
JJ1 f- f Lietuvos \ 
naciocwltne \ 
M.MaivyJ0/ 

ybibboieW

(wvfws LI ETU VIS
Nr. 13. (463) 28. 3. 1957,_____________________________________ Londonas, 1957 metų, kovo mėn., 28 d. VIII metai

DAR APIE DEMONSTRACIJAS LIETUVOJE
„Helsingen Sanomat“ atspausdino savo 

korespondento Vakaruose pranešimą apie 
lietuvių tautines demonstracijas okupuo
toje Lietuvoje. Cituojamas vienos lietuvės 
laiškas iš Lietuvos, kuriame pranešama, 
kad Sovietai ryšium su lapkričio mėnesio 
demonstracijom Kaune ir Vilniuje suėmę 
per 200 asmenų, jų tarpe ir 30 rusų. De
monstracijose „už taika ir duoną“ be lie
tuvių dalyvavę ir rusų tautybės gyvento
jai. Demonstracijos vykusios Kaune ir Vii 
niuje. Sekančiomis dienomis jau prasidė
ję areštai. Tie iš dalyvių studentų, kurie
nebuvo suimti, buvo pašalinti iš universi
teto be teisės į jį grįžti. Ir tame laiške, 
kaip ir vieno studento anksčiau rašytame 
laiške, aprašomos demonstracijos Vilniaus 
Rasų kapinėse prie Basanavičiaus ir Čiur- 
lionies kapo, kur buvo giedamas himnas 
ir lietuvių tautinės giesmės. Nors susibū
rimus sovietinė milicija išsklaidė, demons 
trantai vėliau rinkosi iš naujo. Tuomet 
be milicijos sklaidė demonstrantus dar ir 
sovietiniai kariai. Prieš kai kuriuos de
monstrantus jau įvyko teismas, ir jie pa
smerkti 10-15 metų. Anot laiško rašytojo 
demonstracijose Katine, kuriose dalyvavo 
tūkstančiai, buvo girdimi šūkiai: „Mes esą 
me solidarūs su vengrais!“ (E)

ŽYMIEJI AMERIKIEČIAI LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS REIKALU

New York — (LAIC) — Keletą dienų 
prieš vasario 16 d. Amerikos politinio gy
venimo žymesnieji asmenys pasisakė Lie 
tuvos Nepriklausomybės ir jos paskelbimo 
sukakties reikalu. Valstybės sekretorius 
John F. Dulles vasario 16 d. proga paskel 
bė proklamaciją, kuri apsiekė visus lietu
vius pasaulyje, nes ją skelbė laikraščiai, 
Amerikos Balsas ir ji skaityta susirinki
muose.

Vasario 14 d., JAV Senate ir Atstovų 
Rūmuose posėdžiai pradėti maldomis už 
Lietuvą, kurias skaitė Atstovų Rūmuose 
kun. Petras Cinikas iš Chicago, Ill., ir Se 
nate kun. Juozas Valantiejus iš Waterbu
ry, Conn.

Reikia pastebėti, kad šiais metais 12 gu 
bernatorių paskelbė’ proklamacijas. Taip 
pat įvairių miestų merai skelbė proklama 
cijas, jie patys ar jų atstovai dalyvavo 
Lietuvos Neprk. paskelbimo sukakties mi
nėjimuose.

Senate Lietuvos laisvinimo bylos reika
lais kalbas pasakė 21 senatorius.

Atstovų rūmuose Lietuvos reikalu kal
bėjo 48 kongresmanai. Jie visi plačiai iš
dėstė Lietuvos pavergimo laikotarpį ir kė
lė balsą, kad Lietuva būtų išlaisvinta ir 
su savo kultūra ir žmoniškumu prisidėtų 
prie bendrojo laisvojo pasaulio pastangų 
kuriant žmonijos geresnę ateitį.

Be to, 25 kongresmanai raštu patiekė sa 
vo pareiškimus sukakties proga ir reika
lavo, kad Lietuva būtų ir toliau laikoma 
nepriklausoma valstybe, jos dabartiniai 
okupantai pareiškimuose smerkiami ir 
reiškiama vilties, kad Lietuva bus išlais
vinta.

Reikia pastebėti, kad plati New Yorko 
anglų kalboje spauda Lietuvos Nepriklau 
somybės 39 metų sukaktį taip pat pami
nėjo.

SVETIMIEJI APIE LIETUVĄ IR 
LIETUVIUS

„Helsingin Sanomat“ (Helsinki), žino
mas suomių laikraštis, kuris dažnai drau
gingai pasisako lietuvių siekimų atžvil
giu, vasario 15 d. numeryje įsidėjo straips 
nį apie buv. Lietuvos respublikos prezi
dentą Dr. K. Grinių. Atspausdino ir jo at
vaizdą. Straipsnis parašytas ryšium su Dr. 
Grinaus 90 metų gimimo sukaktim.

Suomių pusiau oficiali telegramų agen
tūra Suomen tietotoimisto paskleidė suo
mių spaudoje gautą iš Washingtono prane 
Šimą apie Amerikos užsienio reikalų mi- 
nisterio Dulles pareiškimą Lietuvos ir ki
tų Pabaltijo kraštų nepriklausomybės rei
kalu.

Ypač suomiuose buvo pabrėžtas Dulleso 
tvirtinimas, kad nežiūrint sovietinių pas
tangų laisvės troškimas Pabaltijo kraštuo 
se tebėra gyvas.

„Iltasonomat“, Helsinkio vakarinis laik
raštis, telegramoje iš Washingtono cituoja 
Lietuvos pasiuntinybės patarėjo Washing 
tone, Kajecko, pareiškimą ryšium su Ei- 
senhowerio doktrina, kad Pabaltijo kraštų 
patyrimas rodo, jog iš Sovietų Sąjungos 
pusės ir toliau susidaro grėsmė laisvajam 
pasauliui. (E)

VILNIAUS STUDENTU NUOTAIKOS
„Stuttgarter Zeitung“ 46 nr. deda savo 

Rytų Europos korespondento pranešimą 
apie antisovietines Vilniaus studentų nuo 
taikas. Pasižymėję antikomunistine veik
la studentai kitų kolegų esą laikomi „did
vyriais“ skundžiasi Vilniaus lenkų komu
nistų laikraštis „Czerwony Sztandar“. 
Daugelis klausosi vakariečių radio stočių 
transliacijų ir jas perteikia kitiems. Vie
nas tokių propagandistų esąs Vidmantas

Svarstoma palengvinti imigracija
Neseniai JAV prezidentas Eisenhoweris 

platoku raštu kreipėsi į Amerikos kongre
są, siūlydamas iš pagrindų pakeisti vei
kiančius imigracijos įstatymus ir atitaisy
ti buvusių imigracijos įstatymų ir potvar
kių sunkumus imigrantams.

Prezidentas savo rašte, be to, siūlo įves 
ti naują kategoriją imigrantų, kurie į JAV 
būtų įleidžiami ne visam laikui, o tik lai
kinai. Čia turima galvoje asmenis, kurie 
yra pabėgę ar dar pabėgs nuo komunisti
nio režimo. Tačiau, jei tokie ateiviai pa
reikštų noro Amerikoje pastoviai apsigy
venti, tai jiems tokią galimybę reiktų su
teikti.

Kai dėl tikrųjų imigrantų, tai preziden
tas siūlo pakeisti pasenusią kvotų siste
mą. Iki šiol kvotos rėmėsi 1924 metų gy
ventojų tautybių duomenimis. Pastarųjų 
25 metų praktika parodžiusi, kad kvotų 
sistemą reikia keisti, dedant pagrindan 
1950 metų gyventojų surašymo duomenis. 
Pagal senąsias kvotas kasmet galėjo imi
gruoti 154.857 asmenis. Prezidentas siūlo 
bendrą kvotų skaičių padidinti maždaug 
65.000. Keisti reiktų ir kvotų padalinimą 
atskiroms tautybėmis. Dabar esą taip, kad 
kai kurie kraštai savo kvotų neišnaudoja, 
o kiti kraštai kvotas perima toli į priekį. 
Tad prezidentas siūlo kvotas paskirstyti 
remiantis 1924-1955 metų laikotarpio pa
tyrimais. Siūloma taip pat, kad vienais 
metais neišnaudotas kvotas būtų galima 
išnaudoti vėlesniais metais. Prezidentas 
siūlo ypač pabaltiečiams svarbų nuostatą, 
kad pagal specialius buvusius DP imigra
cijos įstatymus išduotos vizos nebūtų įs
kaitomos atitinkamų kraštų kvotų sąskai 
ton, šiaip, girdi, kvotos išimamos už labai 
ilgą laiką į priekį.

Siūloma palengvinti amerikiečių įsūni-, 
jamųjų našlaičių įsileidimą, taip pat įsi-

PAGERBĖ LIETUVA
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„General-Anzeiger“ (Bonn) vasario 18 
d. numeryje gražiai, nors ir suglaustai ap
rašė Lietuvos nepriklausomybės dienos 
proga Bonnoje įvykusį parengimą. Pabrė
žia, kad diskusijoje prieita išvados, jog 
Sovietų Sąjungos užsienio politikos linija 
yra išlikusi ta pati, kaip Pabaltijo kraštų 
aneksijos metu. Duoda ištraukas iš Dr. 
Puenderio prakalbos apie lietuvių kovas 
už nepriklausomybę, kurios esančios pa
vyzdys kitiems. Pakartoja taip pat Dr. P. 
Karvelio patarimą nepasitikėti naujais 
„neturalinių zonų“ arba „Rytų Locarno“ 
planais ir jo teigimą, kad tariamasis „tau 
tinis komunizmas“ yra utopija.

„Bonner Rundschau“ vasario 15 d. nu
meryje minėdama Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį cituoja Vliko Vykd. Tary
bos paskelbtas mintis, pabrėždama, kad 
tokią dieną verta ir kiekvienam europie
čiui susimąstyti. Maža Europos tauta, ku
ri visados laikėsi Vakarų pasaulio pusės, 
ryžosi ir ryžtasi eiti laisvos tautos keliu, 
siekdama priklausyti laisvų tautų bend
ruomenei. Tas pats laikraštis vasario 20 
dienos numeryje aprašo parengimą Bon
noje ryšium su Lietuvos neprikl. sukak
ties diena, Dr. Karvelio teigimą apie „tau 
tinio komunizmo“ iliuziją iškeldamas tri
jų skilčių antraštėje.

„Luebecker Freie Presse“ (vasario 16 d. 
numeryje) taip pat pabrėžia lietuvių tau
tos ryžtą atgauti savo nepriklausomybę,

Pastebi, kad Luebecke tąją dieną susi
rinkę 500 lietuvių sukakčiai paminėti.

„Frankfurter Allgemeine“ praneša, kad 
Kauno kunigų seminarijoje dabar esą 69 
studentai. Pažymi, kad toji seminarija 
esanti vienintelė Romos katalikų seminar! 
ja visoje Sovietų Sąjungoje.

„Schaumburg - Lippesche Landeszei- 
tung“ (Bueckeburg) pabrėžia Amerikos 
užsienio reikalų ministerio Dulles reikalą 
vimą suteikti Pabaltijo valstybėms laisvę.

„Der Bund“ (Berne, Šveicarijoje) vasa
rio 18 d. nr. plačiai mini Dulleso pareiš
kimą Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų 
klausimu.

„Luxemburger Wort“ vasario 18 d. nr. 
platokai rašo apie lietuvių vyskupą Matu
lionį ir jo kančias sovietų kalėjimuose ir 
priverčiamųjų darbų stovyklose. (E) 

Mikoliūnas. Jo įtakoje, esą, ir kiti studen 
tai susigundę Vakarų radio pranešimų 
klausytis. Vengrijos įvykių metu tie Vil
niaus studentai atvirai reiškė simpatijas 
vengrų sukilėliams.

„Frankfurter Allgemeine“ ir eilė kitų 
Vokietijos laikraščių pakartojo žinią apie 
tai, kad Lietuvon grįžo apie 16 metų so
vietų stovyklose ir kalėjimuose išbuvęs 
lietuvis vyskupas T. Matulionis. Jam da
bar 83 metai.

leidimą tokių asmenų, dėl kurių iki šiol 
būdavo reikalingi specialūs įstatymdavys- 
tės aktai. Valdžios organams turį būti su
teikiami pakankami įgaliojimai tokiais at 
vėjais apsieiti be kongreso įsikišimo.

Dar siūlo panaikinti nuostatą, kad pra
šantieji Amerikos vizų privalo pasakyti 
savo rasinę ir etninę priklausomybę. Tu
rėtų būti sušvelninti ir nuostatai apie tuos, 
kurie prašydami vizų pateikė netikrus duo 
menis apie save. Pagal veikiančius įstaty 
mu tokius asmenis buvo galima ištremti. 
Siūloma palengvinti įsigyti pilietybę ir k a 
riams svetimšaliams.

Be abejo, ryšium su tais prezidento siū 
lymais ir Atstovų rūmuose prasidėjo smar 
kesnis judėjimas už imigracijos įstatymų 
pakeitimą. 28 atstovai paruošė naują pro
jektą, pagal kurį naujų imigrantų būtų 
įsileidžiama kasmet ne 154.657, bet 250 
tūkstančių. Vienas to įstatymo projekto 
autorių yra atst. Celler; teisių komisijos 
pirmininkas ir žinomas lietuvių draugas.

Projekte siūloma tautybių kvotas iš vi
so panaikinti ir ateivius įsileisti tam tik
rais bendrais motyvais: 1) sujungimas su 
giminėmis, 2) įsileidimas žmonių, mokan
čių įvairius amatus, 3) politinių pabėgė
lių imigracija, 4) įsileidimas asmenų, nau 
dingų valstybei, 5) ūkininkai, kurie norė
tų dirbti farmose arba miškuose.

