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Aukokime Tautos Fondui
TAUTOS FONDO VALDYBOS ATSIŠAUKIMAS Į LAISVOJO PASAULIO LIETUVIUS
Tautiečiai! Tarptautinė politika ryšium
su rusų erdvės raketų paleidimu Įgavo
mums pavojingą kryptį. Kremliaus siūlo
moji koegzistencija, atremta į naujus tech
niškus pasiekimus, šiandieną vis daugiau
įgija šalininkų ir Vakarų politikų tarpe.
Ką ši koegzistencija reiškia musų tautai
ir kitiems pavergtiesiems kraštams, daug
aiškinti nereikia: tai yra Vakarų sąžinės
užmigdymas
ir kankinamųjų palikimas
kankintojų malonei. Sovietų
imperijos
skverbimuisi vėl norima plačiai atidaryti
duris. Šaltojo karo laikotarpyje buvo ban
doma veikti Sovietų imperijos sferoje gy
venančiųjų nuotaikas. Pavergtiesiems bu
vo teikiama netik moralinė parama, dėklą
ruojant laisvųjų kraštų solidarumą su jų
aspiracijomis, bet taip pat ir materialiai
buvo remiama toji veikla, kuri siekė iš
laikyti-pavergtųjų laisvės viltis bei supa
žindinti laisvąsias tautas su jų likimu... I
visa tai šiandieną pradedama žiūrėti kaip
į įšaltojo karo" ginklus, kurių reikėsią Va
karams atsižadėti, norint už žaliojo stalo
tartis su Sovietais. Mes artėjame iš naujo
i tą pokarinę būseną, kada demokratiniai
kraštai draugiška
šypsena stengėsi su
minkštinti Rytų tironiją. Mes žinome, kad
Lietuva, drauge su kitomis to paties liki
mo ištiktomis tautomis, buvo pamiršta: jų
aimana neprasimušė pro kilimais nukabi
nėtas konferencijų kambarių sienas ir lie
jamas kraujas sunkėsi j miško dirvožemį,,
nepalikdamas įspūdžio Vakarų Rytų kon
ferencijų dalyviams.
•:
To akivaizdoje TAUTOS FONDAS kvie
čia lietuvių visuomenę savo aukomis netik
pademonstruoti jos vieningą susirūpinimą
mūsų tautos ateitimi, bet taip pat ir įga
linti atlikti tuos darbus,
kurių iš mūsų
■gyvenamas momentas reikalauja.
Savo metu, kai didžiosios Vakarų vais
tybės sparčiau vedė šaltąjį karą su Krem
liumi, jos tada daugiau interesavosi pa
vergtųjų reikalais. To pasėkoje kai kas ga
lėjo susidaryti įspūdį, kad Lietuvos reika-
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SPAAKUI
Ryšyje su NATO vyriausybių svarsto
mais santykių su Sov. Sąjunga klausimais
Lietuvos diplomatijos šefas S. Lozoraitis
yra pasiuntęs NATO gen. sekretoriui P.H.
Spaak šitokį raštą:
Dalyvaujančių Šiaurės Atlanto Sutarties
Organizacijoje valstybių vyriausybių galvų konferencijai sustiprinus tos sąjungos
4 vieningumą ir veiksmingumą, jos padari
niai sudaro pagrindą patenkinimui taip pat
\r Sovietų Sąjungos pavergtiems kraštam,
lygiu būdu konferencijos bendrosios de' Hararijos dalis, paskirta tiems kraštams,
■ Sukels juose, aš esu tikras, palanku atgar' 8|.
Todėl aš turiu garbės pareikšti sveikini
mus dėl konferencijos rezultatų ir palinkę
ti pasisekimo vykdant jos nutarimus.
, Tačiau konferencijos deklaracijoje yra
vienas sakinys, į kurį aš leidžiu sau at
kreipti Tamstos dėmesį ir kuris skamba
šitaip: ,,...Mes jau konstatuojame tuose
kraštuose vis didėjantį intelektualinės ir
ekonominės laisvės troškimą..." Šiame
konstatavime, kaip atrodo, nepakankamai
atsižiūrima- esmingiausio esančios sovietų
užvaldytuose kraštuose padėties elemnto.
Iš tikrųjų tiek lietuvių tautoje, tiek kitose
tautose, kurios, kaip lietuviai, yra sovietų
agresijos bei priespaudos aukos, — aukš
čiausias jas įkvėpiąs troškimas yra atgau
ti laisvą jų suvereninių teisių vykdymą ir
politinę nepriklausomybę.
Intelektualinė
ir ekonominė laisvė tėra joms valstybinės
laisvės Išreiškimas bei pasekmė. Tokiu bū
du yra viso pagrindo tų tautų valstybines
.aspiracijas ir teisinius reikalavimus svars
tyti toje pat plotmėje, kurioje buvo sta
tomi tokie pat reikalavimai ir aspiracijos,
pavyzdžiui, tų Vakarų Europos tautų, ku
rios buvo Hitlerio priespaudoje paskutinio
. pasaulinio karo metu.
Vildamasis rasti
Tamstoje supratimą
’ĮHUąs mano samprotavimams, leidžiu sau
Prašyti <J?amstą malonėti panaudoti savo
jtaką tani, kad Šiaurės Atlanto Sutarties
Organizacija, ‘ atsiradus tinkamai progai,
daugiau išryškintų Centro ir Rytų Euro
pos kraštų politinės nepriklausomybės at
statymo bylą, — tos nepriklausomybės, ku
rią Sovietų Sąjunga yra sunaikinusi, ši
byla, beje, savo moraliniu, teisiniu ir prak
tišku aspektu yra analoginė Vokietijos su
vienijimo klausimui, kuris buvo Paryžiaus
konferencijoje paminėtas.
Aš manau, kad mano siūlomasis Organi
zacijos pasisakymas gelėtų prisidėti prie
sovietų pavergtų tautų pasitikėjimo Vaka
rais padidinimo. Jis taip pat galėtų su
stiprinti tarptautiniuose santykiuose teisin
gumo idėją, kurios susilpninimas, įvykęs
Sovietų Sąjungos politikos pasekmėje, yra
viena svarbiausių dabartinės tarptautinės
krizės priežasčių.

iai bus jų ginami tarptautinėje arenoje ir
be lietuvių pagalbos. Kai kas ėmėsi net
skelbti, kad egzilėje vieningos politinės va
dovybės nėra ko siekti. Šiandieną labai aiš
ku, kad tai buvo klaidinga galvosena ir
kokie trapūs yra svetimųjų, nors ir drau
giškai mums nusistaęiusiųjų valstybių pa
žadai! Tinkamai ginti tautos reikalus tega
lime patys. Tautos aspiracijas atstovauti
gali tik atsakingas prieš savo tautiečius,
nepriklausomas, pačių lietuvių sudarytas
politinis organas. Šio organo — Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto — veik
lai įgalinti, Tautos Fondas kviečia visą lie
tuvių visuomenę, visus lietuvius, kokių pa
žiūrų jie bebūtų, dosniai aukoti.
Prašydamas iš lietuvių visuomenės au
kų, Tautos Fondas kartu užtikrina, kad
jos nebus leidžiamos vidaus politinei ko
vai varyti, bet naudojamps tam,
kad iš
sklaidytų laisvojo pasaulio nepagrįstas vil
tis apie galimą taikingą su Sovietų imperi
ja sugyvenimą; sudominti viešąją opiniją
padėtimi Lietuvoje, nušviečiant mūsų tau
tos nepalaužtą valią nepriklausomam gyve.
nimui. Šių tikslų siekiant, Vlikas leidžia
informacinius biuletenius anglų, vokiečių,
italų, ir, žinoma lietuvių kalbom.
Jūsų auka Tautos Fondui reiškia rėmi
mą informacijų skleidimo, apie Lietuvą
svetimųjų politikų; žurnalistų, mokslinin
kų, menininkų, visuomenininkų tarpe bei
naujų Lietuvai draugų laįmėjimą.Informa
cija turi būti tiksli, greita, naują bei aktu
ali. Vlikas išlaiko Vilniaus radijo sekimo
stotį, kurios pagalba tučtuojau sužino apie
kiekvieną svarbesnį įvykį Lietuvoje (nemi
nint kitų šaltinių). Jūsų auka Tautos Fon
dui reiškia kartu ir šios radijo sekimo sto
ties išlaikymą.

Sovietinimo politika Lietuvoje turi tiks
lą išrauti viską, kas yra lietuviška, euro
pietiška, kas susieta su Vakarų humanis
tine kultūra. Laisvasis Vakarų pasaulis iš
juokiamas, o demokratinė, laisvę užtikri
nanti santvarka pravardžiuojama „supuvu
siu buržuaziniu išsigimimu“.
Vlikas,
kovodamas su šiais bolševikų
tikslais, yra suorganizavęs
transliacijas
per Romos, Madrido ir Vatikano radiofo
nus. Tuo būdu radijo bangomis kraštas in
formuojamas apie tikrą padėtį Vakaruose.
Informacijos srityje tai vienintelis būdas
palaikyti nuolatinį ryšį su kraštu. Jūsų au
ka Tautos Fondui reiškia įgalinti išlaikyti
šį nematomą bangų tiltą tarp krašto ir Va
karų, tarp kalėjimo ir laisvės. Aukodami
Tautos Fondui, Jūs padėsite išlaikyti ry
šius su savo pavergtaisiais broliais ir sesė
mis, pasilikusiais už geležinės uždangos.
Tautiečiai! Jūsų aukos Tautos Fondui te
parodo,
kad Vasario šešioliktoji mums
šiandieną lygiai brangi, kaip ir prieš 40
metų! Tebūnie šie mūsų valstybės nepri
klausomybės atstatymo jubiliejiniai metai
įrodymu, kad mes galime ir norime emi
gracijoje atlikti tai, ko padėtis iš mūsų rei
kalauja! Tebūnie mūsų laikysena įrodymu
ir kitataučiams, kad Lietuvos bylos gyni
mas nepriklauso vien tik nuo svetimųjų
malonės, ar Sovietų užpuolimo baimės. Ne
pailskime ir nenuleiskime rankų tol, kol
lietuvių tauta neatgaus nepriklausomą gy
venimą! Aukokime Tautos Fondui, kad sa
vo galimybių ribose pagreitintumėm šios
akimirkos atėjimą. Atlikime savo pareigas
Kraštui ir Tautai!
1958 m. sausio mėn.

TAUTOS FONDO VALDYBA

Gyvuok, jaunime, tautos ateitie!
APIE JAUNIMO SUVAŽIAVIMĄ LONDONE
1958 m. vasario 1 d. Lietuvių Namuose
Londone gana gausiai susirinko D. Brita
nijos lietuviškasis jaunimas. Jis nuspren
dė, kad bendrinė, visus apjungianti jauni
mo organizacija yra netik reikalinga, bet
tiesiog būtina. Taigi suvažiavimas ir įstei
gė Didžiosios Britanijos Lietuvių Jaunimo
Sąjungą.
Suvažiavime nemaža ir itin gyvai buvo
kalbėta, daug nuomonių pareikšta dėl Jau
nimo Sąjungos tikslų, bet tuo vienu kar
tu ne viskas smulkmeniškai nuspręsta, nes
prieita nuomonės, kad ateitis per darbą pa
rodys pačias tikrąsias gaires. Taigi dabar
daug kas patikima ir paliekama valdybai:
ji ieškos paties geriausio ir prasmingiausio
kelio jaunimui ir jo kovai už Lietuvos lais
vę.
Valdybon išrinkti A. yVilčinskas pirmi
ninku, G. Glatkauskas vicepirmininku, R.
Kalibatas sekretorium, R. Daunoraitė iž
dininke ir nariais J. Sadūnas, J. Bružins
kas ir A. Šukys.
Suvažiavimui pirmininkavo Alg. Šukys,
sekretoriavo Bružinskienė.
/

. Dėl jaunimo organizacijos reikalingumo
pranešimą davė V. Kelmistraitis, o dėl Jau
nimo Sąjungos konkrečių darbų ir darbo
priemonių inž. V. Fidleris.
Pačiam jauniausiajam naujosios organi
zacijos nariui pasiūlius apsidėta po 5 šil.
mokesčio metams. Nariais gali būti 15-36
metų amžiaus jaunuoliai, o kiti gali būti
rėmėjais.
Jaunimo Sąjunga dabar, kai ji jau gyva,
kviečia visus remti ją.
Suvažiavimą sveikino žodžiu DBLS pir
mininkas M. Bajorinas savo ir negalėjusio
dalyvauti Ministerio B.K. Balučio vardu,
o raštu — VLIKo Vykdomoji Taryba, Lon
dono Lietuvių Socialinis Klubas,
DBLS
Wolverhamptono Skyrius,
sporto klubas
„Viltis“ ir kt.
Iki suvažiavimo materiališkai ir mora
liškai jaunimą rėmė DBLS Sąjunga. Suva
žiavimas pareiškė jai padėką ir viltį, kad
ateityje ji taip pat neatsakys paramos.
Suvažiavimas baigtas vakariene, o po
jos dalyviai turėjo pasišokimą.
V. Kelmistraitis

