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(V. Vokietijoje) spėjo įsigyti gerą vardą 
pokariniame kultūros pasaulyje. Lėšų ir 
darbo nesigailėdamos, šiais metais 1.300

užgauti, kas nori būti iš beždžionės kilęs, 
labai prašom). Bet bene nežinoma, tas ly 
ginimas su praeitimi daromas tam, kad ji 
būtų sudergta, tik vienu tikslu: nukreipti 
žmonių akims nuo klaikios dabarties! Te- 

____  ___  _______ .„cvc.o _man atleidžia už šiuos pasipiktinimo 
leidyklų iš 24 kraštų išstatė per 60.000 kny' žodžius — tikrai gerbiu „socialistinį rea- 
- T ’___ __________ - ■ lizmą“, o tai reiškia — žvelgiu į realybę

atvirom akim. Jeigu „socialistinė“ realybė 
yra tokia, kaip atsispindi šiose knygose, 
tai kieno kaltė?

r Sęįįįįnios DIENOS -Į20-30 pabaltiečių knygų sovietiniame sten
de? Kaktai kalba už save.

Malonu žiūrėti į tuos pačius Donelai
čio Metus, išleistus tremtyje. Puikios ir ža 
vios Jonyno iliustracijos — tiek minties, 
formos, tiek ir išpildymo bei reprodukci
jos atžvilgiais. Taip galėjo atrodyti Done
laičio būrai — tai ne Jurkūno kolchozi- 
ninkai. Dauguma mūsų išstatytųjų knygų 
lietuviui tremtiniui žinomos. Tačiau malo
nu čia, parodoje, jas lyginti su kitų tautų 
ir leidyklų leidiniais. Jos nuo jų neatsilie
ka, bendras įspūdis teigiamas nuo Enciklo 
pedijos iki K.V. Banaičio dainų rinkinio!

Kalbuos su Dr. Griniumi, kuris, V. Ba
naičio talkinamas ir LLK paprašytas, dau 
giausia pastangų padėjo įruošti stendui. 
Kaip ruošėjas jis, žinoma, vis dar kažkuo 
nepatenkintas: tai kai kurios leidyklos ne
atsiliepė, kita net atsisakė dalyvauti —ma 
tyti, nesuprasdama, kas yra šioji mugė. 
Tai kitos knygos atėjo tik po atidarymo, o 
išstatyti reikia, nes jos gražios. Bet dau
giausia laiko atima visokių žiūrovų pa
klausimai. Reikia net stebėtis, kokį, paly
ginti ddelį susidomėjimą parodė lankyto
jai lietuviškajai knygai. Prisistato moks
lininkai, knygos mėgėjai — prašo daugiau 
bibliografinių duomenų, teiraujasi, kas ver 
tetų išversti į svetimas kalbas. Vienas no
ri daugiau lietuviškos muzikos, kitas savo 
žmonai lietuvei norėtų padovanoti liet, dai 
nų knygutę, trečias teiraujasi lietuvio me
nininko adreso Amerikoje. Visiems atsa
koma, su kiekvienu kalbama, aiškinamasi. 
Ir ypač gražus mostas iš rengėjų pusės:

(Nukelta i 4 psl.)

gų. Jeigu ties kiekvienu stendu sustoti 
nors minutei laiko, reiktų 24 valandų. Vi
sas knygas perskaityti vargu ar užtektų 
vieno žmogaus ilgo amžiaus. Kasmet rengė 
jai skiria „Vokiečių Knygų Prekybos Tai
kos Premiją“, sėkmingiausiam tų metų au 
toriui. Šiais metais ji atiteko amerikiečių 
rašytojui Thornton Wilder.

Raibsta akys nuo įvairių spalvų, traukte 
traukia dailios vinjetės, puikūs įrišimai 
stačiai kviečia glostyti knygą. Kiekvienais 
metais yra ir sensacijų. Taip šiais metais 
krito į akį italų dailės leidiniai — dailės 
klasikų puikios reprodukcijos, atspausdin
tos šilke ar drobėj. Kaina — 15 DM. už pa 
veikslą! Tikrai nebesunku įsirengti savo 
namuose ištisą galeriją... Tačiau ne skai
čius, ne. apdaila ir. ne paviršius sudaro di
džiausią įspūdį. Šios „knygos olimpiados“ 
didvyris yra — autorius! Autorius įvai
riais pavidalais, žmogaus dvasios, kūrybi
nio polėkio dokumentacija — tai yra šito 
parado tikroji prasmė.

Jau kelinti metai vyksta ši paroda, ir 
dažną mūsų apimdavo nusiminimas: negi 
mes bedvasiai, negi neturime ir mes ką

• nors įnešti į šitą dvasios olimpiadą!? Juk 
if mes leidžiame knygas, ir maža to; reta

, tauta savo istorijoje yra tiek kentėjusi ir 
tiek kovojusį už savo raštą, minties laisvą 
ją išraišką. Problema buvo tik organizaci
nė. O kaip su mūsų organizacijomis? Ar 
užtenka vien bendros minties, vieno noro, 
kad jos būtų paveikios? Neužtenka — veik 
los sąlyga yra ir erdvinė: reikia turėti sa 
vo teritoriją, nes visas pasaulis, po kurį 
mes išsklaidyti, mums per didelis, Nuoto- 

■ liai neleidžia visko įvykdyti ir pravesti. Ir 
taip puldavo ir tebepuola dažnas musų 
kultūrininkų į juodą pesimizmą — tėvynė
je' dvasia smaugiama ir pančiojama, jai 
-nėra vietos. O mums — tos vietos per-

• daug, nepajėgiame aprėpti didžiulių plotų. 
Ar pamiršome, kad planetarinis’amžius pa 
naikino nuotolius? Nepamiršome,, bet tech 
nika dar nepasivijo ir neišlygino prarajos 
tarp paskutiniųjų laimėjimų ir įprastojo 
lygio.
Parodos paveikslai
•Eidamas, kaip tasai Musorgskio žydelis, 
per parodą ir stebėdamas „Parodos pa
veikslus“, žinoma, dairaus, kur užtiksiu 
ką lietuviška. Yra. Štai, pvz., senoji Wįn- 
terio leidykla (Heidelbergas) išstatė kele- 

’̂Muanistikos darbų. Jų tarpe Gailiaus nlį.t-n»knw „Vok.-Liet. Žodyną“, prof. Senno žodyno dl 
dvitomį. Holznerip leidyklos stende taipo
gi, nemaža leidinių, tiesiogiai ar netiesio
giai liečiančių Lietuvą ir lietuvius. Anglų, 
amerikiečių; prancūzų, olandų leidyklų 
darbuose dažnai užtiksi Lietuvą istorijos 
knygose. . ; \ '

žiuriu ir susimąstau.. Laikyti tai lietuviš 
ka ar ne? Nėra tose knygose nei smūtke- 
lio, nei vyties. Bet ar tuodu simboliai yra 
visa, kas budinga ir.,,lietuviška“? Ne, jo
kiu budu, nebūkim „siauraliętuviais“! .Ši
tas svetimųjų leistos knygos apie Lietuvą 
ti paminklas, kuris primena mums, kad 
praeitis tai ne tik mums „stiprybei sem
tis“. Lietuvos istorija, jos valstybinės tra 
dicijos tapo bendrinės istorijos būtina dali 
mi: Tai musų tautos įnašas į bendrinę ci
vilizaciją; niekas jo neištrins nei dabar 

. nei ateityje. Man ir šitos 'knygos yra lietu
viškos.
- Taip galvodamas ir susimąstęs einu to

liau „stacijas“. Tik kažkaip nemalonu, kad 
čia taip ;— smirda. Sustojau — smirda nuo 
knygų! Kasgi čia dabar? Pasirodo, kad pri 
artėjau prie „pažangiausios pasaulyje kny 
gos stendo“ — sovietinio skyriaus... Pir
moji reakcija: pikta. Kasgi terlioja kny
gas senoviškais pereito šimtmečio klijais!? 
Kokiem galam laikyti visas knygas caro 
laikų stovyje? Labai atsiprašau, bet gali
ma žmogui įkalbėti ,kad juoda yra balta, 
kad džazas yra simfonija, — bet nosies ne 
apgausi. Negaila, kad smirda Stalino Raš
tai, bet kodėl į tą pačią smarvę paskan
dinti ir Puškiną, Čechovą ir kitus? Ima ap 
maudas dėl šito stendo: kasgi iš to, kad 
pasistengta . mėgdžioti moderniškos apdai
los formas, kad formatai milžiniški, gigan
tiški. Kas iš'to, kad knygų popierius daž
nai labai brangus, net prabanginis! Sene
lių ir prosenelių laikais taip leisdavo kny- . ___
gas, kurios rubliais tad ir nėra pigios. O nuo 300.000 pabaltiečių tremtinių!“ Tai im 
aplankai šiurkštūs, greit tepasi, šriftas se- ponuojanti statistika, ir bene dar prasmin- 
noviškas, be didesnio pasirinkimo. Kas iš gesnis po to einantis šūkis: ,,Argi Jūs ne
to, kad nekurie dailininkų eskizai net ir žinote, kad jokia pasaulio galybė neįsten- 
labai talentingi, — apie „soc. meno“ apraiš gia veikti laisvės jėgos!?“ 
kas geriau tylėkim, — bet reprodukcinė J' '
rio“ ar” Trimito“ stilių! Ne paslaptis,"kad jas pavartyti, negėda ir — pauostyti... Vi- 

: šlykštesnės mados, kaip vakardienos, nė- so čia 650 knygų lietuvių, latvių, estų ir 
ta. Vadinasi, pažangioji sovietinė 1~;-“ r-—-

; dabar „įsisavino“ maždaug tą stilių, kuris dalis jų — lietuviškos knygos. Lietuvių nupūs sovietų tankus ir jų šešėlyje besi-
buvo modernus prieš — dvidešimt ir dau- skyriuje pirmiausia tai, kas labiausiai iš- iaikančius barbariškus bolševikinius re-
žSsBįmetų. Prisimenu čia, kaip Lietuvoje kilu: 11 tomų Lietuviškosios Enciklopedi-
iš visų gavarilkų kaukia agitpropas, kad jos. štai ir Nidos klubo pigieji leidiniai
lietuviškų knygų esą daugiau leidžiama ir (be lenkų, lietuviai vieninteliai turi tokių

' „geresnių kaip buržuaziniais laikais“. Ne pigių „knygų liaudžiai“ seriją!). Plačiai iš-
v kalbėsim apie turinį, neminėsim statisti- dėstytas atskleistas Augustino Foto albu-

Ivų, 1 ico inua '.CMŲ ,,------ ---■ _ m.------.......-------...
lopropu“, o tai būtų žiauru, teisybe visad apie damininkę Dambrauskaitę, Vizgirdos ir žiurėjo sukilimo dokumentinį filmą,
žiauri. Bet pasakykit, kodėl' jiems visados serijos apie Lietuvą tomai, Lietuvos isto- 
reikia lygintis su praeitimi? Jeigu taip, tai rija, „Partizanai už Geležinės Uždangos“, 
juk, palyginti, „neseniai“ kompartijos pro beletristikos, poezijos leidiniai, religinė li- 
tėviai dar gyveno urvuose ir proseneliai teratura. Lietuvių leidyklos (13) įtrauktos 
medžiais laipiojo. (Tai sakau ne ką nors į didžiulį Parodos katalogą. Dalijamas vo- 
_  __ _ kiečių ir anglų kalbomis parašytos brošiū- 
.______________ ....... ....... ___________■■■■- ros- Dailiai išleistam 32 psl. leidinyje yraMim Įguli ą J&t Tmumi n apsčiai medžiagos apie pabaltiečių knygos

! ■ istoriją ir dabartinę padėtį krašte ir trem

Na litovskom jazykie...
Ne tik gaila tų knygų, iš kurių, kaip vie 

nintelio šaltinio, Sovietijoj gyveną žmonės 
turi semtis dvasios peno ir šviesos (dažnai, 
kaip žinome, iš tarpo tarp eilučių). Galėtu 
me sakyti paprastai ir nesijaudindami: te
sižino, jų kirilica — jų ir sarmata. Bėda 
tik dar ta, kad tasai sovietinis ,,duchas“ 
slegia ir pavergtųjų 'kraštų knygas. Štai, 
pvz., vengrų ir bulgarų leidiniai. Kiek ma
žiau jau lenkų ir čekų: Rytų Vokietijos 
knygos beveik vakarietiškos, ir nėra ko 
stebėtis: juk Leipzigas, Dresdenas tai per 
šimtmečius buvo moderniškos knygos cent 
rai, ir jų tradicijos neištrinsi,

Bet skaudu darosi pasižiūrėjus į tuziną 
lietuviškų knygų, išstatytų tame stende. 
Nekalbu apie agitpropagandos pobūdžio 
leidinius — dėl jų tesižino. Bet kaip su 
išcenzūruotais Maironio Raštais? Graudu 
žiūrėti į 1955 m. Dainų Šventės leidinį ir 
kitas mums mielas knygas. Tas pats „du- 
chas“, tas pats stilius, tas pats štampas. 
Nieko negalima prikišti vokiečių atstovy
bei.,kuri padarė atranką: ji parinko geriau 
sius iš esamųjų leidinių. O vis tiek šioji 
,,rinktinė“ kalba už save.

Akį patraukia Donelaičio „Metai“. At
verčiu leidinį ir žiūriu, kad šriftas beveik 
toks pat, kaip savo metu prieš pat okupa
ciją Švietimo Ministerijos išleistajame! 
Gal net ir kopija? Kažin. Ne, ne kopija — 
tai matyti iš iliustracijų (dail. Jurkūnas). 
Tai kodėl nepalikta puikių V.K. Jonyno 
iliustracijų? Nieko nesakau prieš dail. Jur 
kūną ir jo talento nesvarstau. Bet kągi jis 
ten nupaišė — ar tai tokie buvo Donelai
čio būrai? Ar iš viso teikėsi leidėjai kartą 
bent kiek pastudijuoti Maž. Lietuvos pra
eitį ir buitį, kaip tai darė dail. Jonynas? 
Tur būt, kad ne. Jurkūno „būrai“ tai ne 
Donelaičio parapijonys — tai tikri pavol- 
gės burliokai! Dar, pasakysiu, gerai, kad 
Donelaitis mažiau panašus į pravoslavų po 
pą... Bet gaL dail. Jurkūnas čia vaizduoja 
dabartinę Kaliningrado sritį? Tur but, 
taip, nes trobesiai apgriuvę, žmonės skar
malais apsijuosę — tikri kolchozininkai, 
o tariamieji vokiški dvarponiai bei tijūnai

UŽ KĄ PAŠALINTAS ŽUKOVAS?
Oficialūs sovietų šaltiniai jau skelbia, 

kad marš. Žukovas pašalintas ne tik iš gy
nybos ministerio pareigų, bet taip pat iš 
partijos centro komiteto prezidiumo ir iš 
paties centro komiteto už tai, jog jis 1) 
„nusižengė leninistiniams dėsniams, pa
kenkdamas partinės organizacijos or
ganams“ armijoje, „likviduodamas partinę 
vadovybę ir kontrolę“ karinėse pajėgose, 
2) dalyvavo propagandoje, kuri kelia jo pa 
ties asmenybės kultą, „padedamas patai
kūnų ir batlaižių“, ir dar iškraipant pasku 
tiniojo karo istoriją,' išpučiant Žukovo 
vaidmenį jame, 3) palinkimu į nuotykius 
tiek sovietų užsienio politikoje, tiek ir gy
nybos.

