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JUNGTINIU. EUROPOS VALSTYBIŲ UŽUOMAZGA
Rašo J. Varčius

Rašo S. Lozoraitis, jr.

Paskutiniuoju metu vis dažniau pradeda 
kilti organizacijų ir pavienių asmenų bal
sai, kurie reikalauja tvirtesnio lietuvių kul 
tūrinio pasireiškimo ne tiktai savųjų, bet 
ir svetimšalių tarpe. Gerai, kad šitokie bal 
sai kyla, nes po pačių pirmųjų pokarinių 
metų, kada visi tremtiniai tebebuvo sūsibū 
rę Vokietijoj, lietuviškoji kultūrinė veikla, 
nors ir galėdama remtis stipriu potencialu, 
ėjo kažkaip liesyn. Vadinamoji politinė 
veikla užėmė pirmąją vietą ir pasiėmė di
džiausiąją įvairių fondų dalį. Šitokia daly
kų padėtis buvo psichologiškai labai su
prantama, tačiau nenaudinga, nes mūsų 
veikloje už krašto laisvę visos priemonės 
yra reikalingos ir visos pastangos yra rem
tinos.

Pažiūrėkime labai trumpai ir bent pavir 
šutiniškai, kokioje padėtyje esame šian
dien atsidūrę dėl nepakankamo mūsų kul
tūrinės veiklos rėmimo praeityje.

Jei kas šiandien Prancūzijoj, Italijoj ar 
net Vokietijoj panorėtų įsigyti gerai ir 
trumpai parašytą, gražiai išleistą leidinį 
apie Lietuvą, bergždžios būtų jo pastan
gos tokį leidinį surasti. Jis, tiesa, rastų vi
są eilę įvairiausių deklaracijų, notų, pro- 
gramatinių pareiškimų, telegramų ir pro
testų nuorašų, tačiau vargu ar jis juose 
lengvai, be ypatingos kantrybės ir pasi
šventimo, pajėgtų išknaisioti pačias svar
biausias žinias apie Lietuvą, žinias, kurios 
jam parodytų mūsų tautos bruožus, jos is
toriją ir visose srityse atsiektus laimėji
mus. O jei kitatautis ir turėtų daugiau lai
ko ir noro mūsų tautas geriau pažinti, tai 
jis, galimas dalykas, greit susidurtų su la
bai liūdnai atrodančia informacija. Paškai 
tęs vieną kitą leidinį ar pasiklausęs labai 
retos lietuvio mokslininko paskaitos, jis su 
sidarytų įspūdį, kad lietuviai šimtmečiais 
gyveno tarp balų ir krūmų, buvo labai at
silikę ir todėl labai lengvai pasiduodavo 
svetimai kultūrinei įtakai ir kad jie laisvės 
taip kaip ir nėra paragavę, o, priešingai, 
yra pripratę prie baisios priespaudos tiek 
po caristine okupacija, tiek po sovietiniu 
jungu. Žinių apie Lietuvos statutą (kurį 
lenkai dažnai geriau pažįsta ir gerbia negu 
mes patys), apie lietuviškas mokslo įstai- jos surado daug šalininkų, kurių stipriau- 
gas, apie dvasininkų darbus, apie senos 
Lietuvos valstybinę santvarką ir tolerantin 
gą bei civilizuotą užkariautųjų teritorijų 
administravimą ir t.t. ir t.t., bent svetimo
mis kalbomis ir prieinama forma, mes už
sieniui nieko negalime pateikti.

O susidomėjimas Lietuva yra. Jis nėra 
visuomet politinio ar grynai propagandi
nio pobūdžio. Priešingai. Tiems, kuriems 
dažniau tenka susidurti su įvairių šalių 
spauda, jau nuo seniau yra žinoma, kad 
dažnai mūsų teikiamos aktualijos yra at
šipusios ir laikraštininkų priimamos bei 
skelbiamos, sakytum, iš pasigailėjimo. O 
kai tie laikraštininkai patys paprašo su
teikti jiems kultūrinio pobūdžio medžiagos 
apie Lietuvą, tenka tiktai nutylėti, jog jos 
iš viso nėra arba ji nėra tinkamai paruoš
ta.

Europoje šiandien būtų galima, palygin
ti, lengvai suorganizuoti didesnio masto lie 
tuvių tapytojų, skulptorių, medžio raižyto-

1 jų parodą. Savaime suprantama, kad to
kiam uždaviniui gerai atlikti reikia lėšų. 
Jų tačiau, net ir konkrečiai beieškodami, 
patys negalime surasti, nors jų dydis, paly 
ginus su kitomis mūsų visuomeninės veik
los išlaidomis, tikrai nebūtų katastrofin- 
gas.

Lėšų nėra parodoms, nėra jų koncertam, 
ansamblių gastrolėms,^leidiniams, paskaitų 
ciklams, žodžiu, lėšų nėra kultūrinei veik- 

? lai, kuri lietuvių tautos istorijoj visuomet 
yra turėjusi nepaprastai svarbų vaidmenį 
ir būrius rėmėjų. Mes didžiuojamės savo 
knygnešiais, su pagarba atmename vargo 
mokyklą, sp meile skaitome savo klasikus, 
tačiau kai reikalas eina apie šios dienos 
didesnius kultūrinius žygius, jėgos kažkaip 
išsenka ir entuziazmas pradeda gęsti. Ar 
mūsų visuomenė yra tikrai taip kultūri
niams klausimams abejinga ir atšalusi? Ar 
ji tikrai yra daugiau susirūpinusi grynai 
medžiaginiais reikalais? Atrodo, kad tai ne 
galima teigti. Visų prima yra normalu, kad 
po ilgų vargo metų tremtiniai bando tvar
kyti, atstatyti savo gyvenimą ir deda dide
les pastangas susitvarkyti ekonomiškai. 
Pirma reikia gyventi, o paskui filosofuoti. 
O svarbiausia, kad istoriniai pavyzdžiai ro
do, jog žmonių susikoncentravimas savo 
materialiniam lygiui pakelti ir galop jų 
praturtėjimas visiškai nėra priešingi kultu 
riniam klestėjimui. Taigi ir mūsų atveju 
nereikia nusiminti, jei kas bando pirkti ma 
šiną arba statosi namus. Šitoks žmogus vie 
nokiu ar kitokiu būdu parems kultūrinę 
veiklą, jei kas nors mokės jį pritraukti, įti 
kinti ir, svarbiausia, paprašyti jo para
mos konkrečiam tikslui. Aukos, kurios yra 
dinamiškų žmonių surenkamos šiandien 
dvasinio pobūdžio reikalams, parodo, kad 
lietuviai nėra sumaterialėję ir, galimumų 
ribose, yra pakankamai jautrūs piisidėti 
prie talkos. Mes savo kultūrinio mūšio ne
sam pralaimėję, mes nesame jo net pradė-