Atst. Walter, imigracijos pakomisijos 
pirmininkas, pateikė savo atskirus pasiūly 
mus, kuriuos įgyvendinant lietuvių galėtų 
papildomai atvykti dar 8.000. Jo siūlymu 
būtų galima papildomai sunaudoti ir 19 
tūkstančių vizų, kurios nebuvo panaudo
tos tremtinių imigracijos įstatymo galiavi- 
mo laikui baigiantis (1956 m. gruodžio 31 
d.). Papildomai būtų įsileista ir 5.000 naš
laičių. Atst. Walterio siūlymus įgyvendi
nant lietuviams būtų grąžintos ir kvotinės 
vizos, kurios buvo išimtos iš anksto jau 
iki 2030 metų.

Nėra abejonės, kad naujieji imigracijos 
įstatymų projektai susilauks kongreso 
abiejuose rūmuose dar daug ginčų, nepai
sant tai, kad pats prezidentas Eisenhowe
ris siūlo sušvelninti ateivių imigraciją. 
Vis dėlto yra tikra, kad viekiantieji imi
gracijos įstatymai bus pakeisti ir kad jie 
ateiviams, šiaip ar taip, suteiks įvairių 
lengvatų.

Didelis nuopelnas, išjudinus imigraci
jos įstatymų pakeitimo klausimą, tenka 
Amerikos lietuviams, kurie per savo pla
čias pažintis Amerikos vyriausybės ir kon“ 
greso sluoksniuose ir per savo organizaci
jas nuolat darė ir daro pastangų paleng
vinti mūsų tautiečiams persikelti į JAV. 
Jei anksčiau tos pastangos buvo nukreip
tos .į tai, kad kuo didesnis skaičius tautie 
čių galėtų pasinaudoti veikiančiais įstaty
mais, tai dabar siekiama, kad ir patys įsta 
tymai būtų pakeisti lietuviams palankia 
prasme. Tenka tikėtis, kad pastangos bus 
sėkmingos.

ELTA

NORVEGŲ SIMPATIJOS LIETUVAI
Norvegų laikraštis „Norges Handels og 

Sjofartstidende“ (Oslo) Lietuvos nepri
klausomybės sukakties proga įsidėjo raši
nį, kuriame atvaizduoja istorines lietuvių 
pastangas atgauti ir išlaikyti savo vals
tybės nepriklausomybę ir toliau pabrėžia: 
„Mes, kurie gyvename laisvėje, žinome, 
kokia vertinga ji yra. Tad turėtume lais
vės kovotojams padėti“. Ilgokas straips
nis, patalpintas penkiose skiltyse, yra 
iliustruotas okupuotos Lietuvos partizanų 
pogrindžio laikraštėlio „Laisvės varpo“ 
pirmojo puslapio atspaudu.

LIETUVOS VOKIEČIU PASISAKYMAS
„Heimatstimme“, Lietuvos kilmės vokie 

čių organas, vasario mėnesio numeryje įsi 
dėjo vedamąjį „Vasario šešioliktoji ir Lie 
tuvos vokiečiai“. Teisingumo dėliai reikia 
pasakyti, rašoma tame laikraštyje, kad ir 
1941-44 metai (vokiečių okupacija) lietu
vių tautai nebuvę laisvės metai, nors ji 
vokiečių karius buvo džiaugsmingai suti
kusi. Tuometinės arogantinės vokiečių va
dovybės nedovanotinos klaidos elgiantis 
su Rytų Europos tautomis esą tiek pakan 
karnai žinomos ir istorijos tiek pasmerk
tos, kad jau nesą reikalo prie jų ypatin-
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gai sustoti. Bet, iš kitos pusės, nebūsią 
pasitarnauta teisingumui, jei norėtume 
tvirtinti, kad pas mus Lietuvoje viskas 
jau buvo kuo puikiausiai O kai girdima, 
jog ir šiandien dar esama jėgų, kurios aki 
vaizdoje žūtbūtinės kovos pasisako už tai, 
kad būsimos laisvos Lietuvos sienos eitų 
tarp Tilžės ir Karaliaučiaus, tai, girdi, ga
li būti apimtas desperacijos, jei nežinotu
me, kad, pvz., yra vienas žymus lietuvių 
mokslininkas, kuris visu savo taurios as
menybės svoriu kovoja už tai, kad lietu
viškoji emigracija susėstų prie bendro sta 
lo su savo lenkiška seserim ir su vokie
čių tremtinių -judėjimo veikėjais ir su 
jais išsvarstytų netik būsimų sienų klausi 
mus nuošaliai nuo visokio šovinizmo, bet 
siektų ir taikingo, net draugingo sugyve
nimo. Su lietuvių tautybės žmonėmis vi
sada esanti galima gera talka.

Tame pačiame laikraštyje yra straipsnis 
„Kas darosi Lietuvoje?“ ir šiaip žinių apie 
Lietuvą. A. De La Croix tęsia savo straips 
nių seriją apie Lietuvos vokiečių repatri
aciją, įjungdamas ir atitinkamus anų lai
ku dokumentus. Kultūriniame priede at
pasakojama Dr. Herbert Schallhammer 
paskaita apie lenkų lietuvių sukilimą 1863 
metais, pasakytą savo laiku Lietuvos vo
kiečių kultūros kongrese Lueneburge.

r Septynios DIENOS -Į
MAŽESNIEJI LAIVAI JAU PLAUKL1 
SUEZU

Nuo kovo 21 d. Suezo kanalu jau leidžia 
ma plaukioti mažesniems — iki 1000 tonų 
— laivams. Kai bus iškeltas paskandin
tasis laivas Edgar Bonnet, tada jau pra
dės plaukioti ir didesni laivai — iki 10 
tūkstančių tonų.

PAKARIAMI 25 AFRIKIEČIAI

kad milijonų šeimų laukimas dar kartą 
pamatyti sovietų—vokiečių fronte karia
vusius savuosius yra mažai viltingas. Sov. 
Sąjungoje esančių vokiečių belaisvių skai
čius būsiąs itin mažas, tų ir pavardės ži
nomos, o tie 1.200.000, kurių dar laukia
ma, bus jau (skaitytini į žuvusiuosius.

Manoma, kad sovietai nelaisvėn buvo 
. paėmę 4-5 milijonus vokiečių. 1950 m. bu

vo grąžinta 1,939.063, o likę tik 13.548.
Pietų Afrikos teismas nusprendė pakar

ti 25 afrikiečius, kurie buvo kaltinami 
1956 m. rugpiūčio 6 d. nužudę 2 baltuosius 
ir 3 afrikiečius policininkus, kai Natalio 
provincijoje kratos metu buvo ieškoma 
opiumo.

VENGRŲ KADARAS MASKVOJE
Vengrų ministeris pirmininkas Kadaras 

su delegacija išvyko į Maskvą, kur bus ap 
tartas ekonominės pagalbos Vengrijoje 
reikalas ir sovietų kariuomenės buvimo 
klausimas. Vengrijoje sovietai laiko apie 
9 divizijas kariuomenės.

RUSAI KEIKIA ŠVEDUS
Rusų spauda ir vyriausybės sluoksniai 

pradėjo smarkiai pulti švedus, kad tie, gir 
di, einą į savižudybę, nebesilaikydami neu 
tralumo politikos. Puolimas pradėtas ta
da, kai Maskva švedų diplomatą Herman
son apkaltino šnipinėjimu ir ardomąja 
veikla ir įsakė jam išvažiuoti. Tiek diplo
mato ištrėmimas, tiek dabartiniai puoli
mai, kaip spėjama, bus bolševikų atsaky
mas švedams už nuteisimą Švedijoje so
vietų šnipo.

MARŠALAS. ŽUKOVAS DĖL 
ATOMINIŲ GINKLŲ

Sovietų gynybos ministeris marš. Žuko
vas armijos konferencijoje pasisakė, ką 
jis galvoja dėl atominių ginklų panaudoji
mo kare. Atremdamas dažnai užsimenamą 
palyginimą, kad atominė bomba taip pat 
nebus panaudota, kaip praeito karo metu 
nebuvusios naudojamos dujos, jis pažymė
jo, kad atominiai ginklai ir bomba bus nau 
dojama, nes dabar jau tuo ginklu aprūpi
namos armijos.

DE VALERA — MIN. PIRMININKAS
Naujasis Airijos parlamentas ministeriu 

pirmininku išrinko de Valerą. Naujasis 
ministeris pirmininkas jau sudarė naują 
ministeriu kabinetą.

KALTINAMAS PERONO PALIKIMAS
Argentinos laikinasis prezidentas gen. 

Aramburu ir finansų ministeris Dr. Ve- 
rrier pasakė kalbas, kuriose nupiešė gana 
liūdną savo krašto ekonominę padėtį. Vals 
tybės biudžetas nesusibalansuoja, skolos 
spaudžia, gamyba menka, keliai prasti ir 
t.t. Padėtis vis dar blogėjanti. Argentinai 
trūkstą užsienio kapitalų ir pasitikėjimo, 
o visi blogumai, esą, palikti Perono.

BERMDDOS PASITARIMAI
Bermūdon suvažiavo pasitarti Ameri

kos ir Didž. Britanijos valstybių galvos.

SĄLYGA ARKIVYSKUPUI PALEISTI
Britai dar kartą stato sąlygą, kad dabar 

ištrėmime laikomasis arkivyskupas Maka
rios bus paleistas, jei jis sutiks pasmerkti 
Kipro saloje vykstantį terorizmą.

VOKIEČIŲ VILTYS MENKĖJA 
SUSIGRĄŽINTI DAUG BELAISVIŲ

Artėjant aiškesnėms deryboms tarp Sov. 
Sąjungos ir Vak. Vokietijos dėl vokiečių 
belaisvių grąžinimo, vis labiau aiškėja,

SUNKIAUSI VYRIŠKI DARBAI
Pernai lankęsi Sov. Sąjungoje britų ka

syklų darbininkų vadovai dabar paskelbė 
savo kelionės įspūdžius, kuriuose ypač pa
brėžiama. kad ten moterys priverstos at
likti sunkiausius vyriškus darbus, net dirb 
ti kasyklose.

SNIEGAS AMERIKOJE
Kai kuriose Amerikos vietose prikrito 

daug sniego. Kai kur dėl to buvo parai ar 
kitai atskirti nuo pasaulio labiau atstu 
esantieji miestai.

VĖŽYS TIKRAI PAVOJINGAS 
RŪKYTOJAMS

Amerikoje staiga krito tabako bendro
vių akcijų vertė, kai spauda paskelbė, kad 
moksliškai įrodyta, jog tabakas, ypač ci
garečių forma, yra kenksmingas sveika
tai. Šitokių išvadų priėjo Visconsino uni
versiteto prof. Frank Strong su savo bend 
dradarbiais-tyrinėtojais. Jie priėjo išva
dos, kad pavojus plaučių vėžiui gauti nuo 
penkių iki penkiolikos kartų yra didesnis 
cigarečių rūkytojams už nerūkančiuosius; 
nemaža reikšmės čia turi ir sunaudojamų
jų rūkalų kiekis.

Tie tyrinėtojai tvirtina, kad vienas iš 
10 mirs plaučių vėžiu iš tų, kurie surūko 
kasdien daugiau kaip 2 pokelius cigare
čių, o iš nerūkančiųjų tik vienas iš 275.

I PASAULYJE 1
— Netoli Reimso būrys šernų užplūdo 

geležinkelio liniją, ir dėl to turėjo sustoti 
traukinys. Tris suvažinėtus šernus gele
žinkeliečiai paėmė ir nuvežė į Sezanės 
miesto ligoninės virtuvę.

— Nuo kovo 4 d. įvedamas helikopterių 
susisiekimas tarp Briuselio ir Paryžiaus. 
Kelionė truks 45 min.

— Vengrijoje mokyklose pirmoji kalba 
yra rusų, saugumo policija vadinama did
vyriais.

— Londono ligoninėje padaryta sėk
minga operacija 15 mėnesių amžiaus ber
niukui, kuris gimė apversta širdim.

— Jordanas išleidžia specialius pašto 
ženklus paminėti britų kariuomenės pasi
traukimo progai.

— Japonijoje, Tokio mieste, šarvuočiai 
ir daugiau kaip 2.000 policininkų buvo 
iškviesti išsklaidyti 6.000 darbininkų, ku
rie, reikalaudami didesnių atlyginimų, lai 
kė savo žinioje darbovietes.

— Sekanti sporto olimpijada numatoma 
Romoje 1960 m. rugpiūčio 25 d. — rug
sėjo 11 d.

— Niujorko teismas nubaudė du gangs 
terius, kurie sieros rūkštinii apiplikino 
apie gangsterizmą rašiusį žurnalistą.

— Švedijoje pakeliamos butų kainos.
— Italija turi 68 televizijos siųstuvus.
— Amerikietiškųjų filmų artistą James 

Stewartą, turintį karo aviacijos atsargos 
pulkininko laipsnį, prez. Eisenhoweris pa
kelia į brigados generolus.

— Japonijos kalnų policija išgelbėjo 19 
asmenų, kuriuos, besimėgaujančius ski 
sportu, užklupo sniego audra.

— Adelaidėje, Australijoje, po 71 saus
ros dienų pirmą kartą palijo.

— Sov. Sąjungos kp. prezidiumo įsaku 
klaipėdietė rašytoja lieva Simonaitytė 60 
m. sukakties proga už „nuopelnus vystant 
tarybinę literatūrą“ apdovanota „Darbo 
raud. vėliavos ordinu“. 1957.1.23 ta proga 
Kaune respublikinėj bibliotekoj buvo ati
daryta jos darbų paroda. Buvo išstatyti 
„Aukštųjų Šimonių likimo“ 4 pirmieji lei
dimai, „Pavasario Audroje", romano „Vi
lius Karalius“ ir kiti leidiniai. Ji dar yra 
parašiusi „Be tėvo“, „Pikčiurnienė“ ir kt. 
Pirmąjį jos eilėraštį išspausdino dar 1914 
m. „Tilžės Keleivis“. Visoj eilėj savo vei
kalų I. Simonaitytė ypač griežtai puola vi
sokius vokietininkus, nacius ir vokiškuo
sius kolonizatorius, skriaudusius lietu
vius.