VAKARŲ VOKIETIJOS PLANAI
Vakarų Vokietijos kancleris Dr. Aden- 

aueris paskelbė tą programą, kurios jo vy 
riausybė laikysis. Pagal ją Vokietijoje bus 
keičiama mokesčių sistema (kai kurie mo
kesčiai bus mažinami), baudžiamoji teisė, 
teikiama skatinamoji parama smulkie
siems bizniams ir amatininkams, stengia
masi padėti ūkininkams. Svarbiausia — 
liaudžiai bus leidžiama eiti dalininkais pra 
monėn.

Vengrijos sukilimo 
metinės

PORTUGALIJOS RINKIMAI
25 metus išbuvęs ministeriu pirmininku 

Dr. Salazar dabar laukia rinkimų ir apkal 
tino savo varžovus einant su komunistais. 
Rinkimams jo partija Išstatė 120 kandida
tų, o opozicija 22. Dalis opozicijos boiko
tuoja rinkimus, kaip nedemokratinius.Spalio 23 d. Pavergtosios Jungtinės Tau

tos specialiomis apeigomis ir specialiu 
PJT Seimo posėdžiu atžymėjo Vengrijos 
sukilimo metines.

Prie PJT namų New Yorke prieš Jung
tinių Tautų rūmus susirinko P JT'tautinės 
delegacijos ir nemaža svečių iš JT ir ame 
rikiečių. PJT pirmininkas tarė žodį, gro
jant tautinius himnus viena po kitos kilo 
JV ir iki pusės stiebo Albanijos, Bulgari
jos, Čekoslovakijos, Estijos, Vengrijos, Lat

________  ____ ,______,_______________ vijos, Lietuvos, Lenkijos ir Rumunijos vė .kams, turintiem^ mažiau kaip 16 
j- baisiai panašūs į įstribytelius bei enkave- liavos. JV seržantui pučiant trimitą, susi-

j. x x rinkusieji tylos minute pagerbė Vengrijos
: i.Isvės

jo tas burliokiškas iliustracijas! Jonynas, kovų aukas. Ceremonija buvo fotografuo- 
! mat, „emigrantas“ — jis ne žmogus. Ka- 
! žin ką pasakytų dėl viso to senasis Kristi

jonas, Tolminkiemio parapijos klebonas? 
: Kažin, ar jis iš viso kada yra pasisakęs 
’ dėl „didž. brolių tautos“!? Pasisakė ir, bū 
t tent, 1757 m., kada carienės Kotrynos lai

kais pirmą kartą tapo „išlaisvinta“ Mažoji 
Lietuva. Jau tada ją apskelbė „amžiams 
rusiška žeme“ ir atitinkamai tvarkė. Tuo 
metu šyentuoju buvo paskelbtas Aleksan- 
dras Nevskis, ir visi Maž. Lietuvos kuni
gai gavo įsakymą tą įvykį paminėti savo 
pamoksluose. Tai atliko ir Donelaitis. Jis 
perskaitė naujosios valdžios „prikazą“ ir 
pridėjo: „Tasai Aleksandras, tur būt, bu
vo geras žmogus, nes kitaip jo nebūtų į 
šventuosius kėlę. Bet visa bėda, kad jūs, 
mieli mano parapijonys, jo nepažįstat, ne
pažįstu ir aš. Todėl mes apmąstykime Šv. 
Rašto žodžius, parašytus Apaštalo Povilo 
laiške Korintiečiams, kurie skamba šitaip: 
„Kalvis Aleksandras man yra daug bėdų 
pridaręs — tegu Dievas jam atitinkamai 
atsilygina“...

Mūsų knygos
Užtinku nemažą žmonių gniužtį, sunku 

praeiti. Čia stumdosi žmonės apie vieną iš 
gražiausių šios parodos stendų: apie pa- 
baltiečių knygas! Keturgubas stendas iš
klotas juodu aksomu, pristatyta gražių mo 
dernių baldų, gėlių. Tautiniais drabužiais 
apsirengusios svečiams paaiškinimus duo
da studentė A. Kavaliauskaitė ir jos kole
gės latvė ir estaitė. Viename kampe dia
grama, rodanti pabaltiečių tremtinių lei
dyklas visame laisvajame pasaulyje; užra
šas kalba už save: „10.5 milijonai knygų

jama ir filmuojama radijui, televizijai ir 
spaudai.

Po to Carnegie Endowment patalpose 
įvyko specialus PJT posėdis. Jame tarė žo
dį Korėjos ambasadorius JV, Airijos, Tau 
tinės Kinijos, Italijos atstovai JT ir Tarp
tautinės Konfederacijos P. Amerikos Kon
tinentui Ginti prezidentas admirolas Botto 
(brazilas). JV ambasadoriaus JT pareiški
mą paskaitė jo atstovas, Vietnamo ambasa 
doriaus JV pareiškimą paskaitė jo patarė
jas. Raštu savo pareiškimus atsiuntė JV vi 
ceprezidentas Niksonas ir New Yorko gu
bernatorius Harrimanas. z

Laisvojo pasaulio atstovai atvirai pasi
sakė dėl Sov. Sąjungos grobuoniškos poli
tikos ir Vakarų neryžtumo jos atžvilgiu, 
pabrėždami betgi, kad nėra pagrindo pa
vergtiesiems nusiminti, kad reikia tarptau 
tinė padėtis atidžiai stebėti, iš jos moky
tis ir ją veikti. Kai JT ir demokratinės ga 
lybės savo gražius principus tik žodžiais

linį visuomeninį antikomunistinį sąjūdį, 
pajėgų formuoti tarptautinę opiniją yra 
tikrai verta rimto dėmesio.

Po svečių tarė žodį pačių vengrų atsto
vas Dr. Bartok ir PJT pirmininkas Dr. V. 
Masens. Lietuvos delegacijos pirmininkas 
V. Sidzikauskas paskaitė PJT atsišauki
mą į vengrų tautą. Atsišaukimas, konstata 
vęs vengrų ryžtą ir aukingumą laisvės ko 
vai, apgailestavęs Vakarų pasaulio pasy
vumą, išvadoje pabrėžia, kad sovietų tan- 

_ _ _______ _ ____ ____ ___________j Jaukus mūsų stendas; mūsų knygos mo kais atremta vergija negali būti patvari, 
technika. prilygsta 1937-38 m. musų „Ka- derniškos, žiba, malonu žiūrėti, ir negėda kad laisvė vra galingesnė už tironija ir 

. kad vieningos sovietų pavergtųjų tautų ir oo Liet Ucjv/ iiciuvitį^ ictiviiį, uovi} n . . z • • •
knyga kai kuriomis vakarų kalbomis. Geras tree- laisvojo pasaulio pastangos vieną dieną

PALYDOVAS SU KALE
Rusija iššovė jau antrąjį savo gamybos 

vadinamąjį žemės palydovą-satelitą, šį kar 
tą sunkesnį ir įsodinę jame mokytą kalę, 
kuri eis ėsti tik varpeliui suskambėjus.

Palydovas lekia 1056 mylių aukštyje.
Pirmasis taip pat dar tebelekiąs apie že

mę.

SULAIKYTI DARBININKUS!
Rytų Vokietijos profesinės sąjungos bu

vo paakintos susirūpinti ir rasti priemo
nių, kad darbininkai daugiau nebebėgtų 
į Vakarų Vokietiją. Tai kelia rūpesčio ir 
vyriausybei, nes bėga daugiausia vis spe
cialistai (apie pusę visų pabėgėlių sudaro 
jauni žmonės — iki 25 m. amžiaus). Dėl to 
partijos laikraštis ,,Neues Deutschland“ ra 
gina prof, sąjungas atkalbinėti darbinin
kus nuo minties bėgti. Kai kuriose įmonė
se specialistų trūkumas tiesiog stabdo dar
bą.

Pernai pabėgo 279.000, šįmet per 8 mėne 
sius 164.000.

MOTERYS NEPATENKINTOS
22 vokiečių moterų organizacijos kreipė 

si į Dr. Adenauerį, reikšdamos savo nusi
vylimą dėl to, kad ministeriu nebuvo pa
skirta nė viena moteris. Prieš sudaryda
mas ministeriu kabinetą Dr. Adenauerls 
buvęs pažadėjęs.

VISI ŠVENTIEJI BUDAPEŠTE
Visų Šventųjų dieną tūkstančiai Buda

pešto gyventojų ėjo lankyti savo artimųjų 
kapų, įskaitant kapus tųjų, kurie žuvo re
voliucijos metu. Ypač savotiškas įspūdis 
buvo Budapešto centre esančiose Kerepesi 
kapinėse, kur palaidota 600 sukilimo au
kų, tiek sukilėlių, tiek ir komunistų, ir jų 
antkapiuose paprastai įrašyta: „Mirė did
vyrio mirtim“

Aplink kapines visą laiką patruliavo au- 
ir kardais

AMNESTIJA
Revoliucijos sukakties proga sovietai pa 

skelbė amnestijos potvarkį, pagal kurį at
leidžiami nuo bausmių nuteistieji iki 3 me 
tų kalėjimo, moterys, turinčios vaikų iki 
8 metų amžiaus ir nėščios. Taip pat amnes
tija galiosianti vyrams, turintiems dau- tomatais ginkluota pėsčioji 
giau kaip 60 m. amžiaus, moterims, turin- žvangino raitoji policija, bet žmonių ne- 
čioms daugiau kaip 55 m. amžiaus, ir vai- liete-

BRITŲ PASTANGA VENGRUOS 
REIKALU

Ryšium su Vengrijos revoliucijos meti
nėmis lordo Bird wood vadovaujama dele
gacija kreipėsi į sovietų atstovybę Londo
ne su rezoliucija, reiklaujančia atitraukti 
kariuomenę iš Vengrijos. Rozoliuciją pa
sirašė visų trijų Didž. Britanijos partijų' 
atstovai. Delegacija nebuvo priimta, dėl to 
rezoliucija paliko atstovybėje.

m. am
žiaus.

SUŽEISTI PENKI IZRAELIO 
MINISTERIAI

Iš Sirijos kilęs jaunuolis metė 
ir sužeidė 5 Izraelio ministerius,
ir ministerį pirmininką Bengurioną. Gra
nata mesta parlamente.

granatą 
tarp jų

EISENHOWERIS Į PARYŽIŲ AR NET I 
LONDONĄ

Amerikos prez. Eisenhoweris gruodžio 
mėn. tikrai atvyks į Paryžių ryšium su At 
lanto pakto narių pasitarimais. Galimas 
dalykas, kad jis užsuks ir į Londoną.

visų metų būvyje ię virš normalių imigra
cijos kvotų į šluos kraštus įvažiuoti. Pirmo 
je eilėje pageidaujamas technikinis per
sonalas: mechanikai, metalo apdirbimo 
specialistai, šaltkalviai, kasyklų darbinin-

KANADA IR AUSTRALIJA IEŠKO 
SPECIALISTŲ DARBININKŲ

š.m. EZD Nr. 3 pranešimu, paskelbtu 
IX. 13, Kanada ir Australija teikia vėl pa- 

ATSLUGO PASIENIO ĮTEMPIMAS lengvintų įvažiavimo galimybių specialia
is Sirijos pranešama, kad Turkijos-Siri- tams iš pabėgėlių tarpo. Specialistai gali 

jos pasienyje atslūgo įtempimas.

TURKIJOS PARLAMENTO RINKIMAI
Turkijos parlamento rinkimus laimėjo 

dabar valdžiusi demokratų partija.
ATVAŽIUOJA ITALIJOS PREZIDENTAS kai. elektro-technikai, metalo virintojai ir 

Kitais metais gegužės mėn. atvažiuoja ToUau Pageidaujama: batsiuvių, siuvė 
valstybinio vizito į Didž. Britaniją Jtali- H medicinoj seserų ir kito slaugomoję 

deklamuoja, nesiryždamos jų ginti, tai ad 30S prezidentas Gronchi.
mirolo Botto mintis suorganizuoti pašau- MARg ŽUKOVAS AMBASADORIUM?

Amerikos užsienių reikalų ministeris Du emigracijai į JAV nesudaro jokių kliūčių, 
lies yra spaudai prasitaręs mintį, kad iš Tik kandidatai turėsią savo prašymus iš 
gynybos ministerio vietos atleistasis marš. JAV įstaigų atsiimti, kai atitinkama Kana 
Žukovas galįs būti skiriamas sovietų am- dos misija užtikrins kanadiškos imigraci- 
basadorium į Vašingtoną. jos vizos išdavimą.

personalo, žemės ūkio darbininkų, virėjų, 
medkirčių, daržininkų, namų ruošos perso 
nalo ir pan. Jau įvykęs įsiregistravimas

NAUJI MASINU RATUKAI
LOTERIJAI JAU PASIRUOŠTA

„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klu
bo ruošiamoji loterija sudaryti spaustu
vės fondui pagrindą netrukus vienu ar ki- 

,. tu būdu pasibels į tautiečių duris ir pasiū-
zlmus' lys pabandyti laimę ir tuo pačiu paremti

Po posėdžio PJT delegacijos ir posėdžio mašinų fondą.
svečiai aplankė tuose pat rūmuose esan- Atrodo, kad per loteriją būsimiesiems Kaioesim anip Turini, neminėsim sičuisli- utoijiuo aibMeisias augusiuiu rut,u aiuu- v. .. . , .___

kų nes tada tektų agitpropą vadinti „Me- mas, tremties dailininkų leidinys, leidinys cia Vengrijos sukilimo dokumentų parodą laimėtojams skinamieji dalykai yra vertin . * _ _ . '"U • i • i • _  J „1 r. 1 . t • j. _ TT: _  J _ „ i v. vi z-» cit iii >-v-t z4 n Ir 11 mnn ii n i r. _• t r* _ 1 j  ...... — ■ . • v • .