Suorganizavus Anglies ir Plieno Bend
ruomenę, suplanavus, Euratomą, atėjo eilė 
pertvarkyti ir prekybą, kurią varžė muitai 
ir įvairios protekcinės sutartys, saugoj an- 
čios atskirų valstybių gamybą vidaus rin-

p S©plųnlos DIENOS ~~|
Praeitų metų kovo mėn. susirinko Romo

je šešių V. Europos valstybių vadovai ir 
pasirašė istorinės reikšmės sutartį, kuri iš 
esmės siekia pakeisti V. Europos valsty
bių struktūrą. Ko jėga negalėjo pasiekti Ce
zaris, Napoleonas ir Hitleris, tai ramiu ir kai. Tai vienas jautriausių nervų tarpvals- 
taikiu plunksnos brūkštelėjimu padarė 
Prancūzijos, V. Vokietijos, Italijos, Belgi
jos, Olandijos ir Liuksemburgo diplomatai.

Šios valstybės, kurios visos kaitų sudė
jus turi 165 milijonus gyventojų, nutarė 
sukurti dvi organizacijas: V. Europos vals
tybių bendruomenės Bendrąją Rinką, kuri 
nebus varžoma jokių muito tarifų, ir Eur- 
atomą, kuris sukoncentruos visus minėtųjų 
valstybių išteklius atomo tyrimams, sten
giantis panaudoti šią jėgą gamybos tiks
lams.

Europos apjungimas, daugelio šimtme
čių svajonė, netikėtai priartėjo į realybę. 
Bet tie politikai .kurie pasirašė sutartį, ge
rai žinojo, kad sekantis žingsnis bus sun
kiausias, nes abejojo, ar šešių valstybių 
parlamentai ratifikuos pasirašytąją sutar
tį. Daugiausia abejonių kėlė Prancūzija: ar 
ši valstybė sutiks bendradarbiauti ir su
eiti į artimus ryšius su savo amžinuoju 
priešu Vokietija? Tačiau liepos mėn. pran
cūzų parlamentas ratifikavo sutartį abso
liutine balsų dauguma. Pasekdami Prancū
zijos pavyzdį, ir kitų valstybių parlamentai 
be jokių sunkumų patvirtino tą sutartį.

Šios sutarties autoriai yra prancūzas 
Jean Monnet ir belgas Paul-Henri Spaak.

Monnet yra kūrėjas-pirmosios europinės 
federalinio pobūdžio organizacijos, kuri va 
dinama Anglies ir Plieno Bendruomene. Ji 
sudaryta 1952 m. vakarų valstybių anglies 
ir plieno gamybos šaltiniams kontroliuoti. 
Tai buvo Monnet gerai apgalvotas planas 
apjungti vakariečius federacijos ryšiais. 
Anglies ir plieno gamyba tuojau padidėjo, 
kai šiam darbui pradėjo vadovauti nepri
klausoma komisija, sudaryta iš šešių vals
tybių atstovų. Šito pasisekimo paskatintas, 
Monnet populiarino ir aiškino apjungimo 
idėją V. feuropos valstybių valdžios įstaigo 
se, pramonės ekspertų organizacijose, poli
tikų konferencijose, rekomenduodamas pla 
tesnės apimties susivienijimą. Monnet idė-

PUOLIMAI
Rytų Vokietijoje aukštosiose mokyklose 

pradėti pulti „revizionistai“ profesoriai. 
Berlyne areštuotas Humbolto universiteto 
prof. Dr. Herneck už skelbimą tų revizionis 
tinių minčių. Šalinami ir baudžiami stu
dentai. O mokyklose įsakyta nepriimti vai
kų, kurių tėvai nepalaiko „socialistinės 
bendruomenės“.

SUMAŽINTAS PROCENTAS
Anglijos Bankas praeitais metais rudenį 

buvo pakėlęs procentą nuo 5 į 7. Dabai* 
procentas vėl numažintas iki 6.

tybiniuose santykiuose. Šiems santykiams 
sureguliuoti ir tvarkyti Spaak ir Monnet 
paruošė „Bendrosios Rinkos“ planą, kuris 
iš pradžių buvo sutiktas su nepasitikėjimu.

1956 m. rudenį Suezo kanalo uždarymas 
V. Europos valstybėms buvo vienas nema
loniausių faktų. V. Europos valstybės pasi
juto izoliuotoje padėtyje, nes buvo atskir
tos ne vien tik nuo varomosios jėgos (aly
vos, žibalo) šaltinių, bet ir nuo kitų žemy
nų užsienio rinkų.

Ši padėtis pagaliau privertė V. Europos 
valstybes susiprasti ir Romoje pasirašyti 
šio straipsnio pradžioje minėtąsias sutar
tis.

Euratomas ir Bendroji Rinka yra suda
ryta tais pačiais pagrindais, kaip ir Ang
lies ir Plieno Bendruomenė. Kiekviena or
ganizacija yra valdoma atitinkamos komi
sijos, kurios nariai yra skiriami atitinka
mų kraštų vyriausybių. Komisijos yra ne
priklausomos ir veikia savarankiškai.

Minėtosios komisijos yra atsakingos 
asamblėjai (visuotiniam susirinkimui), ku
rioj po 36 atstovus turi Prancūzija, Vokieti 
ja ir Italija, po 14 Belgija ir Olandija ir 6 
Liuksemburgas; iš viso yra 142 atstovai.

Abi organizacijos turi ir bendrą teismą, 
kuris aiškina sutartis, ir jų sprendimai yra 
privalomi visoms sutartį 'pasirašiusioms 
valstybėms. Šis teismas, gal būt, ateityje 
bus aukščiausias Europos teismas.

Bendrosios Rinkos Bendruomenė, kuri 
Europos valstybių apjungime yra viena 
svarbiausiųjų, savo tikslo siekia palaips
niui. Per 4-6 metus susitarusios valstybės 
sumažins palaipsniui muitus apie 30 pro
centų. Tolimesnių ketvertų metų bėgyje 
muitai vėl bus sumažinti apie 30 procen
tų, pagaliau dar tolimesnių ketvertų metų 
bėgyje muitai turės būti visiškai panaikin
ti. Taip pat panašiu būdu bus panaikinti ir 
kiti prekybiniai suvaržymai, kaip importo 
kvotos, valiutos išvežimo suvaržymai ir t.t. 
Panaikinus šiuos visus prekybinius suvar
žymus, prekės, patarnavimai, kapitalas ir 
darbo jėga galės laisvai judėti visose šiose 
susitarusiose valstybėse.