(E)
— I Sov. Sąjungos dailės kūrinių paro

dą Maskvoje numatyta pasiųsti 99 kūri
nius iš Lietuvos. Jie specialiu transportu 
jau išvežti į Maskvą.

1
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DĖL MUITU

IR DĖL GIMNAZIJOS
DIDĖJA LAISVĖ VAŽINĖTI EUROPOJE. 

GIMNAZIJA SKURSTA.
TEN DAR REIKIA PLATESNIŲ PAŽIŪRŲ.

Rašo: M. BAJORINAS

Prof. Dr. A. Ruksa - naujasis 
Vasario 16 D. g-jos direktorius

//Z

Šiame krašte mes dar tik laikraščiuo
se skaitome apie Vakarų Europos ekono
minę sąjungą, apie muitų ir pasų panai
kinimą, bet nieko praktiška dar nemato
me ir nejaučiame. Grįžtant iš užsienio, po 
licija labai atidžiai patikrina pasus, o mui 
tininkai skrupulingai išegzaniinuoja kiek
vieną keleivį ir kartais patikrina jo baga
žą. Net išvažiuojant iš Anglijos reikia bi
jotis muitininkų, nes negalima išsivežti 
daugiau pinigų, negu yra įstatymu nusta
tyta.

Tik persikėlęs per kanalą pajunti Euro
pos ekonominę sąjungą realybėje. Perva
žiavus sieną, policija pasiteirauja, ar visi 
keleiviai turi pasus ir kartais jų visai ne
žiūri. Muitininkas, įkišęs galvą į vagoną, 
paklausia, ar kas turi ką. apmuituoti, bet, 
nelaukęs atsakymo iš keleivių, palinki ge
ros kelionės ir išnyksta. Apie pinigus nie
kas ir neužsimena. Gaunamas įspūdis, kad 
tie visi pareigūnai tik dėl formos eina sa
vo pareigas, bet iš tikrųjų jie jau yra ne
reikalingi.

Tokį vaizdą susidariau pervažiavęs Olan 
diją ir aplankęs neseniai Vokietiją. Pana
šią kelionę esu jau atlikęs kelis sykius ir 
anksčiau, vėliausioji jų — pereitų metų 
rudenį, bet to laisvumo keliavimę anks
čiau nepastebėjau. Anksčiau ir policija 
su pasais buvo atidesnė, ir muitininkai 
buvo griežtesni, ir dėl pinigų pasiteirauda 
vo. Pasikeitimas yra aiškus ir tikrai džiu 
ginantis. Atrodo, kad Vakarų Europos Są
junga tikrai gali tapti realybė, bent tarp 
kontinento valstybių. (Anglija galės tik pa 
laipsniui prisidėti). Ekonominė sąjunga 
yra galima dėl to, kad tarpvalstybiniai su 
varžymai, muitai ir k. pasidarė beveik ne 
reikalingi. Aš čia, žinoma, kalbu tik apie 
laisvąsias Europos valstybes, išskyrus Is
paniją ir Portugaliją, kurios neįeina į Va
karų Europos Sąjungą ir kuriose sąlygos 
yra skirtingos. Maža tėra prekių, kurios 
būtų pigios vienoj valstybėj ir brangios 
kitoj, ir dėl to kontrabandai dirvos be
veik nėra. Pavyzdžiui, kam „šmugeliuoti“ 
laikrodžius iš Šveicarijos į Vokietiją, ka
da tie patys laikrodžiai Vokietijoj yra dar 
net pigesni? Panašiai yra ir su kitomis 
prekėmis, ir dėl to muitų sienos pasidaro 
savaime nereikalingos. Nereikalingi yra ir 
pinigų išvežimo ar įvežimo suvaržymai, 
nes nė vienai iš aukščiau paminėtųjų vals 
tybių dėl to negresia infliacijos pavojus. 
Užsienio prekybos balansai natūraliai iš
silygina ir be pinigų pervedimo suvaržy
mų.

Kalbant bendrinėmis sąvokomis, visuo
met yra pavojus nuklysti nuo tiesos deta
lėse. Nenorėčiau dėl to tvirtinti, kad kiek
vienoj valstybėj sąlygos yra tokios idea

lios ekonominei sąjungai. Yra ir silpnes
nių narių. Savo išvedžiojimus parėmiau 
daugiausia Vokietijos pavyzdžiu. Ir tikrai 
atrodo, kad nėra prekės, kuri apsimokėtų 
kontrabanda vežtis į Vokietiją (gal išsky
rus kavą). Eksportas sparčiai didėja, mar
kė yra tvirta. Žmonės turi darbo, gerai už
dirba ir gerai gyvena. Gal tas geras gyve
nimas ir yra kiek perdėtas mūsų akimis 
žiūrint, nes „geras gyvenimas“ gali ne tą 
patį reikšti anglams ir vokiečiams, atsi
žvelgiant į skirtingas gyvenimo sąlygas 
karo metu ir po karo. Bet ir tokią prielai
dą padarius, negalima užginčyti, kad gy
venimo standartas Vokietijoj yra aukš
tas ir jis sparčiai kyla. Kodėl taip yra? 
Kaip galėjo atsitikti, kad karą pralaimė
jusi valstybė, jei dar neprisivijo, tai bai
gia prisivyti karą laimėjusias valstybes. 
Aš manyčiau, kad tam yra trys priežastys. 
Vokietija, išnaudodama savo varžybinę 
poziciją tarp Rusijos ir Vakarų, gavo daug 
paramos iš Amerikos, nes Vakarai norėjo 
parodyti, kad Vakaruose žmonės geriau 
gyvena negu Rytuose. Antra priežastis yra 
pačių vokiečių darbštumas, ir trečia — ne 
turėjimas išlaidų apsiginklavimui. Neste
bėtina, kad vokiečiai ir dabar labai neno
riai pradeda ginkluotis, nes tai gali atsi
liepti į jų gyvenimo standartą.

Po šių kelių pastabų jau randu reikalin 
ga patikslinti skaitytojus, kad šiuo straips 
niu nesiekiu aprašyti Europos ekonominę 
sąjungą ar Vokietijos gerbūvį, bet tik pra 
bėgom pasidalyti vienu kitu įspūdžiu iš 
savo paskutiniosios kelionės į Vokietiją. 
Tų įspūdžių, žinoma, daugiausia susida
riau iš kontaktų su lietuviais, lietuviški 
reikalai buvo mano kelionės tikslas, ir 
apie tuos reikalus aš čia turėčiau ir ra
šyti. Tik nepasakyčiau, kad čiė iš viso 
norėčiau apie tai rašyti: tą mano nenorą 
rašyti apie Vokietijos lietuvius skaityto
jai geriau įvertins, prisiminę, kokių pro
testų susilaukė „Liūdna ir miela Vasario 
16-tos Gimnazijoje“ autorius. Pats auto
rius prisipažino, kad jis po to straipsnio 
pasidarė visai ne „mielas“ Gimnazijoje, o 
kodėl? Ar dėl to, kad mes nesuprantame 
jumoro, ar dėl to, kad mes praradome vie 
ną iš geriausių savybių — mokėjimą pa
sijuokti iš savęs? Tas straipsnis gi buvo 
puikus. Jis nupelnė Gimnazijai daugiau 
simpatijų,negu visi tie mūsų skelbiamieji 
oficialūs ir graudinantieji atsišaukimai.

O vis dėlto rašyti apie Vokietijos lietu
vius ir nieko neparašyti apie Gimnaziją 
reikštų tą patį, ką būti Romoje ir nema
tyti Popiežiaus. Gimnazijoje gi tikrai yra 
„liūdna ir miela“. Miela matyti tremtyje 

(Nukelta į 4 psl.)

Vokietijos Krašto Valdyba š.m. kovo 3 
d. posėdyje paskyrė prof. Dr. Antaną Ruk 
šą Vasario 16 d. gimnazijos direktoriumi. 
Šia proga malonius skaitytojus norėtume 
supažindinti su naujojo direktoriaus gy
venimu ir darbais.

Antanas Rukša gimė 1900 m. birželio 
16 d. Ukmergės apskrityje. Viduriniuosius 
mokslus ėjo dar caro mokyklose: Ukmer
gės ir Rževo ginmnazijose. Brandos ates
tatą įsigijo 1923 m. Panevėžio valstybinė
je gimnazijoje.

Grįžęs iš Rusijos, kaip ir dauguma jau
nų patriotų, A. Rukša stoja kariuomenėn 
savanoriu ir dalyvauja kovose dėl Lietu
vos Nepriklausomybės. 1919 m. jis baigė 
karo mokyklą. Grįžęs iš laisvės kovų, jis 
ilgą laiką buvo L. Šaulių Sąjungos Kauno 
Rinktinės vadu ir „Kardo“ redakcijos 
sekretoriumi.

1923 m. atleistas iš kariuomenės aukš
tajam mokslui eiti. Nuo 1923 m. iki 1926 
m. jis studijavo Humanitarinių Mokslų 
fakultete klasikinę filosofiją, -Teisių fa
kultete ekonomiją ir vėl Humanitarinių 
Mokslų fakultete pedagogiką, filosofiją ir 
istoriją. 1926-1933 m. jis buvo Panevėžio 
valstybinės gimnazijos mokytojas ir kartu 
studijavo klasikinę filosofiją. 1933 m. bai
gė Lietuvos Vytauto Didžiojo universitetą 
ir tais pat metais išvyko į Vieną klasiki
nių studijų gilinti. Čia jis 1936 m. įsigijo 
phil. daktaro laipsnį.

1936-1940m. jis buvo Švietimo Minister! 
jos paskirtas Kauno III valstybinės gimna 
zijos direktorium. Tai buvo vienintelė kla 
sikinė gimnazija Lietuvoje. Bolševikai, 
okupavę Lietuvą, tuoj iš šių pareigų jį at 
leido. Dr. A. Rukša yra dirbęs, kaip mo
kytojas, vokiečių gimnazijose: Breslau ir 
Koburg. Nuo 1954 m. jis yra Vasario 16 d. 
g-jos lotynų kalbos mokytojas. Jis puikiai 
pažįsta gimnazijos darbo sąlygas ir moki
nius.

1938 m., prof. Dr. Brenderiui mirus, Dr. 
A. Rukša buvo pakviestas į LVD univer
sitetą iš pradžių lektoriaus titulu, vėliau 
1940 m. Vilniaus universiteto Hum. M. 
fakulteto Tarybai nostrifikavus Vienoje

įgytą dr. phil. laipsnį, vyr. asistento, vyr. 
dėstytojo ir .pagaliau .docento titulu. Vil
niaus u-te jis profesoriavo iki 1944 m. 
1946 m. jis buvo pakviestas I Pabaltijo 
u-tą Hamburge ir Pinneberge profesoriaus 
titulu klasikinės katedros vedėju.

Taigi, Dr. A. Rukša, daugiau kaip per 
30 m. yra varęs plačią pedagoginę ir pro- 
fesorinę-mokslinę vagą. Jis yra išugdęs 
daug mokinių ir studentų. Dideliu taktu, 
humaniškumu, sokratišku kuklumu jis pa 
traukia savo mokinius ir juos ugdo teigia 
ma moksline linkme.

Dr. A. Rukša yra ne tik mokytojas, bet 
ir mokslininkas, literatas. Jis yra para
šęs platesnę studiją iš klasikinės filologi
jos srities: „Klasicizmo reikšmė mūsų kul 
turai“. 1938 m. jis Krokuvos bibliotekose 
surinko medžiagą apie naujųjų laikų lo
tynų poetą jėzuitą Sarbievijų. Jis yra pa
rašęs studiją „Diarium Societatis Jesu ir 
lietuvių kalba Vilniuje 1709-1723 m.“.

1939 m. jis išleido savo lotyniškai ra
šytą disertaciją apie vulgarinę Šv. Rašto 
Apaštalų laiškų kalbą. Tais pat metais 
Švietimo ministerija išleido A. Rukšos iš 
originalo verstas tris Sofoklio tragedijas 
su plačiu įvadu apie Sofoklį ir graikų tra 
gėdiją.

Dar N. Lietuvoje A. Rukša susidomėjo 
Vergilijumi. 1945 m. jis ėmė versti Ver
gilijaus „Eneidę“, kurią 1953 m. baigė. Šio 
vertimo atskiras ištraukas yra paskelbęs 
„Minties“, „žingsnių“ žurnaluose, „Žibu
riuose“, „Laisvojoje Lietuvoje“ ir kitur. 
Tai kapitalinis darbas, kuris prilygsta Ra
lio „Odisėjos“ vertimams, tik šį pralen
kia hegzametro grynumu ir kalbos grožiu.

Dr. A. Rukša didelę duoklę yra atida
vęs Liet. Enciklopedijai, kur jis gausiai ir 
kruopščiai pateikia medžiagos iš klasiki
nės filologijos.

Taigi, Vasario 16 d. gimnazija susilaukė 
gero pedagogo ir mokslininko. Tikimės, 
‘snrjoįBJistuTtupe ji siusaSojųau snq srf peiĮ 
nes ir šioje srityje turi pakankamai paty
rimo, kaip buvęs ilgametis direktorius.

M. S.

xJEKMADIENIO 
iizčiAiZ

NIDOS KNYGŲ 
KLUBAS

KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ BAIGTA
Nidos Knygų Klubo leidžiamasis F. Ti

mmermans romanas „Kaimietiškoji psal
mė“ jau baigta spausdinti ir atiduodama 
knygrišyklon.

SNIEGO PLATUMOS
Kaip „Lietuvių Dienos“ skelbia, tarp 

labiausiai skaitomųjų praeitais metais iš
leistųjų lietuviškųjų knygų viena išskirti
nųjų vietų tenka A. Baranausko „Snie
go platumoms“, Nidos Knygų Klubo išleis 
tajam apysakų rinkiniui.