JONUI GRIGOLAIČIUI,

Didžiajam Kovotojui dėl Lietuvos 
Laisves ir Nepriklausomybės, mirus, 
ir ri5°!a'tienci, Jo dukrelei, sūnui 
r artimiesiems, reiškiame nuoširdžią 

užuojautą.
V. Stp. Vykintai

gi. Kadangi daugumas mūsų tautiečių kant 
riai bando laimę futbolo laimėjmų spėji
muose, arklių ir šunų lenktynėse, dėl to vi 
si kviečiami nepašykštėti kelių šilingų ir 
šiuo atveju. Laimėjimas vis tiek yra laimė 
jimas. O šie mūsų loterijos laimėjimai dar 

— Japonijai gresia infliacija. žada ir spaudos reikalui laimėjimą: kas
— Čekai išaiškinę vėl naują priešvals- liks apmokėjus laimingiesiems, eina lietu

ty j ę. Per paskutiniuosius metus lietuviškų tybinj suokalbį. viškos mūsų spaustuvės reikalui,
knygų tremtyje išėjo per 200. Vien 1938 
m. Nepriklausomoje Lietuvoje išėjo, 1.229 
knygos. „Ein mageres Ergebnis“, sakoma 
brošiūroje apie dabartinę Lietuvą, kur per 

liūs Tšeina” gal koks 550... Kad sovietinis 
rezultatas , labai kūdas“, galima matyti iš 
sovietinio stendo: argi galima siuos 653 
gražiausių leidinių, niekuo neatsihekancių 
® t i-„k»;irAc Ivcrinri tais

Kor.

PASAULYJE

susitikę ir geriausi gladijatoriai turėtų su
klupti nebaigę kovos.

Dėl to ir siunčiu savo mažą paramą 
toms duobėms lyginti. Be to, turiu pareikš 
ti, kad loterijoje nedalyvauju; ne dėl to, 
kad nenorėčiau nieko laimėti, bet dėl to, 
kad, laimėjęs už pusę kronos bilietą tokį 
fantą, kuris yra dešimties ar daugiau sva
rų vertės, sumažinčiau savo paramą ma
žiau negu iki nuliaųs“.

Vieną svarą taip pat aukojo Kazys Plu- 
kas.

Vadinas, suaukotų turime jau pirmuo
sius penkis svarus.

B. Kmieliauskas už svarą pirko loterijos 
bilietų.

— Mirė lordas Dunsany, karys ir poe
tas.

— Prancūzų vyriausybę bandys sudary- dui atsiuntė 2 svarų 
metus,* įskaitant visus vertimus ir vadovė- ti radikalas F. Gaillard. šitaip rašo:

. , — Gomulka važiuoja į Maskvą švęsti „Europos Lietuvis“
j spalio revoliucijos dienos. ties kovingoji arena,

eražiausių leidinių, niekuo neatsiliekančių Burmoje užmušta 10 keleivių, kai ko išeiti grumtis. Jei tokios arenos nebūtų, ar 
nuo modernios technikos, lyginti su tais munistų sukilėliai nuvertė traukinį. jei ji būtų labai duobėta, tai aišku, kad

P. Jonas Maukišius mūsų spaustuvės fon 
auką, o savo laiške

rezultatas „labai kūdas' yra tartum ta min- 
kurioje yra progos

PASKOLOS
Spaustuvės fondas su dėkingumu priima 

kiekvieną sumą, vis tiek, kuriuo būdu ji 
ateina. Bet jo pagrindas bus loterijos pel
nas. Kadangi, kaip jau minėjome, tai ne
užteks, kviečiame, kas gali, skolinti spe
cialiai tam reikalui, bet ne mažesnėmis, 
kaip 5 svarų sumomis. Kas norėtų būti pir 
mieji skolintojai?
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EUROPOS LIETUVIS Nr. 44. (484) 7. 11. 1957.

Padrikai 
apie viską.

PRANYS ALŠĖNAS, Kanada.

Ak, ta nelemtoji laiko stoka. Ji daug pla 
nų nublukina, daug reikiamų darbų suni
veliuoja arba priverčia juos atidėti ilges
niam, o kartais ir neribotam laikui...

Seniai jau reikėjo intensyviau įsijungti 
į simpatiškojo „Europos Lietuvio“ bend
radarbių šeimą, bet vis neprisiruošdavau, 
pakol mielasis laikraščio Redaktorius ėmė 
ir paragino. Nusiuntus pirmą kartą šiais 
metais, anksčiau esu rašęs Britanijos, o 
po to ir „Europos Lietuviui“, — jam per
sikrikštijus) gavau iš jo mielą, malonų 
laišką, kuriame dėkojama už „pirmąją 
kregždę“, kuri, esą, turėtų reikšti pavasa
rį. Toliau išreiškiamas tikėjimas, jog ir 
daugiau tokių kregždžių Iš manęs nuskris 
.Europos Lietuvio“ pastogėn...

Taigi reikia vėl leisti kokią nors kregž
delę kelionėn, tepasiekia ji Londoną, kur, 
drėgmėje ir rūkuose gyvendami, ir mūsiš
kiai lietuviai gal visiškai pritaria kažku
rio meto gilios pagarbos W. Churchillio 
pasakymui: „Anglijoj, ypač Londone, kli 
matines sąlygas nesunku būtų pakelti, jei
gu vasaros metą praleistum Šveicarijoj, 
žiemą — kažkur prancūziškoj Rivieroj, o 
likusį laiką — lovoj“...

Mano nuomonė apie „Europos Lietuvi“
Tai ypatingos pagarbos vertas savaitraš 

tis. Nežiūrint, kur gyvenau arba kur da
bar gyvenu — visą laiką jis buvo ir tebėra 
mano nuolatinis svečias.

Gerai dar jį prisimenu iš tremtie? laikų, 
kada jis atkeliaudavo į Vokietijos DP sto
vyklas. Tiesa, tuomet jo rūbeliai buvo kuk 
lučiai, galima sakyti, namų darbo sermėgė 
lė, — jis' buvo surašomas mašinėle ir fo
tografiniu būdu multiplikuojamas. Tačiau 
ir tuomet jis buvo gana mielas lietuviui 
savo turiniu ir gyva lietuviška dvasia. Jis 
ramino, guodė ir informavo lietuvius, var 
go naštą benešančius anuomet, tokią pat 
misiją jis nuoširdžiai atlieka ir dabar. Per 
šį truputį daugiau kaip dešimtmečio laiko 
tarpį pasikeitė tame savaitraštyje eilė re
daktorių, vienok, su labai mažyčiais svyra 
vimais buvo ir tebėra kiekvienam lietu
viui itin mielas, patrauklus ir, palyginti, 
gana turiningas. Dar kas svarbu, — taipo
gi su labai mažyčiais, beveik nepastebi
mais svyravimais, laikraštis išsilaikė virš- 
partinėj plotmėj, todėl jame'nebuvo ir nė 
ra apstu tos karčios ir ypatingai jau skai
tytojams Jgrįsusios polemikos, dažnai per
sunktos demagogika, kokios, ypač kiek 
anksčiau, nestokodavo JAV-bių lietuviš
kuose laikraščiuose.

Kokios naudos turėjau iš „E. Lietuvio“?
Anais laikais garbusis amžinos atmin

ties Lietuvos Himno autorius, Dr. Vin
cas Kudirka, teigė, jog lietuviškasis 
laikraštis mūsų tautiečiams yra reikalin
gas ypač tam, kad lietuviai, nežiūrint kur 
jie begyventų, iš jo sužinotų kur ir kaip

gyvena kiti jo broliai ir seserys lietu
viai: kur jie džiaugiasi, kur liūdi, kur 
dainuoja, kur dejuoja...

Iš mielojo Britanijos, paskiau — Eu
ropos Lietuvio visą laiką sekiau ir ste
bėjau tame krašte gyvenančių mūsų tau
tiečių gyvenimą, jų pastangas ir darbus, 
kurie ligi šiol, reikia pasakyti, buvo itin 
gražūs ir vaisingi. Mane žavėjo ir tebe
žavi Didž. Britanijos metropolinėj saloj 
gyvenančių lietuvių darbai ir pastangos. 
Jie, turiu atvirai pasakyti, gali būti ypa
tingai gražiu pavyzdžiu visiems kitiems 
lietuviams, šiuo metu išbarstytiems po vi
są platųjį pasaulį. Negausūs tie „britiškie
ji“ lietuviai savo skaičiumi, tačiau darbus 
— jie nudirbo gana didelius: stebėtinai 
gražiai veikia jų pagrindinė organizacija 
—■ Britanijos Lietuvių Sąjunga, imponuo
jančiai atrodo jų įsigytieji Lietuvių Na
mai, taipogi viliojantis vaizdas, nors pa
čiam tenai nebuvus, tik fotografijoj ma
čius, jų įsigytojoj Lietuvių Sodyboj. Be to, 
garbę ir pasididžiavimą jiems teikiantis — 
nesustojantis ir nepavargstantis savas 
laikraštis „Europos Lietuvis“, itin produk- 
tinga „Nidos“ Knygų Leidykla, kurios lei
diniais tenka džiaugtis ir šias eilutes ra
šančiam, ir t.t. ir t.t.

Už tą viską tenka didelė garbė nedide
lei didelės Britų salos lietuviškajai kolo
nijai.

Ką apie mūsų gyvenimą galėčiau parašyti?
Aš, mat, kanadietis lietuvis, atseit, bri

tiškosios imperijos dominijos gyventojas. 
Čia mūsiškių tautiečių gyvena apie dvide
šimt kartų daugiau, negu tojoj jūsų ūka
notoj saloj — Anglijoj.

Ką mes dirbame ir ką veikiama čia? 
Žinoma, turint galvoj ne fabrikų ir kitokių 
darboviečių darbą, kur uždirbama kasdie
ninė duonelė ir besivaikomas žaliasis do
leris kitiems reikalams, tačiau iš tos sri
ties darbo, kuri yra svarbi visai lietuvių 
tautai. Taigi, kultūriniuose, visuomeni
niuose, lietuvybės išlaikymo ir Tėvynės 
vadavimo baruose.

Smulkiai apie viską rašyti būtų perplati 
tema. Tačiau čia nors trumpai apie tai pa
minėsiu. Tiesa, ir kanadiečiai lietuviai dir
bame, veikiame, krutame. O padirbėję — 
taipogi dar nesiruošiame „ant laurų nu
snūsti“. Lietuviškasis veikimas tęsiamas ir 
toliau, dažnais atvejais gana sėkmingai 
plėtojamas.

Kartu su naujaisiais lietuviais ateiviais, 
atvykusiais po 2-rojo Pasaulinio Karo ir 
iš seniau gyvenančiais, Kanados lietuvių 
skaičius siekia apie 25.000. Žymiai padi
dėjus lietuvių skaičiui, proporcingai padi
dėjo jų ir veikla. Štai, iš anuo metu vos 
merdėjusio rotatorinio ir nereguliariai iš- 
eidavusio žurnalėlio „Nepriklausoma Lie
tuva“ šiandieną jau yra išsivystęs gana 
reguliariai išeinantis, spaustuvėj spausdi-

SIUS-KLAUSUTIS |
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15 Santarvės žurnalo leidžiamos knygos

VARŠUVOS SPALIS

„Honor P o 1 s k i“

Bet grįžkime prie temos. Nei su Kapsuku, 
nei su lenkų „Baltstogės vyriausybe“ Maskva 
neturėjo daug džiaugsmo. Maskvos gobšumas 
neleido panaudoti tautinius-ekonominius šū
kius kad ir vien taktikos tikslams. Komparti
jos amžiams užsitraukė prakeikimą, kaip did- 
ruslškos agentūros.

Lenkijoje kompartija netrukus buvo už
drausta. Toks „kapitalistų smurtas“ laimėjo 
lenkams didelių simpatijų „raudonosios Ro
mos“ centre. Tačiau iki tada ir lenkų kompar
tija gavo įsitikinti, kad su šūkiu apie autono
miją Rusijos ribose niekur nė šuns iš 
būdos neišviliosi.

Todėl jaunesnieji lenkų kompartijos na
riai ėmė gyvai svarstyti klausimą, ar nevertė
tų jiems kartą ir visiems laikams pripažinti 
Lenkijos „valstybinės nepriklausomybės te
zę“. Jie tai ir padarė, nieko neatsiklausę ir ga
na originaliu būdu:

Kompartija ėmė priekaištauti nepriklau
somos Lenkijos vyriausybei, kad ji perdaug 
susirišo su Prancūzija. Toks artimas, vienpu
sis prisirišimas statąs į pavojų visos Lenkijos 
brangiausiąjį turtą — nepriklausomybę.

Lenkai tikrai nustebo dėl tokio savo ko
munistų susirūpinimo tautinės nepriklauso
mybės likimu... Lygiai kaip 1956 metais lietu
viai galėjo nustebti, kai vengrų krizės metu

JONAS GRIGOLAITIS — KOVOTOJAS IR KANKINYS
Š.m. spalio 18 d. Gautinge mirė džiova 

ir gripu Jonas Grigolaitis, Mažosios ir Di
džiosios Lietuvos veikėjas, žurnalistas, po
litikas. Tai buvo didžiai nusipelniusi asme 
nybė, pro kurią nei dabartis, nei ateitis 
negali praeiti pro šalį.

Jonas Endrikis Grigolaitis gimė 1902 m. 
gegužės 30 d. Povilų kaime, Šilutės apskr., 
Mažojoje Lietuvoje. Jis augo, brendo ir 
mokėsi tuo metu, kai Vydūno atitautinimo 
idėjos sklido krašte. Nežinau, kiek Grigo
laitis buvo vydūnistas, tačiau jo tauri, hu-
maniška asmenybė yra tartum Vydūno ato 
švaistą. Jis, kaip ir Vydūnas, tvirtai atsi
stoja lietuviškan kelin ir visą amžių tuo 
pačiu ginklu: talentinga plunksna kovoja 
dėl Lietuvos laisvės, jos savarankumo, jos 
kultūros.

Gerai pasiruošęs gyvenimui, baigęs Klai 
pėdos gimnaziją, Vytauto Didžiojo univer
sitete teisių fakultetą 1931 m., Grigolaitis 
iš Kauno grįžta į Klaipėdą ir čia tęsia jau 
anksčiau pradėtą organizacinį ir žurnalis
tinį darbą. Jis čia DULR iniciatorius ir 
steigėjas, jis čia Tautinės Lietuvių Jauni

namas ir gana turiningas savaitraštis, te
beleidžiamas tuo pačiu vardu. Be to, nau
jiesiems lietuviams papildžius čionykščių 
gyventojų skaičių, buvo pradėtas leisti ir 
kitas lietuviškojoj visuomenėj ne tik Ka
nadoj, bet ir plačiajam pasaulyje gana po
puliarus lietuviškas savaitraštis „Tėviškės 
Žiburiai“. Čia, Toronte, (Kanadoj) dar 
yra leidžiamas ir lietuvių skautų oficiozas 
„Skautų Aidas“.