V. Europos valstybių ūkinis bendradar
biavimas turi didžiulės reikšmės ne tik šių 
valstybių tarpusavio santykiuose, bet ir 
tarptautiniuose, kuriuos šiandien lemia jė
gos politika. Iki dantų apsiginklavęs Rytų 
Europos milžinas Sovietų Sąjunga graso 
kiekvieną dieną užlieti likusią laisvosios 
Europos dalį. Per karus nusialinusios V. 
Europos valstybės kiekviena atskirai nega 
Ii šiai košmarinei jėgai atsispirti. Tai . ir 
yra pagrindinė priežastis, kuri pastūmėjo 
vakariečius surasti kelią Į vienybę.

Šių valstybių, kaip bendruomenės, 
nominis pajėgumas yra labai didelis. 1953 tėvelis! O tėvelis juk žino ką sako, jis ko- 
m. jos pagamino įvairių prekių už 47 
jardus angliškų svarų, ty. apie aštuonis 
kartus daugiau negu Sovietų Sąjunga. Jos 
pagamino vieną aštuntadalį elektros ener
gijos, vieną septindalį anglies ir vieną 
penktadalį viso pasaulio plieno gamybos. 
Joms pirmoji vieta tenka ir* pasaulinėje 
prekyboje, nes savo prekių apyvarta jos 
pralenkia Sov. Sąjungą septynis kartus ir 
Jungt. Amerikos Valstybes 40 procentų.
Planingai išnaudodamos visus savo turti- krosny ir susimąstė.

...Ji dar buvo mažytė ir į mokyklą nėjo,

DAUGIAU GAMINS
Suvažiavę į Pekingą komunistinės Kini

jos dailininkai ir skulptoriai prisižadėjo pa 
gaminti daugiau kūrinių, negu ligi šiol pa
gamindavo. Vienas senukas prižadėjo per 
metus nupaišyti 72 paveikslus.

KARINIAI DALINIAI PEREINA 
SUKILĖLIŲ PUSĖN

Indonezijoje vyksta kovos tarp vyriausy
bės dalinių ir sukilėlių. Skelbiama, kad da 
lis vyriausybės karinių dalinių perėjo pas 
sukilėlius.

Indonezijos vyriausybė yra prokomunis
tinė. <

NEDARBUI SUŠVELNINTI
Prez. Eisenhoweris paragino savo admi

nistraciją paskubėti paruošti didžiulę vie
šųjų darbų programą nedarbui sušvelninti.

Be kita ko, bus statoma daug nauji; na
mų, griaunami susenę ir kt.

MARŠ. BULGANINO LAIŠKAS
Naujajame savo laiške britų min. pirm. 

Macmillanui marš. Bulganinas išreiškė ne
pasitenkinimą, kad britai leidžia amerikie
čiams savo teritorijoje įrengti atomines ba 
zes.

ANTRAS AMERIKIETIŠKASIS
Kovo 17 d. amerikiečiams pasisekė iššąu 

ti antrą dirbtinį žemės palydovą, kuris sve 
ria tik 3| svaro.

47 IŠ 58
' Vokiečių gynybos ministeris Strauss, kai 

bedamas parlamente dėl galimų pasitari
mų su rusais, priminė, kad negalima už
miršti, jog rusai po 1952 m. yra pasirašę 
58 tarptautines sutartis, iš kurių 47 yra 
jau sulaužę.

PASITARIMAI BUS NE AMERIKOJE
Nors prez. Eisenhoweris buvo pareiškęs 

norą, kad viršūnių pasitarimai būtų Ame
rikoje, bet Amerikos vyriausybei kelia rū
pesčių, kaip čia teks saugoti Chruščiovą ir 
marš. Bulganiną, dėl to ji linkusi tiems pa 
sitarimams pasirinkti Ženevą ar Stockhol- 
mą.

PALEIS EZRA POUND?
Vienas žymiausių Amerikos vyresniosios 

kartos poetų, Ezra Pound, tuoj po karo bu
vo apkaltintas, kad gyvendamas Rapalo 
bendravęs su vokiečiais. Teisme jis buvo 
pripažintas nepakaltinamu ir uždarytas 
beprotnamyje.

Amerikos rašytojai rūpinasi, kad jis bū
tų paleistas, nes jau net didieji vokiečių 
karo nusikaltėliai buvo paleisti.

Jam 72 metai.

BAUSMĖS UŽ RYŠIUS SU DVASIOMIS
Čekoslovakijoje 8 asmenys nubausti ka

lėti — už „antivalstybinį“ ir nelegalų susi
siekimą su buvusių kapitalistų dvasiomis.

Toji grupė buvo išsišaukusi Thomo Ma- 
saryko, Eduardo Benešo ir batų „kara
liaus“ Thomo Batios dvasias. Dvasios pa
žadėjo’ komunizmo galą ir kapitalizmo grį
žimą.

Vienas šios grupės narių gavo 5 metus 
kalėjimo.

Ten, kur Nemunas banguoja
siaš ir nuoširdžiausias buvo belgų užsienių 
reikalų ministeris Paul-Henri Spaak.

Netrukus buvo paruoštas planas suda
ryti V. Europos valstybių gynybos bend
ruomenei, kurios karinių pajėgų vadova
vimas turėjo būti pavestas vienai vadovy
bei. Bet Prancūzijos parlamentas, bijoda
mas netekti savo kariuomenės kontrolės ir 
ypač vokiečių karių įtakos, šį planą 1954 
m. atmetė. Tai buvo didelis smūgis V. Eu
ropos apjungimo planuotojams.

Tačiau Monnet ir Spaak nenusiminė ir 
ieškojo naujų būdų apjungimui įvykdyti. 
Kai paaiškėjo, kad vakariečių armijos ne
jungiamos vien tik dėl tautinių, ambicinių 
motyvų, jie nutarė apjungimo idėją vykdy 
ti kitokiu būdu. Jie galvojo, kad, nugalė
jus ekonominius šių valstybių susivaržy
mus, tuo pačiu turės išnykti ir kitos kliū
tys, trukdančios kariškai ir politiškai bend 
radarbiauti. Jie žinojo, kad V. Europos 
svarbiausia ūkinė problema yra elektros 
energija. Pajėgios pramonės sritys negalė
jo plėsti savo gamybos, nes V. Europos 
valstybės neturėjo nuosavos varomosios jė 
gos ir skystąjį kurą įsiveždavo iš Vid. Ry
tų. Monnet ir Spaak šios problemos spren
dimą įžiūrėjo atominės energijos gamyboj.