„AUŠROS“ LEIDYKLOS PLANAI
Vokietijoje steigiama nauja knygų „Auš 

ros“ leidykla. Ši leidykla šiemet numato 
išleisti Stasio Butkaus atsiminimus „Vy
rai Gedimino kalne“ ir V. C. Gheorghiu 
„25-tąją Valandą“, pagarsėjusį romaną iš 
koncentracijų lagerių ir stovyklų gyveni
mo. „Aušros“ adr.: 13b/ Memmingen, Post 
fach 201, W. Germany.

V. MYKOLAIČIO-PUTINO ROMANAS
J. Karvelis Amerikoje ruošiasi trim to

mais perspausdinti Lietuvoje išleistąjį V. 
Mykolaičio-Putino romaną „Sukilėlis“, K.

Borutos pasakų rinkinį „Dangus griūva“ 
ir Pr. Mašioto apsakymėlius „Ir aš ma
žas buvau“, o taip pat lietuviškų valgių 
knygą, kadaise sudarytą Dotnuvoje dės
čiusiųjų virimą.

VINCO KRĖVĖS VARDO 
LITERATŪRINEI PREMIJAI, 

kurią Lietuvių Akademinis Sambūris Mon 
trealyje numato įteikti š. m. gegužės mėn. 
už 1955-56 išleistą lietuvių grožinės lite
ratūros veikalą, skirti sudaryta sekanti 
jury komisja: Birutė Pūkelevičiūtė (Lie 
tuvių Rašytojų Draugijos atstovė), Jonas 
Kardelis (Kanados Lietuvių Bendruome
nės Montrealio apylinkės atstovas), Dr. 
Henrikas Nagys, Birutė Ciplijauskaitė, 
Kazys Veselka (Lietuvių Akademinio 
Sambūrio nariai).
Liet. Akademinis Sambūris Montreaiyje

H. BLAZO STRAIPSNIS ŽALIOJO 
INTERNACIONALO BIULETENYJE 
„International Peasant Union“, Žaliojo 

Internacionalo biuletenis, 1956 m. lapkri
čio—gruodžio — 1957 m.' sausio mėn. nu
meryje išspausdino Henriko Blazo straips 
nį „Komunistinės inkvizicijos ekonomi
ka“.

Istorinis dokumentas
Šv. Tėvas PIJUS XII kovo 19 d. išleido 

istorinės reikšmės dokumentą — naujus 
palengvinimus dėl eucharistinio pasninko. 
Šis dokumentas paskelbtas Vatikano dien
raštyje pereitą šeštadienį — kovo 23 d. 
ir visoje Bažnyčioje teisiškai, be jokio 
delsimo, įsigalioja beveik tuojau pat —• 
Švenč. Marijos Apreiškimo, šventėje —• 
kovo 25 d. Tai yra naujas Popiežiaus tė
viškas rūpestis dėl tikinčiųjų greitesnės 
dvasinės pažangos, kuriant Geresnį Pa
saulį. Kad visi tikintieji galėtų dar daž
niau priimti Šv. Komuniją ir dalyvauti 
Šv. Mišiose, tuo savyje sustiprindami Die 
vo malonės veikimą, kad galėtų su Dievo 
palaima dar sėkmingiau kovoti kietą gyve 
nimo kovą ir būti tikrais ir sąmoninges- 
niais Kristaus dieviškumo liudininkais. 
Popiežius nustato:

1. Vietos vyskupai gali leisti laikyti šv. 
Mišias popietinėmis valandomis kiekvieną 
darbo dieną, jei to žymus tikinčiųjų skai
čius prašytų dėl dvasinės gerovės.

Kunigai prieš Mišias, o tikintieji prieš 
Šv. Komuniją turi užlaikyti 3 vai. pasnin
ką nuo maisto ir 1 vai. nuo bealkoholinių 
gėrimų, nežiūrint, ar tai būtų priešpiet, 
ar popiet. Vanduo pasninko nelaužo. Tai 
turi būti užlaikoma ir tada, kada Šv. Mi
šios laikomos ar einama prie Šv. Komuni 
jos vidurnaktį.

3. Ligoniai, nors ir negulėtų lovoje, ne
alkoholinius gėrimus ir tikrus vaistus, 
skystus ar tabletes, gali priimti nežiūrint 
jokio laiko apribojimo. Popiežius visus 
gyvai ragina, kas gali, džlaikyti senąjį eu
charistinį pasninką. Kas naudosis šiais 
naujaisiais palengvinimais, teparodo krikš 
čioniškojo gyvenimo šviesių pavyzdžių, 
ypačiai atgaila ir artimo meilės darbais.

Šį Popiežiaus dokumentą komentuoda
mas bei aiškindamas Kardinolas Alfredas 
Ottaviani sako ,kad šiuo istorinės reikš
mės dokumentu Šv. Tėvas eucharistinį 
pasninką jau visiškai pritaikė mūsų mo
derniųjų laikų reikalavimams. Dabar 
prieš Šv. Komuniją pakanka nuo maisto 
susilaikyti tik 3 vai., nežiūrint, ar tai bus 
rytas, vidudienis ar vakaras, nežiūrint, 
kiek toli ar arti reikėtų eiti į bažnyčią, 
ar kas sunkiai, ar lengvai dirba. Ir tai jau 
nebėra pareigos dėl to prašyti išpažinčių 
klausytoją leidimo. Kiekvienas, kas tik 
nori — gali pasinaudoti šiais palengvini
mais. Vanduo, ar tai butų mineralinis, ar 
gazuotas, visai nelaužo pasninko. Tad 
nauja energija, skaidrindami Dievo malo
nėmis savo asmenybes, už greitesnį Kris
taus Karalystės įsigalėjimą!

P. Dauknys, MIC

REKOLEKCIJOS:
MANCHESTERIS — Rekolekcijos balan

džio 6 ir 7 d. Balandžio 6 d. St. Chad's 
bažn. (Cheetham Hill Rd.) pamokslas 
ir išpažintis 4.30 vai. Balandžio 7 d. pa
maldos Notre Dame seselių vienuolyne 
10.30 vai. Išpažintis prieš pamaldas. Re
kolekcijas ves kun. J. Kuzmickis.

PAIEŠKOJIMAI:
VAITAITIS Martynas, kilęs iš Svidžių 

k., N. Radviliškio valse., Biržų apskr., ir 
SMELSTORIUS Algirdas, kilęs iš Pane
vėžio, gimęs 1924 m., prašomi rašyti šiuo 
adresu: 24, Carlisle Place, Bradford 8, 
Yorks,' England.

EVELINA
JAMES JOYCE

Ji sėdėjo prie lango ir žiūrėjo, kaip va
karas užplūsta gatvę. Galvą ji laikė atrė
musi į užuolaidą, ir jos nosis buvo pilna 
dulkėtų užuolaidų medžiagos kvapo. Ji 
buvo pavargusi.

Praėjo keletas žmonių. Praėjo grįžtąs 
namo vyras iš to paskutiniojo namo; ji 
girdėjo jo žingsnių kaukšėjimą į šaligat
vio cementą, o paskui jis nučerškėjo šlako 
pabarstytu taku į tuos naujuosius raudo
nus namus. Kadaise ten buvo laukas, ir 
tada jie, vaikai, būdavo, paprastai eina 
ten kas vakaras pažaisti. Vėliau žmogus 
iš Belfasto nupirko tą lauką ir pristatė 
namų — ne tokių, kaip jų tie rudieji na
miūkščiai, bet šviesių plytų namų su ži
bančiais stogais. Tos gatvelės vaikai pa
prastai visi susirinkdavo į tą lauką pa
žaisti — Devinų, Wateru, Dunų, mažasis 
Koegų raišys, ji, jos broliai ir seserys. Tik 
tai Ernestas niekada nežaisdavo: jis buvo 
jau perdaug didelis. Jos tėvas dažnai sa
vo juodojo erškėčio lazda išgainiodavo 
juos iš to lauko, bet paprastai mažasis 
Koegas, būdavo, suspėja sušnypšti ir su
šukti, kai tik užmato, kad tėvas ateina. 
Atrodo, kad anuomet jie buvo žymiai lai
mingesni. Dar jos tėvas nebuvo toks Uo
gas; o, be to, motina tebebuvo gyva. Daug 
jau laiko praėjo nuo tada; ji ir jos bro
liai ir seserys visi suaugę jau; motina mi
rusi. Tizis Dunas taip pat miręs, o Wate- 
riai išvažiavo atgal į Angliją. Viskas kei
čiasi. Dabar ir ji, kaip ir kiti, išeis, paliks 
namus.

Namai! Ji apmetė žvilgsniu kambarį, ap 
žiūrėdama visus tuos pažįstamus daiktus, 
kuriuos ji daug jau metų kas savaitė va
lydavo, vis stebėdavosi, iš kur, po galais, 
susirenka vis tų dulkių! Gal ji niekad jau 
nebematys tų įprastų daiktų, nuo kurių 
skirtis niekada nė nesapnavo. O per visus 
tuos metus ji niekad nesužinojo, kaip pa
vardė to kunigo, kurio pageltusi fotografi

ja kabojo sienoje ties sulūžusia harmoni
ja, šalia spalvoto atspaudo, vaizduojančio 
įžadus davusią palaimintąją Margaretą 
Mariją Alakokę. Jis buvo tėvo mokyklos 
dienų draugas. Kai tik kokiam nors sve
čiui rodydavo tą fotografiją, tai tėvas vi
sad mėgdavo prabėgom pasakyti:

— Dabar jis Melburne.
Ji buvo sutikusi išeiti, palikti namus. 

Ar tai išmintinga? Ji bandė pasverti kiek 
vieną klausimo pusę. Šiaip ar taip, namuo 
se ji turėjo pastogę ir valgį; čia buvo tie, 
kuriuos ji pažinojo visą savo gyvenimą. 
Žinoma, ji turėjo sunkiai dirbti tiek na
mie, tiek ir darbovietėje. Ką jie kalbės 
ten parduotuvėje, kai sužinos, kad ji pa
bėgo su tuo vaikinu? Gal sakys, kad ji 
kvailė, o jos vietą paskelbs ir užims. Pa
nelė Gavana būtų patenkinta. Ana visad 
aprekina ją, o ypač tada, kai žmonės gir
di. *

— Panele Hille, ar nematai, kad tos po
nios laukia?

— Būk žvalesnė, panele Hille, prašau.
Nedaug ji teišverktų ašarų, palikdama 

tą parduotuvę.
O naujuose jos namuose, tam tolimam 

nežinomam krašte, netaip būtų. Tada ji 
būtų ištekėjusi — ji, Evelina. Žmonės su 
ja pagarbiai elgtųsi. Su ja nesielgtų taip, 
kaip su jos motina. Net dabar, kai ji turi 
daugiau kaip devyniolika metų, jaučia tė
vo nuožmumo pavojų. Jai aišku, kad kaip 
tik dėl to bus įsivariusi širdies ligą. Kai 
jie augo, tai jis niekad nesielgė su ja taip, 
kaip su Hariu ir Ernestu, nes ji mergai
tė, bet vėliau pradėjo ir ją gąsdinti ir sa
kyti, kad jis sutvarkysiąs ją mirusios mo
tinos vardan. O dabar nebėra net, kas gi
na ją. Ernestas mirė, o Haris, vertęsis baž
nyčių dažymu, beveik visad būdavo kaž
kur provincijoje. Be to, šeštadienių vaka
rais vykstąs tas nuolatinis ginčas dėl pini 
gų neapsakomai vargina ją. Visad ji ati
duoda neliestą savo atlyginimą — septy
nis šilingus, — ir Haris atsiųsdavo, kiek 
galėdavo, bet bėda prasidėdavo, kai reikė 
davo iš tėvo gauti pinigų. Jis sakė, kad ji 
veltui dreikianti pinigus, kad ji neturinti 
galvos, kad jis neįeisiąs jai sunkiai jos pa

čios uždirbtų pinigų išmėtyti gatvėje ir 
dar daugiau, nes šeštadienio vakare jis 
paprastai būdavo itin blogai nusiteikęs. 
Galų gale jis duodavo jai pinigų ir paklaus 
davo, ar ji žada pirkti ką sekmadienio pie 
turns virti. Tada ji turėdavo kiek galėda
ma greičiau bėgti ir apsipirkti, rankoje 
stipriai spausdama juodą odinę savo pini
ginę, kai minioje skynėsi alkūnėmis sau 
kelią, o grįžti namo turėdavo vėlai, apsi
krovusi maisto pirkinių našta. Sunkus jai 
buvo darbas tvarkyti namus ir žiūrėti, 
kad jos priežiūrai paliktieji du mažesnieji 
vaikai tvarkingai eitų į mokyklą ir tvar
kingai būtų pavalgydinami. Sunkus buvo 
darbas — sunkus gyvenimas, bet dabar, 
kai ji ruošėsi palikti, tas gyvenimas jai 
visiškai nebeatrodė toks nepakeliamas.