Na, be to, yra leidžiamas Kanadoj ir 
dar vienas lietuviškomis raidėmis spaus
dinamas laikraštpalaikis „Liaudies Bal
sas“. Tai lietuviškomis raidėmis, bet bol
ševikų minčių prirašomas savaitraštis, lie
tuviškųjų parsidavėlių (šuraudonėjusių) 
organas.

Be to,iš pirmiau buvusių iš viso dviejų 
negausių lietuviškų parapijų Kanadoj — 
Šv. Kazimiero Montrealyje ir Šv. Jono To
ronte —■ dabar jų pristeigta žymiai dau
giau. Didžiosiose kolonijose; kaip Montre- 
aly ir Toronte — po dvi, Hamiltone — vie
na, o, be to, dar veikia keletas vadinamų 
kapelionijų. Parapijos yra įsigijusios rei
kiamas patalpas, kai kurių iš jų statybos 
kainavusios net keletą šimtų tūkstančių 
dolerių/ Prie lietuviškųjų parapijų vyksta 
intensyvus ir lietuviškasis veikimas. Be to, 
Kanados lietuviai, ypač prie abiejų savait
raščių, turi savas spaustuves, turi įsigiję 
nemaža savų patalpų, Lietuvių Namais 
arba įvairių klubų pavadinimais, turi su
organizavę eilę chorų, kai kurie iš jų itin 
aukšto meninio lygio, kaip, pvz., Toronte 
veikiantis ir muz. St. Gailevičiaus vado
vaujamas „Varpo“ choras. Kanadiečiai 
lietuviai turi gana daug, jų tarpe ir ne
blogai veikiančių organizacijų bei meninių 
sambūrių, kaip: vaidintojų ir kt. Pagrin
dinė Kanados lietuvių organizacija, susi
organizavusi bene pirmoji pasaulio lietu
vių tarpe — yra Kanados Lietuvių Bend
ruomenė. Ji, reikia pasakyti, yra gana 
veikli, gerai veikianti ir nemaža jau nuvei
kusi. Ypač pažymėtinos yra Kanadoje li
gi šiol ruošiamos Lietuvių Dienos, kurių 
jau buvo penkios. Tai tikros lietuvių ir 
jų lietuviškumo parodymo manifestacijos 
su gerai paruoštomis programomis, daugy
be suvažiuojančių lietuvių ne tik iš Kana
dos įvairių kolonijų, bet ir iš JAV.

’„parteicai“ ėmė rėkti, kad reikia išlaikyti Lie
tuvos valstybingumą.

Tačiau tas taktinis ėjimas buvo tik išim
tis. Kompartija turėjo gauti iš Maskvos leidi
mą kursui keisti arba nebeklausyti Maskvos 
komandos. Kompartijos pastangos ta1a link
me pasiekė aukščiausio laipsnio, kai War- 
szawski-Warski — vienas jos steigėjų — aiš
kiai palaikė Trockio liniją.

Jau 1924 metų pabaigoje Stalin smarkiai 
puolė tą naująją liniją. Puolė ją įprastu meš
kos grubumu. Tuo pačiu jis netik nieko nepe
šė, bet dargi mirštamai užgavo pasakišką len
kų „unarą“, išprovokavo užsispyrimą, kurio ir 
per 25 metus nesulaužė. Nuo tada prasidėjo 
Varšuvos komunistų kova dėl ideologinės ly
gybės ir nepriklausomybės nuo Maskvos. Len
kų tezė aiškiai paremta Lenino ..mokslu“. Jie 
atvirai užgynė Stalinui betkurią teisę „kiš
tis į reikalus, apie kuriuos nieko neišmano“.

Stalin tokių dalykų niekad nenamiršdavo. 
1929 metais raudonoji meška skėlė pirmąjį 
antausį lenkams: visi tautiniai komunistai 
buvo pašalinti iš lenkų kompartijos CK. Anks
čiau Stalin galbūt dar ir veikti negalėjo, bet 
1929 metais jis jau buvo atsikratęs opozicijos, 
vienas valdė aparatą ir ryžosi geležine kumš
timi pasmaugti tautinio komunizmo pavainikį.

Bet kaip tik tuo metu naujojo, tautinio 
kurso dėka lenkų kompartijos įtaka ėmė aug
ti. Stalin to nepaisė: jam nerūpėjo jokia ideo
logija, nerūpėjo komunistinių idėjų sklidi
mas darbininkijoje — jam rūpėjo tik Mask
vos vadovavimas. Jis pats sužlugdė komuniz
mo plitimą Lenkijoje, ir apie 30-tuosius metus 
kompartija nesuvaidino Lenkijoje jokios žy
mesnės rolės.

O galėjo suvaidintij 30-tujų metų pra
džioje įvyko pasaulinė ūkio kri’ė. Kokia pui
ki proga komunistams veikti. Vien 1936 me
tais Lenkijoje įvyko 2040 streiku. Tačiau kaip 
išnaudoti nepatenkintų streikininkų nuotai
kas? Nuneigiant tautiškumą? Pučiant daine
lę apie autonomiją Rusijos ribose?

Ne, šitaip reikalai nėjo. Bet ką kitą dary

Stepas Vykintas
xar J T J J jt

mo Klaipėdos krašte sąjungos „Santaros“ 
pirmininkas ir vadas. Jis, kaip geras orga
nizatorius, sugebėjo mases patraukti savo 
pusėn. Jo sėjamos lietuviškos idėjos Klai
pėdos krašte derliai auga ir brandina tar
pius vaisius. Grigolaičio dėka ,.Santara“ 
suvaidina milžinišką vaidmenį kultūros ir 
politikos srityse Klaipėdos krašte.

Iš prigimties Grigolaitis buvo žurnalis-

tas, ir jis buvo vienas iš geriausiai pasiruo 
šusių Lietuvos žurnalistų. Teisių mokslas 
jam buvo reikalingas, kad jis geriau galė
tų ginti Lietuvos teises Klaipėdos krašte 
ir tarptautiniam forume. Jis stilingai rašė 
dviem kalbom: lietuvių ir vokiečių. Jis bu 
vo ne tik gabus žurnalistas-rašytojas, bet 
ir spaudos organizatorius: vyriausias re
daktorius. 1932-34 m. jam teko vadovauti 
,,Lietuvos Keleiviui“, 1934-38 m. dviem vo
kiečių kalba dienraščiams: „Ostsee-Beo- 
bachter“ ir „Baltischer Beobachter“. Kas 
yra vadovavęs dienraščiams, tas puikiai ži 
no, kiek energijos, organizacinio sumanu
mo ir dvasinių vertybių tenka įdėti į laik
raštį. Klaipėdoje gi ypatingai teko labai 
greit, labai sumaniai ir gabiai reaguoti, 
nes čia vyko milžiniškas atgimimo vyks
mas. Grigolaitis čia buvo nepakeičiamas, 
nenuilstantis ir pasiaukojęs kovotojas.

1939 m. kovo 22 d. Hitleris atplėšia Klai 
pėdą nuo Lietuvos. Jonas Grigolaitis nega
li čia pasilikti, nes jis žino, kad dar kova 
nebaigta. Jis persikelia gyventi į Kauną. 
Jis čia paskiriamas ,,ELTOS“ redaktoriu
mi. Tačiau greit ir čia pasidaro nebesau- 
gu: pavojus įslenka į Lietuvą iš Rytų. Rau 
donieji skėriai užplūsta laisvę mylinčius 
ir ramius Lietuvos žmones. Grigolaitis at
siduria tarp kūjo ir priekalo. Jis bėga nuo 
raudonos meškos ir pakliūva į rudo vilko 
nasrus. Tai didžiausia lietuvio kovotojo 
tragedija.

1941 m. Grigolaitis su šeima repatrijuo
ja į nacių Vokietiją ir iš karto yra paima
mas į kacetą. Naciai nenorėjo Grigolaičiui 
dovanoti už jo lietuvišką veiklą. Jonas Gri 
golaitis ketverius metus pakelia žemiškąjį 
nacių pragarą. Kas yra skaitęs Grigolaičio' 
„Nacių Pragare“, tas gali palyginti su Dan 
tės pragaru ir pasakyti: Dantės fantasti
niam pragare malonu būtų pasišildyti, bet 
realiam ir budeliškam nacių pragare neno 
rėčiau nė vienos dienos pabūti. Šis žemiš
kasis pragaras daug baisesnis ir daug žiau 
resnis negu metafizinis pragaras. Grigolai
tis savo nepaprasta dvasine ir moraline 
jėga atlaikė šį pragarą, bet užtat iš jo iš
ėjo su visiškai palaužta sveikata, taip, 
kaip Balys Sruoga. ,,Nacių Pragare"
mums rodo, kokia titaniška asmenybė bu 
vo Jonas Grigolaitis. Jis pakėlė tokias žiau 
rybes, tokius fizinius ir moralinius smū
gius, kokių nepakėlė milijonai kacetinin- 
kų.

ti buvo uždraudusi Maskva. Galop Stalin suti
ko, kad Lenkų kompartija taktiniais sumeti
mais darytų šiokių tokių nuolaidų tautinei 
idėjai. Bet jis, kaip liūtas, sergėjo, kad tik iš 
taktinio melo nepasidarytų strateginis tikslas. 
Tokios linijos išdavoje sąmyšis lenkų kom
partijoje tik padidėjo. Patys vadovai nebega
lėjo išaiškinti, kas melas, kas teisybė, — ir tik 
padidėjo neapykanta Maskvos meškomis. Di
dėjanti neapykanta privertė Staliną pavarto
ti dar stipresnes priemones prieš lenkus. 1938 
metais Stalin panaikino visą lenkų kompar
tiją.

Tai buvo „smūtnos dienos“ seniesiems 
lenkų komunistams. Jerzy Heryng (lietuviš
kai: silkė), kuris vėliau pakeitė pavardę į 
Ryng (lietuviškai: žiedas), 1937 metais buvo 
iškviestas Maskvon. Ten jis įsitikino, kad visi 
lenkų socialistų ir komunistų partijos šulai 
jau tupėjo už grotų. Ryng tada ironiškai buvo 
pareiškęs:

„Oi, turėsim dar daug laiko tęsti su drau
gais diskusijas ir frakcines kovas GPU kalė
jimuose. Gerai mane įsižiurėkit — aš esu Ko- 
minterne lenkų komunistų paskutinis mohi
kanas...“

O vienam pažįstamam jis prasitarė:
„Jeigu Tamsta man kada paskambinsi ir 

niekas neprieis prie telefono, tai žinok, kad 
suėmė ir mane...“

Tikrai, netrukus taip ir įvyko.
Kiti komunistai — Bierut, Ochab, Mine, 

Gomulka, Spychalski ir kompanija — pana
šaus likimo išvengė tik dėlto, kad jie sėdėjo 
„buržuaziniuose kalėjimuose“, ir Stalin jų ne
galėjo pagriebti. Kuomet GPU pabaigė lenkų 
kompartijos generalinį remontą, toji liko be 
galvų, be vadovybės; narių ir funkcionierių 
skaičius krito beveik iki nuliaus.

Komin temas priėmė rezoliuciją partiją 
uždaryti:

„Lenkų komunistų partija buvo trocki- 
ninkų ir provokatorių partija...“

Sic transit gloria mundi...
(Bus daugiau)

Vos gyvas išėjęs iš kaceto, Grigolaitis 
greit atsigauna ir įsijungia į lietuvių veik
lą Vakarų Vokietijoje. Jis čia 1946-9 Lie
tuvių bendruomenės centro komitete na
rys, Hanau tremtinių lietuvių stovyklos 
vadovas, Lietuvių evangelikų bažnyčios ta 
rybos vicepirmininkas ir daugybės organi 
zacijų narys. Velionis nesigaili sveikatos 
lietuviškiems reikalams. Ir dirba paskuti
nes savo jėgas paaukodamas. Pasireiškus 
džiovai, jis buvo priverstas atsigulti į Gau 
tingo sanatoriją, kur ilgus metus turėjo
pakelti ligos kančią. Dėl silpnos širdies ne
galėjo jam daryti plaučių operacijos, ir 
jo gyvybė palengva gęso. Užpuolęs gripas 
galutinai pakirto jo gyvybę.

Velionį man teko pažinti arčiau, kaip 
žmogų. Jis buvo ne tik atkaklus kovotojas 
dėl Lietuvos Nepriklausomybės ir kanki
nys dėl Lietuvos didžiųjų idėjų, bet ir vy
dūniško žmoniškumo kaupina asmenybė. 
Jis neturėjo net pykčio savo didžiausiems 
priešams. Jis su didžiausia meile kalbėjo 
apie visas tautas ir visus žmones. Jo dva
sios kilnybė ir retai užtinkamas taurumas 
jam suteikė jėgų pakelti didžiausio kanki
nio likimą.

Jono Grigolaičio idėjinis palikimas yra 
didelis ir brangus. Ji didžioji idėja — Lie 
tuvos savarankumo idėja mus ir būsimas 
kartas ves ateitin su tuo pačiu grigolaitiš- 
ku atkaklumu gyventi ir kovoti dėl Lie
tuvos valstybės ir tautos teisės būti lais
viems ir nepriklausomiems.

Tegul Tavo pelenai, brangus Jonai, grįž
ta į būsimą Nepriklausomą Lietuvą ir te
gul išžarsto plačiausiai po Mažąją ir Di
džiąją Lietuvą tikrosios Laisvės ir tikrojo 
Žmoniškumo būsimo amžiaus geresnes 
idėj as.

Jono Grigolaičio laidotuvės
Š.m. spalio 22 d. 13.30 vai. Miunchene 

Ostfriedhof buvo palaidotas Jonas Grigo
laitis. Laidotuvių apeigas atliko ir gražų 
pamokslą pasakė evang. kun. senj. A. Ke- 
leris. Po to kalbėjo Vokietijos Krašto Val
dybos pirm, ir Mažosios Lietuvos Tarybos 
pirm. E. Simonaitis. Jis iškėlė Grigolaičio 
nuveiktus darbus Lietuvai ir pareiškė pa
dėką Velioniui ir užuojautą Žmonai ir vai
kams. Stp. Vykintas atsisveikino su Velio
niu Lietuvos Nepriklausomybės Talkos, Va 
sario 16 d. gimnazijos, žurnalistų ir rašy
tojų vardu, pabrėždamas Velionies nuopel 
nūs Lietuvai, nušviesdamas Jo taurią as
menybę ir atkaklų kovotojiškumą dėl Lie
tuvos Laisvės.