P SeįilųnioS DIENOS -|
AMERIKIEČIAI PALEIDO SAVĄJĮ
ŽEMĖS PALYDOVĄ

ARGENTINA PERKA, BRAZILIJA
NORI PIRKTI

Argentina perka iš Rusijos pramoninių
Sausio 31 d. vakare Floridos bandymų
bazėje amerikiečiai iššovė 1-mąjį bando gaminių ir įvairių metalų. Brazilija taip
mąjį savo dirbtinį žemės palydovą, žymiai pat nori pirkti.
mažesnį už rusiškuosius. Jis sveria tik 30
ALŽYRAS BRANGIAI KAINUOJA
svarų.
Nuolatiniai neramumai ir sukilėlių veda
masis teroras Alžyre iš prancūzų reikalau
Minske pasakytoje kalboje Chruščiovas ja ten mesti vis papildomų karinių dali
pakartojo savo ,.taikos pasiūlymus“ pašau nių. Dabar vėl tenka siųsti kariuomenės.
liui, o savuosius pakritikavo už girtavimą
ir samagonO sunkimą. Negalima esą leisti, MACMILLAN UŽ TARIMĄSI
kad girtavimas išvirstų į kultą.
Dabar lankąs karalijos kraštus britų mi
nisteris pirmininkas Macmillan Australijo
GAITSKELIS UŽ NEUTRALINĘ
je pareiškė, kad jis remiąs mintį, jog rei
JUOSTĄ
kia tartis ir susitarti su rusais, kad nebū
Britų Darbo Partijos vadas H. Gaitske- tų karo.
lis pakartojo ankstyvesnį savo siūlymą ati
traukti rusų ir vakariečių karines pajėgas TARIAMASI DĖL LAISVOS PREKYBOS
iš Vokietijos, Lenkijos, Vengrijos ir Čeko
Belgijoje, Briuselyje, susirinko 8 kraštų
slovakijos, kontroliuoti tų kraštų ginkla
vimąsi ir tuo būdu sudaryti „savos rūšies atstovai tartis dėl laisvos prekybos. Svar
kontroliuojamo nusiginklavimo bandymą“. biausias pasitarimų klausimas: ar žemės
ūkio gaminiai turi būti įskaityti į laisvos
rinkos prekes. Dėl to buvo iškilęs nesusi
ATMETĖ REIKALAVIMĄ PAKELTI
pratimas tarp D. Britanijos ir Danijos.
ATLYGINIMĄ
CHRUŠČIOVAS PRIEŠ GIRTAVIMĄ

Ten, kur Nemunas banguoja

Atidarau duris ir
kurios skambučio čirškimas.
net aiktelėjau:
— Pagaliau jūs.................
.
.—Svečias
sukrovė
savo
įrankius
prieškam
Oi nelaimė, ką aš matau —
baryje ir pareiškė:
širdį ver kaip yla:
— Matote, duris reikia taisyti... IšsivėNumylėtoj mano vietoj
pė... Greit ir užraktai nebelaikys... Tokie
Gyvena • barzdyla.
plyšiai! — paguodžiančiai
stebėjosi sve
A. Vienažindys
čiai.
Visą dieną staliai remontavo duris, lan
ĮKURTUVĖS DAR NEĮVYKO
gus, užkalinėjo plyšius, skyles... Bet taip
Feljetonas
remontavo, kad po savaitės paaiškėjo re
Mano žmona — didelė švaros mėgėja. Aš zultatai — reikalinga remontuoti iš naujo.
iš darbovietės į namus sugrįžtu visą valan Ilgai teko mudviem su žmona pasidarbuo
dą vėliau, negu ji, ir kiekvieną kartą ją ti, kol nebeliko jų pėdsakų: skiedrų, skied
surandu su šluota rankose. Nė vieną anks relių...
tyvą rytą ji mane pažadina su ta pačia
Išeidami staliai perspėjo:
Lenkijos vyriausybė
atmetė Wroclaw EGIPTAS NEPRIPAŽĮSTA RYTŲ
šluota. Kai mane aplanko draugai, ji nesi
—■ Ryt ateis tinkuotojai ir dažytojai... elektros darbininkų reikalavimą pakelti at VOKIETIJOS
drovėdama įsako tuoj pat batus pakeisti
Bet... Rytojaus dieną atėjo keli vyrai, lyginimus. Tai galinčios padaryti tik pa
šlepetėmis, kad nepurvintų parketo, rūpės kurių vieną vadino inžinieriumi. Gal būt,
Rytų Vokietija neseniai yra pakartoti
tingai išskusto ir išvaškuoto, blizgančio it tie patys, kurie statė šį namą. Jie drąsiai čios dirbtuvės, jei leidžia jų gamybiniai nai bandžiusi užmegzti diplomatinius san
fondai.
veidrodis.
tykius su Egiptu. Egiptas pareiškė, kad jis
apžiūrinėjo visus kambarius, o vadinama
Prižadėta pasirūpinti geresniu susisieki nepasiryžęs pripažinti Rytų Vokietiją. >
...Kartą sugrįžęs, namuose radau neį sis inžinierius jaunam vyrukui liepė užra
mu, darbo sąlygomis ir butais.
prastą netvarką. Žiūriu: virtuvės siena iš šyti:
griauta, grindys pilnos pribarstytos plytų
— Reikalinga užtinkuoti sienas, užkalti
nuolaužų, tinko. Ant šluotkočio pasirėmu duryse plyšius, užlipinti stoge skyles, per KU KLUX KLAN BAIGĖ DIENAS?
si stovi mano žmonelė, žiūri Į plytgalių dažyti sienas, lubas...
Po pilietinio karo (1865 m.) pietinėse
krūvą ir... tyli.
— O langus? Nepamirškite jų perdažy Amerikos valstijose įkurtoji negrams te
— Kas atsitiko? — klausiu ją.
ti... Matote, dažų kaip nebūta, — vėl įsi rorizuoti organizacija Ku Klux Klan dabar
— Tyrinėtojas Dr. V. Fuchs sėkmingai
Tylėjo ji ilgai. Aš net pamaniau, kad šie terpė mano žmonelė.
noje kažkas sprogo ir ją kontūzijo. Juk v — Ne, — atsakė inžinierius, —•, langus būsianti likviduota, kaip skelbia jos vadas. keliauja nuo Pietų Ašigalio į Scoto bazę.
— Dingo japonų išvykoms skirtas laivas
Tarp I ir II pasaulinių karų ši organiza
maža kas galėjo įvykti, kada per Vilnių ne dažysime kitais metais. Sekančiais metais
kartą praskrenda Žemės palydovas, Gali teks daryti kapitalinį remontą... Tada... cija buvo išvirtusi į kraštutinių naciona su 126 keleiviais.
— Londone buvo didžiulis gaisras, ku
listų sąjūdį, nusistačiusį prješ negrus, žy
juk žvaigždę užkliudyti. Todėl ir kalbėti
Aš 'nuo tos dienos beveik kasdien neno
rio metu sudegė požeminis mėsos turgus.
negali. Apkabinau jos kaklą/ pabučiavau romis grįžtu iš darbo, nes žinau, kad su dus ir katalikus.
— Britų karalienė Elzbieta — karalienė
baltą skruostą ir dar kartą paklausiau:
grįžęs rasiu remontininkų užterštus kam
motina išvyko lankyti
N. Zelandijos ir
— Kas įvyko, sakyk man?! Nieko nesu barius į nuliūdusią žmoną su šluota ran ŽEMĖS DREBĖJIMAS MONGOLIJOJ
Australijos.
prantu...
kose. Žinau, girdėsiu ir jos atodūsius:
Mongolijoje gruodžio mėn. yra buvęs
— Vengrų Kadaras pasitraukė iš minis
—- Aš manau, — pagaliau ištarė žmona,
— Kodėl jie mus taip kankina. Juk gale
— sunku ir suprasti, kas čia darosi. Atė jo visa tai atlikti prieš atiduodami namą baisus žemės drebėjimas, apie kurį žinios terio pirmininko pareigų* likdamas parti
pradeda pasiekti pasaulį tik dabar. Tas jos sekretorium. Min. pirmininku paskir
jo meistrai, sako, žemutinių aukštų dūm gyventojams...
drebėjimas apie centrą visiškai pakeitęs tas Ferenc Miunnich.
traukiai dūmų nepraleidžia. O anga už
Iki šios dienos kentėjau ir niekam nepa paviršiaus pavidalą, buvęs jaučiamas 640
—■ Amerikos ir Rusijos profesoriai ga
kimšta mūsų virtuvės sienoje. Ėmė ją ar šakojau apie sunkumus kovojant už švarą
mylių spinduliu, ir sostinėje Ulan Bator lės skaityti paskaitas vieni kitų universi
dyti. Ir štai, matai... Sakė rytoj ateis tin naujame bute. Tai buvo ir neįmanoma. Vi
kuotojai, dažytojai, bet negi dabar lauksi si mano draugai ir pažįstami kiekviena suskilo namų sienos, nors tas miestas yra tetuose pagal šviežią susitarimą.
už 480 mylių nuo drebėjimo centro.
me .jų prie plytgalių krūvos, rankas sudė proga sutikdavo ir palydėdavo mane:
— Prancūzijoje susisiekimo taisyklėms
ję ■■
— Koks tu laimingas, brolau, gavęs bu VENEZUELOS PASIKEITIMŲ PRADŽIAI nusižengiantieji motoristai bus smarkiau
baudžiami.
Teko sutikti su žmona.
Abu rinkome tą naujame gražiame name. Sveikinu...
DAR NEMATYTI GALO
plytgalius. Kelias pilnas dėžes išnešiau į Ruošk įkurtuves...
— Indija gauna truputį paramos iš Jung
kiemą. O kai paskutinį plytgalį išgabenau,
Po šitokių sveikinimų ar begalima aima
Po visuotinio streiko, kai karinė junta tinių Taulų.
supratau, kad dūmtraukis iš tiesų buvo už nuoti! Juk niekas netikėtų. O įkurtuvių perėmė valdžią ir pabėgo prezidentas Ji
— Šveicarija išvežė 1957 m. laikrodžių
mūrytas.
taip ir nesuruošiau. Mat, bijojau, kad ma menez, buvę streikininkai ir politinių par ir jų dalių už 108.700.000 svarų ir pramo
Tinkuotojai atėjo ne rytojaus dieną, o no draugai nepakeistų savo geros nuomo tijų vadai reikalauja, kad būtų sukurta Ve nės mašinų už 12 mil.
po trejeto mėnesių. Atsibodo jų ir laukti. nės apie naują mano butą.
nezueloje demokratinė tvarka.
— Šveicarija užsakė D. Britanijoje 100
O kai atėjo, užtinkavo, ir palikę ryškius
Tik šiandien, pavargęs nuo rūpesčių,
lėktuvų.
pėdsakus nuobirų ant grindų, išdidžiai nu nuo kasdieninio statybininkų-remontininKIPRO SALOJE NAUJOS RIAUŠĖS
— Amerikoje suimtas 19 metų vaikinas
ramino:
kų besilankymo, atsisakiau bet kokio dro
ir 14 metų mergaitė, kurie buvo paieškomi
— Ateis dažytojai ir uždažys...
vumo ir atsakau visiems, kas mane sveiki
Sausio 27 d. Kipro saloje pradėjo kelti kaip įtariami nušovę 9 žmones.
— Kada? —■ pasiteiravo žmona.
no ir kas dar sveikins.
riaušes turkų mažuma. Iki šiol riaušes kė
— Izraelyje paskirtas naujas generali
— Ryt, arba poryt!..
— Gyvenu Vilniuje, naujame didžiulia lė ir teroro veiksmais naudojosi salos grai
nio štabo viršininkas.
Atėjo ne „rytoj“ ir ne ,.poryt“, o po ke me name prie pat Neries. Namas baigtas kai.
— D. Britanijoje dėl tiršto rūko vėl įvy
lių savaičių, nors laukėme jų nekantriai, statyti šiais metais. Gyvenu šiame bute
ko traukinio nelaimė. Daug sužeistų, kele
kaip brangiausių svečių.
Mat, labai jau aš, mano žmona ir... šluota jau (!) septy PASISEKĖ
tas žuvo.
įkyrėjo kas dieną žiūrėti į sienoje išmėty ni mėnesiai. Nežinau tik kiek kartų per
tus tamsokus lopus, kurie niekaip nesideri mėnesį jį remontuos ir kas jį statė — pa
— Pietų Afrikoje sudegė Capetown uos
Australijoje dirbtinio lietaus sukėlėjams
no su visos sienos piešiniu. O šluotai parin vardėmis. O žmona, kasdien paėmusi šluo
taip puikiai pasisekė, jog lietus toje srity te vaisių sandėliai, dėl to laikinai į D. Bri
kome ypatingą kampą, nes žinojome, kad tą į rankas, atsidūsta ir visus juos vadina
taniją bus mažiau įvežama vaisių — vy
je lijo visą valandą, patvinusi upė padalijo nuogių, kriaušių, slyvų.
ir. po jų apsilankymo ji dar ne kartą bus vienu vardu: brokdariai.
labai reikalinga.
miestą į dvi dalis, o su lietaus gamintojais
J. Liudgardas
— Australija šiais metais įsileis 115.000
Iš „Tiesos“, 1957.X.31.
Ir... Vieną rytą mane
pažadino ilgas
imigrantų, iš jų 30.000 iš D. Britanijos.
nusileidęs lėktuvas panėrė į balą.
Tarybinės spaudos ištraukos,
aiškios ir be aiškinimų.
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jate vaiką, ypač jeigu jis gabus, ir darote SPAUDOS BALIUS GRAŽIAI PADIDINO
NIDOS MAŠINŲ FONDĄ
jį nelaimingiausiu žmogum visam jo gyve
nimui.
Spaudos Baliaus proga už įėjimą ir sta
Rašo Dr. J. DEVEIKĖ
Tas pats ir dėl kelionių į užjūrius. Tik
liukus surinkta 33.12.6 svarai. Anties lote
Vasario 16 gimnazijos mokiniams buvo kur negalėtų mums būti taip malonu, nie rai neapsimoka ardyti nei nuoseklaus dar rijoje — 15.3.0 sv., už kepuraites — 3.6.0
duotas mažas klausimas. Tas konkurso for kur kitur nebūtume pajutę tiek lietuviš bo, nei atimti vaikams šią tokią mielą lie sv., už skrajojantį paštą ir vienkartinį „An
ma pateiktasis mažas klausimas, nurodąs, kos dvasios, tiek vienybės tarp mokinių ir tuvišką aplinką, ypač kad ir užjūris, dėl ties“ leidinį — 2.1.8 sv. Vadinas, iš viso su
kad mes ne tik mokomės, bet ir kiekvienu mokytojų, tiek draugiškumo, kaip čia, Va kurio, deja, dažniausia mokslas iš viso nu rinkta 54.3.2 sv. Išlaidų turėta: už orkestrą
traukiamas, neduoda norėtosios laimės.
judesiu ir pergyvenimu kuriame istoriją, sario 16-sios Gimnazijoje.
O jaunystė gyvenama tik vieną kartą. — 7.0.0. sv., kitokių — 5.10.0 sv., iš viso Žodis ir Gyvenimas
,,...
Taigi,
miela
Erma,
likau
aš
ištikima
rado mokiniuose atgarsio.
12.10.0 sv. Baliaus pelnas: 41.13.2 sv.
Šiais ką tik minėtaisiais atvejais, t.y. pi
Mokiniai labai įvairiai ir labai įdomiai savo pasiryžimams ir siekiu vis dar baig
Spaudos Baliaus rengėjai iš anksto bu
Kiekvienas žodis yra galingas: jame gali
atsakė į klausimą, kodėl aš esu gimnazi ti šią lietuvišką gimnaziją. O kodėl kaip nigo meile ir kelionių svarbumo perdėji vo sutarę, kad 25 proc. pelno per „Europos slėptis gyvenimas arba mirtis. Dangaus
mu,
ypač
kai
būtinai
norima,
kad
visi
ke