Su Franku ji patirs kitokio gyvenimo. 
Frankas labai malonus, vyriškas atvirašir 
dis. Naktį išplaukiančiu laivu ji ruošiasi 
su juo bėgti, už jo ištekėti ir gyventi Bu 
enos Airėse, nes ji ten turi jos laukiančius 
namus. Kaip puikiai ji atsimena tą_ pirmą
jį kartą, kai pamatė jį: jis turėjo kamba
rį ten pagrindinės gatvės tuose ten namuo 
se, į kuriuos ji, būdavo, užeina. Rodos, tik 
kelios savaitės tepraėjo. Stovėjo jis prie 
vartų, smailą savo kepurę atsmaukęs ant 
pakaušio, o plaukai užkritę ant bronzinio 
veido. Paskui jie susipažino. Jis kiekvieną 
vakarą laukdavo jos prie parduotuvės ir 
lankydavo ją namie. Nuvedė ją pasižiūrė
ti „Bohemiškosios merginos“, ir ji. sėdėda 
ma su juo neįprastoje teatre vietoje, jau
tėsi išdidi. Jis be galo mėgo muziką ir 
šiek tiek padainuodavo. Žmonės suprato, 
kad jis mergina ją, o kai jis dainuodavo 
apie mergaitę, kuri myli jūrininką, tai ji 
visada jausdavosi maloniai sumišusi. Juo 
kaudams jis vadindavo ją Pupyte. Pačioj 
pradžioj ją jaudino tai, kad ji turi vaiki
ną, o ilgainiui pradėjo pamėgti jį. Jis pri
pasakojo jai apie tolimus kraštus. Pradė
jo jis dirbti Atlanto į Kanadą plaukiojan
čiame garlaivyje denio patarnautoju su 
svaru mėnesinio atlyginimo. Jis išpasako
jo jai vardus visų laivų, kuriuose buvo, 
ir pavadinimus įvairių pareigų, kurias ten 
ėjo. Jis buvo plaukęs Magelano sąsiauriu 

ir papasakojo jai apie baisiuosius patago- 
niečius. Kaip jis pasakojo, Buenos Airėse 
pastoviai įsikūrė jau ir sugrįžo į senąją 
savo tėvynę paatostogauti. Žinoma, visą 
reikalą sužinojo jos tėvas ir uždraudė jai 
net kalbėti su juo.

— Aš pažįstu jūrininkus, — sakė jis.
Vieną dieną jis susikirto su Franku, ir 

po to ji turėjo su savo mylimuoju jau 
slaptai susitikinėti.

Vakaras gatvėje gilėjo. Ant jos kelių 
gulėjusių tų dviejų laiškų baltumas buvo 
vis mažiau hematomas. Vienas buvo Ha
riui, kitas tėvui. Jos numylėtinis buvo Er
nestas, bet ji mėgo ir Harį. Tėvas, ji paste 
bėjo, pastaruoju metu vis labiau seno; 
jis pasiges jos. Kartais jis būdavo ir la
bai geras. Neseniai dar, kai ji vieną die
ną sirgo, jis paskaitė jai pasakojimą apie 
vaiduoklius ir ant ugnies pakepino jai 
duonos. Kitą kartą, kai dar motina tebebu 
vo gyva, visi jie buvo išėję į Howtho kal
vas paiškylauti. Ji atsimena, kaip tėvas 
užsidėdavo motinos kepuraitę, kad vaikai 
turėtų juoko.

Artėjo laikas eiti, o ji vis tebesėdėjo 
prie lango, atrėmusi į lango užuolaidas 
galvą ir vis įtraukdama tą dulkėtos me
džiagos kvapą. Ji girdėjo gatvelėje kaž
kur toli vargonėliais grojant. Ji žinojo, 
kas per nuotaika. Keista, kad šitaip atsi
tinka kaip tik šį vakarą, tartum priminti 
jai pažadą motinai, jos pažadą išlaikyti 
krūvoj namus tiek ilgai, kiek tik ji galės. 
Ji atsimena paskutinį savo sergančios mo
tinos vakarą; ji tada taip pat buvo užda
ram tamsiam kambary anapus priemenės 
ir girdėjo iš lauko atplaukiančias gūdžias 
itališkas nuotaikas. Vargonėlių grojikas 
buvo paprašytas pasišalinti, ir jam buvo 
duotas šešiapenis. Ji atsimena, kaip tėvas 
įpuolė į ligonės kambarį ir tarė:

— Prakeikti italai! Ateina šičia!
Ji apmąsto pasigailėjimo vertą savo mo 

tinos gyvenimą, greitai permesdama min
timis tą trumpą jos buvimo laikotarpį — 
tą nuolatinio pasiaukojimo pilną gyveni
mą, pasibaigusį beprotyste. Ji sudreba, 
kai vėl išgirsta savo motinos balsą, tvir
tai ir kvailai reikalaujantį ir sakantį:

— Derevaun Seraun! Derevaun Seraun!
Staigaus išgąsčio pastūmėta, ji atsisto

jo. Bėgti! Ji turi bėgti. Frankas išgelbės 
ją. Jis duos jai gyvenimą, o gal ir meilę. 
O ji norėjo gyventi. Kodėl ji turi būti ne
laiminga? Ji turi teisę į laimę. Frankas 
paims ją į savo rankas, apglobs ją savo 
rankomis. Jis išgelbės ją.

Ji stovėjo tarp siūbuojančios minios 
North Wall stotyje. Jis laikė jos ranką, ir 
ji žinojo, kad jis kalba jai, sako ir sako 
kažką apie važiavimą. Stotis buvo pilna 
rudus ryšulius persikabinusių kareivių. 
Pro plačias padonginio duris ji užmatė 
apskritais langeliais juodą laivo masę, 
stūksančią prie krantinės. Ji nieko neatsa
kė. Ji juto, kad skruostai blykšta ir šąla, ' 
ir, visos painiavos nualinta, meldė Dievą 
pakreipti ją tinkama linkme, parodyti, kur 
jos pareiga. Laivas ilgai ir gedulingai nu- 
sibaubė migloje. Jei ji eis, tai rytoj jau 
bus su Franku jūroje, beplaukianti į Bu
enos Aires. Jų kelionė apmokėta. Ar po to, 
kai jis tiek jau padarė, ar po visa to ji ga
li dar atsimesti? Tas kankinimasis sukėlė 
jai šleikštulį, ir ji tik krutino lūpas, tyliai 
ir karštai melsdamasi.

Varpaš1 nuskambėjo jai per širdį. Ji 
jautė — jis laiko jos ranką:

— Eime!
Visos pasaulio jūros siautėjo apie jos 

širdį. Jis traukia ją į tas jūras: jis ten pa
skandins ją. Abiem rankom ji įsitvėrė ge
ležinės karties.

— Eime!
Ne! Ne! Ne! Neįmanoma. Jos rankos vi

su įnirtimu griebėsi geležinės karties. Jū
roms ji pasiuntė savo kančios šauksmą.

— Evelina! Eve!
Jis nuskubėjo už užtvaros ir šaukė, kad 

ji eitų. Jį ragino eiti, o jis dar tebešaukė 
ją. Išblyškusį ir kenčiantį savo veidą ji 
atsuko į jį, lyg bejėgis gyvulys. Akys ne
rodė jam jokio ženklo, nei meilės, nei su
die nelinkėjo, nei .rodos, neatpažino jo.

Išvertė K. Barėnas
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LIETUVIŲ NAMŲ BV. V-BOS POSĖDIS

Pereitą pirmadienį įvyko Lietuvių Na
mų B-vės Valdybos posėdis, kuriame daly
vavo visi direktoriai (M. Bajorinas, A. Žu
kauskas, V. Dargis, N. Mockus ir J. Ben
derius).

Valdyba susipažino su provizorine 1955- 
56 metų apyskaita, kuri rodo, kad vien L. 
Namai (įskaitant barą ir valgyklą) perei
tais metais davė 341 svarą nuostolio. To 
nuostolio išlyginimui nutarta pakelti nuo
mas kai kuriems kambariams.

Plačiau buvo išsikalbėta iš viso dėl L.N. 
B-vės pobūdžio. Ar Bendrovė savo veiklo
je turi vadovautis visuomeniniu-tautiniu, 
ar komerciniu pagrindu? Laikantis pirmo
jo nusistatymo, B-vei sunku siekti pelno, o 
akcininkai už tai kaltina valdybą. Jeigu 
vesti B-vę grynai komerciniais pagrindais, 
imti rinkos kainomis nuomą, imti nuomą 
už Sąjungos kambarį, nedaryti nuolaidų pa 
šalpos reikalingiems tautiečiams, tada gali 
ma būtų turėti gryno pelno, bet tada Lie
tuvių Namuose gali nebūti ar labai mažai 
būti lietuvių. Iki šiol buvo mėginta laiky
tis vidurio kelio tarp tų dviejų kraštutinu
mų. Nutarta šiuo reikalu atsiklausti akci
ninkų per ateinantį susirinkimą.

Taipgi nuspręsta surasti būdų, kurie leis 
tų galimai labiau suinteresuoti tarnauto
jus B-vės pasisekimu ir pelningumu.

Valdyba buvo vieningos nuomonės, kad, 
jeigu tai galima, ateityje tarnautojai netu
rėtų būti renkami į direktorius. Vieninte
lis apmokomas direktorius turi būti tik ve 
dejas (managing director), ir jis neturi ei
ti tarnautojo pareigų raštinėje, o tik vado
vauti ir prižiūrėti Bendrovės veiklą. Atpa 
laiduoti vedėjui nuo apsikrovimo raštinės 
darbu ir įgalinti raštinę sudarinėti mėnesi 
nes B-vės apyskaitas direktorių posė
džiams nutarta paimti raštinei dar vieną 
tarnautoją.

» Rotacijos tvarka šiais metais iš valdybos 
išeina A. Žukauskas, o taip pat, pagal įs
tatymą, naujausieji direktoriai, N. Mockus 
ir .J. Bendorius, turi būti perrenkami. Lai
kantis anksčiau minėto nusistatymo, kad 
tarnautojai nebūtų direktoriais, V. Dargis 
irgi pasitraukia iš valdybos. Tokiu būdu 
šiemet reikės išrinkti 4 naujus direktorius. 
Iš pasitraukiančiųjų direktorių J. Bendo
rius ir N. Mockus bus kandidatais perrin
kimui į direktorius.

Valdyba svarstė busimojo akcininkų su
sirinkimo dienotvarkę. Kadangi susirinki
mas bus tuo pačiu laiku, kaip ir DBLS su-' 
važiavimas, nutarta tartis su DBLS Valdy 
ba dėl laiko paskirstymo ir tvarkos. Bend
rovės valdyba pageidautų, kad neoficialio
ji lietuviškoji akcininkų susirinkimo dalis 

įvyktų šeštadienį, 5 vai. p.p., ir tęstųsi iki 
vakarienės. Tuo metu būtų padarytas pla
tesnis direkcijos pranešimas, išsamiai iš
diskutuota B-vės veikla ir nustatytos gai
rės ateičiai. Oficialioji, angliškoji susirin
kimo dalis įvyktų sekmadienį, ir tada bū
tų atlikti įstatymo reikalaujamieji forma
lumai ir rinkimai, šitoji dalis užtrūktų la 
bai trumpai. Lietuviškajai susirinkimo da
liai pirmininkaus N. Mockus, o angliškai ai
— M. Bajorinas.

Bendrovės Valdyba labai pageidautų, 
kad tiek akcininkai, tiek B-vės tarnauto
jai domėtųsi įvairiais sumanymais ir page 
rinimais, kurie stiprintų bendrovę. Nutar
ta ateityje naudingus sumanymus premi
juoti.

Posėdyje buvo taip pat apsvarstyti L. 
Sodybos reikalai ir padaryta tam tikrų nu 
tarimų.

M. Bajorinas

RŪPINTOJĖLIUI SODYBOJE
DBLS Dešimtmečio paminklinis tautinių 

ornamentų Kryžius-Rūpintojėlis bus Lie
tuvių Sodyboje! Pirmąsias aukas seka nau 
ji aukotojai. J. ir Z. Jankaičiai iš Škoti
jos, Selkirk, atsiuntė 6 šil. Pranas ir Bro
nė Voveriai iš Heathefield Farm Cottage
— abu po svarą. R. Gustaitis iš Windsor 
5 svarus. Antanas Briedis iš Londono — 1 
svarą. Antanas Rūsys iš Welwyn Garden 
City — 10 šil. Konstantinas Žeimys iš 
Bletchley — 1 svarą. Iš DBLS pirmasis 
atsiuntė Sheffieldo skyrius per savo pir
mininką J. Sirutį — 30 šil.

Visiems aukojusiems broliškas ačiū. 
Kiekviena auka, kad ir maža ji būtu 
mums yra labai brangi ir vertinga. Tai 
bus visų mūsų bendrai pastatytas Lietu
viškas Rūpintojėlis! Kas bus sekantys au
kotojai — Kryžiaus statytojai?

Fonde jau yra 14 sv. ir 16 šil.
Kun. P. Dauknys

DR. K. VALTERIS SERGA
DBLS Tarybos pirmininkas ir „Europos 

Lietuvio“ nuolatinis bendradarbis Dr. K. 
Valteris jau kuris laikas serga ir guli li
goninėje. Šiuo metu sveiksta po operacijos 
ir netrukus tikisi palikti ligonies lovą.

MŪSŲ SAVAITRAŠČIUI GERINTI
Siųsdamas „Europos Lietuviui“ savo 

prenumeratą, Kanadoje gyvenąs Vladas 
Mockus pridėjo dar pusantro svaro priedo 
mūsiškiam savaitraščiui gerinti. Lietuviš
kas ačiū!

PAIEŠKOJIMAI:
VARANIAUS Juozo, kilusio iš Švent

ežerio, Seinų apskr., paieško J. Karaliū
nas (187 Maple Ave., Hamilton, Ont. Ca
nada). Turima jam svarbių žinių.

Skautiškuoju Keliu
VASAROS STOVYKLA

Šių metų skautų-čių ir lietuviškojo jau
nimo vasaros stovykla įvyks nuo rugpjū
čio 3 d. iki rugpiūčio 11 d. Į stovyklą kvie 
čiami visi skautai ir skautės ir lietuviš
kasis jaunimas (ne skautai) nuo 10 iki 18 
metų amžiaus. Stovyklausime, kaip ir pra 
eitais metais, Lietuvių Sodyboje. Stovyk
linis mokestis, įskaitant maistą ir palapi
nių nuomą — 2 svarai ir 10 šilingų. Nega
lintieji susimokėti šio mokesčio ar galin
tieji tik dalį šio mokesčio susimokėti, re- 
gistruodamiesi apie tai pažymi savo laiš
ke. Kaip ir kiekvienais metas, bus pra
vesta rinkliava mūsų tautiečių tarpe vi
soj Anglijoj, ir nėra abejonės, kad dosnūs 
aukotojai įgalins visus neturtinguosius va
saros stovykloje dalyvauti.