Europos mokslininkai davė didelį įnašą nius šaltinius, šios valstybės galės dar dau
giau padidinti gamybą ir prekybą ir tuo pa kai tėvelis-su mamyte atvažiavo į Višakio 
gerinti savo kraštų piliečių gyvenimo lygį, Rūdą. Anksčiau tėvelis dirbo Kazlų Rūdos 
kuris jau ir dabar yra keletą kartų aukš- MTS ir visi jį vadino techniku, o kai per- 
tesnis už Sov. S-gos. sikėlė čia,, pradėjo vadinti pirmininku. Da-

Ekonominis bendradarbiavimas skatina lytei buvo keista, kodėl tėvelis paliko mies 
ir politinį bendradarbiavimą. Amžini prie- tą, kur yra elektra, kinas, daug gražių na
šai, Prancūzija ir Vokietija, įsijungė į fe- mų... Dėl to jam ir mama priekaištavo. Tė 
deralinio pobūdžio ekonominę sistemą, sėk velis jai aiškino:
mingai sprendžia ir tarpvalstybines politi- — Aš trisdešimttūkstantininkas, supran 
nes problemas. Visai teisingai V. Vokietijos ti? Elektras nėra? — bus elektra! Miškai, 
kancleris Adenaueris pasakė, kad tai yra pelkės tave baido?'.. Pelkes nusausinsim, 
„svarbiausias pokarinis įvykis“. kviečiais užsėsim! Aš juk melioratorius.

Jei Bendruomenės Rinka yra laispninė Kolūkis bus, va!., pirmaujantis, žmonės — ’ 
revoliucija, tai Euratomas yra tiesioginė turtingi.
revoliucija. Jau pradedami vykdyti planai 
perorganizuoti pramonę, prisitaikant prie josi juo.
atominės elektros energijos. Statomos nau Taip prasidėjo jų gyvenimas „Višakio 
jos atominės elektrinės’, kurios 1964 m. pa pirmūno“ kolūkyje. Dalytė pradėjo eiti į 
gamins tris milijonus kilovatų elektros mokyklą, o tėvelis — pirmininkauti, 
energijos. Po to numatoma, kad Euratomui Pasišaukė jis kartą paukštininkę Marce- 
priklausančios valstybės pagal planą elek- Žemaitytę ir klausia: 
trinių statybą didins, ir jų pajėgumas per 
metus sieks net 15 milijonų kilovatų. Tai 
pasiekus šių valstybių pramonė jau bus ne 
priklausoma nuo užsienio skystojo kuro ir 
jos gamybai negalės pakenkti ūkiniai ir po 
litiniai tarptautiniai konfliktai.

Šio plano vykdymas reikalauja milžiniš-

atominės energijos tyrimams. Tačiau ka
ras ir tautiniai valstybių varžtai neleido 
jiems bendradarbiauti ir derinti savuosius 
tyrimo duomenis. Todėl Monnet ir Spaak 
įrodinėjo, kad šių valstybių pajėgumas ga
li būti išplėstas tik naudojant atominę 
energiją ir kad šio tikslo siekiant turi būti 
panaudoti finansiniai ištekliai ir bendra
darbiauti mokslininkai.

Šios jų veiklos pasėkoje ir susidarė Eur- 
atomas. Tai didelis Monneto ir Spaako lai
mėjimas, kuris V. Europos valstybes veda 
į artimesnį bendradarbiavimą. Euratomas, 
sudarydamas visuose šiuose kraštuose 
lankesnes sąlygas pramonės pažangai, 
pačiu atveria gražias perspektyvas ir 
litiniam bendradarbiavimui.

Jungt. Amerikos Valstybės, kurios ypač 
užinteresuotos V. Europos valstybių ūki
niu ir kariniu stiprumu, parėmė Euratomo 
organizavimą, pasiūlydamos 20 tonų ura- 
nijaus, kurio pardavimas užsienio valsty
bėms yra suvaržytas. Prezidentas Eisenho 
weris pareiškė, kad Jungt. Amerikos Vals
tybės sveikina tokios organizacijos sudary
mą, ir pažadėjo techninę ir finansinę para
mą.

pa- 
tuo
po-

ję. Laikas todėl yra busti iš letargo ir iš
naudoti visas tas kultūrines jėgas, kurių 
apimties mes šiandien dar net nežinome. 
Kitokiu atveju yra pavojaus, kad ten, kur 
mūsų seneliai, nežiūrint nepalyginamai di
desnių sunkumų, paliko mums didingus pa 
vyzdžius, mes tepaliksime gan liūdną tuš
tumą.

eko-

mili

Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 
aiškios* ir be aiškinimų.

— Kiek ten tų vištų?
- — Apie pora šimtų, pirmininke, — sako 
Marcelė. '

O tėtė vėl:
— Tos vištos ir visi kitokie paukščiai— 

gaidžiai, antys, žąsys — kolūkiui žalingas 
elementas... Supranti? Vanagams tik iš jų 
mėsa ir lapėms kaulai, o kolūkiui —valį, 
peilis po kaklu. — Tėtė brūkštelėjo delnu . 
sau per pagurklį. — Kad rytoj man jų nė 
vienos kolūkyje neliktų! Girdi?

Taip tėtė susidorojo su paukščiais. Kuo 
jie jam nusikalto — Dalytė nesupranta. 
Juk savų vištų jis neliepė mamai išplauti! 
Vištieną tėtė irgi valgo ir giria:

— Tai skanumėlis!
O paskui apie tėtę pradėjo kolūkyje kal

bėti, jog jį „vanagai sutvarkė, kaip šlapią 
vištą“, esą, jis, „degtinėje prigėrė“. Iš žmo
nių kalbų Dalytė sužinojo, kad tie Vanagai 
gyvena Naudžių, Kajackų, Raudžių, Prūso
kų kaimuose, tarp miškų, kad jie kolūkyje 
nedirba, turi po hektarą ir daugiau žemės, 
spekuliuoja. Nuostabiausia buvo tai, kad 
juos vadino Bilskiais, Paškevičiais, Baltru
šaičiais — visiškai kaip žmones. Kalbėjo, 
kad kaip tik jie ir „girdo“ tėtę degtinėje. 
Tėtė ir tikrai labai dažnai pareina girtas, 
bet visada dar gyvas.