tik
ją
tai,
manau,
nereikės
jau
daug
nė
joje.
Lietuvį“ eis Nidos spaustuvės mašinų fon karalystės darbininkai jau nuo ankstaus
Premijos buvo šešios. Jas gavo trys mer aiškinti. Mano interesai vis dar tie patys. liautų, neatsargus tėvų pasielgimas skau dui (tuo vardu nueina 10.8.2 sv.). Kitiems ryto, krikščionybės pradžios, darbuojasi,
purena dirvą, sėja amžinybės sėklą, tačiau
gaitės ir trys berniukai. Pagal Aušros Tun Ir to išsilavinimo, kurį man Vasario 16- džiai atsiliepia jų vaikams, o per juos, laikraščiams skiriama po 15 proc., arba po ji
nevisur randa tinkamą dirvą, nevisur
to neperiodinio leidinio „Gairelės“ tvirti sios Gimnazija duoda, negalėtų duoti kita. kaip tautos narius, pakenkiama ir tautai. 6.5.0 sv. Nidos spaustuvės mašinų fondo prigyja. Toji dirva, žinome, yra musų šie.
nimą, skautai laimėjo visas tas premijas. Argi kuri n">rs vokiečių gimnazija gali at Bet užtat, vos apgraibom paliesta, partinė naudai savo dalies atsisakė „Budėkime“, la, sėkla — Dievo Žodis. Ir vis dėlto tas Žo
negerovė yra vienas tų skaudulių .kurie „Darbininkų Balso“, „Santarvės“ ir „Tėvų dis dažnai pasigenda tinkamos dirvos. Ti
Tuo pačiu iškilo pedagoginiu atžvilgiu la stoti lietuvišką gim aziją?
„Mokslo atžvilgiu, gal būt, bet ne lie turi susilaukti labai rimto dėmesio. Tai Žemės“ redaktoriai. Jų keturių suma suda atsitinka dėl keletos priežasčių.
bai {domus klausimas: 1. ar į skautus eina
yra vienas svarbiausių faktorių, kurie mū
Negerbimas savęs. Esame laimingi, kad
gabiausi ir sąmoningiausi mokiniai, ar 2. tuvybės.
ro 25 svarus. Vadinas, Spaudos Baliaus
„Dar kartą noriu pakartoti, kad labai sų emigraciją padarė tokią, kokia ji yra. proga Nidos spaustuvės mašinų fondas pra galime kalbėti, reikšti mintis, išsakyti
pabuvę kelerius metus skautais, jie pasida
skundą, džiaugsmą, įvairiausius troškimus,
ro, Jeigu ne gabiausi, tai bent-sąmoningiau gaila, jog Tu palikai gimnaziją. Kaip ir iš Juo labiau, kad partijų vadeivos eina savo turtėjo 35.8.2 svarais.
bendrauti su artimu. Esame ir nelaimin
keliu,
o
visuomenė
savo.
Bet
apie
tai
kada
Tavo
laiško
teko
pastebėti,
ne
taip
jau
Tu
si ir moka tikslingai veikti.
gi, kai blogas žodis mūsų menkystę arba
nors
prie
kitos
progos...
O
šiuo
atveju
Tarp tų pasisakymų, daugiausia rašytų ir toj Amerikoje laiminga. Ir pati rašei,
blogą valią parodo: jis skiria žmogų nuo
AUKOS NIDOS MAŠINŲ FONDUI
žmogaus, nuodija aplinką. Kiekvienas žo
laiškų forma ir tariamai skirtų giminėms, kad savo gražiausią laiką praleidai gimna skaudžiausia, kad šitų partinių rietenų at
garsiai skaudžiai atsiliepia į mokinius, ir
yra judresnis už eterį, lengvesnis už
pažįstamiems, draugams ir skaitytojams, zijoje“...
Pastaruoju metu Nidos spaustuvės maši dis
atomą, bet jis gali artimo ir mūsų širdį to
O Rudaitis parašė šitokį laišką mieliems tenka nepaprastai pasidžiaugti, kad paga nų fondui aukojo: J. Pečiūrienė 1 dol., D. nos
yra nemaža įdomios medžiagos. Yra ten
svoriu apsunkinti, gali ją mirtinai nu
liau ir mokinio balsas šiuo mums taip Paukštienė 15 šil., K. Kursonas 8 šil.
ir tokių dalykų, apie kuriuos turi sužinoti skaitytojams:
slėgti. Žodis yra galingas: jame gali slėptis
skaudamu
reikalu
pasieks
platesnę
visuo

„Jau daug autorių
yęą bandę rašyti
❖❖
❖❖❖ ❖❖❖❖❖❖-iir tėvai ir vyresniosios kartos lietuviai.
gyvenimas arba mirtis. Jis yra mūsų vi
daus nerašytas dokumentas. Kas gerbia sa
Štai E. Šverinaitė, konkurse prisidengu straipsnius apie Vasario 16-sios Gimnazi menę. Ir metas jau, kad tėvai, ypač auko Nauja Jono Aisčio knyga
ve — kontroliuoja savo žodžius. To žodis
ją, bet ar visiems tai objektyviai pavyko? tojai griežtai pasisakytų tuo klausimu, vis
si Lorenos slapyvardžiu, šitaip rašo:
prisimindama iš jaunuolio širdies išspru Prelato Pr. M. Juro lėšomis Amerikoje svarus, jaukus, nepataikaująs, bet ir neuž
Dabar
kartą
bandys
keletą
minčių
apie
„Mano širdis džiaugsmo kupina, kad aš
kusią mintį: ...„bet Gimnazija, kaip jau išleista nauja Jono Aisčio eilėraščių knyga gaunąs, skatinąs optimizmą, norą gyven
čia galiu eiti lietuviškai mokslą. Prieš kele Gimnaziją iškelti mokinys, kuriam ji, tur minėjau, yra visų lietuvių reikalas“... Vi „Kristaliniam karste“ (gaunama pas pla ti. Kas savęs nevertina arba negerbia —
rius metus nemokėjau nė žodžio lietuviš būt, daugiausia reiškia.
tintojus ir pas autorių: Jonas Aistis, 123, nekreipia dėmesio į savo žodžius. Jam ne
„Jūs visi, miėli skaitytojai, žinot, kad sų lietuvių, o taip pat ir kiekvieno mūsų Milford St., Brooklyn 8, N.Y., USA; kaina svarbu su kuo jis kalba it ką sako. Susi
kai kalbėti, o šiandien man atrodo kaip
griebia tada, kai jau pervėlu. Žodis kartais
nuosavybė, ir tuo pačiu jau metas sudraus
stebuklas, kad šita kalba taip greit man to tremtyje liko tik viena gimnazija, kurią ga ti, kad dėl partinių rietenų, o tiksliau as 2 dol.).
plaštake- išskrenda, o sugrįžta, drambliu,
Įima
pavadinti
tikrai
lietuviška
mokymo
Knygoje
išspausdinti
naujausieji
poeto
kia miela pasidarė. Tiesa, mano pirmieji
trypdamas ir tai, kas dar gero žmoguje yra
meniškų ambicijų, pridengiamų partijų ar kūriniai.
likę. Siela lieka suminta dirva, kurioje ir
žodžiai buvo lietuviški, bet vėliau, kai ap ir auklėjimo įstaiga: — Vasario 16-sios
Gražiai
išleistą
šią
knygą
puošia
P.
Kiau
ba
dar
ir
kitais
reikalais,
nebūtų
kenkia

geriausia sėkla neprigyja.
sigyvenome tarp vokiečių, vaikų lietuvių Gimnazija. Šita gimnazija yra remiama ir
ma tai įstaigai, kuri yra visų lietuvių rei lėno pieštasis poeto portretas.
Kai žmogus netenka pagarbos savo arba
arti nebuvo. Vakare sueidavo pas tėvelius išlaikoma viso pasaulio lietuvių.
•••
•••
••• *5*
♦J*
kalas. O tie, kurie dėl vienokių ar kitokių
artimo žodžiui, jis negali tinkamai pagerbt
Išdėstęs teigiamybes, jis toliau rašo:
iš apylinkės lietuviai, bet tai būdavo vėlai
ir Dievo žodžio. Kiekvienas žmogus yra
„Tačiau Gimnazijoje ne viskas
taip kromų užmiršo Dievą ir jo įstatus, tenka „Darbininkų Balsas" pakeitė apdarą
vakare, ir tada mane išsiųsdavo j lovą.
Dievo kūrinys. Niekindami Dievo kūrinį,
priminti, kad gimnazistai ir taip turi daug
sklandžiai
vyksta,
kaip
iš
tikrųjų
turėtų
Liet. prof, sąjungų grupės egzilėje lei
,^Ąš, atsimenu, buvau penkerių metų
ir jo Kūrėją. Ir juo garbinges
visokių ir tai dar gana sunkių problemų, džiamasis ir ligi šiol rotatorium spausdin niekiname
nis, plačiau visuomenei žinomas asmuo yra
rrfergaitė, kartą mama turėjo lietuvių sve būti. Tai būtų, pirmiausia, Gimnazijos fi-,
visų
pirma,
tų,
kurias
ir
mes
turėjome
iš

tasis mėnesinis laikraštis „Darbininkų Bal niekinamas, juo labiau pats Kūrėjas įžei
čių, o aš buvau lovoje, gretimame kamba nansinė padėtis, o dar blogiau tai partijų
gyventi brendimo metu. Dažnai sunki šei sas“ nuo 1958 m. sausio mėn. pakeitė ap džiamas. Įžeidinėjant Kūrėją, neįmanoma
ryje. Basom kojom priėjau prie durų ir pri įtaka.
darą: išėjo jau spaustuvėje spausdintas. pagerbti Jo žodžio. Taigi ir Dievo Žodyje
,,Pirmąją kliūtį galėtų pašalinti pasau moje būklė, ar materialiniu atžvilgiu, ar
dėjusį ausį klausiausi, kokia svetima kai
Šiame numeryje: „Siekiant taikos“, „So toks žmogus ras tik paprastos kasdienybės
sveikatos,
sudaro
jaunimui
daug
rūpesčio
lio
lietuviai,
dosniau
aukodami
Gimnazi

cialistinio jaunimo kongresas“, „Galtskel- atgarsį. Tokia intencija priimtas amžina
ba šnekasi tie visi žmonės, o ji man atro
ir
net
sielvarto.
O
tas
nuolatinis
jaudini