Koplyčia skendo vainikuose. Vainikai bu 
vo padėti nuo Šeimos, artimųjų, Lietuvių 
Evangelikų Bažnyčios, Vokietijos Krašto 
Valdybos, Mažosios Lietuvos Tarybos. Lie
tuvos Nepriklausomybės Talkos, Vasario 
16 d. Gimnazijos ir kitų organizacijų.

Velionies palaikai buvo sudeginti kremą 
toriume.

Ar būsite geros valios?
Kristaus Karaliaus šventės proga Šv. Tė 

vas Pijus XII pašventino ir atidarė naują
ją Vatikano Radijo Stoties transliacijų per 
davimo centrą, dalyvaujant kardinolams 
ir visam diplomatiniam korpusui, akredi
tuotam prie Apaštalų Sosto. Naujasis ra
dijo centras turi Telefunken firmos įreng-
tus trumpųjų bangų 24 bokštus ir yra nuo 
Šv. Petro Bazilikos už 18 km. Šiuo metu 
tai yra vienintelė pasaulyje taip moder
niai įrengta trumpųjų radijo bangų perda
vimo stotis. Supažindiname su Šv. Tėvo 
ta proga pasakytosios kalbos pagrindinė
mis mintimis iš ,,L‘Osservatore Romano“., 

„Klausykitės jūs, toli esančios tautos, iš 
naujosios Vatikano Radijo Stoties, iš to an 
tenų miško, kurio viršūnėje aukštas nenu
galimas Kryžius — tiesos ir meilės ženk
las, mūsų žodis kreipiasi į jus!“ Pijus XII 
savo lotyniškai pasakytoje kalboje kreipia 
si į visą pasaulį: žmonės, jus nebusite ge
ros valios ir neturėsite taikos, jei nenorėsi 
te broliškai apglėbti artimo meilės. Val
džios vyrai, nė jūs nebūsite geros valios, 
jei savo politikos nuomonėse abipusiai ne- 
pasigerbsite ,o vienas kitą pagerbdami — 
sutarsite, kad reikia ištikimai ieškoti tei
singumo ir tiesos. Šis pats vienas kito pa
gerbimas duoda pagalvoti, jog tokie troški 
mai visiems yra bendri. Bus tada visų 
sutarimas, kaip pats galingiausias įrankis, 
kuris tautų keliuose sunaikins nesutiki
mus ir kraštutinumus, užpildys skirian
čius tarpeklius ir sujungs juos. Daugiau 
tada nebeaidėtų Apokalipsės žirgų tragiš
kas kanopų dundėjimas, bet šventišku 
triumfu žygiuotų visuotiniai — universa
lūs darbai.

Pijus XII nenuilstamai skatina visus ge
ros valios žmones sutarti ir jungtis bend
ram darbui. Tiesa, kuri ateina iš Dievo, ne 
žino saulėlydžio, yra amžina. Jo įsakymai, 
jei gerai įgyvendinami, turi didelę jėgą, 
kad ne tik paskirus žmones, bet ir visą 
žmoniją gali vesti į geresnį ir laiminges
nį gyvenimą. Jėzaus Kristaus Evangelija 
sužadina tokios rūšies dorybes, kokių, anti 
kine pagoniškoji filosofija negalėjo nė įsi
vaizduoti. Istorija rodo, kad Evangelija da 
vė naują minčių, valios, išorinio veikimo 
ir doros papročių eigą, kad buvo visiškai 
pakeista pasaulio išvaizda. Reikia, kad ir 
šiandien taip butų, kad Jėzaus Kristaus 
religija plistų kasdieną ir patektų į kiek
vieną širdį!

P. Dauknys, MIC.

— Didž. Britanijoje projektuojama ap
dovanoti baronų titulais ir pasireiškusias 
moteris ir leisti jas į lordų rūmus.

— Amerikoje gimė ketvertukas — vi
sos mergaitės.
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LONDONAS CORBY

VOKIETIJA
VOKIETIJOS KRAŠTO TARYBOS 

SUVAŽIAVIMAS
Skaityteju CaiSkai

PRENUMERATORIAMS, KURIE 
NESKUBA

Anglijoje gyvenąs 31 skaitytojas jau yra 
susimokėjęs „Europos Lietuvio“ prenume 
ratą už 1958 metus. Ačiū jiems.

Bet toje pat Anglijoje turime dar 166 
prenumeratorius, kurie skolingi mums už 
pusmetį, už metus ir net ir už ilgesnį laiką. 
Juos labai prašome neužmiršti, kad laik
raštis negali eiti be pinigų.

DBLS LONDONO SKYRIAUS 
DEŠIMTMETIS

1957 m. lapkričio 16 d., 7 vai. vakaro, 
Lietuvių Sporto ir Socialinio Klubo (Para
pijos salėje) patalpose, Skyrius rengia sa
vo dešimtmečiui paminėti Dešimtmečio 
Vakarą. Jame žada būti gana linksma ir 
įdomu.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šie

met, Kariuomenės Šventės Minėjimą ren
gia Londono Vyrų Choras š.m, lapkričio 
mėn. 30 d., Parapijos salėje.

SCENOS REMONTAS
Londono Meno Sambūris „Vaidila“ nu

mato.ryžtis talkos būdu atremontuoti Lie
tuvių Sporto ir Socialinio Klubo salės 
sceną.

LONDONO LIETUVIU MOTERŲ 
SAMBŪRIO KRIKŠTYNŲ BALIUS

Šį šeštadienį, lapkričio 9 d., Lietuvių 
Nąmuose ruošiamas didelis Londono Lietu 
vii) Moterų Sambūrio Krikštynų Balius.

Visi lietuviai kviečiami dalyvauti. Pra
džia. 7 vai. vakaro. Bus įdomi programa, 
puikūs bufetai, loterija ir daug kitų staig- 
menų.

PRAŠOMAS ATSILIEPTI
liątųvis iš Nottinghamo, kuris šią savaitę 
atsiuntė 1 svarą už Nidos Knygų Klubo 
knygas, bet nei laiške, nei voke nepažymė 
jo savo pavardės.

INŽ. A. RUDIS LONDONE
Grįždamas į Ameriką iš Italijos, iš kata 

likų mokslininkų kongreso, Londonan už 
suko inž. A. Rudis su ponia, čia p.p. Ru 
džiai paviešėjo pas bičiulius ir matėsi su 
loiidpniškiais lietuviu veikėjais.

DBLS VALDYBOS NARW IŠVYKA : , .. .
DBLS Valdybos iždininkas S. Nenortas 

šeštadienį išvyksta į Manchesterį dalyvau 
ti LVS „Ramovė“ iškilmingam pobūvy.

DBLS pirmininkas M. Bajorinas ir vai 
dybos narys kun. P. Dauknys sekmadienį 
išvyksta į Corby dalyvauti skyriaus meti 
niam susirinkime. Kun. P. Dauknys ta pro 
ga atlaikys pamaldas Corby lietuviams.

„EUROPOS LIETUVIO“ SKAITYTOJAMS
Kiekvieną ,,Europos Lietuvio“ skaityto-, 

ją su šiuo laikraščio numeriu pasieks 2 lo
terijos bilietai.

Metinis narių susirinkimas
Corby skyrius šaukia narių metinį su- 

; sirinkimą š.m. lapkričio 10 d., 6 vai. p.p., 
, St. Ambulance Hall Llyt Rd., Corby.

Susirinkime dalyvaus Centro Valdybos 
atstovai.

’ DERBY
DBLS Derby 

• vai., Innes & 
Rooms, Derby, 
tės Minėjimą.

Po oficialios 
linksma ir įvairi, kurią išpildys vietos lie
tuviai. Taip pat žadėjo atvažiuoti paįvai
rinti programos „Pupų dėdė“. Po minėji
mo bus šokiai ir žaidimai. Veiks bufetas 
ir turtinga loterija.

Maloniai kviečiame atsilankyti Derby 
apylinkės lietuvius.

Sk. Valdyba

MANCHESTERIS
VILNIAUS KARŽYGIU TRIMITAI 

SUAIDĖS MANCHESTERYJE
1918 m. senutis Vilnius po kelių šimtme

čių vergijos išvydo pirmuosius nepriklau
somos Lietuvos savanorius karius. Kariuo
menės užuomazgą sudarė iš Rusijos grįžu
sieji lietuviai kariai, kurių spalio mėn. pra 
džioje buvo užregistruota 41 karininkas 
ir 1 kareivis. Sudaryta Krašto Apsaugos 
Komisija, kuriai spalio 10 d. buvo įsakyta 
slaptai nuo vokiečių pradėti organizuoti 
Lietuvos kariuomenę. Spalio 16 d. Vilniun 
atvyko 11 vyrų, tai buvo pirmieji savano
riai kareiviai, ir jau rytojaus dieną per va 
karinį patikrinimą pirmą kartą suskam
bėjo Lietuvos Himnas. Valstybės Tarybos 
rūmams saugoti pirmoji kareivių sargyba 
buvo paskirta lapkričio 1 d.

Lapkričio 23 d. buvo išleistas pirmasis 
įsakymas Lietuvos kariuomenei. Remian
tis tuo įsakymu, buvo oficialiai pradėtas 
formuoti 1 pėstininkų pulkas, kuris vėliau §3^'3' 
pavadintas DLK Gedimino vardu. Apie 
pulko įsikūrimą ir jo žygius mes visi ge- absoliutinę daugumą, 
rai žinome, bet kur to pulko orkestras su
griežė pirmąjį karišką maršą, gal nevisi 
žinome, Lygiagrečiai su 1 p.p. steigimu bu- 
vo pradėtas organizuoti ir pulko orkestras. ' ................*
Pirmąjį orkestro branduolį sudarė 18 sa
vanorių, kuriems vadovavo kapelmeiste
ris Juozas Gudavičius. Žymiausias šio or
kestro rėmėjas buvo Stulgių klebonas kun, 
Antanas Kaributas Skinderis, kuris savo 
kilmę išveda iš DLK Gedimino giminės. 
Atjaušdamas sunkią 1 p.p. būklę, steigia
majam pulko orkestrui paaukojo 9 instru
mentus. Susikūręs orkestras pirmąjį iš
kilmingą maršą parado metu sugrojo Ma
rijampolėje 1919 m. kovo 27 dieną.

Gal, nevienas girdėjome, kad Amerikoje 
yra atkurta L.V. Sąjunga „Ramovė“. Bet 
ar žinome, kad ramovėnų skyrius yra ir 
Anglijoje, Manchesteryje? Tai pirmas ka-

sk. š.m_ lapkričio 16 d., 18 
Sons, 
rengia

Becket Street Sale 
Kariuomenės Šven-

dalies bus meninė dalis.

ir

Spalio 19-20 d.d., Vasario 16 Gimnazijos 
rūmuose Huettenfelde vyko Vokietijos lie
tuvių bendruomenės krašto tarybos meti
nis posėdis, kuriam pirmininkavo pulk. 
Įeit. V. Sutkus. Vicepirmininku buvo iš
rinktas E. Simonaitis, sekretorium — Fr. 
Šlenteris. Suvažiavimą raštu sveikino Dip
lomatijos Šefas S. Lozoraitis, žodžiu — pa
siuntinybės patarėjas Dr. A. Gerutis, Vil
ko Vykd. Tarybos pirmininkas J. Glemža, 
Mažosios Lietuvos Tarybos pirm. E. Simo
naitis ir Lietuvos Nepriklausomybės Tal
kos Europos komiteto pirmininkas S. Vy
kintas.

Pranešimą apie pereitų metų veiklą da
rė valdybos pirmininkas J. Bataitis. Jis nu 
rodė į lietuvių tarpe vykstantį nutautėji
mą ir suminėjo visą eilę seniūnijų, kurias 
tenka laikyti neveikiančiomis, nes jos nero 
do jokio gyvybės ženklo. Pirmininkas taip 
pat pastebėjo, kad Balfas yra pasidaręs 
konkurencinė bendruomenei organizacija, 
kuri, šelpdama prievolių neatliekančius 
žmones, įneša dezorganizacijos. Turėta 
sunkumų su katalikų Sielovada, kuri at
šaukė savo atstovą iš gimnazijos kuratori 
jos. Solidarumo mokesčio nemoka kelios 
lietuvių karinės kuopos.

Valdyba, laikydamasi griežto taupumo, 
pagerino bendruomenės finansus. Gimnazi 
jos skolos, pereitais metais siekusios nėra 
mumą keliančio dydžio (DM. 49.000), su
mažėjo iki DM. 17.000. Bet finansinė pa
dėtis dar toli gražu nėra patenkinama. 
Gimnazijos ateitis priklausys nuo to, ar 
būreliai pakankamai telks lėšas. Per viene 
rius metus gimnazija neteko net dviejų di
rektorių ir kelių mokytojų. Laikinai gim
nazijos direktoriaus pareigas eina mokyto 
jas Gailius. Dėl mokytojų stokos buvo pa
samdyti keli vokiečiai, šiuo metu gimna
ziją lanko 123 mokiniai, kurių 65 yra kata 
likai ir 58 evangelikai. Iš kitų Europos 
kraštų (beVakarų Vokietijos) mokosi 13 
mokinių.

Taryba nutarė išbraukti iš bendruome
nės įstatų nuostatą, pagal kurį 30 proc. so
lidarumo mokesčio eina Tautos Fondo nau 
dai. Šio nuostato ir anksčiau nebuvo pai
soma, todėl nutarta jį iš viso panaikinti. 
Už pasiūlymą balsavo visi Vienybės blo
ko atstovai, be to, E. Simonaitis ir kun. V.

Vienybės blokas, turįs krašto ^taryboje
-> jau anksčiau dėjo iiaVa. Įteikime dalyvavo daug svečių. Gar- 

pastangų praplėsti valdybos bazę ir tuo bu.............- .............. - .........
du sudaryti palankesnes sąlygas lietuvių 
tarpusaviam bendradarbiavimui. Ligšioli-

LAIŠKAS PONUI J.L.
Brangus pone J.L.! Tamsta labai apgai

lestaujate, kad Nottinghamas atidarė sau 
naują klubą, kur jie susirinkę gali links
mai praleisti laiką ir kartais labai naudin
gai aptardami savo kolonijos lietuviškuo
sius reikalus. Labai malonu girdėti, kad 
nottinghamiečiai nesirengia užmigti ar ap
snūsti, kaip rodo palinkimo kai kurios ki
tos kolonijos. Tad mes turėtume nottingha 
miečius už tai pasveikinti ir palinkėti jiem

Už tai jai priklauso visų pabaltiečių nuo
širdi padėka.