Skaučių ir mergaičių stovyklai vado
vaus Rajono Vadeivė sktn. Danutė Fidle- 
rienė, o berniukų — Rajono Vadeiva psk. 
Jaras Alkis. Berniukų stovykloje bus at
skira, maža, tikrųjų skautų stovykla.

Registruojamės ir visokiomis savo finan 
sinėmis ir kitokiomis bėdomis kreipiamės 
į Anglijos Rajono Vadą skautn. K. Vait
kevičių, 21, Cobden Str., Derby.

PAREMKIME MŪSŲ JAMBORISTUS
Kaip jau visiems žinoma, šią vasarą 

įvyksta Anglijoj Jubiliejinė Tarptautinė 
skautų Jamborė ir Pasaulinė Skaučių Sto
vykla Skautybės Įkūrėjo Lordo Baden— 
Powellio 100-tajam gimtadieniui ir Skau
tybės 50 metų sukakčiai paminėti. Tiek 
Jamborėje, tiek Pasaulinėje Skaučių Sto
vykloje Lietuvai atstovaus mūsų broliai 
ir sesės. Sunku trumpai nusakyti tą di
džiulę naudą, kurią atneša mūsų skautų 
ir skaučių dalyvavimas tokiose Jamborė- 
se. Ten ne tik sustiprinami broliški ir se
seriški ryšiai, ne tik įgyjama Lietuvai nau 
jų draugų, bet ir ryškiai primenama pa
saulio jaunimui ta pasibaisėtina skriauda, 
padaryta mūsų Tėvynei Lietuvai.

Žinoma, toks mūsų reprezentantų daly
vavimas Jamborėje yra susietas ir su di
delėmis išlaidomis. Tiek Brolija, tiek Se
serija yra paskelbę rinkliavas visame lais 
vajame pasaulyje, kur tik gyvena lietu
viai. Tam yra įsteigtas Jamborės Fondas, 
kurio centras yra Kanadoje.

Anglijos Rajono Vadovybė širdingai 
kreipiasi į mielą lietuviškąją visuomene 
Anglijoj, prašydama savo aukomis parem 
ti tą kilnų mūsų brolių ir sesių žygį. Tik 
su Jūsų pagalba mūsų reprezentaciniai vie 
netai galės tinkamai atstovauti mūsų pa
vergtajam kraštui tame didžiuliame viso 
pasaulio jaunimo susibūrime. Skautai ir 

Skautės taip pat turi jausti savo pareigą, 
nors ir kukliomis aukomis, prisidėti prie 
šio reikalo. Visas aukas prašoma siųsti 
Jamborės Fondo Įgaliotiniui Anglijoje 
psktn. Juozui Bružinskui, 46, Springclif- 
fe, Bradford 8.

Sktn. K. Vaitkevičius

WOLVERHAMPTONAS
Nauja Valdyba

Wolverhamptono skyrius kovo 17 d. vi
suotiniame metiniame susirinkime nutarė 
ateinantiems metams palikti tą pačią val
dybą, tik su mažu pasikeitimu: atsistaty
dinusio skyriaus kasininko A. Ivanausko 
vieton paskirti valdybos narę Janiną Nar
butienę, o A. Ivanauską palikti valdybos 
nariu. Taigi dabar skyriaus valdybą su
daro: pirm. D. Narbutas, vicepirm. J. Ru
ginis, sekr. A. Adomaitis, kasinink. J. Nar 
butienė, narys A. Ivanauskas.

Revizijos komisija taip pat paliekama 
ta pati: A. Petkevičius ir J. Dromantienė.

Atstovu į suvažiavimą Londone išrink
tas aktyvus Sąjungos narys ir'Vilties S.K. 
kapitonas V. Kelmistraitis.

MANCHESTERIS
Bus rodomos spalvotos nuotraukos

Kovo 30 d., šeštadienį, 7 vai. vakare, 
Manchesterio Lietuvių Klubo patalpose V. 
Rudys rodys savo darytąsias natūralių 
spalvų nuotraukas (prožektorium ekrane).

Kas tuo domisi, prašomi atsilankyti.

VOKIETIJA
SVARBU „EUROPOS LIETUVIO“ IR 

NIDOS K.K. SKAITYTOJAMS 
VOKIETIJOJE

Pranešame visiems „Europos Lietuvio“ 
ir Nidos Knygų Klubo skaitytojams Vo
kietijoje, kad nuo kovo 1 d. mūsų atstovas 
Vokietijoje yra:

J. Medušauskas, Muenchen 8, Šekeli 
Strasse 12/3 rechts.

Dėl to prašome visus „Europos Lietu
vio“ ir Nidos Knygų Klubo reikalais Vo
kietijoje dabar kreiptis į mūsų naująjį 
atstovą.

Taip pat prašome nei „Europos Lietu
vio“, nei Nidos Knygų Klubo prenumera
tos pinigų nebesiųsti Vokietijos Krašto 
Valdybai, kaip buvo daroma iki šiol, o 
siųsti mūsų naujajam atstovui aukščiau 
minėtuoju adresu, kad būtų išvengta be
reikalingo darbo, išlaidų ir suvėlinimo.

Ta proga primename, kad yra daug skai 
tytojų, kurie dar nėra atsilyginę už laik
raštį ar knygas už pereitus metus, taip 
pat ne visi yra sumokėję už šiuos metus. 
Labai prašome kuo greičiau atsilyginti 
nes nesame pajėgūs siųsti laikraščio ar 
knygų skolon. Jei visi skaitytojai sąžinin

gai atsilygintų, tad butų galima laikraštį 
ir didinti ir gerinti.

„Europos Lietuvio“ prenumerata yra 
DM 24, — metams. Neįrišti Nidos knygų 
Klubo leidiniai po DM 2.40, įrišti po DM 
3.60.
„Europos Lietuvio“ ir NKK administracija

* * * >
Kard. A.G. Piazzos palaiminimas Vasario 
16-sios Gimnazijai ir visiems lietuviams 

Vokietijoje
Lietuvių Katalikų Sielovados Tvarkyto

jas Vokietijoje Tėv. Alfonsas Bernatonis 
gavo laišką iš J.E. Kard. A.G. Piazzos, ku
riame išreiškiama nuoširdi padėka už Sie
lovados Tarnybos persiųstą albumą, suda
rytąjį itn. K. Bendoraičio (8591 LSCo, 
Schwetzingen) iniciatyva, talpinantį nuo
traukas iš kardinolo vizito Vasario 16-sios 
Gimnazijoje 1956 m. rugp. 28 d. Savo 
laiške Jo Eminencija rašo: „Gyvai ir su 
didžiausiu malonumu dėkoju už dovaną, 
kuri man priminė vieną iš brangiausių ir 
labiausiai jaudinančių susitikimų mano 
kelionėje po Vokietiją... šį mano jausmų 
pareiškimą, sujungtą su gausiu palaimi
nimu, prašau perduoti gimnazijos vadovy
bei ir jos auklėtiniams, o taip pat ir vi
siems lietuviams Vokietijoje“.

BALFAS ŽADA PAGALBĄ 
IŠVYKSTANTIEMS

Kovo 7 d. kan. Dr. J.B. Končius emigra
cijos tebelaukiantiems pabaltiečiams trem 
tiniams yra paskelbęs šitokį atsišaukimą:

„Mieli lietuviai, latviai ir estai,
Bendrasis Amerikos Lietuvių šalpos 

Fondas, BALF — ULRA, gelbės ir toliau 
mūsų žmonėms, lygiai latviams ir estams, 
emigruoti pagal tautines kvotas į Jungti
nes Amerikos Valstybes; taipgi pagelbėsi- 
me tvarkyti emigracijos reikalus tiems, ku 
rie nori vykti į Kanadą, Australiją ar į 
kurią kitą šalį. Mūsų organizacija pagel
bės ne tik paruošti reikalingus emigracijai 
dokumentus, bet ir parūpins lėšų jūros 
kelionei apmokėti. Mes taipgi pagelbėsime 
atvykusiems j naują šalį susirasti darbą ir 
butą apsigyventi.

Visais emigracijos reikalais ir klausi
mais lietuviai, latviai ir estai prašomi 
kreiptis į mūsų vietinius įgaliotinius, arba 
rašyti tiesiai mūsų Europos atstovybei:

ULRA, Muenchen 27, Schoenbergstr. 9.
. BALFo įgaliotiniai ir šalpos komisijos 
yra prašomos šį pranešimą paskelbti vi
siems savo apylinkės lietuviams, latviams 
ir estams.

Su nuoširdžiais sveikinimais ir- linkė
jimais

Kan. Dr. J.B. Končius, BALFo P-kas

DR. P. KARVELIO PASKAITA 
VOKIEČIŲ LEIDINYJE

„Bulletin des Presse — und Informa- 
tionsamtes der Bundesregierung“ vasario 
mėn. numeryje išspausdino Dr. P. Karve
lio pranešimą — įspėjimą laisvajam pa
sauliui, skaitytą Krikščioniškajai Kultū
rai Ginti Komiteto Bonoje suruoštame 
Lietuvos nepriklausomybės minėjime.

AMICUS PLATO, SĖD MAGIS AMICA 
VERITAS!

(PLATONAS KAD IR DRAUGAS, BET 
DIDESNIS DRAUGAS TIESA!)

Pereitame „E.L.“ nr. Bronys Raila ilgo
ku raštu atsiliepė į mano labai trumpas 
pastabas dėl jo „E.L“ kalėdiniame nr. at
spausdintos „Raštikio raštų kritikos“. 
Nors dabar B.R. sakosi gen. Raštikio kny
goje radęs „gerų ir mažiau gerų dalykų“, 
bet taip, kaip jis rašė „E.L.“, buvo'tik Ge 
nerolo suniekinimas, sujuodinimas, jo su
lyginimas su Paryžiaus kurtizane. Gal 
būt „E.L.“ buvo tyčia perspausdintos kri
tikos tik tos tamsiosios vietos, bet kaip 
tik dėl jų pakėliau balsą.

B. Railos šaipymasis, kad gen. Raštikis 
yra „labai neturtingo dvarų liokajaus ir 
špitolninko sūnus“, man primena tuos bal 
tarankius ponaičius, kurie kai nuo sun
kaus darbo atėjęs laikiau eksternu egza
minus į gimnaziją, panašiai ir mane pra
vardžiuodavo. Žema žmogaus kilmė nėra 
ir negali būti žmogaus pažeminimas! Tik 
teužkabina kas mane ,kad esu ubago vai
kas, — iki paskutiniųjų ginsiu savo tėvų 
garbę! Nors ir mano tėveliai buvo betur
čiai, bet jie buvo aukštos dorovės ir kil
nios dvasios. Jie savo vaikus užgrūdino 
kietai gyvenimo kovai ir Lietuvai davė 
vieną kunigą, dvi medicinos daktares ir 
vieną dukterį gimnazijos mokytoją, kurią 
bolševikai ištrėmė į Sibirą. Tad turėjau 
teisėto pagrindo pakelti balsą prieš besi-
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šaipantį „ponaitį“ dėl Generolo kilmės!
Kardinolas Mercier sako, kad ne vis

kas gera gerame žmoguje, ne viskas bloga 
blogame. Ir geriausiame veikale ar prisi
minimų aprašyme galima rasti prie ko 
prikibti. Gen. Raštikis, aprašydamas Res
publikos Prezidentą A. Smetoną, jam jau
tė tiesiog šventą pagarbą, o B. Raila savo 
kritikoje jaučia savotišką pareigą ir malo
numą išjuokti kiekvieną gen. Raštikio 
veiksmą. Niekas nebūtų priešingas, jei B 
Raila tik pats vienas norėtų sau pasišai
pyti, bet kada tuos su specialia tendenci
ja šaipymusi duoda spaudai, išstatyda- 
mas prieš visuomenę viešai pašaipai Ka
riuomenės Vadą, kurį vis dėlto didžioji 
tremtinių dalis gerbia ir laiko autoritetu, 
negalima tylėti.

B. R. rašo: „Kodėl nesišaipyti, jei kam 
norisi ir jei kas to vertas?“ Žinoma, žmo
gus turi laisvą valią, jis gali šaipytis. Kai 
mes, vokiečių sugaudyti jaunuoliai, kovo
jome Rytų fronte, Tėvynėje buvo žmonių, 
kurie taip pat iš mūsų šaipėsi, esą, mes 
esame vokiečių pakalikai. Bet mes, nors 
jau ir matėme III Reicho žlugimą, kartu 
žinojome ir jąutėme, kad giname Europą, 
o kartu ir savo Tėvynę, nuo bolševizmo. 
Iš mūsų vadų šaiposi bolševikai, šaiposi ir 
B. Raila.

B. R. mane vadina „kaip Pilypu iš kana 
pių“. Pirmiausia, mano vardas Pranas; 
antra, esu iš D. Britanijos sostinės Londo
no. Esu DBLS Londono I sk. narys, o kaip 
toks turiu teisę mūsų Sąjungos savaitraš
tyje pareikšti savo nuomonę. Turėdamas 
nuolatinį kontaktą su įvairių kolonijų tau 
tiečiais, žinau geriau, kaip mūsų žmonės 
piktinasi B. Railos kritika, negu jis pats, 
gyvendamas už 6.000 mylių.

B. R. nustemba, kodėl nerašau į Ameri
kos „Draugą“. Kur man rašyti, kai nu" 
tiesioginio darbo belieka labai mažai lai
ko, aš pats žinau. Tai klausimas ne j te
mą.

Baigdamas noriu priminti, kad apie B. 
Railą, taip drąsiai ir išdidžiai rašantį apie 
Kariuomenės Vadą, Lietuvoje nedaug ką 

girdėjau. Tuo tarpu gen. Raštikis iš spau
dos ir karių pasakojimų buvo garsus, ir 
mes didžiavomės, kad Lietuva turi tokių 
garbingų sūnų!