llo plano naujoji laida“, „Profesinės li sis Žodis antgamtinės reikšmės sielai ne
do visam pasauly artimiausia. Dažnai pasi jai. Partijos gali tarpusavy ginčytis, kiek
“. „Už geležinės uždangos“ ir kt. Nume turės. Kokia intencija priimame Dievo Žo
taikydavo, kad aš lovoje verkdavau, jog tik nori, tai yra jų reikalas, bet Gimnazi masis, ar galima bus tęsti mokslą, ar kar gos
rio kaina ta pati: 1 šilingas.
dį, tokia_ galia jis sieloje prigyja.
ši man jau svetima kalba kažkaip vis tiek ja, kaip jau minėjau, yra viso pasaulio tais blogos valios žmonės netrukdys gimna
T. žiūraitis, OP. „žodis ir Gyvenimas“.
zijai toliau gyvuoti, irgi veikia ir labai net
artimiausia. Aš pradėjau nerimauti ir vis lietuvių reikalas.
❖❖❖❖
veikia
į
besimokantį
jaunimą.
O
jis
tikrai®
knygos
vasario
16
proga
prašyti Mamytę, kad mane išmokytų lietu
„Nelengva apie tai rašyti, bet aš esu tos mielas ir jautrus kiekvienai kūrybingesnei
Pamaldos:
viškai. Mamytė labai neturėjo laiko, bet nuomonės, kad visuomenė turi žinoti ne
B. Sruoga „Dievų miškas", atsiminimai
DERBY — šį sekmadienį, vasario 9 d., 11
kartais vakare paimdavo ji mane ant ran tik tai, kas yra gera, bet ir kas yra bloga, minčiai, įdomesniam sumanymui, tikrai iš iš KZ„ rašyti Lietuvoj — 27 šil.
troškęs geresnio žodžio, dinamiško paragi
vai., Seselių koplyčioje, Bridge Gate.
V. Kudirkos Raštai — 36 šil.
kų ir dainuodavo man gražias lietuviškas kad tą blogį galima būtų pataisyti.
nimo, o taip pat ir gražių progų jaunatviš
N. Mazalaitė „Piūties metas“ romanas
dainas. Šitų vakarų aš niekad neužmiršiu.
,,Brangūs skaitytojai, ar jūs galite ap
pasidžiaugti, dienos rūpesčius užmiršti. — 27 šil.
,,Kai man suėjo dvylika metų, mama leisti tą jūsų vienintelį lietuvybės židinį ir kai
L. Dovydėnas „Per Klausučių ulytėlę“, „Knygų Lentynos“ išeis keli numeriai
Tikrai jis nėra nusipelnęs susidurti su jo apysaka
— 16 šil.
kalbėjo apie gimnaziją. Man buvo aišku, jums tokį brangų jaunimą?
Liet. Bibliografinės Tarnybos vedėjo A
kioje kultūringoje aplinkoje nesutinkamu
Rašyti: J. Bružinskas, 46 Springcliffe, Ružanec-Ružancovo redaguojamos „Kny
kad aš ten eisiu mokslus, o niekur kitur.
„Gimnazija yra ir privalo būti viso pa reiškiniu, kurį galima būtų drąsiai pava Bradford 8. Yorks.
gų Lentynos“ netrukus susilauksime 1957
Taip pamažu išmokau ne tik lietuviškai
dinti „partinių rietenų atgarsiai gimnazi
m. jungtinio Nr. 1-6, kuriame aprašyti vi
kalbėti, bet ir lietuviška dvasia gyventi, saulio lietuvių rūpestis. Jos išlaikymas yra joje“. Juo labiau jam sunku suvirškinti,
so pusmečio leidiniai. Kitas pusmečio jung
visų
mūsų
reikalas
“
...
lietuviškai galvoti, lietuviška dvasia ir lie
tinis numeris (7-12) rengiamas spaudai.
kai jis žino, kad reikia eiti pirmyn, kad jo PAIEŠKOJIMAI
tuvišku būdu gyventi".
Brangūs tėvai, seni ar jauni, paskaitę tas kia visuomenė, jokia valstybė negyvena to
DAUKŠAS Albertas, Jurgio sūnus, iš Taip pat sulauksime dar 1956 m. trūksta
Po Kerėplos slapyvardžiu pasislėpusi T. eilutes, apsidairykite. Gal jūsų aplinkoje, mis pat kategorijomis, kuriomis ji gyveno Šiaulių, karo metu buvęs Vokietijoje, Ge- mųjų numerių.
„Knygų Lentynos“ leidimas savo metu
Kelerytė, labai gražaus lietuviško tipo o gal net jūsų pastogėje jūsų vaikas ar vai prieš dvidešimt ar trisdešimt metų. Tad meinschafts Lager Station Wanne-Eickel, buvo
atsidūręs mirties taške. Dabar ją
netoli
Olandijos
pasienio,
pats
ar
žinantie

kaitis,
net
penkerius
metus
tesukakęs,
gal
blondinė, parašė konkursinį laišką savo iš
kodėl gi mes turime atsižvelgti į partijas ji apie jį prašom rašyti „Eur. Lietuviui“. ėmėsi leisti Amerikos Liet. Bendruomenės
naktį verkia, ne todėl, kad jam salduko ne ir vis įsivaizduoti, kad gyvename 1925 me
vykusiai klasės draugei:
LUKŠIŪTĖS Anelės, kil. iš Padvarniš- Kultūros Fondas. Jo leidžiamas jau yra iš
,,...gal ir Tu dar prisimeni, kai prieš ke- davėt, žaisliuko pagailėjote ar apibarėte, tais.
kiu k., Pajavonio valse., Vilkaviškio apskr. ėjęs vienas numeris.
leris metus susiėjusios krūvon visos bet todėl, kad užmiršote vaikui perduoti
iš Oldenburgo lietuviu stovyklos Vokieti
mūsų klasės merginos kalbėjom, kuo kuri tai, kas buvo brangiausia jūsų protėviams.
joje išvykusios į Anglija tarp 1948-50 m.,
ieško sesuo per A. Kriaučeliūną. ■’919 Al
iš mūsų norėtų vėliau gyvenime tapti...
O gal priklausote prie tų, kurie, būtino Išėjo „Pavergtoji Lietuva“
der St.. East Chicago. Indiana. USA.
ADOMĄ GERMANAVIČIŲ
„Taip, miela Erma, mes visos buvome reikalo neturėdami, vien materialiniu gy
Kai kas skaitytojų teiravosi, ar greit iš KRUTKEVIČIUS Vaclovas, sun. Vinco,
ir jo žmoną nuoširdžiai užjaučia
šia lietuviška gimnazija
patenkintos ir venimu perdaug susirūpinę, ne tik galvo eis iš spaudos Simo Miglino knyga „Pa iš Pasadnvku k., buv. vokiečiu nelaisvėje
Vienturčiui sūneliui mirus, kolegą
džiaugėmės, kad galėsim siekti pasiskirto jat, bet ir sakote: „Et, kam tas mokslas, vergtoji Lietuva“, supažindinanti doku (paskutinė žinia iš 1944.1.31 iš KGBP 46.
mentaliai
su
dabartine
krašto
padėtimi.
Gefangenen
Nr.
10903),
ir
SEDLICKAS
jo tikslo.
tik smegenų džiovinimas. Greičiau pradės
šviesos Sambūrio Centro Valdyba
Iš tikrųjų ta knyga jau yra išėjusi ir Pranas iš Pajaučiškių k., patys ar žinantie
„Kaip šiandien prisimenu, kad mes vi dirbti, bus daugiau pinigo“. Taip, norėda gaunama
anksčiau skelbtomis sąlygomis ji ka nors apie juos, prašom rašyti „Euro
sos pasididžiuodamos kalbėdavome, jog nie mi vis daugiau ir daugiau to pinigo, žalo- iš „Tremties“ leidyklos Vokietijoje.
pos Lietuviui“.

Seniai, išgirskite jaunimo baisa

VASARIO 16-tosios AKTAS
KETURIŲ DEŠIMTMEČIŲ PERSPEKTYVOJE
ZENONAS IVINSKIS, Roma.

Per apvalius metus turime porą reikš
mingų tautinių švenčių: rugsėjo 8-ji, lap
kričio 23-ji, vasario 16-ji. Rugsėjo 8-ji, Vy
tauto Didžiojo karūnavimuisi nuskirtoji
data, mus labiau jungia su senąja istori
ja, su žymiąja lietuvių valstybe, prasidėju
šia pirmuoju karaliumi Mindaugu prieš
750 metų ir pagarsėjusia spindinčiais di
džiojo Kęstutaičio žygiais, nustebinusiais
ano meto Europą. Lapkričio 23-ja atžymi
me žygius mūsų kariuomenės, kuri taip
reikšmingai yra prisidėjusi prie nepriklau
somos Lietuvos atstatymo.
Vasario 16-ji yra jau truputį kitokio po
būdžio šventė! Ji reiškia mums įsikūniji
mą anų aušrininkų lūkesčių, knygnešių pa
stangų. Ji yra apvainikavimas nenuilsta
mos kovos su iš paviršiaus neįveikiamomis
kliūtimis. Tas aktas yra gyvas ženklas ir
ateities kartoms. Jis pasiliko nepaprastas
liudininkas gilaus tikėjimo į savo tautos
ateitį tuo metu, kada dangus dar buvo stip
riai apsiniaukęs. Tik didelis optimistas ga
Įėjo turėti vilties, nes jis įžvelgė kažkur to
lumoje lietuvių tautos atsikėlimo ir jos
nepriklausomybės žiburį.
Tad ir renkamės kas metai vasario 16tosios akto pagerbti, tuo būdu paminėda
mi tai, kas Gedimino sostinėje buvo pa
sauliui paskelbta prieš 40 metų. Gal kils
klausimas, kam gi švenčiame ir vis mini
me tą didį lietuvių tautos praeities įvykį?
Atsakymas yra labai aiškus. Vis susirenka
me atžymėti vasario 16-tosios, kad nepamirštume jos lemiančio svorio mūsų kraš
to likimui, kad ją minėdami sustiprintume
savo dvasią. Kas yra buvę, kas Vilniuje
vieną šaltą vasario mėnesio dieną yra įvy

kę, nėra veltui nei dingę, nei žuvę, nors
kartais liūdnose tremties ir dabartinio me
to politinėse aplinkybėse taip galėtų atro
dyti.
Praeitis paprastai atsiliepia
ateičiai.
Garbindami savo garsią praeitį, žavėda
miesi anų jau seniai milžinkapiuose gulin
čių valdovų žygiais, lietuviai pagaliau įgi
jo savo tautinę sąmonę ir stipriai įtikėjo
į savo atskirą likimą ir į savąjį nepriklau
somą tautinį pašaukimą. Tad šitaip didieji
tautos įvykiai — taip pat ir netolimosios
praeities — yra gairės, kuriomis ne tik nu
žymimas jau nueitas kelias, bet jomis nu
rodoma ir linkmė tolimesniam gyvenimui.
Dažnai kartojami dalykai kartais ima
darytis nebeįdomūs. Taip gali atsitikti ir
su tuo nuolat minimu aktu. Tas Lietuvos
laisvės paskelbimo žygis, pats jo vaizdas
svetimo gyvenimo sąlygose — neturint po
kojomis gimtos žemės lopelio — ima pa
mažėl blukti. Jis praranda daug savo spal
vingų bruožų! Daug ką pamirštame! O mū
sajai kartai jau dažnai sunku darosi ta. žy
gį sąmoningai prisistatyti ir dar sunkiau
permatyti jo visą prasmę. Tad per metus
nors sykį reikia prisiminti, kas, kaip ir ku
riomis sąlygomis yra anuomet paskelbęs
Lietuvą, atsipalaidavusią iš visi! nelaisvės
saitu ir laisvai atsistatančią nepriklauso
mą valstybę.
Vasario 16-toji yra, žinoma, ir reikšmin
giausia data nepriklausomos Lietuvos isto
rijoje. Su tos dienos aktu yra organiškai
susietas gimimas tos valstybės, kuriai ke
lią tuojau flat pastojo ne vienas jaunos
valstybės priešas,
•

