., JANKAUSKAS Stasys, gimęs 1924 
ar 1925 m., gyvenęs Kaune-Šančiuose, 
GRINEVIČIŪTĖ Danutė, d. Andriaus, ki
lusi iš Rumšiškių valse., Gastilionių k., 
patys ar žinantieji apie juos prašom rašyti 
„Europos Lietuvio“ Administracijai.

PAIEŠKOMI 7 P. KARIAI

Enciklopedijos XXX tome išspausdintas 
straipsnis: „Širvintų kautynės 1920 m. 
lapkričio mėn. 17-21 dd.“. Tame straipsny
je pasakyta, kad 1920 m. lapkričio 19 d. 
visą paimtą Širvintuose turtą ir 2 lenkų 
patrankas iš Paširvinčio dv. išvežė 7 p. 
III b-nas. Tai netiesa. Patrankas išvežė 
7 p. II b-nas. Išvežimas apmokėtas 6 kuo
pos kareivių krauju. Susišaudymo su len
kų raitininkais metu naktį iš lapkričio 19 
į 20 prie patrankų buvo mirtinai sužeistas 
6 k. eil. Staugas ir antras kareivis — kiek 
lengviau, tačiau jo pavardė pamiršta.

Jei kur laisvam pasaulyje yra dar išli
kę, ypač 7/II kariai: vyr. Itn. Statkevičius- 
Statkus, vyr. Itn. Kemežis ir anuometi
nės 6 k. bei 4 k. būrio su viršila Dubaus
ku kareiviai, vardan teisybės rašykit 
trumpai, suglaustai savo atsiminimus apie 
įvykį bei įvykius ir siųskit juos adresu: 
Lithuanian House Ltd., „EL“ Red.: perduo
ti Š.

1, Ladbroke Gardens, London, W.ll

■jgggggggggggggg
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ, 

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON. W.ll.

MAISTO SIUNTINIAI PERSIUNČIAMI 
TIESIOG Iš DANIJOS.

GGGGGGGGGGGGGGG
KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?

Už „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų 
Klubo leidinius Vokietijoje galima pinigus 
siųsti šiuo adresu:

Panelė R. Kumfertaitė, 5 Koeln-Kalk, 
Dieselstr. 40/26.

Pinigai siųstini pasinaudojant pašto 
perlaida (Zahlkarte) į Postscheckamt 
Koeln, Konto Nr. 186994.
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