Dalytė prisimena, kad daug kartų apy
linkės pirmininkas Stepas Bespalovas ir 
kolūkiečiai Sakydavo tėtei:

— Reikia, pirmininke, sutvarkyt tuos va 
nagus — ir kvit! įsikerojo jie kolūkyje 
kaip parazitai, nedirba naudingo darbo, ž. 
mės prisigrobė, naminę varo, spekuliuoja

O tėtė jiems:
— Aš su žmonėmis nesipyksiu...
Dalytė ir vėl nesupranta...
Stepas Bespalovas nervinasi:
— Tu, Paltanavičiau, apsileidai, — saki 

jis tėtei. — Kuo kolūkis virto? Pajamų 
Dalytė tada stebėjosi tėvelio jėga, gėrė- kiek Per metus gaunam — tau vakarui, tur 

būt, gerai išgerti neužtektų... ** _
Bet tėtė jo visai neklauso. Klauso jis tik 

-vieno kolūkyje — savo pavaduotojo Vikte 
ro Mauzos. Kaip tas pasako, taip tėtė i 
daro, niekada nesipyksta. Už tai kolūkie 
čiai apie juos sako:

— Atitiko kirvis kotą.
...Trinktelėjo priemenės durys, ir Daly

tės prisiminimai nutrūko. įėjo tėtė, jau 
smarkiai įgėręs. Jis garsiai kažką kalbėjo, 
ginčijosi, nors nieko šalia jo nebuvo. O pas 
kui griuvo į lovą...

— Sakai, pašarų trūksta, — šaukė jis 
kažkam. — Na ir trauk jas velniai, tas 
karves, išbrokuosim! Paršelius — parduo
sim... Gerai sugalvojau!.. Nelaiminga ma
no galva...

Dalytei pagailo tėtės. Tai per juos, tuos 
gyvulius visokius, tėtė negali įvesti elek
tros, nusausinti pelkių!

A. Marcinkevičius („Tiesos“ koresp.) 
Iš „Tiesos", 1958JI.18.

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: >’ 

Numylėto j mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

VISTOS IR VANAGAI

Dalytė grįžo iš mokyklos verkdama: mo
kytojas parašė jai dvejetą! Ir už ką? Už 
tai, kad ji mokytojui atsakė, jog višta tai— 
nenaudingas paukštis... Bet juk taip sako

lūkio pirmininkas.
Vos peržengusi namų slenkstį, kūkčioda

ma viską papasakojo.
Tėvelis, kaip visada, snūduriavo prie 

krosnies. Kai Dalytė baigė pasakojimą, jis 
piktai nusikeikė, nuspyrė šalin katiną ir, 
trenkęs durimis, išėjo. O mamytė, vėl neži
nia už ką, pasuko Dalytei ausį. Dalytė vėl 
nieko nesuprato ir, apsikabinusi rainiuką, 
dar kartą pravirko. Paskui prigludo už-

dytojai šiandien dar turi nugalėti daug 
kliūčių tikrai vienybei pasiekti. Jie turi 
įtikinti savo žmones vykdyti revoliucinius 
pakeitimus gyvenime: atsisakyti šimtmeti- 

kų^lėšų*Vien tik“eiektrini'u pastatymas kai nės gyvenimo praktikos ir galvojimo; atsi- 
nuos apie du milijardus angliškų svarų; sakytį tautinių ambicijų ir tarpvalstybinių 
kiti 700 milijonų svarų numatoma išleisti ^V^S..ŪkJ° fr
atominei medžiagai (uranijui ir kt.) įsigy
ti. Tačiau Euratomo techniniai ir finansi
niai ekspertai mano, kad šios valstybės tu
ri pakankamai išteklių šiam kapitalui su
telkti ir nebus reikalinga užsienio parama. ka<i vakariečiai tegali tik arba drauge gy- 

V. Europos vienybės planuotojai ir vyk- venti, arba išnykti.

valstybės suvereniteto teisių. Tačiau didė
janti grėsmė iš rytų skatina valstybių -vai
ruotojus priimti šiuos planus ir nedelsiant 
vykdyti, nes teisingai Spaak kartą pasakė,
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J. Kuzmickis

Anie laikai

AKVARELĘ“ PERSKAIČIUSP. JURKAUS „SMILGAIČIŲ
antras asistuoja Samanei, nes miestelis ne 
mažas, nes apylinkės plačios ir be jų veikė 
jų galerija nebūtų tokia įspūdinga.

Mano nuomone, kūrinio pagrindinis as
muo — graži, ambicinga miesto siuvėja Li
na ir užsidariusi, gyvenimo nustelbta ūki
ninkaitė Samanė Gimbutaitė. Nors pastaro 
ji yra tarsi ratai, kurie, kitų išjudinti, pa
tys rieda ir kitus veža, tempia, tačiau pir
moji — siuvėja Lina — yra, sakyčiau, a’is 
be kurios nė ratai vežimo nepatemptų. Tai 
ji valdo ir diriguoja Juliaus veiksmus, tai 
ji drumsčia Samanės svajų romantiką, tai 
ji degina ir iš galvos varo meistrą ir poli
cininką, tai ji, paglemžusi bankelio pini
gus, visą akciją įkaitina iki kulminacijos, 
tai ji — pagaliau kunigo Jagaudo psicholo
ginių eksperimentų mįslė. Tačiau jos idea
lai nykūs — turtingas vyras ir geras gyve
nimas. Šitų tikslų siekdama, ji visiškai ne
siskaito su pasirinktomis priemonėmis 
(kai kurias jų šio kūrinio recenzentas J. 
Gliaudą pavadino net pornografiškomis!).

Kokia gi yra Samanė?
Jai autorius nepagailėjo šviesių spalvų ir 

tikros pasakų karalaitės atributų. Ji pra
džioje užsidariusi, paskui pasirodo esanti 
gabi artistė, taktiška ir nuoširdi. Apie ją 
ilgą laiką sukinėjasi stojimo į vienuolyną 
dūmeliai, tačiau jie tokie nerealūs, kaip 
ir meile nusivylusio jaunuolio išdaigos. Vie 
nuolynas — pro praeities rūkus vaidenasi 

Antra vertus, septynių tarsi Don Kichoto malūnas ,su kuriuo be 
jokios prasmės tariamai kovoja ir toks iš
mintingas ūkininkas Gimbutas, jos tėvas, 
ir kartotekų sudarinėtojas vikaras, ir net 
pats praktiškasis klebonas... Pasirodo, rei
kėjo meistro Viktoro, kad visi sapnai apie 
vienuolyną išgaruotų.