Pirmiausia ją sunaikinti stengėsi nese svetimos valdžios. Jie troško ne apgaule rencijoje susirinko iš 33 apskričių parink
niai valdžią užgrobę Rusijos raudonieji. paremtos nepriklausomybės. Tad tikrasis tų 214 atstovų. Buvo joje įvairių srovių,
Darydami Lietuvos Brastoje taiką su vo liaudies balsas ėjo iš tų, kurie paprastai pradedant
krikščionių
demokratų iki
kiečiais, kad patys galėtų valdžioje išsilai ir lietuviškai nemokėjo, o iš anų ryžtingų marksistų socialdemokratų, kurie taip pat
kyti, bolševikai tariamai atsisakė Pabalti savanorių, kilusių iš pačios lietuvių tau stovėjo už nepriklausomos Lietuvos idealą.
jo. Viename Brastos sutarties punkte, se tos.
Atsižvelgiant į Vilniaus konferencijos
Yra seniai žinomas faktas, kad didelė sudėtį, įvairių srovių atstovų pateko ir į
kant Vakarų Alijantus, buvo proklamuo
ta, jog vietinės tautos turinčios apsispren dauguma anų savanorių, kurie surūdiju Lietuvos Tarybą, kurią sudarė 20 narių.
kovojo Joje tačiau negalėjo būti nė vieno komu
dimo teisę. Bet kaip visa tai nesiderino šu siais ir muziejiniais šautuvais
žiauria gyvenimo tikrove! Vos tik spėję prieš Lietuvos nepriklausomybės priešus, nisto, nes ir pačioje lietuvių konferencijoj
įkurti Raudonąją Armiją, bolševikai tuoj buvo bežemiai ir mažažemiai, t.y. kilę iš Vilniuje tokių nebuvo. Visų nuomonė ir,
pasiuntė ir Lietuvon savo karinius dali pačios liaudies. Kai didžioji dalis Lietuvos nusistatymas čia buvo vienas. Jie nutarė,
nius, kurie 1919 m. sausio 6 d. užėmė Ge dvarininkų bei bajorų buvo nusekę paskui jog „turi būti sukurta nepriklausoma Lie
dimino sostinę. Paskelbdami Lietuvos-Gu- varšuvinius idealus, svajodami apie praei tuvos valstybė, demokratiniais principais
dijos sovietinę respubliką (trumpai „Lit- tyje dingusios unijos atgaivinimą, kas gi sutvarkyta, prisilaikant etnografinių sienų
Biel“), žinoma, ’tik iš Maskvos diriguoja bepasiliko Lietuvoje, kurie lietuvių tautos su ekonomijos reikalaujamais korektymą, bolševikai skelbėsi tarnaują Lietuvos vardu galėjo kalbėti? Tai buvo tik didžiau vais“.
Tai buvo įgaliojimai Lietuvos Tarybai.
liaudies interesams ir jų gerovei. Jungda šia masė Lietuvos valstiečių, anų artojų,
miesi su atsistatančiai Lietuvai svetimu ir kurie taip energingai buvo kovoję už lie Ji turėjo veikti šituose rėmuose ir kelti lie
priešišku elementu, Rusijos bolševikai at tuvišką spaudą, per 40 metų knygas slapta tuvių tautos balsą prieš okupantą. Kaip
lietuvių tautos valios tikroji reiškėją, Lie
sirėmė į gaivalą, kuris buvo toli nuo tikrų iš Prūsų gabendamiesi.
jų lietuvių tautos siekių. Šitokiu būdu bol Jau nuo lietuvių tautinio atgimimo de tuvos Taryba savo uždavinį atliko garbin
ševikų daliniai užimtose Lietuvos apskri šimtmečių reiškėsi tikrasis lietuvių tautos gai. Ji ne tik paskelbė Lietuvos nepriklau
tyse ir valsčių miesteliuose bandė sudary balsas. Jo pirmieji aidai atsekami nuo to somybę, bet pakėlė dar kietą kovą su oku
liaudies poeto, kunigo — „mužiko“ Antano pacine militarine vokiečių valdžia.
ti savo vykdomuosius komitetus.
Komunistai ne kartą yra Tarybą pravKai vėl komunistai trečiu kartu durtuvų Strazdelio, kuris savo poezijoje kalbėjo
pagalba užliejo kraštą jau po 25 metų, t.y. apie ateinantį „pavasarėlį“. Didžiojo Va džiavę ir vadinę tik vokiečių iškam/*’
1944, jie ėmė uoliai iš pavienių lokalinių lančiaus veikimas buvo taip pat didelė pro litaristų įrankiu ano meto Liet-',°le_ et
Tarybos veikiu“® paro o to
komunistinių pareiškimų, kurie pačioje švaistė pirmyn. Dar ryškiau tautinės sąmo tolimesnis
kristalizavosi pranašingoje priekaišto klaidingumą. ",ejs.tai Pąaiškin
lietuvių tautoje tada nebuvo radę bendro nės mintis
pritarimo, sudaryti visą istoriją. Juk ne Maironio lyrikoje, ir Kudirkos „Varpo“ darni, dar norime atk-«Pti dėmėsi l vieną
kartą dabar bolševikinėje Lietuvos spaudo skambūs dūžiai „Kelkite, kelkite, kelkite“ aplinkybę, kuri plastai užmirštama.
Jau Vilniaus lietuvių konferencija, duo
je — net atskirais storais tomais — yra vis labiau pasiekė lietuvio ausis. Tad di
vaizduojama, kad tik imperialistai ir na dysis Vilniaus seimas jau buvo pirma vie dama Tar'oai Įgaliojimus, kalbėjo apie
cionalistai tada esą nuslopinę tikrąją lietu ša demontracija, kad du tūkstančiai daly Lietuvos nepriklausomybės atstatymą. Tovių tautos valią. Tam paremti daug kartų vių rodė, jog lietuviškoji mintis yra pas e d(ĮĮ jr aname istoriškame vasario 16 akte
yra pasakyta, jog Lietuvos nepriklausoma
buvo duota blankių atsiminimų, nereikš kusi ir Lietuvos kaimo galulaukes.
Vasario 16 aktas ir yra ne kas kita, kaip valstybė atstatoma, o ne naujai įkuriama,
mingų epizodų, kaip kuri nors sritis 1919
metų pavasarį buvusi komunistų valdžioje paskutinė grandinė ilgoje lietuvių tautos žodžiu „atstatymas“ buvo tiksliai ir isto
ir kokios ten išsivysčiusios kovos prieš va valstybingumo vystymosi istorijoje. Kieno riškai teisingai formuluota Lietuvos padė
Lietuva ■ senovėje juk buvo buvusi
balsas buvo tas istoriškasis aktas? Ar ne tis.
dinamuosius liaudies priešus.
valstybė, ir tai garsi ir didelė. Tad ir da
Kad ir kažin kiek kartų tačiau bolševi pačios lietuvių tautos?
Vasario 16 aktą paskelbė Lietuvos Tary bar ji galėjo būti jau nebe naujakurė. Ji
kai bandytų Raudonosios Armijos dalinių
anuometini Įsiveržimą Lietuvon perstaty ba. Ji buvo visą lietuvių tautą atstovaująs buvo etnografiniame plote atgijusi iš anų
ti .kaip užslopintos lietuvių tautos valios organas, išrinktas Ijetuvių konferencijoje lietuvių tautos sąmonėje niekada galutinai
paveikslą, tikrieji faktai kalba ką kitką. Vilniuje 1917 metų rugsėjo 18-22 dienomis. nepražuvusių valstybingumo tradicijų.
(Bus 'daugiau)
Lietuviai norėjo savo, o ne primestos ir ne Rinkimuose dalyvavo visa Lietuva. Konfe
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EUROPOS LIETUVIS

S

Europos Lietuviu Kronika PIRMIEJI ..DAINAVOS- PASIRODYMAI
LONDONAS

COVENTRY

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI LONDONE
Vasario 16 Dienos minėjime Londone pa
skaitą sutiko skaityti min. Ed. Turauskas
iš Prancūzijos. Minėjimą ruošia D. Britani
jos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdy
ba vasario 15 d. Lietuvių Sporto ir Soc.
Klube Victoria Park. Road.
Meninę dalį atliks Vinco Mamaičio va
dovaujamas mišrusis choras, o artistė Ele
na Arminaitė deklamuos.

Vasario 16 d. minėjimas
Vasario 8 d., 18 vai. įvyks Vasario 16 d.
minėjimas.
Programoje paskaita ir trumpa meninė
dalis .
Gros lietuvių orkestras.
Kviečiami atsilankyti savi ir visi kaimy
nai.
Minėjimas bus ,,Pilot“ Hotel salėje.
Ruošia Coven trio DBLS Valdyba.

PASKUTINIS PASIŠOKIMAS

Gavėnia čia pat, ir dėl to Londone prieš
tas septynias susilaikymo savaites paskuti
nis linksmas vakaras — pasišokimas bus
vasario 8 d. Lietuvių Namuose (1, Ladbrokė Gardens, W.11). To linksmojo pasišoki
mo pradžia 7.30 vai.
Svarbiausias pagrindas linksmybei
—
gros puikus orkestras.
įėjimas — tik 2/6 šilingai.
Taigi šį šeštadienį pasižmonėkite Lietu
vių Namuose, nes užeis septynios susilaiky
mo savaitės.

PIRMIEJI SODO TALKININKAI

DERBY
Dvigubas minėjimas
Vasario 16 ir dešimties metų DBLS sky
riaus įsisteigimo minėjimas Derbyje įvyks
vasario 15 d., 18.30 vai., Derby Railway
Institute, Railway Terrace! prie geležinke
lio stoties).
Programoje: DBLS Valdybos vicepirm.
J. Vilčinsko paskaita. Po oficialios dalies
vietos mėgėjų vaidybos būrelis suvaidins
vieno veiksmo scenos vaizdelį iš Lietuvos
partizanų gyvenimo. Po to, seks šokiai ir
žaidimai, veiks bufetas ir turtinga loterija
iki 12 vai. nakties.
Maloniai kviečiame atsilankyti visus Der
by ir apylinkių lietuvius.
Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS

Minėjimas
Vasario 16 d. minėjimas įvyks vasario
15 d., 5 vai., Latvių salėje. 2 Cambridge
Place, Wapping Rd. (iš Bolton Rd.).
Šios šventės minėjimui
bradfordiškiai
atsidėję rengiasi.
Po oficialiosios dalies ir p. A. Šukio pas
kaitos, p. Buroko vadovaujamas „Atžaly
nas“ ir p. Paleckienės vadovaujama tauti
nių šokių grupė išpildys meninę progra
CENTRINIO SKYRIAUS NARIAMS
mos dalį.
Vasario 2 d. įvykusiame Centrine Sk. na
Po programos šokiai.
rių metiniame susirinkime į sekančių me
DBLS Bradfordo Sk. V-ba
tų skyriaus valdomuosius organus kandi
Nauja
Klubo
Vadovybė
datais nominuoti: į skyriaus valdybą — T.
Yorkshire Lietuvių Socialinio ir Kultū
Vidugiris, V. Akelaitis, R. Baublys, T. Grikinas, P. Stirbys, F. Neveravičius ir J. Vil rinio klubo visuotinio susirinkimo. įvyku
činskas; į revizijos komisiją — V. Zdana sio 1958 m. sausio 26 d. Lietuvių Namuose,
vičius, K. Jurka, Gratkauskas, Makūnas, 5, Oak Villas. Bradford 8, naujai išrinktoji
I. Giriūnas; į atstovų visuotinį DBLS su valdyba pasiskirstė pareigomis šitaip: pir
važiavimą: T. Vidugiris, V. Akelaitis^ R. mininkas P. Jokubėnas, 1 vicepirm. S. Ku;
Baublys, T. Grikinas, P. Stirbys, B. Dau liavas. 2 vicenirm. V. Klimanskis, kasinin
noras, F. Neveravičius, J. Vilčinskas.
kas K. Vileišis, sekretorius A. Dičpetris,
Centrinio skyriaus nariai, nedalyvavę su adminstratorius J. Peleckis, baro vedėjas
sirinkime. gali papildyti kandidatų sąrašą V. Kazakaitis. Valdybos nariai: St. Gry
iki vasario 17 d. Rinkimai bus atlikti ko- bas, A. Papievis ir V. Račys.
K. Vi-šis
respondenciniu būdu.
I Lietuvių Sodybos vaismedžių vajų pa
tys pjrmieji atsiliepė ir už vieną medelį
15 šil. įmokėjo p. F. Neveravičius su Ponia.
Be jų, po vieną medelį jau užsisakė P.
Didžbalis, I. Gilys, E. Lūžienė, R. Baublys,
M. Bajorinas, o p. Strumskis atsiuntė 2
svarus.

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS

MANCHESTERIS

Sporto ir Socialinis Klubas 1958 m. va
16 minėjimas
sario 8 d. rengia Užgavėnių Šokių Vakarą. Vasario
Mancbesterio Lietuvių Socialinio Klubo
Visi londoniečiai kviečiami atsilankyti. valdyba savo klubo patalpose 1958 m. va
Pradžia 8 vai. vakaro.
sario 15 d., šeštadienį, 5 vai. p.p , rengia
Vasario 16 minėjimą.
SKOLINTOJŲ SUSIRINKIMAS
Minėjimo programą išpildys patys mandalyvaujant J. Juškai iš
Londono ISporto ir Soc. Klubas kviečia chesteriečiai,
savo skolintojų susirinkimą, kuris įvyksta Bradfordo. Paskaitą skaitys rašytojas R.
1958 m. vasario 9 d., 3 vai. p.p., klubo pa Spalis.minėjimo norintieji galės klubo salė
talpose. Skolintojai kviečiami atsilankyti. je Po
linksmai pasišokti. Manchesterio ir apy
linkės lietuvius prašom kuo gausiau daly
LONDONO SPORTO IR SOC. KLUBO vauti minėjime. Klubo nariams įėjimas ne
mokamas, nenariams 6 penai.
SUSIRINKIMAS
Klubo Valdyba
1958 m. vasario 9 d., 4 vai. p.p., kviečia
mas metinis susirinkimas Klubo patalpo NOTTINGHAMAS
se, 345A Victoria Park Rd., E.9.
Kviečiame visi Klubo nariai būtinai da<- Vasario 16 programa
Vasario 22 d„ 7 vai. vak., Sycamore Rd.,
lyvauti.
Sycamore mokykloje, rengiamas platesnio
Klubo Valdyba
masto Vasario 16 minėjimas.
Programoje: oficialioji dalis — J. Lužos
paskaita ir sveikinimai. Meninę dalį atliks
MŪSŲ BENDRADARBIAMS —
Londono
vyrų choras,
vadovaujamas V.
KORESPONDENTAMS
Mamaičio.
Be to, pasirodys jaunasis atžalynas -—
Mūsų laikraštis nesigaili vietos žinioms
iš lietuvių gyvenimo. Nesigailės jos ir atei sekmadienio vargo mokyklos mokinukai.
Po oficialiosios dalies grieš lietuviška
tyje. Deja, jis nelinkęs spausdintis senų ži
nių. Dėl to savo bendradarbius prašome ži muzika, bus loterija, veiks lietuviškas ba
nių nesendinti, o siųsti jas laikraščiui tuo ras. šokiai iki 11 valandos.
Sycamore mokykla iš miesto centro pa
jau po įvykių.
Pasenusių žinių negalėsime spausdinti. siekiama autobusu Nr. 31.
Kviečiame atsilankyti visus NottinghaDAIL. M. DOBUŽINSKIO MINĖJIMAS mo ir apylinkės lietuvius.
DBLS Sk. Valdyba
Penktadienį, sausio 31 d., Puškino klu Šalpos Kasos susirinkimas
bas Londone suruošė mirusio dailininko
1958 m. vasario 1 d. lietuvių „Romuvos“
M. Dobužinskio minėjimą ir mažą jo dar klube įvyko Nottinghamo Liet. Savišalpos
Kasos metinis narių susirinkimas, kuria
bų parodėlę.
me buvo aptariami įvairūs su Kasa susiję
Apie velionį kaip dailininką ir žmogų reikalai. Iš valdybos pirmininko ir kasinin
papasakojo, tarp kitų, Tamara Karsavina, ko pranešimų matyti, kad Kasa plečiasi.
buvusi garsi baleto šokėja, M." Rambert Narių skaičius didėja. Kolonijos lietuvių
baletmeisterė, taip pat Sir Cecil Kisch, S. tarpe Kasa atlieka naudingą darbą, šelpda
Carey operos režisorius, T. Prėstonas, buv. ma narius ligos ir nelaimės atveju. Praei
tais metais sušelpta 20 narių, jiems išmo
Britų Min. Lietuvai, ir kiti.
kant 80 svarų pašalpų. 2-jų mirusių narių
Am. Haskel, žinomasis baleto kritikas, artimiesiems išmokėta 12 svarų. Šiuo metu
tarp kita ko, priminė apie pirmąjį M. Do Kasa turi 77 narius. 1958 metams valdyba
palikta ta pati, o ją sudaro: pirm. Br. Pa
bužinskio atvykimą į šį kraštą 1935 metais liulis,
sekr. K. Bivainis, kasin. K. Rožanssu Lietuvos Valst. Teatro baleto gastrolė kas. Kandidatais į valdybą išrinkti:
V.
mis, Tuomet prie Londono teatro kasos kai Aleknavičius ir Alb. Vainorius. Revizijos
J. Krivickas, P. Grakauskas,
kas teiravosi: „Ar tie lietuviai esą balti?“ komisijon:
Iš Velionies žmonos, gyv. New Yorke, St. Janavičius.
Nesant Anglijoje bendros Šalpos Kasos,
ir sūnaus, gyv. Paryžiuje, negalėjusių at arčiau Nottinghamo esančių kolonijų lietu
vykti, buvo gautos telegramos.
viai gali įstoti į jo Sav. Kasos narius, tuo
Labai gausiai susirinkusių minėjimo da- šiek tiek apsidrausdami nelaimės atveju.
R.
Svių tarpe buvo matyti visokių tautybių
ir amžiaus žmonių.