Kitų metų ankstyvą pavasarį Baltų D-ja 
rengia Liuneburge, vokiečių rytų akademi
jos patalpose, jau tradicija virtusį „darbo 
suvažiavimą“, kurio metu bus skaitomos 
paskaitos apie Pabaltijį. Šių metų pavasa 
rio suvažiavime skaitytosios paskaitos iš
leistos atskiru leidiniu. Jame įdėtos dvi lie 
tuvių skaitytos paskaitos: Valterio Banai
čio .Muzika sovietiniame Pabaltijyje“ ir 
prof. A. Maceinos „Europinis baltų emi
grantų uždavinys“. Šį 64 puslapių leidinį 
galima gauti Harro von Hirschheydt lei
dykloje Hannover-Doehren, Wichmannstr. 
20. Baltų Draugijos nariams leidinys 
nuoja DM. 1.70, kitiems — DM. 2.20.

geriausios kloties lietuviško gyvenimo ko
vos ir naujų laimėjimų bare.

Be to, noriu priminti pbnui J.L., kad no 
ttinghamiečiai turi ir Šalpos Kasą, kuri 
greitai galės minėti savo net 10-metį. Mat; 
Nottinghame gyvenantieji lietuviai ne to
kie, kaip p. J.L., kurie sugeba tik apgai
lestauti, kad kas nors nauja ir gera pada
roma savajai kolonijai. Toliau p. J.L. no
ri žinoti, koks pirmininkas atidarys jam 
Šalpos Kasą. Aš labai norėčiau, kad J.L. 
imtųsi pajudinti žemę ir pats ryžtųsi įsteig 
ti ir organizuoti Šalpos Kasą Londono lie
tuviams. Pažadu savo pagalbą ir talką 
Tamstai, pone, atliekant tą rimtai reikalin 
gq dalyką. Tada būtų tikrai daugiau nau
dos, negu rašinėti laiškus ir kritikuoti 
tuos, kurie turi Šalpos Kasas ir visokias 
Romuvos.

Jūsų S. Kasparas, Londonas.

.Aušros“ Tunto skautų laimėjimas

kai-
V.

Didžiai gerbiamas Pone Redaktoriau,
Aš būčiau Jums labai dėkingas, jei Jūs 

teiktumėtės Jūsų redaguojamame savait
raštyje atspausdinti sekantį pareiškimą:

Šių metų rugpiūčio mėnesio informaci
niame Baltų Draugijos Vokietijoje biule
tenyje „Mitteilungen der Baltischen Ge
sellschaft in Deutschland“ tilpusi Elisa
beth Pfeil knygutės „Hunger, Hass und 
gute Haende“ (kelionių aprašymas po 
1947 metų Lietuvą) recenzija, po kuria bu 
vo padėta mano pavardė, neturi nieko ben 
dra su ta recenzija, kurią aš esu įteikęs 
minėto biuletenio redakcijai. Šis faktas 
mane verčia visu griežtumu viešai atšauk 
ti mano pavardę, atspausdintą po redakci
jos mintimis, ir labai apgailestauti prie ši
tos draugijos, išvis, prisilietus.

Ž. Mikšys
Teikitės priimti, pone Redaktoriau, ma

no gilios pagarbos pareiškimą!

Tai yra bilietai loterijos, kurios pelnąs rių veteranų skyrius Anglijoje, kuris įsi-, 
skiriamas „Europos Lietuvį“ ir Nidos Kny steigė 1953 metais. Skyrius turi įsigijęs vėskiriamas „Europos Lietuvį“ ir Nidos Kny steigė 1953 metais. Skyrius turi įsigijęs vė 
gų Klubo Knygas spausdinančiai. Nidos liavą, palaiko glaudžius santykius ne vien 
spaustuvei paremti — 'liautoms mašinoms su lietuviškomis oreanizaciiomis. bet ir su 
įsigyti.

Labai prašome mieluosius skaitytojus 
neatsisakyti paremti šį svarbų žygį. O tas 
ųį\s bus nuoširdžiai paremtas, jei skaity 
tojas bus malonus užpildyti bilietų atkar

pas ir su priklausančiu mokesčiu kuo grei
čiau grąžinti mums. Paskutinė grąžinimo 
data yra 1958 m. sausio 25 d. Loterijos 
traukime dalyvaus tik tie bilietai, kurių 
atkarpos iki tos dienos bus ; 
mums. Jeigu kas norėtų daugiau bilietų, 
prašom.pranešti mums, tuojau pasiųsime.

-:Jeigu!kas skaitytojų negalėtų ar iš tikro 
nenorėtų prisiųstųjų bilietų pirkti, būsi
me ląbai dėkingi,, jei juos (abi dalis) juo 
greičiau grąžintų mums.'

Užpildytąsias atkarpas ir pinigus, kam 
patogiau,, galima siųsti ir mūsų atstovams 
įvairiuose kraštuose. Jie viską persiųs 
mums. Tik tokiu atveju prašom atstovams 
viską siųsti bent per dvi savaites prieš 
traukimą, kad jie turėtų laiko persiųsti 
mums atkarpas.

tikimės iš skaitytojų šiuo reikalu prita
rimo ir iš anksto dėkojame.
„Europos Lietuvis“ ir Nidos Knygų Klubas

. sisakius savo kandidatūrą bestatyti (tary
ba jam viešai pareiškė padėką), Vienybės 
blokas tą vietą pasiūlė Mažosios Lietuvos 
veikėjui E. Simonaičiui, kuris su tuo suti
ko. Be to. valdybon buvo pasiūlytas Ha- 
nnoveryie gyvenąs „Vargo mokyklos“ mo
kytojas Šukys, socialdemokratas. Kiti trys 
valdybos nariai yra Vienybės bloko atsto
vai.

Naujoji valdyba pareigomis pasiskirstė 
taip: pirmininkas E. Simonaitis, vicepirm. ■ 
inž. chem. K. Drunga, sekretorius pulk. 
Įeit. V. Sutkus, iždininkas J. Stankaitis, 
valdybos narys Šukys. Į garbės teismą iš
rinkti Jakštys, Skėrys ir Kairys._ Kontrolės 
komisijon pateko maj. J. Kriščiūnas, Kali
nauskas ir V., Timpa.

Tarybos posėdžių metu buvo gauta ži
nia, kad Gautingeno sanatorijoje mirė ži
nomas Klaipėdos krašto veikėjas, laikrašti
ninkas Jonas Grigolaitis. Jo atminimas bu 
vo pagerbtas atsistojimu.

PABALTIJO KULTŪROS DIENOS k
Paskutiniuoju laiku Vakarų Vokietijoje 

buvo suruošti du parengimai, kuriuos mūr 
sų spauda tepaminėjo vienu kitu žodžiu. 
Tuo tarpu jie verti platesnio dėmesio.

Spalio 4-6 d.d_. Frankfurto garsiojoje me 
tinėje knygų mugėje buvo išstatytos baltų, 
jų tarpe lietuvių knygos. Tai buvo pirmas 
tokios apimties baltų knygos pasirodymas 
Vakarų Vokietijoje ir, tur but. visame lais 
vajame pasaulyje. Paroda susilaukė dide-

naujoms mašinoms su lietuviškomis organizacijomis, bet ir su 
Anglijos veteranų sąjunga. Ramovėnai 
kaip lietuviškas atsargos karių vienetas or 
ganizuotai dalyvauja Anglijos veteranų 
šventęsę ir savo vardu prie žuvusių karių 
paminklo padeda vainiką.

Manchesterio ramovėnai, kaip kasmet, 
taip ir šiemet ruošia iškilmingą Kariuome
nės Šventės minėjimą, kuris įvyks Man
chesteryje š.m. lapkričio 23 d. Meninę dalį jj0 susidomėjimo. Apie ją rašė vokiečių 

grąžintos. išpildys ,,Londono Vaidila“.
■ „Vyrs į vyrą, petys į petį, į eilę stok, į

eilę stok!“ — Gedimino pulko trimitai aidi 
Manchesteryje. Tad užtraukia mėgiamiau 
šią gediminiečių-savanorių dainą — „Pir
myn, narsus lietuvi!“ — plačiaisiais Angli 
jos laukais žygiuokime į svečius pas Man
chesterio Ramovėnus. V.V.

PAIEŠKOJIMAI

VALEIKĄ Fortūnatą, sūnų Petro, svar
biu reikalu prašo atsiliepti „Eur. Lietuvio“ 
administracija.

MUSTEIKIO Jono ir jo brolio Kazio, 
kilusių' iš Šėlos, Tauragnų valsč., Utenos 
apskr., paieško Alfonsas Gaidelis, 3 Brynn 
St, Widnes, Lancashire.

LAPINSKAS Vincas, sūn. Petro, gimęs 
1925;m., gyvenęs DAFC Hostel, Aerodro
me Winkleigh, North Devon, England, pra
šomas atsiliepti „Europos Lietuvio“ admi
nistracijai.

LAŠINSKAS Jurgis, kilęs iš Prūsokiš- 
kio km., Saldutiškio valsč., Utenos apskr. 
Prašomas atsiliepti P. Ruskai šiuo adresu: 
123, Mano Rd., Gilford Rd., Surey.

BENTLEY
Patyręs moteriškų ir vyriškų drabužių 
siuvėjas. Angliškieji ir žemyno stiliai. 
Gerai primatuojama. Didelis medžia
gų pasirinkimas. Prabangiausia Crom- 
by medžiaga apsiaustams. Vidutiniš
kos kainos.

59, Godwin Street, Bradford.

Š.m. spalio mėn., arti Heidelbergo įvyko 
amerikiečių „Transatlantic contingent cam 
poree“. Stovykloje tarp amerikiečių ir vo
kiečių dalyvavo ir 7 „Aušros“ tunto skau
tai: pi. B. čepulevičius, pl. V. Blechertas, 
pi. H. Rudaitis, vair. G. Bauras, jūr. sk. 
P. Vaitiekūnas, sk. O. Jurkšaitis, sk. E. 
Jurkšas. Penki iš jų dalyvavę Jubiliejinėj 
Džiamborėj.

Stovyklos metu buvo pravedamos įvai
rių rūšių varžybos: mazgų rišimas, pirmo
ji pagalba, signalizacija, palapinių staty- 
mas ir kt.

Varžybos buvo pravedamos pagal „natio LIETUVIŠKA KNYGA—GERIAUSIA 
nal standard“ programą. Pasiekusiam tam uuvaaa.
tikrą taškų skaičių vienetui buvo įteikta v,- v t
mėlyna vėliava su įrašu „Standard Patrol“. q47 , V ž.®
Kadangi lietuviai skautai surinko daugiau n
S* taškų, !•> bu,. 1Wk!ą SU SS

- - - . ” t’t-t nvs 51 šil
1^S SUsys Raštikis- Kovose dėl Lietuvos I
UetuvUms labai palankus^ buvo sktn Ga lr 11 L minkštais apdarais, kaina 89 š. 8 d.

JisataYpkpat'1 mumF prisiuntė §skautiSkos M' Michelsonienės Nauja Valgių Knyga.
Pat mums Prislunte Skautiškos su tarptautine virtuve, su stalo etiketu ir) 

spauaos. kitomis informacijomis, kaina 10 š. 6 d.
Tokia Camporee yra amerikiečių skau- Vincas Krėvė, Raštai. 3 knygos — 5 svo

tams nepaprastas jvykis. Jai jau is anksto 53 šilingų
ruošiamasi ir mokomasi Kad šie.jaunieji Kan. Dr. O. Musumeei Verkianti Dievo: 
„Aušros“ tunto skautai Vokietijoj gražiai Motina Syrakūzuose, kaina 11 šil. 6 d. 
išgarsino Lietuvos ir lietuvių vardą,. jiems
atitenka skautiškas pagyrimas ir lietuvis- Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave,; 
kosios visuomenės padėka! G.B. London W.4.

Šiokiadieniui ir šventadieniui

DALYVAUKIME KONKURSE!
Lietuvių Skautų Sąjungos vadų, vado

vių ir akademikų skautų ir skaučių laik
raščio MUSŲ VYTIS leidėjai nutarė pa
skelbti: „Geriausių šiais metais MUSU 
VYTYJE atspausdintų straipsnių ir gra
žiausios nuotraukos Konkursą“.

Sąlygos šiame konkurse dalyvauti yra 
labai paprastos. Reikia susirasti visus 5 
šiais metais pasirodžiusius M.V. numerius 
ir išrinkti tris jums geriausiai patikusius 
straipsnelius, po vieną iš visų trijų pagrin 
dinių M.V. skyrelių: bendrojo, vadovų ir 
akademikų. Be to, reikia išrinkti gražiau
sią nuotrauką. Tai atlikus reikia pasiųsti 
savo sąrašėlį sekančiu adresu: E. Vilkas, 
12601 So. Stewart Ave., Chicago 28. Illi
nois.

Konkurso pabaigoje, lapkričio 30 dieną, 
visi gautieji balsai bus suskaičiuoti, ir to
kiu būdu bus išrinkti geriausi šių metų 
straipsneliai ir gražiausia nuotrauka. Kon
kurso dalyvis (arba dalyviai), kurio atsiųs 
ti pavadinimai atitiks konkursą laimėju
sių straipsnių ir nuotraukos pavadinimus, 
gaus Akademinio Skautų Sąjūdžio Valdy
bos paskirtą dovaną — j! 5 dolerius. Kon
kurso rezultatai bus paskelbti spaudoje, o 
geriausių straipsnių autoriai ir gražiausios 
nuotraukos fotografas bus atitinkamai pa
gerbti ir apdovanoti.

Neužmirškime, kad šis konkursas baigia 
si lapkričio 30 dieną. Ta proga praneša
ma. kad dar galima gauti beveik visus šių 
metų M.V. numerius, o kaina ir 1958 me
tams lieka ta pati — tik 3 dol. JAV ir Ka
nadoje; D. Britanijoje ir Australijoje — 
1 svaras, o visur kitur — 2 dol. E.V.

Dail. Vida Kabailienė
Dailininkų Sąjungos ruoštoje meno paro 

doje Melbourne dalyvavo ir lietuvė dail. 
Vida Kabailienė, išstatydama du darbus:

Moterys prie upės“ ir „Rožės“. Iš prista
tytų 400 paveikslų parodoje buvo išstaty
ti 145 geriausieji darbai. Jauną, lietuvė dai 
lininkė rinktinėse Melbourne meno parodo 
se dalyvauja jau nebe pirmą kartą, -rem

spauda, ir ji buvo parodyta televizijos 
programoje.