Tačiau Samanė savo vidaus polėkiais be
ne siauresnė nei miestietė Lina. Ji nesvajo 
ja apie turtą, gerą gyvenimą, nes tai jai 
kasdieninė duona. Atrodo, kad visa jos gy 
venimo problema — mylėti ir būti mylima. 
Tačiau, mano nuomone, nors romanas bai
giamas jos ir meistro Viktoro vedybomis, 
tikra intriga galėjo prasidėti tik vedybų 
metu, kai Viktoras toks neatsparus Linos 
šypsenoms ir vis dar neapsisprendęs, ar tik 
rai gerai padarė vesdamas ne Liną, bet Sa
manę...

Iškilo lyg pasaka anie laikai, ir tada ra
šiau, liejau jų spalvas ir išnešiotus žo
džius. Lyg akvarelę tapiau Smilgaičius, 
kur buvo žmonės su savo rūpesčiais ir 
giedrumu... Tai pasaka mano draugų, tai 
pasaka mano žemės“.

„Smilgaičių akvarelė“, 522 psl.
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Kiekvienais metais Amerikos lietuvių 

dienraščio „Draugo“ bičiulių iniciatyva pre 
mijuojamas vienas romanas, kuris vėliau 
spausdinamas to laikraščio atkarpoje ir iš
leidžiamas atskira knyga. Kol ta knyga at
spausdinama ir kol ji pasiekia kitų kraštų 
lietuvius skaitytojus, praeina beveik ištiš' 
metai.

Praėjusiais metais „Draugo“ romano ju
ry komisija (P. Balčiūnas — pirm , V. Ma- 
riūnas — sekr., kun. A. Sušinskas, A. Av- 
gustinavičienė ir Myk. Venclauskas — na
riai) „iš septynių konkursui atsiųstų rank
raščių visais balsais geriausiuoju pripaži
no Viktoro Tilviko slapyvardžiu pasirašytą 
romaną „Smilgaičių akvarelę“. Atidarius 
voką, paaiškėjo, kad romano „Smilgaičių 
akvarelė“ autorius yra Paulius Jurkus“. 
Jam už tą kūrinį buvo paskirta tūkstantie: 
dolerių premija.

Taigi, konkurso jury komisija tegavo 
vos septynius rankraščius, o tai leidžia spė 
ti, jog mūsų rašytojai minimu konkursu ne 
perdaug domisi, 
rankraščių geriausiasis — netoks jau impo 
nuojantis dalykas.

Kaip ten bebūtų, Pauliaus Jurkaus, Že
maitijos sūnaus ir mylėtojo, romanas yra 
neeilinis kūrinys, nes jis ir knygos antraš
tiniame puslapyje pažymėtas „premijuotu 
romanu“. Premijuotas kūrinys, teisingu 
skaitytojų įsitikinimu, jau tuo pačiu faktu 
turėtų būti stiprus, įspūdingas, gal net pro 
blematiškas.

Tačiau jau iš karto reikia pažymėti, jog 
P. Jurkaus romanas nėra problematiškas, 
ką net pats autorius rūpestingai parinkta 
antrašte pažymėjo: akvarelė — tai ne alie
jiniai dažai ir ne ilgu ieškojimu suderintos 
spalvos; tai grečiau lengvų brūkių ir varsų 
žaismas, kai kūrėjo žmonės grįžo iš tolu
mos, „pripildė visa ir degė, švietė ir liejosi 
verpetais“ (522 psl.).

Labai teisingai autorius paskutiniu ro
mano sakiniu pažymėjo, kad tai — kaip 
nevienas gali spėlioti — nėra visus literatu 
ros teorijos egzaminus išlaikąs romanas, 
bet — „tai pasaka mano draugų, tai pasa
ka mano žemės!“

Pasaka... Gėrintis brangiais laimingos 
praeities įspūdžiais, net tikrovė dažnai pa
saka pavirsta. Gėrintis negrįžtančios praei 
ties vaizdais ir įvykiais, tikrovė dažnai su
idealinama, nes pro nepraleidžiamą laiko 
uždangą ir žmonės atrodo tarsi sudvasėję 
Ir pilkos, kasdieninės spalvos — paslaptin
gesnės, įspūdingesnės. Štai dėl ko P. Jur
kaus romano arba jo pasakos žmonės tarsi 
stinga kietos tikrovės, kad pro laiko per
spektyvą tarsi sumažėjo jų originalus indi 
vidualumas, kad jie visi kalba ir veikia 
taip, tarsi visi būtų vieno bendro intereso 
suokalbininkai. Taip, jie pasišovę eiti kiek
vienas savo paties keliu, bet faktiškai ko
pia bendru praeities pasakos žvaigždžių ta 
ku. x

Kas šio kūrinio pagrindinis veikėjas? Ko 
kios jo idėjos? Kokios vidaus kovos, sie
kiant savo idealo?

Ne, juo nėra nei turtingas ūkininkas 
Gimbutas, nei praktiškas, senų pažiūrų 
Smilgačių klebonas Senkus. Tiesa, ūkinin
kas išjudinamas statydinti naujus ūkio pa
status, jis tariamai ir bankelio valdybos na 
rys, tačiau visos jo mintys, kaip to pasakos 
karaliaus — kokiu būdu savo dukterį Sa
manę išleisti už bankelio buhalterio Ju
liaus Rumšo. Laksto, trepsi, neturi laiko 
rimtai susimąstyti nė klebonas Senkus, ta
čiau ir jis — kaip tas pasakos burtininkas 
— trokštų stuktelti kleboniška lazda, kad 
bematant ir statybos medžiaga atsirastų ir 
jo suplanuotos piršlybos pavyktų.

Pagrindine kūrinio ašimi nėra nė ban- Ar jis rado tinkamą žmoną po visų praei- 
kelio buhalteris Julius Rumšas, nė darbš
tus meistras Ačiktoras Tilvikas. Pirmasis—
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Keistas raudonas siūlas riša mums pa

žįstamus ■ Smilgaičių žmones: jie su reto
mis išimtimis materialistai, gyvenimo sma
guriautojai, vienos iškarpos pilkieji žmo
gučiai.

Apie karjerą — pinigus, turtingą žmoną
— nuolat mąsto buhalteris. Panašus į jį, 
nors, atrodo, norėtas kitaip pavaizduoti, ir 
Samanės tėvas Gimbutas: tiesa, jis pinigo 
turi, tačiau jam to maža — jis dieną naktį 
mąsto, kaip savo dukterį už piniguočio iš
leisti. Šviesesnės, moderniškesnės minties 
neįžiebia nei jo knygos, nei laikraščiai, nei 
geriausias draugas — klebonas Senkus. 
Bet ko ir besitikėti iš klebono, kai ir j iš
tik sutanuotas ūkininkas. Jis — ne misi
ninkas, bet pastatų statytojas, kooperaty
vų steigėjas, vieno svorio kišenių nešioto
jus kreipiąs į šeimos gyvenimą. Klebonas 
Senkus — tokio paties kalibro žmogus kaip 
ir ūkininkas Gimbutas.