ATŽYMĖKIME sukaktį
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo
40-tąją sukaktį geruiuęiai atžymėsime, pa
rodydami savo pasiryžimą tęsti politinę ko
vą dėl mūsų tėvynės laisves..
Prisidėkime prie lėšų telkimo, tai kovai.
Aukokime Tautos Fondui.
Aukas siųsti: Tautos Fondo Atstovybei
D. Britanijoje, 1, Ladbroke Gardens, Lon
don, W.ll.
PAIEŠKOJIMAI
MEČIONIS Juozas, gyvenęs Miežiškių k.
brolis Albinos.
RIMAITIS Karolis, prieš 10 metų sakęs
kelsis Londonan.
Jie patys, ar kas apie iuos žino, prašomi
atsihepti šiuo adresu: Lithuanian Legation
17, Essex Villas, London, W.8.

WOLVERHAMPTONAS

Viltis pralaimi
Pasirodo, kad mokiniai dažnai, pralenkia
mokytojus. Viltis, ketverius metus laimėju
si prieš Walsall krepšinio komandą, šį kar
tą prakiša 49:32.
Viltis neturėjo pakaitų, ir dėl to, kai ku
rie žaidėjai pavargo.
Už Viltį žaidė ir taškus pelnė: V. Kelmis
traitis — 24, Manga — 6, V. Karnilavičius
— 2: Morganas — 0: P. Jasionis — 0.
Netolimoj ateity Viltis žais draugiškas
rungtynes prieš Bridgnorth RAF koman
dą.
Norintieji šių rungtynių pasižiūrėti,
prašomi pranešti V. Kelmistraičiui. Auto
buso kaina apie 4 šil.
Pamaldos
Pamaldas Vasario 16 Dienos proea Wolverhamptono kolonijos lietuviams atlaikys
kun. P. Dauknys. Šv. Petro ir Povilo bažnv<Mrre vasario 16 d.. 13 vai. .
Visus lietuvius kviečiame gausiai daly
vauti.

Pirmieji „Dainavos“ gyvavimo metai dar
labai trumpi — tik trys mėnesiai. Bet „Dai
nava“ užsispyrusi, kaip jauna, tik į gyveni
mą įžengusi mergina, ir pilna entuziazmo.
Tai, ką buvo užsibrėžusi pirmam laikotar
piui, ji įvykdė sąžiningai.
Krikštynų Balius įvedė Sambūrį į viešu
mą ir buvo pirmasis bandymas .moterų
sugebėjimo suorganizuoti didesnio masto
pobūvį.
Tarptautinis Bazaras parodė, kad Sam
būris nebijo atsakingų darbų ir tinkamai
gali pasirodyti plačiau, negu vien savo tau
tiečių tarpe.
„Dainavai“ drauge su Londono Lietuvių
Bažnytiniu Komitetu rengiant Kalėdų eglu
tę vaikams, Sambūrio narė J. Baublienė
padėjo daug triūso ir nuoširdumo progra
mai paruošti.
Per tuos pasirodymus Sambūrio pirmi
ninkė ir valdyba ne tik išlaikė sugebėjimo
organizuoti ir dirbti egzaminus, bet taipgi
sukėlė narių pasitikėjimą, kad ir tolimes
nieji darbai bus įvykdyti sėkmingai.
AIDAI

aukštyn, serpentinai šaudo iš visų kampų
ir supa poras spalvingais žalčiais. Varsin
gų „confetti“ lietus lyja ant fantastiškų
šokėjų kepuraičių.
Prie užkandų bufeto spūstis. Rodos, visi
iš karto panoro valgyti ir gerti. Vis kas
nors klausia:
,,Gal kokia silkutė dar pasiliko? Tik py
ragai? Tegu būna ir pyragai,
tik kad
daug. Kavos duokit, kavos, kavos“...
Šeimininkėms už bufeto alpsta rankos ir
sukasi galvos ne mažiau, kaip tiems, kurie
ateina ištroškę ir išalkę iš stipriųjų gėri
mų baro. Į šeimininkių tarpą įsimaišęs
Adomaitis net ir už gryną vandenį lupa iš
vyrų pinigus.
Penktadienis, lapkričio 28 d. Tarptauti
nio Pabaltijo moterų labdaros bazaro ati
darymas. Latvių ,,Dauguvos Vanagų“ salė
papuošta trijų Pabaltijo tautų vėliavomis.
Trys „standai“ ir bufetas laukia svečių.
Kiekvienas stalas traukia akis gražiai iš
dėstytomis prekėmis, daugiausia tautinių
liaudies motyvų dirbiniais. Čia ne tik par
davimas labdaros tikslams, bet ir tam tik
ra paroda.
Lietuviškas „standas“, nors ne toks tur
tingas, kaip latvių, kurie turi daug smul
kių megztų dalykėlių ir puikių medžio dro
žinių, ir estų, kurie išsiskiria meniškais
odos dirbiniais, — papuoštas gražiai ir sko
ningai.
Jau pusė keturių, pradeda rinktis lanky
tojai. Daugiausia girdėti latvių ir anglų
kalbos. Nemaža ir estų. Lietuvių, kaip pa
prastai, — per atidarymą kaip ir nėra, iš
skyrus oficialiuosius asmenis. Gal darbo
diena kalta, o gal ir šiaip nesidomėjimas.
Malonu matyti, kad Lietuvos Pasiuntiny
bė, patarėjo V. Balicko asmenyje, kaip ir
visuomet, nepamiršta mūsų. Deja, Ministe
riui B.K. Balučiui sveikata neleido apsi
lankyti. Džiugu matyti nuoširdžiai besi
šypsantį DBLS pirm. M. Bajorino veidą.
Jis, kaip visuomet, draugiškai juokauja,
kandžioja ir erzina „bobas".
„Eikš čia, pirmininke, nuotrauką pa
darysim. Tik nusiskusk ūsus, pabūsi už
„bobą“, — kviečiam fotografuotis Bajoriną.
„Ūsų tai nesiskųsiu, nes jie jums patin
ka, o pagražinti nuotrauką galiu“, — atsi
kerta pirmininkas.
Angelė Varkalaitė ir Lena Stankūnaitė,
pasipuošusios ypač gražiais tautiniais rū
bais, šauniai atstovauja lietuvėms.
Atvyksta bazaro atidaryti pakviestoji
Hon. Mrs. Douglas Woodruff.
„Excellencies, Hon. Mrs. Woodruff, la
dies and gentlemen", — gražia anglų kal
ba sveikina visus Melita Varkalienė. —
„Man malonu jus pasveikinti trijų Pabal
tijo tautų moterų vardu“... Ir kviečia p.
Woodruff atidaryti bazarą.
Garbingosios viešnios atidarymo kalba,
ir galima pradėti pardavinėti.
Prie kiekvieno „stando“ pilna žmonių.
Ypač daug anglių, žiūrinėja daiktelius,

perkasi kalėdines dovanėles,
traukia iš
,.Laimės šulinio“.
Mūsų „lucky dip" ypač turi pasisekimą,
nes jo bilietai pigiausi. Lena vos besuskuba suieškoti laimėtuosius fantus. Visos pa
dedam ir sukamės, kaip vijurkai. Ir be
veik entuziastiškai pasitinkam kiekvieną
ne tik banknotą, bet ir mažytį sidabriniuką.
Stankūnaitė su Nenortiene karaliauja bu
fete, vaišina svečius. Adomavičienės pyra
gėliai su mėsa susilaukia daugiau pagyri
mų, negu meno kūriniai „standuose“. Dau
norienės, Varkalienės ir Varkalaitės pyra
gaičiai puikiai atstovauja lietuvėms šeimi
ninkėms. Elena Vilčinskienė ištikimai, kaip
kasmet, pardavinėja įėjimo bilietus.
Janina Kalibatienė tautinių drabužių
raštais ir savo
asmens žavumu traukia
svečių akis prie mūsų ,.šulinio“. Padedam
jai visos. Mūsų ekipą šiandien papildė dar
ir Mamaitienė.
Vienas jūrininkas,
pasistiprinęs bare,
gastroliavo visą šeštadienį ir sekmadienį
apie šulinį ir vis traukė.
„Janina, kai pritruks fantų, tave palei
sim“, — traukiam pirmininkę per dantį.—
,,Tas jūrininkas neveltui nori visus bilie
tus išpirkti“.
„Atstokit“, — juokiasi užpultoji. —„Jau
gana: kai buvau nuėjusi apačion, vyrai va
dino mane ,,lucky dip" ir klausinėjo, ar
dar daug pasiliko „šukos“.
Kaip kasmet, vaikų pasirodymas, skam
binimas fortepionu, deklamacijos, daine
lės. Pora lietuviukų, Irenutė Virkutytė ir
Petrukas Varkala pašoko suktinį, paruoš
tą Baublienės. Petrukas buvo labai vyriš
kas, o Irenutė grakšti.

šeštadienis, lapkričio 9 d. Lietuvių Na
muose verda kunkuliuoja, į darbą įkinky
ti visi, kas tik pasidavė Sambūrio pirminin
kei J. Kalibatienei. Jinai organizuoja vis
ką metodiškai ir tiksliai. Keletas moterų
dirba nuo ankstyvo popiečio, p. Skibiniaus
kas atnašauja svarbiausią auką ant mote
rų aukuro, aukoja savo laiką, jėgas ir ku
linarinį meną skaniems užkandžiams pa
ruošti. O už juos liaupsinamos bus baliaus
šeimininkės! Tiek to, užtat tortai, pyragai
ir pyragaičiai, kurių prikrauti pilni bufe
tai, — tikrai mūsų ponių kūriniai.
Pačios geriausios šeimininkės nepasigai
Kalėdos — įspūdingiausia vaikams šven
lėjo savo darbo ir išlaidų. Adomavičienės
tė. Blizgančios papuošalais eglaitės, spal
tortas, meniškai papuoštas, — iškilmin
votos žvakės, pasakiškas Kalėdų Senelis,
giausias loterijos fantas. Daunorienės ir
kuris geriesiems vaikams slaptingai atneša
Noreikaitės tortai — puošė bufetą, kol ne
išsvajotas dovanas.
išsiskirstė po staliukus. Varkalienės, Baub
Londoniškiai lietuviukai kasmet pirmąjį
lienės ir Varkalaitės pyragai ir pyragaičiai
po Kalėdų šeštadienį turi bendrą eglutę.
gerai pasitarnavo svečiams ir baliui.
Tėvai ir šiaip vaikus mylį suaugę, kurie da
Prie įėjimo Lena Stankūnaitė ir Žaliaus
lyvauja jų pobūviuose, stačiai paskęsta
kienė laukia svečių ir jiems dalina baltas
linksmoj mažų žmogiukų minioj.
ramunėles — Varkalaitės kūrybą.
Ir šįmet Parapijos Salė skambėjo vaikiš
„O kur tavo gėlė, pulkininke?“ — klau
ku juoku ir džiaugsmu.
siu Vidugirį, pasigavusi jį jau salėje. —
J. Baublienė padėjo daug darbo ir pas
„Nepirkai?“
tangų plastiškai programos daliai parengti
,,O ko aš eisiu pirktis apačion, kai gy
ir visumai įvykdyti, padedama A. Petraus
venu, čia pat viršuj?" — ginasi jis.
ko muzikinėje dalyje.
„Neišsisuksi“, — juokiuosi, — „patar
Didesni ir mažesni vaikai sušoko sukti
nausiu tau, pulkininke, štai gėlė, labai tau
nį, dainavo ir gražiai deklamavo.
tinka, ir klok penkis „bobus“.
Ateina Kalėdų Senelis (V. Zdanavičius),
Baliui įpusėjus giriu pulkininką, kad
apsikrovęs dovanom. Mažesniųjų vaikų
dar tebeturi mano gėlę.
akyse susijaudinimas ir nedrąsumas. O
— „Jūsų
pamečiau, pamečiau,
ponia“,
gal jie nebuvo pakankamai geri ir Kąlėdų
— skundžiasi jis. — „Ir vėl kita ponia pa
Senelis juos aplenks?
gavo be gėlės, prikabino savo ir vėl penkis
šilingus išplėšė iš po širdies. Dabar saugau
Dar „rateliai“ ,ir kiti žaidimai. Šokinėja
gėlytę, nevalgau, negeriu, į moteris nežiū
didesnieji, strapalioja greta jų mažiukai,
riu, tik saugau“.
dainuoja, juokiasi.
„Siūlykit iš karto valgyti“, — prašo Var
Apačioje — ilgas stalas, prikrautas pyra
kalaitė.
gaičių. Vaikams — tikra puota. Jie šian
,,Tiek daug tų lėkščių, nėra kur pasisuk
dien garbės svečiai.
I. N—ė.
ti“, — skundžiasi Vilčinskienė, antroji už
kandžių bufeto šeimininkė.
Jau griežia orkestras, ir sukasi poros.
Greta kambaryje baras, prie baro minia.
Visur tankiai apsėsti staliukai. Svečiai 'vis
reikalauja vietų, ir Baublienė griebiasi
įvairių gudrybių išeiti iš kartais labai pai
nios padėties.
Tie, kurie norite paremti savo artimuosius
„Pirkit loterijos bilietus, vyrai.
Geri
siuntiniais ir pageidaujate, kad juos gautų
fantai, o tik vienas „bobas“. O gal keletą
Velykoms, dabar jau laikas tokius siuntinius
iš karto? Tikresnis laimėjimas“ — sukasi
užsakyti.
šen bei ten Nenortienė.
„Dar neturit bilieto loterijai? Pirkit iš
TAZAB bendrovė siunčia tik aukštos rū
manęs, tikras laimėjimas“, — nepasiduo
šies prekes, nes, jos manymu, menkos vertės
da Akelaitienė.
prekių jokiu būdu iš viso neverta siųsti, nes
„Pirkit laimingą bilietą loterijai“, — siū
skudurų ir ten yra. Tik aukštos kokybės pre
lo šokėjams Demenienė.
kes pasiųsdami, iš tikrųjų paremsite, juo la
„Tai krikštysit mus, klebone?“ — pasi
biau, kad ir už menkavertę prekę muitas rei
tinku visuomet linksmai ir draugiškai be
kia mokėti.
sišypsantį kun. Kazlauską. — ,,Daug dar
bo turėsit“.
. Kiekvienam aišku, kad medžiagą paltui ar
„Apie tai galvojau“, — sako klebonas.
eilutei galima nupirkti ir už 30 šilingų ir už 10
— „Krikštyti vieną pirmininkę — kaip ir
svarų. Patogiausia, kai siuntėjas parašo mums
permaža, visas sambūrietes — kaip ir per
ir paprašo medžiagų pavyzdėlių pasirinkimui.
daug. Kaip nors visas kartu, ir su šampa
Išrinktos medžiagos pavyzdėlį atsiunčia su už
nu šį kartą“.
sakymu, gi tikrumui nukerpa to pavyzdėlio
Krikšto motina, Balickienė, pati sambūskiautelę ir laiške pasiunčia siuntinėlio gavė
rietė, elegantiška, kaip iš mados žurnalo
iškirpta, atneša didžiulį krikštynų tortą.
jui. Todėl pirmoje eilėje siuntėjas tepaprašo
Toks gražus, gaila bus raikyti. Ir vis dėlto
medžiagų pavyzdžių, juo labiau, kad tas nieko
Varkalienė negailestingai raiko jį,
nes
nekainuoja.
kiekvienas svetys, be stiklo šampano, turi
Prašoma rašyti: TAZAB & CO LTD., 22,
juk paragauti ir krikšto motinos pyrago.
ROLAND
GARDENS, LONDON S.W.7.,
arba
Nusiramino salė tik trumpai valandėlei,
kai pirmininkė pasveikino svečius ir nupa
TAZAB, LITHUANIAN DEP., 1, LADBROKE
šakojo Sambūrio tikslus. Tuoj pat klebo
GARDENS, LONDON W.ll.
nas perskaitė krikštynų aktą, suteikiantį
Sambūriui „Dainavos“ vardą. O krikšto
motina gražiais žodžiais palinkėjo dainagllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIlll^
vietėms ištvermės darbe ir laimės.
Šampano stiklai išgerti, balionai kyla
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1, Norfolk Place, London W.2. England
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WOLVERHAMPTON
Vasario 16 minėjimas
DBLS Wolverhamptono Sk. Valdyba va
sario 22 d„ 18 vai., George Kotelyje ruošia
Vasario 16 minėjimą, į kurį pasižadėjo su
paskaita atvykti DBLS pirmininkas M. Ba
jorinas.
Su juo kartu atvykta kun. P.
Dauknys.
Po oficialiosios dalies šokiai. Gros džazas, Veiks loterija ir bufetas su alučiu ir
puikiais išgėrimais.
Mielus tautiečius kviečiame šiame mi
nėjime gausiai dalyvauti.
Skyriaus Valdyba
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ŽENKLAS FIRMOS, KURI NEKELIA
JOKIŲ ABEJONIŲ.
UŽEIKITE IR ĮSITIKINKITE,
JEI DAR NEBUVOT, O IŠ TOLIAU-RAŠYKIT.
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EUROPOS LIETUVIS
PAIEŠKOJIMAI