Ne mažesnės svarbos turėjo baltų „kul
tūros dienos“, kurias spalio 11-14 d.d. Bre 
mene surengė Baltų Draugija. Tai jau ant 
ras šios judrios draugijos parengimas, da 
vęs progą vokiečių visuomenę supažindinti 
su baltų kultūra. Pernai panašus parengi
mas vyko Stuttgarte, šiemet jis buvo su
rengtas Bremene, kuris kaipo senas Han
zos miestas šimtais gijų yra susijęs su Pa- 
baltiju.

Beje, pačioje pirmoje paskaitoje istori
nėje Bremeno rotušės salėje Hamburgo 
universiteto prof. Johansen sugriovė mitą, 
esą Bremeno pirkliai pirmieji „suradę“ ly- 
vių žemę (Livoniją) ir tuo pačiu atidengę 
Pabaltijo kraštus vakarų pasauliui. Pasak 
profesoriaus, vakarams Pabaltijys buvo ži
nomas jau daug šimtmečių prieš bremėnie 
čių atsiradimą Dauguvos žiotyse. Bet jie 
iš tikrųjų padėjo pagrindą Rygos miestui 
ir daugeliui kitų vietovių. ^Antrą paskaitą 
skaitė žinomas vokiečių rašytojas E. Scha
per, daug metų gyvenęs Estijoje ir gerai 
pažinęs Pabaltijį. Bolševikams įsiveržus į 
Pabaltijo kraštus, Schaper nusikėlė Suomi 
jon ir dalyvavo suomių kare prieš bolševi
kus. Paskutiniuoju metu jis gyvena Šveica 
rijoje ir tiek savo gausiais raštais, tiek pas 
kaitomis prisideda prie komunizmo demas 
kavimo. Trečią paskaitą per Bremeno radi 
ją skaitė Dr. A. von Taube.

Nepaprastai .įdomi buvo muzikinė baltų 
„kultūros dienų“ programa, kurios metu 
buvo sugrota M. Lauriškaus siuita „Iš Lie 
tuvos“, čekų kompozitoriaus Vaclovo Nel- 
hybel premjera — siuita pagal lietuvių 
liaudies dainų motyvus, italų kompozito
riaus A. Ponchielli operos „II Lituani“ 
(Lietuviai) uvertiūra ir J. Kačinsko du 
bažnytinės muzikos veikalai. Ruošdami 
muzikalinę baltų „kultūros dienų“ progra 
mos dalį, daug pasiaukojimo parodė muzi
kai V. Banaitis ir Dr. Dahmen, dirbąs 
Stuttgarto radijo stotyje ir didžiai prisiri
šęs prie Lietuvos, kurioje buvo pereito ka 
ro metu. Programa buvo transliuojama 
per Bremeno radiją, o ją didžia dalimi ir 
dideliu atsidėjimu atliko puikus Bremeno 
somfoninis orkestras, sudarąs garbę šio se 
nojo Hanzos miesto kultūros tradicijoms.

Bremeno senatas surengė Baltų Draugi
jos vadovybei iškilmingą priėmimą, kuria
me dalyvavo ir Lietuvos diplomatinis atsto 
vas Dr. A. Gerutis.

Surengdama baltų „kultūros dienas“. 
Baltų Draugija vėl atliko didžiai naudingą 
darbą, žadindama V. Vokietijoje susido
mėjimą Pabaltijo valstybėmis ir tautomis.

SĖJAU RŪTĄ, SĖJAU MĖTĄ...
Kur tik yra šiokia tokia lietuvių koloni

ja, ten tarp jų netrūksta ir apsinaminu- 
sių. Iš kur čia supaisysi, kurie motyvai 
vertė žmogų pasidaryti bent iš vardo na
mų savininku (pats tikrasis savininkas pa 
prastai jaučiasi toji statybos bendrovė, ku . 
ri sutinka perimti atsakomybę už namų 
įskolinimą už malonų procentą...)! Paga
liau ne tai ir svarbu. Visų svarbiausia ši
tame apsinaminimo biznyje, kad žmogus j 
tuos tariamai savus namus svetur nori par 
sinešti tikrų namų paveikslą: jis vis sten
giasi, kad bent trupinėlis lietuviškumo juo 
se būtų, kad koks nors simbolis jam pri
mintų savo kraštą.

Aišku, kad tas simbolis nebus pastoviai 
namuose turimasis karštas vanduo, švari 
vonia ar minkštas dailus baldas. Tai. civili 
zacijos reikalas (arba materialinės kultū
ros). Tie dalykai yra, ir reikia jais nau
dotis, bet jie, aišku, nieko bendra neturi 
su lietuviškumu.

Dėl to lietuvis, dažnai neatverdamas sa^ 
vo sielos, kad jis čia, štai, baisus patrio
tas, jaučia savo šventą ir tylią pareigą at
sinešti j namus kokią nors tautinę relikvi
ją. Vienam ji yra Vytis, kitam tautinė vė
liavėlė, trečiam lentyna knygų. Taigi juk 
ir sakoma, kad kiekvienas savaip rikiuo
ja savąjį gyvenimą.

O mano kaimynas, ana, ryžtasi savo na
mų darželyje pasisodinti rūtą. Tai jokia 
naujiena: britų saloje rūtos želia jau de
šimtmečius, kai tik lietuviai įkėlė koją čia. 
Mano kaimynas tik dabar įsigeidė rūtos, 
nes neseniai dar baigė ruošti dirvą jai.

Jis sodina rudenines gėles. Paskui ateis 
laikas pavasarinėms. O kada reikia sodin
ti rūtą? Jis neklausia manęs, nes aš tikrai 
nežinau. Jis tik kelia klausimą, nes jam 
rūpi rūta. Iš tiesų kada gi sodinamos rū
tos?

DBLS pirmininkas neseniai lankėsi;, 
Bradforde. Ten jis pakalbėjo ir ruošėsi jau 
traukti namučių, kai į duris pasibeldė vy-, 
ras ir moteris, iškvietė jį.,ir pasiūlė savo, 
sumanymą, kurio riš esmės bet kas galėtų; 
pavydėti.

Jūs tik pradėkite, jūs tik pajudinkite, p 
mes tikrai padarysime,, sakė jie.

Ką padarysime?“
Ogi štai ką pasiūlė ši lietuviškoji plačia-,

širdė pora. Jūs, sako, šūktelkite: vyrai Ir 
moterys, sudarykime fondą, iš kurio mokė: 
sime vienam rašytojui algą. Tegu tas rašy; 
tojas sėdi ir rašo ir visiškai nesirūpinau 
kaip užsidirbti duoną. Mes pasižadėsime,: 
mes pastoviai atsiųsime savo įnašus, visi 
skyriai, atsiųs, tik. jūs, šūktelėkite per laikr 
raštį.

DBLS pirmininkas buvo sužavėtas šitų ■ 
abiejų lietuvių širdies platumu, bet jis su-, 
abejojo,, ar toks-rašytojo pasodinimas ir 
įpareigojimas rašyti ir rašyti būtų visiš
kai geras dalykas. Jis sustojo ties kita min 
timi, kuri būtų labai išganinga mūsų rašto: 
kultūrai: sudėti fondą rir paskelbti litera
tūros konkursą. Šitokiam konkurse pasi-, 
reikš varžybos, ir kas nors iš dalyvių at-Į 
neš mūsų literatūros aruodan dar vieną; 
perlą ir už jį gaus materialinį atpildą.

Kas būtų už tą mintį? Kiek jai paremti 
susirastų plačių ir dosnių širdžių?

Kokios sumos tam reikėtų?
Gal penkių, gal keturių šimtų svarų, jei 

premija būtų vienkartinė. Gal tokios su
mos, sakysim, kas pora metų, jei norėtu
me dažniau konkursus skelbti.

Kaip jums patiktų šitoji mintis? Not a 
bad idea, a?

PLAČIOS ŠIRDYS
Pasiginčijam, pasikalbam dėl savo tau- 

■ tiečių dosnumo ir vėl aprimstam, kol išky
la naujas reikalas ir tenka iš naujo belstis 
ir to dosnumo ieškoti. O kaip gi kitaip? 
Tikėkime, kad to dosnumo užteks ir da
bar organizuojamajam Nidos spaustuvės 
mašinų fondui, nes, kaip ,.Europos Lietu
vis" rašo, dvi pirmosios kregždės jau yra, 
o paprastai lietuviui, laukiančiam pavasa
rio, vienos tereikia, nes jau viena reiškia 
pavasarį.

Bet ne šis fondas mums šį kartą rūpi. 
Fondas savo keliu, ten kiekviena kregždė 
bus sutinkama kaip vis stiprėjančio pava
sario ženklas. O tiesiogiai mums šįkart rū 
pi lietuviškas dosnumas, tos didelės širdys, 
kurios pašalietį, kartais net jaudina savo 
milžinišku entuziazmu.

Va, jums pavyzdys.

RUSIŠKOJI KALYTĖ
Kai rusai paleido skraidyti pirmąjį vadi 

namąjį žemės palydovą-satelitą, smarkiai 
susijaudino visas pasaulis, o pirmoje eilė
je didieji politikai.

Kai praeitą sekmadienį jie paleido ant
rąjį palydovą, uždarę jame rusišką kalę, 
vėl smarkiai susijaudino visas pasaulis, 
tik šį kartą visiškai kiti jo sluoksniai. Po
litikams per tą laiką praėjo jaudinimosi 
entuziazmas. Mokslininkus dar stebina to 
palydovo sunkumas. O labiausiai jaudina
si ir kitus stengiasi sujaudinti visos drau
gijos, kurios turi ką nors bendra su gyvu
lių globa. Kaip čia, girdi, šitie kankinto
jai uždarė vargšę kalytę? Ji išsigąs, su
sirgs, gaus priemėtį...

O, žinote, tie jaudintojai savotiškai- tei
singi: jie galvoja, kad nuskurdęs vaikas 
gali rėkti, Sibiran išvarytasis gali mirti 
tylom ar rėkdamas... Na, vienu žodžiu, 
sunkoka išvedžioti tą teisingumą, bet, vie
na aišku: jie dėl tos kalytės jaudinasi.

Be kita ko, tos kalytės vardas: Laika.
P. Daugelis
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Kai galvojate apie namus

pasiskaitykite ši’ 'pranešima

EUROPOS LIETUVIS Nr. 44, (484) 7. 11. 1961

PASKUTINĖS DIENOS KALĖDŲ DOVANŲ 
SIUNTINĖLIAMS

NUMATOMA PARAMA UŽSIENIEČIAMS 
PABĖGĖLIAMS ŽEM. SAKSONIJOJE
Žem. Saksonijos tremtinių, pabėgėlių ir 

nuo karo nukentėjusių reikalų ministeri
jos Hannoveryje birželio 6 d. sušauktame 
svetimšalių pabėgėlių reikalams svarstyti 
komisijos posėdyje buvo pranešta, kad 
krašto seimas sutiko 1957 m. sąmatoje skir 
ti DM 100.000 svetimšalių pabėgėlių kul
tūrinei veiklai remti ir stovyklose gyvenan 
čių ypatingiems nepritekliams pašalinti.

Ši parama numatoma padalyti atski-

roms sritims. DM 50.000 būtų skirta kultu 
riniams reikalams, likusieji —sociali
niams nepritekliams pašalinti. Kultūros 
reikalams numatyta suma būtų panaudoti 
na tautiškumo išlaikymui remti, pvz.F kul
tūrinių parengimų, minėjimų bei paskaitų 
organizavimui, knygų įsigijimui ir t.t. So 
cialiniams nepritekliams pašalinti skirta 
suma būtų panaudotina pirkimui baltinių 
svetimšaliams seneliams, baldams įsigyti, 
pašalpoms ligoniams ir t.t.

(Atkelta iš psl. 1)

(VKVI)

SIUNTINYS JAUNAI MOTERIAI
1. Medžiaga moter. kostiumui, pirmos rūšies „Botany“ 

vilnos, tamsiai mėlynos, juodos, rausvos, vyno spalvos;
2. Pilnas komplektas visų reikiamų kostiumui priedų, ati

tinkamos spalvos šilko pamušalas;
3.1 moteriškas megztinis ilgomis rankovėmis pageidau

tinos spalvos;
4. 2 poros nylono kojinių, eksportin. kokybės;
5. 1 kalėdinė dovanų cftžė su geros rūšies veidui pudra, 

2 dėžutės veidui kremo ir 1 lupoms pieštukas, arba vie
toje to: 2 Ibs dėžė geros rūšies šokoladinių saldainių. 
Siuntinėlio nett svoris 7 Ibs. Kaina £15.15.0.

SIUNTINYS VYK. AMŽ. MOTERIAI
1. Vilnos Afgalin rūšies storesnė medžiaga šiltai, sukne- 

*■ lei. Pageidaujamos spalvos;
2. 2 poros grynos vilnos šiltų kojiniu;
3. 1 grynos vilnos skara. Dydis 56X56 col. Spalvos pagal 

skonį;
4. 1 komplektas žieminių apatinių baltinių:
5. 2 Ibs geros rūšies šokolado kalėdinė dėžė.

Siuntinėlio svoris 7 Ibs. Kaina £12.0.0.

Specialistų priežiūroje visokios rūšies vaistus 
ir narkotikus pagal receptus ar be jų jūsų 

vardu siunčia
ORO AR PAPRASTU PAŠTU 
ACTON PHARMACY 

Rašykite lietuviškai 
Informuojama ir patariama nemokamai» 

Musų eksporto skyrius turi savo žinioje ir 
kitokių prekių: vilnonių gaminių, Singerio 

siuvamų mašinų, avalynės, odos gaminių ir kt. 
Atdara šiokiadieniais — nuo pirmadienio iki 
šeštadienio — kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 v.v.

ADRESAS: ACTON PHARMACY, '
24, Church Road, London, Acton, W. 3. 
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712

SPALVINGI MUGĖS MARGUMYNAI 
mielai nurodoma lankytojams, kur dar iš
statyta lietuviškų, latviškų bei estiškų kny 
gų. Nesvarbu, kur — nurodoma ir į sovie
tinį stendą. Juk šioje mugėje viešpatauja 
ne politika, bet laisvoji dvasia, niekas skir 
tumų nedaro. Buvo lankytojų, kurie norė
jo mūsų stende rasti sovietinės Lietuvos 
leidinių, nes jiems atrodė visai supranta
ma, kad Lietuva, kaip „suvereninė respub 
lika“, privalėtų turėti savo atskirą stendą. 
Jie manė, kad tai šis... Deja, reikėjo juos ' 
nusiųsti prie sovietinio stendo, kur galėjo 
atspėti, kurios knygos _,na litovskom jazy- 
kie“... Nevienas grįžo atgal prie mūsų 
stendo susimąstęs: ten Lietuvos, tikros ne
bėr — ten tiktai LTSR...