Materialiste ir Lina, kuri ne tiek panaši 
į mažučio Smilgaičių miestelio buvusią 
gimnazistę siuvėją, kiek į Amerikos ar An
glijos didmiesčio „sumodernizėjusią“ mies 
tietę. Meilės romantikos ji nepažįsta, mer
gaitės kuklumas jai svetimas: kaip ambro
zija kvapu vilioja vabzdžius savo alkiui pa 
sotinti, taip ji savo grožį ir lengvabūdiš
kumą naudoja buhalterių ir meistrų me
džioklei. Neveikia jos Samanės ašaros ir 
susigraužimas, nes ji — kraštutinė egoistė, 
siekiamam tikslui aukojanti viską — save, 
savo kūną, savo draugę, meilužį ir ką tik 
gali.

Rodos, kitoks turėtų būti meistras Vik
toras, tačiau ir jis pasuka materijos keliu
— veda ne neturtingą Liną, kurinį žavi ir 
dilgina, bet stambią ūkininkaitę Samanę.
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Kozlowskio knygą „Kaip skaityti grožinius 
kūrinius“ ir savo užrašų knygutėje turiu 
pasižymėjęs šį jo įdomų pasakymą: „Kaip 
užkeikta pasakos karalaitė, mieganti savo 
krištoliniame rūme, taip šviežumą ir jau
nystę palaiko anos didžiosios idėjos, api
pavidalintos giesmės burtais“.

Šiandien tačiau, kada literatūra vis aš
triau užangažuojama idėjų kovoje, tik men 
kas rašytojas nebežino, ką jis norėjo savo 
kūriniu riktelti pasauliui. Ana, Juozas Bal
tušis, išleisdamas Lietuvoje „Parduotų va
sarų“ novelių romano I tomą, pasišovė su
niekinti mūsų tėvynės laisvės ir nepriklau 
somybės laikus, į viską žiūrėdamas užguito 
piemenėlio akimis. Jo įsitikinimu, privati 
nuosavybė žmoguje ugdo gyvuliškus ins
tinktus, taigi išvada — arba viską pragerk, 
arba atiduok okupantui.

P. Jurkus, kuris, Bern. Brazdžionio žo
džiais betariant, pažiūrėjo į Smilgaičių baž 
nytkaimį „iš tolo“ — iš laiko ir erdvės per
spektyvos, kuris tą bažnytkaimį ir jo žmo
nes matė laisvės laikais, tur būt, neturėjo 
tikslo tiktai praeities atsiminimais, pasigro 
žėti. „Iškilo lyg pasaka anie laikai“... — 
žodžiai epiloge (kuris prie kūrinio lyg dirb 
tinai prikabintas) įteikia mums raktą kai 
ką daugiau atverti ir pamatyti. Gal būt, 
autorius norėjo nutapyti laisvės laikų pa
veikslą, kuriame galima būtų pamatyti 
žmones, kurie gyvena, kovoja, klysta ir nu 
sivilia ar laimi, nebijodami, kad kas juos 
piktai seks, lieps svetimiesiems lenktis ar 
šūkauti iš svetur atsiųstus šūkius. Beje, ir 
P. Jurkus vienoj vietoj laiko atžvilgiu lo
kalizuoja veiksmą, užsimindamas apie bu
halterį ir tautininkų partiją, tačiau toji vie 
ta anaiptol nepatraukia nei dažų blanku
mu, nei nuotaikos miglotumu. Gal tai nau
dinga romano sąrangos atžvilgiu, įnešant 
kiek visuomeninio gyvenimo aspektų, ta
čiau visai visumai tai tik dirbtinis lipdi
nys.

Ten, kur P. Jurkus piešia Smilgaičių 
gamtą, kur charakterizuoja žmones, jis iš 
tikrųjų stiprus meile kraštui ir žmonėms. 
Meilė žmonėms jausti iš kiekvieno asmens 
traktavimo: jam visi malonūs ir brangūs 
— ne tik Samanė, bet ir Lina, ne tik Vik
toras, bet ir Julius. Susidaro vaizdas, kad 
rašytojas, tarsi geras tėvas, sėdi nuošalu- 
moj ir be jokio apmaudo seka veikėjų po
sūkius: nė vieno jis nepagiria, nė vieno ne
papeikia, nė vieno nevaržo, — visiems lei
džia laisvai veikti.

Štai dėl ko patartina šį kūrinį perskai
tyti visiems, kurie ilgisi giedros, kurie ver
tina laisvę, kurie nėra puritonai, bet atlai
dūs ir truputį paišdykaujantiems. Verčiant 
puslapį po puslapio, blanksta ir autoriaus 
palinkimas šaržuoti ir kai kurie veikėjų 
kampuotumai. Jie, tie veikėjai, autoriaus 
uždėtą vaidmenį atliko deramai, nes iš tik
rųjų visoje eilėje situacijų jie turėjo tik 
vaidinti.

Paulius Jurkus, SMILGAIČIŲ AKVARE 
LĖ. Premijuotas romanas. Lietuviškos kny 
gos klubas, Chicago, 1957 m., 522 psl. Ap
lankas dail. V.K. Jonyno.

ties eksperimentų, taip ir neaišku.
Antra vertus, būdingas daugelio veikėjų

Iš Lietuvos
Kalendoriai 1958 m.

Gimtoji žemė — sieninis, nuplėšiamas; 
kieviename lape kalendariumas pusės mė
nesio ir Lietuvos vaizdas; kitoje pusėje pa
siskaitymai, perpinti lietuviška poezija, o 
kai kur komunistine propaganda. Išleido 
Valtybinė Politinės ir Mokslinės Literatū
ros Leidykla. Tiražas 15.000 egz. Spausta 
Kaune.

Motinos ir vaiko kalendorius — sieninis, 
savaitinis, nuplėšiamas; vienoje pusėje eilė 
raščio ištrauka, nuotrauka iš vaiko ir mo
tinos gyvenimo; savaitės kalendariumas su 
nurodymu saulės patekėjimo ir nusileidi
mo; antroje lapo pusėje pasiskaitymai mo
tinai.

Kalendoriaus bendradarbiai: P. Baub
lys, A. Gučas, B. Katinienė, V. Kviklys, O. 
Lajauskienė, J. Lapė, E. Levanienė, J. Ma- 
ceinienė, T. Misevičienė, J. Neniškis, O. Pe
trulienė, L. Steponaitienė-, M. Žygienė. Ka
lendorių išleido Valst. Politinės ir Moksli
nės Literatūros Leidykla Vilniuj, 1957 m.