SJiaitytcju tauJ&ai

KANADA

VIENYBĖS REIKALU

somybės Fondu ir duos tiems dviems Fon
dams atitinkamą vardą. O lietuviškoji vi
suomenė, išgirdusi tą garbingą ir seniai
laukiamą naujieną, iš džiaugsmo užgiedos
Tautos Himno žodžius: „Vardan tos Lietu
vos vienybė te žydi!“
K. Deveikis

GORSKYTĖ - BAUKIENĖ Viktorija,
GORSKIAI Valentinas ir Pranas, kilę iš
Anykščių; MARKUZA Algimantas, sūnus
Šimo, gimęs 1925 m., iki kovo gyvenęs Ša
kiuose, buvęs Insterburgo lageryje, — pa
tys ar žinantieji, prašomi atsiliepti: Ona
Budnikas, 133 Clark Place, Elizabeth, New
Jersey, USA.
PETRAUSKAS Jonas ir žmona Aleksandra, gim. Kindulaitė,
gyvenę Šiauliuose,
prašomi parašyti „Eur. Lietuviui“.

Šiandieną mes labai daug kalbame, laik
raščiuose skaitome ir tiesiog apgailestauja
me, kad mūsų veiksniuose nėra vienybės,
kurios mes laukte laukiame, o jos kaip
nėra, taip nėra. O kam iš to nauda, neten
ka ir klausti...
Todėl privalome neįsileisti tos nevieny
bės epidemijos į vieningos lietuviškosios
......
= PRANYS ALŠĖNAS, Kanada.
-------- = visuomenės tarpą. Lietuviška visuomenė
vieninga buvo praeity, vieninga yra ir da
bar, ypač pasilikusi krašte neapsakomoje
Skirtingumai tarp kanadiečio Ir europiečio šinas, keldami nežmonišką triukšmą...
Kada po pamokų moksleiviai grįžta na komunistinėje priespaudoje: ten nepalūžta
Daug kas tuodu individu skiria: ir pažiū
ir šventai tiki ateitim.
ros, ir galvosena, ir papročiai, ir gyvenimo mo, gatvės ir šaligatviai būna sėte nusėti
Dalis lietuviškosios visuomenės,
išsi
įvairiomis
liekanomis
—
pusiau
apgrauž

skirsčiusi po visas laisvės šalis, taip pat
būdas, ir t.t., ir t.t. Jeigu bandytume nusa
Geriausios rūšies ir vertingiausi vaistų siunti
kyti, kas domina europietį ir kanadietį, tai tais obuoliais, bananų žievėmis, tuščiais ei tebesilaiko Vienybės, rodo meilę savajam
nėliai paruošiami patyrusio vaistininko prie
kraštui, o ne kokioms nors grupinėms ideo
tada paaiškėtų du tokie skirtingumai ar garečių pūkeliais ir t.t.
žiūroje, ir šitos srities visokios informacijos
Dauguma moksleivių rengiasi be galo logijoms.
priešingumai, kaip ugnis ir vanduo. Būda
Ukrainiečiai, latviai, estai lietuviškosios
NEMOKAMAI DUODAMOS:
mi patys europiečiai, žinome, kas mus do neskoningai. Berniukai eina į mokyklas visuomenės vieningumą stato net sau pa
daugiausia
darbinėmis
mėlynomis
kelnė

vyzdžiu,
o
lenkai
mums
tiesiog
pavydi
vie

mina, bet pažiūrėkime, kas domina kana
ACTON PHARMACY (export) ltd
mis, kurios dažniausia esti tiek purvinos, nybės.
dietį.
24, Church Road, London, Acton, W. 3.
Čia
prisimenu
Lietuvos
kariuomenės
vi

Tiesa, yra dalykų, kurie jį domina, bet jog nebeatrodo jau mėlynos, o tikriau juo daus tarnybos statutą, kuriame buvo to
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712
dos.
..
Mergaitės
—
nežinia
kodėl
—
mėgsta
tik ne mokslas, menas ar kultūriniai pasi
kios mintys: karys viršininkas privalo būti
Savo
giminėms ir draugams galite padėti siųs
reiškimai. Tie dalykai gal jį domina, bet, dėvėti seno stiliaus labai ilgas sukneles ir savo valdiniams pavyzdžiu, o valdiniai pri
dami vaistus ir kitokias prekes
»
pasakytume, mažiausiai. Juo labiau jo ne labai ilgus apsiaustus. Kai kurios vilki net valo imti pavyzdį iš savo viršininkų.
Atrodo, kad ir šiandieną išeivijoje lietu
PAPRASTU AR ORO PAŠTU
domina pasaulio politikos reikalai. Tai ne gi tėvų ar brolių darbiniais marškiniais.
viškoji visuomenė privalėtų pasekti savo
sidomėjimo sritys, kurios, galima sakyti, Jų plaukai dažniausia nešukuoti...
Priimame užsakymus iš Didž. Britanijos ir kitų
5
bet yra
Kodėl mokytojai ir tėvai nieko nedaro, veiksnių nevienybės pavyzdžiu,
būdingos visam šiaurės Amerikos konti
kraštų. Prašom rašyti lietuviškai, ir atsakymas
J
kitaip.
kad jų mokiniai ir vaikai būtų estetiškai
nentui — ne tik Kanadai, bet ir JAV.
jums išblaškys betkokius abejojimus.
į
Lietuviai labai gerai prisimena praeitį,
Kanadietis, pvz., paėmęs į rankas di apsirengę? Estetiškumas nebūtinai reiškia kada Lietuvos didikai — bajorai nesugy
Mūsų specialybė:
!
džiulį dienraštį, turintį apie 50 puslapių prabangą. Dabar įpratę, jie tokie liks ir tuo vendami pražudė Lietuvos valstybę ir už
PAŠTU SIUNČIAME: mišrius siuntinius, Įskai
• 1
traukė
lietuvių
tautai
vergiją,
kuria
nusimet,
kada
patys
jau
bus
profesoriai,
mo