P. Dauknys, MIC
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DĖL „MAZOWSZE“

„E. L.“ 1957.III.7 numeryje atspausdin
tas reportažas „Mazowsze“, kuriame auto
rius atpasakojo savo įspūdžius iš lenkų 
valstybinio šokių ansamblio pasirodymų 
„Stoll“ teatre Londone. Įspūdžiai tie ku
pini ar tik jau ne perdėto entuziazmo len
kaičių grožiui, jų drabužiams, jų laisvu
mui scenoje, jų nusilenkimams publikai 
ir kitoms neesminėms smulkmenoms. Nė
ra nei vieno šokio apibūdinimo, nei jo iš
pildymo analizės, nė vieno žodžio kritikos. 
Skaitytojas net nesužino, kas šokta ir kas 
dainuota. Pasakyta tik, kad giedota britų 
ir lenkų himnai, ir visai atsitiktinai pa
minėta, kad šokta mazurka. Jei tai viskas
— tai tikrai nedaug! Pagaliau tiek to, tai 
ir nesvarbu. Svarbu tik, kad straipsnis, 
manau ne vienam skaitytojui nukreipė 
mintis toli nuo „Mazowsze‘s“ gražių len
kaičių ir sukėlė liūdnokus klausimus.

1. Londone „Mazowsze‘s“ ansamblio pa
sirodymas nėra kas nors ypatinga. Vien 
praeitais metais čia šoko: afrikiečiai, is
panai (du ansambliai), japonai, kiniečiai, 
rusai (rodos, triskart), vengrai. Neabejo
ju, kad toli ne visus išvardinau. Meniniu 
požiūriu jie buvo beveik vienodo lygio. 
Be to, Londone yra daug kitų meno įvy
kių, kurie savo verte toli pralenkia visus 
tuos ansamblius, bet „E. L.“ dažniausiai 
net neužsimindavo apie juos. Kodėl tik 
lenkų „Mazowsze“, kuri turėjo ypač sudo
minti tik lenkų vietos visuomenę, nusi
pelnė „Europos Lietuvio“ išimtiną dėmesį?

2. „Mazowsze“ ansamblį sudaro apie 
100 tinkamiausių tam reikalui jaunuolių, 
išrinktų iš 5000 kandidatų. Darbui jie pa
ruošti specialios mokyklos. Ansamblis iš
laikomas, aprūpinamas visais rekvizitais 
(taigi ir tautiniais drabužiais), ir jo daly
viai apmokami didokos valstybės lėšomis. 
Čiurlionies ansamblis Vilniuje nebuvo blo 
gesnis už „Mazowsze“. Bet ar galima pro
fesionalinį „Mazowsze“ ir jo drabužius 
lyginti su Čiurlionies ansambliu, kurį, kar 
tais net pakankamai nepavalgę „Dipukai“
— entuziastai atgaivino išeivijoje? Ar 
čiurlioniečiai — išeiviai nusipelnė tokio 
įžeidžiamo palyginimo?

3. Rašydamas apie pasikalbėjimą su an
samblio dirigentu, autorius sako, kad „su 
baime širdyse prisiartinome“ prie dirigen 
to. Argi dirigentas buvo toks įžymus mu
zikas, kaip, pvz., Chopin ar šiandieninis 
Rubinstein? Abudu „Mazowsze‘s“ dirigen
tai, kiek teko patirti, yra mažiau žinomi, 
negu jaunas lenkų kompozitorius-dirigen- 
tas Panufrik. kuris tik pradeda pirmuosius 
žingsnius Vak. Europos muzikos pasauly
je. Tad kodėl toji „baimė širdyse“? Argi 
tai vis dar būtų vergiškumo kompleksas. 

turįs šaknis jau seniai užmirštoj baudžia
voj?

4. Siek tiek naivus, save žeminantis 
straipsnis (nežinota „kas daryti su ranko
mis“, na, ir toji „baimė“ širdyse!) atspaus 
dintas vieninteliame ir kukliame Europos 
lietuvių savaitraštyje! Atspausdintas 
straipsnis, kuriame papeiktas savas Čiur- 
ilonies ansamblis, o išgirtas lenkų. Pagir
tas lenkų patriotiškumas, priminta lietu
viui skaitytojui, kad lenkų kultūra arti
ma vakarams. Ir tai viskas, ką iš to 
straipsnio sužinome! Ir tam skiriama visa 
skiltis lietuvių savaitraštyje! Ar tai yra 
tinkamas būdas „E. Lietuviui“ populiarin
ti?

P. J. Vcc.
««« „ »»»

ŠALPOS KASOS REIKALU

DBLS Valdybos užsimojimas steigti Šal
pos Kasą yra sveikintinas, šis naudingas 
darbas turėjo būti atliktas pirmaisiais į 
Angliją atvykimo metais. Na, geriau vė
liau, negu niekada. Reikia tikėtis, kad Šal 
pos Kasą daugumas lietuvių teigiamai įver 
tins, šalpos Kasos įkūrimas ir jos veiki
mas ateity priklausys nuo DBLS Valdy
bos, vadinas, kokie įstatai paruošti ir kaip 
bus tvarkomasi. Valdybos projektas, kad 
Sąjungos nariai visi automatiškai priklau
so Šalpos Kasai ir atskiro mokesčio be
moka, yra nepraktiškas ir vargu ar bus 
populiarus. Gal reikėtų turėti omeny, kad 
ne visi Sąjungos nariai dėl įvairių prie
žasčių norės priklausyti Šalpos Kasai. Ma 
no manymu, Šalpos-'Kasa turėtų būti tvar 
koma kaip atskiras vienetas, veikiąs Są
jungos ribose. Šalpos Kasos narių moka
mas mokestis turėtų būti išjungtas iš Są
jungos narių mokamojo mokesčio. Jei at
sirastų norinčių, į Šalpos Kasą galima bū
tų priimti kiekvieną dirbantįjį tautietį. 
Šiandien nepriklausydamas Sąjungai, bet 
įstojęs į Šalpos Kasą ir pamatęs jos nau
dą, ateity gal susipras įstoti ir į Sąjungą.

Šalpos Kasos nario mokestį turėtų mo
kėti visi dirbantieji, vadinas, šeimos ir pa
vieniai asmenys.

K. R.
««« , »»»

MINTYS PO ŠVENČIŲ

šiais metais vasario 16 d. išpuolė šešta
dienį. Ta retai pasitaikančia proga pasi
naudojo dauguma lietuviškų kolonijų, at- 
švęsdami Nepriklausomybės sukaktį tą pa 
čią dieną.

Vasario 16 d. mūsų tremtyje (užsieny
je) esančių ir Lietuvoje likusių tautiečių 
jungiasi mintys. Tikiu, kad ir dabar Ne
priklausomybės atgavimo sukaktį, nors 
mintyse, prisimena visi tą dieną, kada ji 
išpuola, vadinas, vasario 16 d.

Lietuvoje Nepriklausomybės sukakties 
minėjimo proga aukodavom ginklų fon
dui, pirkdavom Vilniui vaduoti sąjungos 
pasus ir ženklelius.

Kaip mes šią šventę atšventėm savo ko

lonijose? Ar visi, nors daugumas, atlikom 
pareigą, atiduodami nors mažutę auką ku 
riam nors lietuviškam reikalui? Nesinori 
tikėti, štai žinau vieną didžiųjų kolonijų, 
kuri šiais metais ne tik su minėjimu pavė 
lavo, bet nerado reikalo minėjimo metu 
pravesti kokią nors rinkliavą Tautos fon
dui, Vasario 16 d. gimnazijai ar kitam ku
riam nors visuomeniniam reikalui.

Kai kurie skyriai įsivedė lyg tradiciją 
kiekvienais metais Nepriklausėmybės su
kaktį minint rinkti aukas Vasario 16 d. 
gimnazijai.

Švęsdami sukaktis ir rengdami jų minė
jimus, nerodykim patriotizmo vien žo
džiais. Rodykim daugiau pavyzdžiais, kiek 
mums yra brangi minimoji sukaktis. Ne 
kiekvienas galime susirinkimuose pasaky 
ti gražią kalbą, bet kiekvienas ar daugu
ma galim duoti nors mažutę auką lietuviš 
kiems reikalams.

Vasario 16 dienos ir Birželio trėmimų 
sukaktis minint neturėtume užmiršti lie
tuvybės lopšio — Vasario 16 d. gimnazi
jos, Tautos fondo ir kitų lietuviškų institu 
cijų, kurios dirba lietuviškiems reika
lams.

Raminimasis, kad mes tik tiek ar nieko 
daugiau negalime padaryti, yra tik savęs 
apgaudinėjimas. Mes galime, tik per ma
žai mėginam darbais.

V. Paliulionls -
««« , »»»

DĖL VASARIO 16 GAUTINGE

E. Lietuvio Nr. 9 išspausdinta „Vasario 
16 d. Gautinge“. Žinutė labai trumpa ir la 
bai liūdna, bet ji teisinga.

Čia mes neturime sąlygų dažniau ir ak
tyviau pasireikšti kovoj už mūsų tautos 
laisvę. Materialiai, net ir geriausių norų 
turėdami, negalime prisidėti prie tos ko
vos, nes patys gailestingų širdžių dėka gy
vename iš aukos. Tačiau Vasario 16 proga 
neprisidėti prie minėjimo tai jau vargiai 
ar bepateisinama. Juk tai ne tik kiekvieno 
tauraus lietuvio pareiga, bet ir reprezenta 
cija, kuri, deja, pasireiškia iš, neigiamos 
pusės prieš svetimtaučius. Mums juk la
bai svarbu jų užuojauta, o tai nuo mūsų 
pačių priklauso.

švenčių minėjimo organizavimas pri
klauso Apylinkės valdybai, kuri neparodė 
reikiamo rūpesčio.

Vargšas

DBLS Derby Skyriaus Sekretorių
B. GURGŽDAITĮ

ir
p-lę CH. MANTZKE 

sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai 
sveikina ir saulėto gyvenimo linki 

DBLS Derby Sk. Valdyba ir nariai
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VERTINGUS DOVANŲ SIUNTINĖLIUS

siųskite tik per didžiausią 
šios srities bendrovę

TAZAB & CO. LTD.
22, Roland Gdns. 
London S. W. 7.

RAŠYKITE LIETUVIŠKAI
ir tuoj pat gausite visas informacijas.

Puikūs šveicariški laikrodžiai — graži dovana saviesiems
17 akmenų vyr. ar moter. rankinis laikrodėlis, 
apmokėjus muitą — £. 14. 10. 0.

Asmeniškai atvykę į TAZAB B-vę, galite 
Patys iš pasirinktų prekių sudaryti siuntinėlį, 
koks tik Jums patiks.
Labai prieinamomis kainomis persiunčiami 
vokiečių firmos Hohner akordeonai.

Reikalaukite prospektų ir informacijų.

JT
SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

SIUNČIA LIETUVIŲ BENDROVE
įvairios medžiagos, avalynė, vaistai. Pigiausi ir geriausi 

maisto siuntinėliai galima išsiųsti į Lietuvą, Sibirą ir kitus 
kraštus tik per

BALTIC STORES
Z. JURAS

Pavyzdys: 5 sv. sviesto, 5 sv. taukų, 2 sv. šokolado, 1 sv. 
kavos, 2 sv. cukraus. 1 sv. kumpio.

Muitas, draudimas ir kitos išlaidos kainuoja tiktai 9 svarai.
Siuntinėlių pristatymas garantuotas! Prieš užsakydami paly

ginkite mūsų kainas su kitų firmų kainomis.
Rašyti arba teirautis šiuo adresu:

421, Hackney Rd., E. 2., Tel. SHO 8734.
146, Holland Park Ave, W. 11., Tel. PAR 2970. '
148 Ridley Rd., E. 8., Tel. CLI 0572.
20, Ridley Rd., E. 8., Tel. CLI 3880.
187, Lewisham High Str., Tel. LEE 1042.

KIEK KAINUOJA APRENGTI VYRA AR MO TERį?
Persiunčiant siuntinėlius artimiesiems, kiek
vienas svarsto, kiek kainuotų aprengti savo

' artimą Lietuvoje ar Azijoje?

P. & B. SUPPLY CENTRE LTD.
8 A, Thurloe Place London, S. W. 7.■ I

, ’ Siūlo tokį siuntinėlį Jūsų Tėvui, Broliui, ar sūnui:
3 metrus grynos vilnos tamsiai pilkos medžg. 
vyr. kostiumui, visus reikalingus, labai geros 
rūš. priedus, nuo pamušalo iki sagelės ir siūlų. 
Vyr. virš, gerus marškinius ir apat. baltinius.
2 por. nesudėvimų kojinių — vilna su nilonu.
1 pora juodų ar rausvų vyriškų pusbačių.
Tokio siuntinėlio kaina, su visais mokesčiais 

ir persiuntimu £. 24. 0 .0.
Siuntinėlis žmonai, motinai, dukrai ar sesei: 
Vilnonės medžiagos, pasirinktinos spalvos 
atkarpa kostiumui.
Visi reikalingi kostiumui priedai.
Komplektas vilnonių apatinių baltinių.
2 por. vii. arba 2 poros nilono kojinių..
1 pora sportinių batukų juodų ar rusvų.

Toks siuntinėlis, apmokėjus visas išlaidas, 
kaštuoja £. 21. 12. 0.

Rašykite lietuvių kalboje užsakymus ar 
pageidaujamus pakeitimus:

DĖL MUITŲ IR DĖL GIMNAZIJOS
(atkelta iš psl. 2.;

tikrai lietuvišką mokymo ir auklėjimo iš
taigą, miela matyti mūsų jaunimą auklė
jantis lietuviškoj dvasioj, miela matyti pa 
sišventusius mokytojus, dirbančius Lietu
vai naudingą darbą. Iš Gimnazijos išeis 
lietuviškai susipratęs jaunimas, kuris tu
rės perimti visuomeninės veiklos pareigas 
iš vyresnio amžiaus žmonių.