SIUNTINYS JAUNAM VYRUI
1. Grynos vilnos medžiaga, (su įrašu ..Made in England, 

Pure Wool“) vyriškam kostiumui, tamsiai mėlyna, pil
ka ar ruda, su neryškiais dryželiais;

2. Visi reikiami vyr. kostiumui priedai:
3. Pageidaujamos spalvos vyr. megztinis, grynos vilnos, 

feu ilgomis rankovėmis;
4. 1 viršutiniai vyriški poplino medžiagos, labai gražiai 

pasiūti marškiniai. Spalvos pagal pageidavimą;
5.1 vyr. gryno šilko skarelė. Skoningos spalvos arba jos 

vietoje 50 Players cigarečių (1 dėžė);
6. 1 pora vyr. grynos vilnos kojinių. 

Svoris nett 7 Ibs. Kaina £21.15.0.
SIUNTINYS VYK. AMŽ. VYRUI
1. Serge R rūšies medžiaga kostiumui, storesnė ir šilta. 

Tinka kasdienai;
2. 1 komplektas vilnonių apatinių baltinių: marškiniai 

su ilgom rankovėm ir ilgos kelnės;
3. 3 poros vilnonių kojinių, nylon priemaišų;
4.30 Gillete peiliukų, arba jų vietoje 1 dėžė 50 Players 

cigarečių.
Svoris netto 8 Ibs. Kaina £12.10.0.

SIUNTINĖLIS MERGAITEI
1.1 atkarpa lygios medžiagos suknelei, šilta ir švelni. 

Spalvos pagal pageidavimą:
2.2 poros vilnonių ilgų kojinių (iki kelių);
3. Megztukas su ilgomis rankovėmis. Grynos vilnos. Spal 

vos: mėlyna, balta, raudona, geltona;
4. 2 Ibs šokoladinių saldainių kalėdinėje dėžėje.

Siuntinėlio svoris 5 Ibs. Kaina £8.15.0.
SIUNTINĖLIS BERNIUKUI
1. Neperšlampamas švarkas su šiltu pamušalų. Tinkąs 

; ' darbui ir sportui. Užsegamas vadinamu „Zip“;
2. Vilnonė medžiaga, labai stipri ir šilta, vien, kelnėms;
3. Grynos vilnos megztinis su ilgomis rankovėmis;
4. Viršutiniai marškiniai. Spalvos pagal pageidavimą
5. 14 karatu, auksinė plunksna Parker Duofold. ~ 

Siuntinėlio svoris 7 Ibs. Kaina £15.5.0.
MAISTO IR SALDUMYNŲ KALĖDOMS SIUNTINIAI 
Nr.

5
2
1
5
5

1.
Ibs cukraus;
Ibs geros rūšies virto kumpio (dėžėje);
1b kakaos arba kavos;
Ibs kiaulinių, lydytų taukų;. '
Ibs miltų;

1 1b šokolado.
Nett svoris 19 Ibs. Kaina £9.6.0.

Nr. 2.
10 lbs cukraus;
3 lbs sviesto dėžutėse po 1 lb;
2 lbs virto kumpio dėžutėse;
2 lbs džiovintų vaisių;
1 1b kakaos arba kavos;
1 1b šokolado.
Netto svoris 19 Ibs. Kaina £9.18.0.

Nr. 3.
Gryn. vilnos moteriškas ar vyriškas megztukas su ran 
kovėmis;

Ibs kalėdinėje dėžėje šokoladinių saldainių;
1b saldainių;
Ibs džiovintų vaisių;
Ibs aprikosų uogienės;
Ibs virto kumpio dėžutėse;

„ tuzinai kalėdinių spalvotų žvakučių.
Netto svoris 11 Ibs. Kaina £10.10.0.

2 
1 
2 
2 
2 
2

Siunčia vienintelė lietuviu

(Z. Juras)

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, 
SIBIRĄ IR KITUS KRAŠTUS

bendrovė Anglijoje
BALTIC STORES LTD.

NEMOKAMAS PATARNAVIMAS!
Pranešame savo klientams, kad dabar ūž patarnavimą- 
tarpininkavimą jokio atskiro mokesčio neimame.

Medžiagos, Avalynė, Vaistai, Skustuvai, Stiklui 
piauti piautuvėliai, plaukams kirpti mašinėlės 

ir kit.
Geriausi vyriški pusbačiai (Oxford) kainuoja 

tik £ 1.5.0.
Lininės medžiagos 3 šil. už yardą.

Pigiausi maisto siuntiniai!
Informacijų galima gauti visose mūsų 

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

Norintiems išsirinkti medžiagas asmeniškai 
geriausia vykti į 421, Hackney Rd., E.2.

Dėl smulkių informacijų arba dėl specialių 
siuntinių persiuntimo sąlygų prašome rašyti:

Z. Juras, 421, Hackney Rd., E.2. 
Siunčiame Jūsų pačių paruoštus siuntinius. 

PRISTATYMAS GARANTUOTAS!
TEISINGIAUSIAS IR PIGIAUSIAS PATARNAVIMAS!

Knyga — minties paminklas
Užsitarnautai pabaltiečių tremtinių sten 

das visus patraukė savo jaukia šilima, šva 
ra ir malonia nuotaika. Atvyksta televizi
jos operatoriai; jie tik penkis stendus galė
jo įtraukti savo programon — jų tarpe ir 
mūsiškis. Sužibėjo milijonuose televizijos 
aparatų ir mūsų Vytis, sumirgėjo tauti
niai kostiumai, įsikalė atmintyje žodžiai 
Lietuva, Lithuania, Litauen. Trys iš di
džiausių Europos radijo stočių paskyrė mū 
sų stendui aprašyti ilgesnes programos po 
zicijas. Visi didesni laikraščiai, aprašyda
mi parodą, minėjo pabaltiečių stendą, jo 
jaukią atmosferą ir be politinio rėkimo 
įstringančius faktus apie Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos laisvės troškimą. Laikraš
čiuose pilna nuotraukų.

Įdomi mūsų knygos istorija. Maža tau
tu, kurių raštas būtų išgyvenęs 40 metų 
absoliutinį draudimų, raidyno pogrindį. Ir 
užteko tik 22 m. Nepriklausomybės, kad 
jis tiek sustiprėtų, jog ir išrautas iš savos 
žemės vis tiek nežuvo, klesti, dauginasi ir 
turtėja.

Ir dar kartoju: lietuviškus reikalus ats
tovavo ne vien šis stendas. Lietuviškų ir 
su Lietuva susietų knygų buvo ir kitur. 
Pabaltiečių stendas tačiau buvo pats cent
rinis tarp jų; dar parodai nepasibaigus — 
ji buvo atidaryta 5.dienoms spalio 5 d. — 
atėjo pasiūlymas ją perkelti į Berlyną. 
Svarstomas jos rodymas ir už Vokietijos 
ribų.

Labai apgailestauti tenka faktą, kad vi
soje spaudoje beveik nieko nebuvo rašyta 
apie sovietinį stendą. Vienur kitur buvo, 
bet — kaip kitaip galima laukti? — ga- • 
na neigiamai. Ten išstatytųjų lietuviškų 
knygų, žinoma, niekas ir minėti nepami
nėjo... Ir gaila. Ir kieno kaltė? Ar mums 
tuo rūpintis? Taip, mums, nes lietuviai 
yra tik vieni; Stalinai eina ir nueina, bet 
lietuviu tauta liks. Todėl mes ir neskirsty- 
kim lietuvių į baltas ir juodas aveles. Už
tenka jau tai, kad šitai okupanto įsakymu 
daroma krašte.

Tikiuos, kad šį rašinį paskaitys kas tė
vynėje. Ir jiems sakau: kur jūs, kurie ats 
tovaujat 3 mil. lietuvių — išvežtųjų ne
skaitant? Ar tai šitaip „žydi“ kultūra Lie
tuvoje, kaip jūs sakot? Argi jau patys ru
sai jokios sarmatos neturi ir dar ilgai ma
no baidyti svietą dvokiančiais leidiniais? 
Be to, ar Lietuvoje nėra leidyklų? O kodėl 
ios nedalyvauja tokioje mugėje? Kvie
čiam, prašom — dalyvaukite! Mes, tremti- 
piai, nė kiek nepyksim, o džiaugsimės kiek 
viena gera knvga. išleidžiama Lietuvoje. 
Jeigu jau turinio negalit pakeisti, tai, ger
biamieji, nors susitvarkykit su ta smarve!

Ir nieko gražesnio nežinočiau, kaip pro
gos kitais metais aprašyti sovietinės Lietu 

»tendą. kuris atstovautų lietuviškam 
raštui, kiek tai liečia šią liūdną, bet istori 
nės tikrovės epochą. Negi draugas Palec
kis ir kiti dar kartą prileis, kad juos ir vi 
są „sajuzą“ nukonkuruotų emigrantai — 
„tautos išgamos“!?

Tad „soclenktynes“ skelbkime atidary
tas! Lankytojas

Londono vakaruose išnomuojami ramūs 
kambariai. Darbo metu skambinti: LAD 
1186.

PALYGINKITE MUSU KAINAS SU KITU FIRMŲ KAINOMIS

k

PASAULYJE

Siuntinėlių pažymėtos kainos yra su muitu, licenzi 
jos, našto. įpokavimo ir draudimo mokesčiais.

Ten, kur siuntinėlių svoris yra mažesnis negu 19 Ibs. 
siuntėjas, užsakydamas siuntinėlį, gali pagal pageidavi 
mą pažymėti, kuo jis dar norėtų papildyti siuntinį.

Tiems, kurie dėl kurių nors priežasčių negalėtų iš 
anksto už siuntinėlius mokėti, duodamas be atskiro pri 
mokėjimo kreditas iki 3 mėnesių.

Kas turite tuo reikąlu bet kurių klausimų, rašykite:
TAZAB, Lietuvių Skyrius, 1, Ladbroke Gardens, London, 
W.ll.

Kas turite progos, apsilankykite asmeniškai.
Ta pačia proga pranešame, kad dėvėtų 'drabužių nei 

avalynės persiųsti negalime.
Nemokamai siunčiami lietuviu kalba iliustruoti ka 

talogai, medžiagų pavyzdėliai ir plati šiuo reikalu infor 
macija.

GREIT
Mūsų pasiųsti siuntinėliai pasiekia gavėją 
per 3-6 savaites
• PATIKIMAI
Mes duodame 106% garantiją, kad siunti
nys pasieks gavėją
© PIGIAI

MUSŲ KALĖDINĖS DOVANOS
Kaip ir praėjusiais metais Brownejones 

Ltd. lietuviškasis skyrius praneša:
Kiekvienas, kuris užsakys vidutinės 

vertės siuntinį, gaus vieną toliau išvardin
tų dalykų pasirinkimui, kaip dovaną:

3 moteriškas skareles, vilnones 27X27.
6 svarus cukraus.

3. 1 vilnonį vyr. šaliką 50X11.
4. 1 skustuvą, Sollingen ar Sheffield.
5. 4Į yrd. motr. suknelei medžiagos.

1.
2.

6. 1 plaukams kirpti mašinėlę.
7. 3 poras moteriškų kojinių.
8. 3 poras vyriškų kojinių.
Šitos dovanos neįeina į standartinių 

siuntinėlių sudėtį.
STANDARTINIS SIUNTINĖLIS 

MOTERIMS
Svoris — 9 svarai. Kaina: £15.0.0.

4j yrd. medžiagos moteriškai suknelei.
3 yrd. 54“ medžiagos, tinkančios mote
riškam kostiumui, įvairių spalvų.

pora žieminių apatinių.
100% vilnos, ilgom rankv. megztinis.
poros moteriškų kojinių.
100% vilnos skarelės 27X27.
svaras šokolado.
STANDARTINIS SIUNTINĖLIS 

VYRAMS
Svoris — 7 svarai. Kaina: £16.0.0.

3) yrd. atkarpa vyr. kostiumui, labai 
stiprios medžiagos.
3 yrd. Poplin baltiniams medžiagos.

1 
1 
2 
3 
1

1 vyriškas aukšta apikakle megztiniu 
ilgom rankovėm.
1 pora vyr. žiem. apatinių.
1 pora vyr. vilnonių kojinių.
1 vyr. vilnonis šalikas, 50X11.
50 cigarečių Players.

STANDARTINIS SIUNTINĖLIS NR. 17.
Svoris — 16 svarų. Kaina: £36.0.0.

3} yrd. geros rūšies atkarpa vyr. kostm.
3 yrd. grynos vilnos medžg. mot. paltui.
3 yrd. gryn. viln. medžg. vyr. paltui.
3 yrd. labai stiprios medžg. mot. kostm.
1 vyr. „Windcheater" užtraukiamu užse
gimu, su 2 kišenėm.

moteriškas megztinis ilg. rank. Gr.vil. 
vyriškas vilnonis šalikas.
moteriškos skarelės 27X27. 
skustuvas, Sollingen ar Sheffield, 
moteriška bliuzelė. 
pora moteriškų apatinių, 
sv. džiovintų vaisių.

1
1
3
1
1
1 
1

Visi mokesčiai yra įskaityti. Gavėjas neturi i 
Pasiunčiame taipogi jūsų pačių supirktus siuntinėlius.
RAŠYKITE LIETUVIŠKAI. Lietuvių Skyrius,

nieko primokėti. Jūs galite taipogi iš mūsų kainoraščių pasirinkti, ką jūs norite.

— 22 britų darbiečiai parlamento na
riai pasiuntė vengrų Kadarui telegramą, 
užstodami dabar teisiamus 4 vengrų rašy
tojus.

— Smarkūs lietūs Gučenslande, Austra
lijoje, išgelbėjo daug galvijų ir avių ir 
Stanthorpe obuolių derlių.

— Prof. L. Erhard paskirtas Vak. Vokie 
tijos vicekancleriu.

— Siame įvesta spaudos cenzūra.
— Vokiečiai turės šiais metais gerą vy

no derlių.
— Nukrito ispanų lėktuvas. Žuvo 22 

žmonės.
— Rytų Vokietija gavo naują slapto

sios policijos viršininką, tūlą Mielke.

BROWNEJONES LTD
1, Norfolk Place, London W.2. England

Tel. PAD 2797.
Būsite patenkinti mūsų patarnavimu!

DĖMESIO! JEI JUMS YRA SUNKUMŲ APMOKĖTI, PARAŠYKITE MUMS, IR MES SUTEIKSIME JUMS LENGVATŲ 
SUMOKĖTI DALIMIS. TODĖL GALITE DRĄSIAI IŠ ANKSTO UŽSAKYTI JŪSŲ NORIMĄ SIUNTINĮ, KAD JIS LAIKU 
PASIEKTŲ JŪSŲ ARTIMUOSIUS TĖVYNĖJE.
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