spausdinto teksto, pirmiausia skaito ir do
tant vaistus, klausai stiprinti aparatus, teks’
kratėme 1918 metais,
praėjus daugiau
misi kriminaliniais nusikaltimais — plė kytojai, diplomatai ir t.t.
kaip 120 metų. Nusikratėme lietuviškosios
tilės gaminius, apavą, odą, kojines, įrankius,
S
Kanados
moksleiviai
mėgsta
užsisiūti
šimais, žmogžudystėmis ir pan. (tokios ži
visuomenės vieningumo ir šviesuolių lietu
maistą ir t.t.
'
J
ant
savo
drabužių
nugarų
sutrumpintus
vių patriotų dėka, kurie Lietuvos valsty
nios čia daugiausia dedamos į pirmuosius
JŪROS KELIU: Singerio siuvamąsias mašinas,
" 2
puslapius). Tokie įvykiai gal todėl trau ar pilnus savo mokyklų pavadinimus. Jei bės ir lietuvių tautos reikalus statė aukš
dviračius, mezgimo mašinas.
»
g
kia kanadiečid akis, kad jie dar labai vaiz gu jie nori pasirodyti, kas esą, reikėtų siek čiau už viską. Tai Valančius, Baranaus
kas, Kudirka, Basanavičius, Maironis, Tu
Priimame išsiųsti ir pačių Didž. Britanijos ka«
džiai, didžiulėmis nuotraukomis pailius ti studentiškų uniformų arba nors unifor mas-Vaižgantas ir kiti
Lietuvos žemelei
ralijoje supirktąsias prekes.
£
truojami. Banką apiplėšęs ar žmogų nušo minių kepurių. Raidės jaunuolių nugarose švietusieji švyturiai — tėvynės meilės ir
Prašykite smulkesnių nurodymų ir patarimų.
®
vienybės pavyzdžiai. Jie troško lietuvių
vęs banditas čia dažnai pasidaro laikraš yra kažkas daugiau negu komiška.
Praeitais metais Toronto Ryerson High tautai laisvės, o Lietuvos valstybei nepri
MES PRISITAIKYSIME PRIE JŪSŲ NORŲ
3
čiams ne vienos, bet kelių dienų „heroju
IR REIKALAVIMŲ!
J
School direktorius paliepė mokiniams dau klausomybės, ir tai buvo pasiekta.
mi“...
Lietuviškoji visuomenė ir šiandieną lai
Paskaitęs ir pakomentavęs tokias žinia-, giau nebeateiti į mokyklą mėlynomis darbo kosi to paties principo ir nesigaili nei jė
■■■BBoBaBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBaaBBBBB l
kanadietis skuba į dienraščio antrosios da kelnėmis. Vietinėj spaudoj tuomet pasipy gų, nei lėšų, o jeigu prireiktų ir kraujo
lė
mokinių
ir
jų
tėvų
laiškai
su
priekaištu
pralieti nesigailės dėl tėvynės. Tai mes jau
lies paskutiniuosius puslapius, kur spaus
dinami „comicai“. Daugumas jų dar ypa direktoriui, girdi, jis „uzurpuojąs“ moki pamatėme 1918-1923 m. nepriklausomybės
kovų metu ir 1941 metais iš vieningo visos
tingai domisi laikraščių sporto skyriais. nių laisvę, nurodydamas jiems, kaip reikia lietuviškos
visuomenės sukilimo nusikra
MIELI SKAITYTOJAI
Tie dalykai domina ne tik paauglius, bet rengtis... Žinoma, gaila, kad direktorius iš tant raudonojo teroro.
ir senutėlius. Kodėl jie visi taip domisi anksto neparengė mokinių tokia kryptimi,
Neužilgo minėsime jubiliejinę keturias
sportu, net sunku pasakyti, nes, kiek žino kad jie turėtų galvoj, jog mokykla moki dešimtąją sukaktuvinę nepriklausomybės
Praktika parodė, kad ekonomiškiausia siųsti į Lietuvą savo pačių
iria, Kanada dar nėra pasiekusi sporte ko niams yra šventovė. O į šventovę einant šventę — Vasario šešioliktąją, stipriau su supirktas dovanas. Tokios rūšies siuntinius ekspedijuoti specialistai
plaks
kiekvieno
lietuvio
širdyje
tėvynės
kios nors išimtinės padėties tarptautinio reikalinga ir rengtis švariai, gražiai ir tvar meilė ir savojo krašto ilgesys, o lietuviš
yra:
sporto arenoj. Gal todėl jie tuo domisi, kad kingai, kaip į bažnyčią.
kasis kraujas užvirs kerštu rusiškajam
Tai
tik
dalis
minčių
to
straipsnio,
kuris
nesidomi beveik nieku kitu. Pvz., apie poli
imperialistiniam komunizmui ir dar la Lithuanian dep., P.&B. SUPPLY CENTRE LTD., 8 A, Thurloe Place,
tiką kalbėti eiliniam kanadiečiui reiškia buvo baigtas šitokiu pabrėžimu: „...jeigu biau iškels lietuviškoje visuomenėje vie London, S.W.7.
mokyklos neišmoko savo auklėtinių etikos, nybės reikalingumo ir pasiaukojimo reika
netgi blogo skonio reikalą...
Telh. Kensington 4281.
estetikos, gražių manierų — jos neparen lą.
Dar kas kanadietį ypač domina — tai do gia jų pilnutiniam gyvenimui“...
Jau prieš naujuosius metus patriotinės
leris. Kur jis neis, kur jis nebus ar ką
Galima taip pat sudaryti siuntinius ir iš mūsų krautuvėse ir san
Ir apskritai tarp Kanados jaunuolių — lietuviškos organizacijos, meno vienetai
veiks — kalba apie dolerį niekad nesibai moksleivių vyrauja be galo ryškus vanda pradėjo ruoštis šiai šventei, kad kaip išsi dėliuose esančių prekių. Turime viską ką Londone galima turėti ir
galintgražiau
ir
pačiai
Lietuvos
laisvei
gia, nors, dažniausia, jis tų dolerių ir netu lizmo jausmas. Vakarais, ypač pritemus,
naudingiau būtų pravesta šioji mūsų šven kas į Lietuvą siunčiama, įskaitant vaistus, maistą, avalynę, rūbus ir
ri arba labai maža teturi. Vienok kalboj — jie vaikšto gatvėmis, iš vartydami iš vaka tė.
t.t. Rašykite lietuviškai! Aplankykite mus!
tik ,.Dollar“ ir „Dollar“...
Kiekvienam tautinės šventės minėjime
ro prie šaligatvių žmonių pastatytąsias įvai
visuomet būna renkamos aukos Tautos ir
Žvilgsnis į Kanados atžalyną — jaunimą rių liekanų dėžes, kurias rytojaus dieną Nepriklausomybės fondams. Be to neišsi
turėtų
ištuštinti
ir
nuvežti
miesto
valdybos
Jau dešimt metų baigiasi, kai mindžioju
versime ir šiame jubiliejinės šventės mi
Kanados žemę.
Bemindžiodamas ją ati sunkvežimiai; jie parkuose išlaužo mede nėjime. O dabar jau čia lietuviškoji visuo
menė atsiduria kryžkelėje ir nesiorientuodžiai stebiu ir Kanados aplinką, stengda lius, sudaužo viešųjų parkų suolus ir t.t.
Taigi tarp šitokio jaunimo turi augti ir ja. Dėl to dažniausia neaukoja nė vienam
masis įsidėmėti, kas gera jų gyvenime, o
mūsasis atžalynas. Todėl ir nelengva šia fondui ir vėliau jaučiasi nepilnai atlikusi
nustebti dėl blogų dalykų.
(Z. Juras)
savo tautinę pareigą.
Per tą dešimtmetį visą laiką akylai ste me krašte lietuviukus auklėti taip, kaip
Kiek teko nugirsti, šiais jubiliejiniais
421,
Hackney
Rd.,
E.2. Tel. SHO 8734.
bėjau ir kanadiškąjį jaunimą — mokslei jie buvo auginami ir auklėjami laisvoj Tė metais, kai kur aukas žadama rinkti tik
vien Vasario 16 Gimnazijai, kuri, tikėki
vius. .Deja, jie toli gražu nepadarė patrau vynėj Lietuvoj.
mės, išauklės lietuvių tautai tokių lietuvių
kiančio įspūdžio. Taip, rodos, akys pasiilgo Lietuviška sermėgėlė — mados dalykas
inteligentų, kurie statys lietuviškuosius in
gražių, tvarkingų Lietuvos, gimnazistų, o
Rašydamas šį reportažą apie Kanadą, ne teresus aukščiau už savo siaurą politinį
taip lygiai — kuklių, gražiomis uniformo iškenčiu nepaminėjęs tokios mažos, bet cha galvojimą. Gal iš jų tarpo išaugs naujų
SIUNČIA SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ,
mis, klostytais sijonėliais ir baltomis api- rakteringos mums, lietuviams, smulkme Valančių, Baranauskų, Maironių, Basana
B
ESTIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ.
vičių.
..
kaklėmis gimnazisčių. Čia, Kanadoj, jau nos. Kanados jaunimo tarpe yra itin labai
Bet būtų gerą, kad neužmirštume ir ben
GREIČIAUSIAS PATARNAVIMAS
tokio vaizdo nematyt. Ypač paskutiniuo pamėgta pilka, lietuviška milo spalva. Čia drinių reikalų.
sius penkeris metus
esu prisižiūrėjęs ir beveik visi jaunuoliai, atrodo, be jokios
Norėtųsi tapti pranašu: šios jubiliejinės
KIEKVIENAM SIUNTINIUI ASMENIŠKA PRIEŽIŪRA
daugelį kartų piktinęsis Kanados mokslei išimties, rudenį ir žiemą dėvi pilkus viršu šventės proga 'ir musų gerbiamieji veiks
, SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOTAS
vijos elgesiu, manieromis ir t.t., nes gyve tinius pusapsiausčius, kurie pasiūti iš ly niai suras atitinkamą kompromiso formu
Siuntiniai pasiunčiami tuoj gavus užsakymą,
nu tarp dviejų aukštesniųjų mokyklų — giai tokios medžiagos, kokią Lietuvoje iš lę ir apvesdins Tautos Fondą su Nepriklau
ii
nelaukiame kol yra apmokoma sąskaita.
Technical ir High Schools. Taigi kiekvieną aušdavo mūsų kaimų mamytės — tikro lie
rytą stebiu būrius moksleivių, beeinančių tuviško pilko milo. Vasaros metu kanadie
JOKIA KITA FIRMA negali' pasiųsti maisto
lietuviškų dirvų, kur alyvų krūme lietu
J mokyklas, o popietį — grįžtančius.
siuntinius už tokią žemą kainą, kaip mes.
čiai jaunuoliai mėgsta
dėvėti drabužius
viška lakštingala savo širdį veriančias tre
Kuo nors kitu su lietuviškuoju skaityto įvairių įvairiausių spalvų.
Berniukai ir
ju nebemanau besikalbėti apie Kanados mergaitės dėvi švarkus ir trumpikes pra les traliuoja...
MES GARANTUOJAME, KAD JŪSŲ PAČIŲ
įsikurti čia, Kanadoje, lietuviai neblogai
moksleivius,
tad pakartosiu kai kurias dedant visokiausiu margumu, baigiant ryš
mintis iš savo rašinio, pavadinto „The Ha kiu raudonumu. Ir berniukai nešioja rau įsikūrė. Iš čia gyvenančiųjų mūsų tautie
SUPIRKTUS SIUNTINIUS TIK MES
bits of Canadian Students“ ir išspausdinto donus švarkus. Šitoks margumas ir spal čių ankstyvesniosios ateivijos kartos dau
ii
PASIŲSIME PIGIAUSIAI!
Montrealio dienrašty ,,The Gazette“. Ka vos, atrodo, netiesiogiai perimta iš šio kraš guma gana gražiai prasigyvenę: turi gra
nadiečiai to rašinio minčių neužginčijo, iš to tikrųjų šeimininkų — indėnų. Čia jau žius namus, auto mašinas, bankuose sąs
H
Reikalingiausias maisto siuntinys Lietuvoje:
skyrus vieną oponentę, Rosanna Seaborn, nuoliai labai mėgsta visokiausią margumą kaitas, kiti — biznius, įmones ir t.t. Žino
kuri, nors pripažindama, jog „most of the ir dekoratyvumą, kartais gal ir pagal prin ma, anoji mūsiškės ateivijos banga Kana
4 sv. sviesto, 4 sv. kiaulinių taukų, 2 sv. cukraus,
ii
criticizms of Canadian students made by cipą: „Nors nežmoniškai, bet kitoniškai“. doje matė visko, kaip sakoma, ir juoda ir
1 sv. ryžių, 1 sv. razinkų, 1 sv. kakavos, 1 sv. šoko
ii
Pranys Alsenas in yesterday's Gazette are Nereta pamatyti berniuką ar mergaitę išsi balta. Jie čia pergyveno įvairių sunkumų,
lado, 2 sv. kiaul. mėsos (Danish pork), 1 sv. kavos.
justified", bet nenorėjo sutikti, kad moks siuvusį ant nugaros savo vardą, atseit, pa įskaitant ir dešimtį mėtų trukusią sunkią
TIK PER MUS GALIMA PASIŲSTI Už £6.19.6.
leiviams nederėtų dėvėti mėlynomis drobi žiūrėk ir pasiskaitęs žinok, kad ji Jean ar ekonominę depresiją, tačiau laikas ir ki
padarė savo — leido
Maisto siuntinys:
nėmis (blue jeans) kelnėmis, jeigu, esą, jos ba jis — Bob arba koks nors Jack... Gi šal tėjančios sąlygos
jiems prasigyventi, prasikurti.
švarios.
5 sv. kiaulienos taukų. 5 sv. cukraus, 5 sv. ryžių,
tesnio oro metu — rudenį ir žiemą —ber
Naujoji ateivija,
atvykusi Kanadon
O štai to rašinio kai kurios mintys.
5 sv. geriausių miltų
niukai dėvi lietuviškas pilkas sermėgėles...
prieš dešimtmetį, taipgi prasigyveno ir at
I savo elgesį didelė dalis Kanados moks
PAS MUS TIK £5.19.6.
sistojo ant tvirtų pagrindų. Nors Kanadoj
leivių, atrodo, visiškai nekreipia dėmesio. 25.000 lietuvių
Palyginkite to siuntinio kainą su
Didžiuliame tautybių mišiny Kanadoj uždarbiai visą laiką buvo ir tebėra žemes
Kada jie grįžta iš mokyklų į namus, be
su kitų firmų kainomis.
veik visi, be jokios išimties, berniukai ir maišomės ir mes, šioje paantraštėje pažy ni, negu kaimyninėse Jungtinėse Valstybė
mergaitės gatvėse rūko. Stovi didžiuliais mėtasis skaičius, lietuvių. Ar mes paten se, tačiau, keletą metų tęsęsis vadinama
Rūbų siuntinys:
būriais šaligatviuose
ir neleidžia praei kinti čia? Reikia pasakyti, kad — taip, nes sis „prosperity“ laikotarpis ir jiems padė
Vyriškam paltui medžiaga, vyriškam kostiumui me
viams prasilenkti. Pavasarį daugelis ber ką gi padarysi, kitur geresnės vietos pa jo. Nors ne kažin kiek uždirbdami, tačiau
džiaga,
moteriškam paltui medžiaga, vyriški oxford
niukų ir mergaičių susėda privačių namų saulyje mums nebeliko. Savaime aišku, bū būdami tvarkingi, taupūs ir turėdami nuo
ii
pusbačiai, moteriški bateliai, vyriškas megztinis, *1®'
vejose, ten rūko, išdarinėja visokius pokš tų labiausiai mums prie širdies gyventi latinius darbus ir tarnybas, ir antrosios
tėviškas
megztinis,
4
p.
vyriškų
kojinių,
4
p.
poteris
tus, šūkauja ir teršia popiergaliais žmonių savo mylimoj Tėvynėj Lietuvoj. Deja, į ateivių bangos lietuviai prasigyveno, įsigi
ii
nušvarintas pievutes. Tai nėra mokslei tenai grobuonis bolševikas mūsų neįlei jo nuosavybes ir t.t.
kų nailono kojinių.
Taigi, lietuviai Kanadoj įsitvėrė tvir
vių gražių manierų pavyzdys. Jeigu jie no džia. Tiesa, klastingai jis kviečia mus grįž
TIK MES GALIME TOKĮ SIUNTINI PASIŲSTI
ri pasėdėti pievoj, teeina kur nors į viešuo ti, tačiau tik tam, kad grįžusius galėtų su čiau už kanadiškosios žemės grunto, bet
UŽ £17.19.0.
sius parkus, bet tegul nesibrauna į priva naikinti, ištremti į nežmoniškas sąlygas — jų širdys, kaip jau minėjau ir kaip mūsiš
NAUJI
ŠIŲ
METŲ
KAINORAŠČIAI LIETUVIŲ
Sibiran.
kis poetas dainavo, — tenai —
čias sodybas.
KALBA SIUNČIAMI VISIEM PAREIKALAVUS
,,Kur banguoja Nemunėlis,
Taigi, gyvename ir mindome savo kojo
Daugelis Kanados moksleivių turi nusi
Kur Šešupė miela plaukia,
pirkę automobilius, kurių kaina dažnai ne mis kanadišką žemę. Tačiau mūsų kūnas
Ten Tėvynė mūsų miela,
prašoka 20-30 dol. Po pamokų dešimtimis šičia, o dvasia ir širdys — tenai, kur lie
Tenai širdys mūsų traukia“...
kartų jie zuja gatvėmis susėdę į tokias ma tuviškas vyturėlis pavasarį čirena viršum
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