Tačiau Gimnazijoje yra ir liūdna. Liūd 
na žiūrėti į vos besilaikanti namų stogą, 
nusilupusiu tinku sienas, liūdna vaikš
čioti niūriais ir nedažytais koridoriais ir 
sėdėti šaltose klasėse, liūdna stebėti jau
nus berniukus ir mergaites vargstant to
kiose sąlygose, liūdna kalbėtis su skolose 
paskendusiais mokytojais, kurie dėl labai 
mažos gaunamosios algos negali suvesti 
galų su galais. Ir liūdniausia matyti Gim 
naziją virstant grupinių ginčų objektu.

Vieną tų liūdnumų dalį gali pašalinti 
pasaulio lietuviai, dosniau aukodami Gim 
nazijai. Nors Gimnazijos ekonominė padė
tis nėra gera, ji nėra vis dėlto desperatiš
ka. Kad būtų galima galus su galais su
vesti, reikia apie 4000 svarų pajamų per 
metus daugiau, negu iki šiol buvo gauna
ma. Tai yra maža suma sudėti visiems pa
saulio lietuviams, ir tai neturėtų sudaryti 
sunkumų, jeigu pirmiau būtų pašalinta 
antroji liūdnumų dalis: Gimnazija ištrauk 
ta iš partinių įtakų. Nesvarbu, kiek kas 
protestų parašys dėl šios mano pastabos, 
nuo savo teigimo neatsisakysiu, nes pats 
kuo aiškiausiai įsitikinau, kad dabar Gim 
nazija pasidarė dviejų priešingų Vokieti
jos lietuvių blokų ginčų objektu. Vokieti
jos lietuviai gali dalytis į kiek tik nori 
blokų, gali tarpusavy kiek nori ginčytis, 
tai yra jų reikalas, bet Gimnazija yra vi
so pasaulio lietuvių reikalas, nes ji yra 
viso pasaulio lietuvių išlaikoma ir remia
ma. Gimnazija turi stovėti virš bet kokių 
partinių ar kitokių susigrupavimų, ji turi 
traukti į save pačias geriausias mokymo 
pajėgas, visiškai neatsižvelgiant į parti
nius ar grupinius interesus. Gimnazija tu
ri išlaikyti visų pasaulio lietuvių pasiti
kėjimą. Jeigu Vokietijos lietuviai dėl sa

vo susiskaldymo į blokus nepajėgia tų są
lygų išpildyti, tada jie turi Gimnazijos vai 
dymą perleisti platesnės apimties pasaulio 
lietuvių organui.

Bet kokių negerumų kėlimas yra susi
jęs šu tam tikrais pavojais. Kai kas ir 
mane apkaltins, kad aš tuo kenkiu Gimna
zijai. Nelengva buvo apie tai rašyti, bet 
aš esu nuomonės, kad visuomenė turi ži
noti ne tik tai, kas yra gera, bet ir kas yra 
bloga, kad tą blogį būtų galima pataisyti. 
Geriau yra padaryti teisingą ligos diag
nozę ir ligonį išgydyti, negu leisti jam pa
lengva numirti.

Gimnazijos ateitis yra mūsų visų rūpes
tis. Jos išsilaikymas yra mūsų visų reika
las. Mes negalime apleisti to mūsų vienin
telio lietuvybės židinio, ir negalime ap
leisti to mums taip brangaus jaunimo, ku 
riam neturi būti peršamos vilkinės ar še- 
finės pažiūros, bet krikščioniškai lietuviš
kos. Atrodo, kad dėl to negalėtų būti jo
kių ginčų. Tad mažiau susismulkinimo, o 
daugiau platesnio masto galvojimo, pla
tesnių pažiūrų ir daugiau tolerancijos. Ir 
daugiausia iš visko, ko mums reikia, tai 
geros valios, o visa kita išsispręs labai 
lengvai.

IŠ ABN VEIKLOS
— Lietuvių ABN Centrinės Delegatū- 

ros rūpesčiu buvo paruoštas V. Banaičio 
straipsnis apie Lietuvą Vasario 16 d. pro
ga laisvajai kinų spaudai.

— Šiomis dienomis Miunchene įvyko 
ABN Centrinio Komiteto posėdis, kuriame 
pirmininkavo lietuvių atstovas J. A. Gy
tis. «•***>».

— Vietname, Saigone, kovo pabaigoje 
įvyksta antikomunistinis Azijos tautu kon 
gresas. Lietuvių ABN — CD — parūpino 
vykstantiems į šį kongresą ABN delega
tams tautinę vėliavą, nuotraukų iš bolše
vikų masinių teroristinių žudymų Lietu
voje ir antibolševikinės literatūros sveti- 
rhomis kalbomis.

— H.M.V. firma pagamino plokšteles 
kai kurių sero W. Churchillio karo meto 
kalbų.

SOVIETŲ SĄJUNGOS JAUNIMAS 
MOKYSIS GERŲ MANIERŲ

Frankfurter Allgemeine Zeltung Mask
vos korespondentas H. Porzgen paduoda to 
laikraščio skiltyse apžvalgą vienos knygos, 
pasirodžiusios neseniai Sovietų Sąjungoje. 
Knygos tikslas — propaguoti „geras ma
nieras“, ypač sovietiško jaunimo tarpe.

Geri poelgiai, kaip rašoma toje knygoje, 
yra kiekvieno asmens vidujinės kultūros 
išraiškos pažymys. Pirmoje vietoje atkrei 
piamas dėmesys į asmens išviršinės išvaiz 
dos priežiūrą. Nepridera, esą, puoštis ne
skoningomis dirbtinėmis gėlėmis ar įvai
riais blizgučiais, išskyrus pasižymėjimo 
ženklus. Taipgi beprasmiška, esą, nešioti 
papuošalus, kurie neturi jokios praktiš
kos reikšmės, kaip, pvz., apyrankes, žie
dus, arba kvepintis stipriais kvepalais.

Namuose galima nešioti pižamą, jei po 
apačia vilkimi marškiniai. Su pižama prie 
stalo galima sėdėti tik tais atvejais, kada 
nėra svetimo žmogaus. Kambariniai drabu 
žiai ir šliurės nešiojama išimtinai miega
majame ir vonios kambariuose. Gerai iš
auklėtas sovietinis žomgus eina tvirta ir 
ramia eisena. Nepridera sėdėti ant kėdės 
krašto, „lyg kokiam vargšui šeimos na
riui“. Klaidinga sakyti „į sveikatą“, jei 
kas kur sučiaudėjo. Nepatariama Vartoti 
keiksmažodžių ir svetimos kalbos žodžių. 
Nepritinka gerti iš lėkštės. Kalbant su 
žmogum, reikia išsitraukti ranką iš kiše
nės ir cigaretę iš burnos. Gatvėje nešau
kiama. Nesvaidyti tramvajaus bilietų, deg 
tukų nuodėgulių ir cigarečių nuorūkų. 
Teatre neturi būti valgoma (ložėje sėdint 
valgyti galima); vaidinimo metu susilaiky 
ti ir balsiai nekalbėti. Tai galima atlikti 
pertraukos metu.

Kai einama į svečius, nereikia perdaug 
puošniai rengtis, nes tada neteks rūpin
tis savo gražia eilute. Taip.pat ir svečius 
priimantieji šeimininkė ir šeimininkas tu
ri rengtis paprastai: tada svečias laisviau 
jaučiasi. Moteris neturi gerti vodkos ar 
konjako. Jai turi būti padėta ant stalo 
raudonojo vyno. Prie stalo jokiais atve
jais nerūkoma. T.

ACTON PHARMACY Vaistinė siunčia j 
visus kraštus vaistus ir kitas prekes.

Atliekame užsakymus pagal receptus ir 
visus užsakymus, rašytus lietuvių kalboje.

Skubius siuntinėlius siunčiame oro paštu.
Vaistinė atdara nuo 9 ryto iki 8 vakaro.
Adresas: 24, Church Rd., London W. 3. 

Tel. ACO 0712.

=x

— 1957.II.2 Vilniuje „baigė savo darbą 
dvi dienas trukęs T. Lietuvos Rašytojų Są 
jugos valdybos plenumas“, kuriame pagal 
partijos XX suvažiavimo nutarimus, kaip 
oficialiai skelbiama, „buvo išanalizuoti lie
tuvių tarybinės literatūros uždaviniai. 
Per diskusijas kalbėjo apie 30 asmenų, kai 
bą taip pat pasakė besimušąs į poetus 
„prezidentas“ Paleckis, kuris Simonaitytei 
įteikė „Darbo raudonosios vėliavos“ ordi
ną. Plenumą atidarė T. Tilvytis. Be kitų, 
minimas kalbėjęs plenume ir rašytojas 
Inčiūra. Venclova savo pranešime pažymė
jo, kad „įveikus asmenybės kulto padari
nius, lietuvių literatūroje pasireiškė kū
rybinis pakilimas.“ Tačiau kai kurių rašy
tojų kūriniuose dar tebėra šabloniškumo, 
nepilnai išvystyti charakteriai, atsilieka
ma dramaturgijos žanre. Nusiskųsta, kad 
„vis dar pasigendama kūrinių, kuriuose 
būtų pavaizduotas dabartinis Lietuvos gy
venimas. Trūksta kūrinių, kuriuose būtų 
įamžinti lietuvių tautos istoriniai, revoliu
ciniai puslapiai“... Jau vien šie žodžiai pa 
sako, jog masė pavergtosios Lietuvos ra
šytojų nenori aklai vergauti Kremliaus 
okupantams.

(E)
DOVANŲ SIUNTINIAI Į VISĄ PASAULĮ!

| Mūsų parodinėje salėje galima pasirinkti iš tūks-
| tanties įvairiausių audinių, nuo lengvųjų medžiagų 

suknelėms iki tų, iš kurių siuvami apsiaustai ir 
eilutės. |

šimtus dar kitokių dalykų galima pasirinkti =
siųsti savo dovanų siuntiniams į visus pasaulio g
kraštus. g

Pasinaudokite musų_ siūlymu, aplankykite musų 
parodines sales ir apžiūrėkite, kokios geros rūšies

| medžiagas mes siunčiame. . =
Visi užsakymai atliekami tuojau paprastu ar oro

paštu. g
g Pristatymas garantuotas.

CENTRINĖ ĮSTAIGA: PARODINĖS SALĖS:
Vintrex and Co Ltd. 64 Pembroke Road,
51 Brompton Road, London W. 8.
London S. W. 3. š

Tel. KNI 1394 ‘ Tel. WES 0305 g
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KAS SKAITO, RAŠO — 
DUONOS NEPRAŠO

Tokį posakį turėjome Lietuvoje. Čia, iš
eivijoje, ir lietuviškų knygų neskaitantie
ji turi duoną baltą... Tačiau, jei kas norė
tų skaityti, didžiausią pasirinkimą knygų 
galima gauti parašius laiškelį: DAINORA, 
49, Thornton Ave. London W. 4.

Kelios pigesnių kainų knygos:
P. Andriušis — „Sudiev, Kvietkeli“ —

6 šil. ........ „ ...K. Požeraitė — „Nusidėjėlė — 8 su.
V. Kudirka — „Satyros“ — 4 sil.
S Būdavas — „Uždraustas Stebuklas 
p15Jatulis — „Po tūkstančiais kaukių“

— 6 šil.
J. Grušas — vPabučiavimas“ — 10 šil. 

6 d.
V. Andriukaitis — „Audra Žemaičiuo

se“ — 15 šil.
Gay De Maupasant — „Moters Širdis“

— 18 šil. 4 d;
VELYKINIAI LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
su voku — 9 d.

BROWNE JONES Ltd. GREITAI!

L Norfolk PL, London W.2
TEL.: PAD 2797. (arti PADDINGTON

★ PIGIAI! ★
NEŽIŪRĖKITE VIEN TIK KAINŲ! 

žiūrėkite kainų ir rūšies!

RIMTAI!

požemio stoties.)

Pagelbės pasiųsti siuntinėlį šeimai
VAISTUS, TEKSTILĖS MEDŽIAGAS, BATUS IR ODĄ, MEGZTINES KOJINES ... 

Garantuotas siuntinėlių pristatymas 
adresatui. Atveju, jei siuntinėlis dingtų, 

pinigai grąžinami.
Už siuntinėlio gavimą nereikia primokėti.

RAŠYKITE LIETUVIŠKAI. REIKALAUKITE MUSŲ KAINARAŠČIŲ.
BIURAS IR SANDĖLIAI VEIKIA KASDIEN NUO 9 V. RYTO IKI 7 V. VAKARO, 

ŠEŠTADIENIAIS NUO 10 IKI 4 P.P.

VYRIŠKAS SIUNTINĖLIS UŽ £26.5.0.
3| jardų ang. mėlynos, rudos ar pilkos 
medžiagos vyriškai eilutei.
Vyriškos eilutės priedai.
Pora stiprių vyriškų kasdieninių batų.
G poros vyr. vilnonių kojinių.
Pora vyriškų apatinių.
6 jard. poplino mcdž. 2 vyr. marškiniams.
5 svarai kiaulienos, sudarytos grynuose 
kiaulienos taukuose.
Svaras ryžių.
2 svarai cukraus.

MOTERIŠKAS SIUNTINĖLIS — £24.16.6.
3 jard. vii. medž. moteriškai eilutei.
Moteriškos eilutės priedai.
41 jard. batiso medvil. medž. suknelei.
IĮ jard. medž. trumpikei (bliuzei).
2 poros mot. apat. su pagražinimais. 
Moteriška skarelė.
5 svarai kiaulienos, sudarytos grynuose 
kiaulienos taukuose.
2 svarai ryžių.
2 svarai cukraus.
Svaras šokolado.

19 svarų cukraus
19 svarų taukų

MAISTO SIUNTINĖLIAI:
£ 5. 7.6
£ 8.18.6

19 svarų ryžių £ g. 2.6
19 sv. kiaulienos, sud. k. tauk. £11.12.0
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