Spausta Kaune.
Kalendorius 1958 m. —■ Lietuvos miestai 

ir kurortai. Išleido Valst. politinės ir moks 
linės literatūros leidykla Vilniuje. Mėnesi
nis, nuplėšiamas; kiekviename lape vieno
je pusėje piešinys su miesto vaizdu, kalen- 
dariumu ir svarbesnėmiš bolševikinėmis 
datomis, o antroje miesto aprašymas. Tira
žas 15.000 egz. Spausta Kaune.

Lietuvos TSR Katalikų Kalendorius. 
Kauno Arkivyskupijos leidinys, autorius 
can. Dr. J. Stankevičius, Kauno Arkivys
kupijos, Kaišiadorių ir Vilkaviškio Vysku
pijų Valdytojas. Kalendorius knygos pavi
dalo (118 psl.). Pažymėta metai, mėnuo, 
dienos, liturginė spalva ir šventės klasė, 
šventės, mišios, brevijorius, šventųjų ir tau 
tiniai vardai, liturginės pastabos, laikas ir 
mėnulio atmainos. 117 psl. dar Klaipėdos 
katalikų parapijos bažnytinio komiteto pra 
nešimas ar statomosios bažnyčios modelio 
fotografija.

SEKMADIENIO
I. '• ' ”T—s—r / /.*==

Didžioji Savaitė

EVANGELIKŲ GIESMYNAS

Praeitų metų data dabar pasirodė Vokie 
tijoje spausdintas ir Lietuvių Evangelikų 
Liuteronų Bažnyčios Vyriausiosios Tary
bos Tremtyje išleistas Evangeliku Giesmy
nas su maldomis. Giesmynas stambus: 784 
puslapiai, dailiai išleistas ir įrištas.

Kaip leidėjai prakalboje sako, Lietuvos 
Evang. Liuteronų Konsistorija ir Evange
likų Reformatų Kolegija 1942 m. Kaune 
buvo išleidusi bendrą evangelikų giesmyną 
su 388 giesmėmis (šiame yra 426 giesmės)' 
Tremtyje buvo išleistas vienas. Dabar kar
tojamas anas Lietuvoje išleistas, bet papil
dytas giesmėms, kurios ten nebuvo pateku 
sios. /

Giesmyne dar duodama maldų, evange
likų liuteronų ir evangelikų reformatų pa
maldų tvarka, laidojimo tvarka, skubus 
krikštas ir šv. Rašto skaitymo rodyklė.

Giesmynui išleisti suteikė paramos Pa
saulio Liuteronų Sąjunga.

Atsiųstą paminėti
Aidai, 1958 m. Nr. 1. Šiame numeryje: 

Pasaulio Liet. Bendruomenės Seimas (prel. 
J. Balkunas), Emigrantas ir Vaiduoklis (L. 
Žitkevičiaus eilėraščiai), Balys Sruoga (J. 
Blekaitis), Kraitinis suolas (N. Mazalai- 
tė). Neša mane žemė (V. Bogutaitės eilėr.), 
Apžvalga Lietuvos žemės ūkio (J. Matu- 
sas), Prįgimta ir išmokta kalba (Vydūnas) 
ir visa eilė apžvalginių straipsnių.

LONDONISKE KNYGŲ
Mėgstame didžiuotis, kad esame plunks

nos, rašto prikelta tauta. O, tur būt, nesu- 
klysime sakydami, kad didžiąją daugumą 
mūsų ir dabar svetur gyvus palaiko kaip 
tik tas lietuviškasis raštas, kuris, pats ei
damas netvirtom vienadienio viščiuko ko
jom, dar tebedaro tylius ir nematomus ste
buklus. Dėl to šilima užlieja širdį,, poetiš
kai šnekant, kai iškyla proga bent saujelę 
savo rašto kultūros turtų viešumoje paro
dyti saviesiems ir svetimiesiems, įsirikiuoti 
kartu į kitų tautų laimėjimų derlių. Toks 
pasirodymas brangus, nes kiti pamato, ki 
mes turime, kuo esame juos pasiviję ar, iš 
imtinais atvejais, net žingsniu pralenkę. O 
kur matom, kad mūsų eama atsilikta, to
kiom valandom kalies sau į galvų: o kodėl 
čia mums nepaieškoti būdų padaryti tai?

Su savo tremtiniškaisiais lietuviškosios 
knygos turtais D. Britanijoje, Londone va, 
pasirodėme. Surinkome savų atsargų, čar, 
ačiū, kai kurios leidyklos nepašykštėjo at
siųsti savų leidinių, dar kai kurios mūsiš
kės garbingos institucijos ištiesė talkos ran 
ką, ir štai lietuviai greta su kitomis trem
tyje gyvenančiomis tautybėmis dalyvauja 
dabar PEN klubo suruoštoje tremtyje iš
leistų knygų parodoje.

Lietuvių Enciklopedija, kurios metrikines 
žinias būtinai užsirašo sau kiekvienas ties 
stendais sustojęs žurnalistas. Toji enciklo
pedija — kažkokia ypatinga išimtis viso
je parodoje. Apie ją kalbama visų. Ir kai 
T. Zavalani skubėjo eiti supažindinti su 
paroda BBC klausytojų, jis būtinai norėjo 
gauti platesnių žinių apie šį milžinišką 
darbą.

Iš kur. jis...
Man Peteris Aigars, PEN Klubo tremti

nių sekcijos pirmininkas pasakojo kai ku
riems britams ištrūkstantį klausimą: iš kur 
jūs visa tai gavote? Kas tiek knygų para
šė? Ar tai įmanoma, kad daugumas tų kny
gų būtų parašyta tremtyje?

Kai stovi ties savu stendu ir žinai, jog 
čia ne visos mūsų knygos — pats pradedi 
stebėtis. Kiek dar jų yra, vis gražių ir rim
tų, gerų ir reikalingų, ankstėliau išleistų ir 
šviežiai pasirodžiusių!
atoslūgio jausmas: veltui nepraėjo tremties 
metai. Jie davė savo derlių. Tegu, ne vis
kas šimtaprocentiškai atlikta, kaip-mes no
rėjome ar norėtume, bet, idritvaimedelis, 
darbo daug į tas knygas įdėta! Tai indėlis 
į mūsų tautos kultūrinį lobyną, kurį sun
ku bus, visą išėsti (nebent trinktelėtu, ato
minių bombų salvė...).Visų akys krypsta i enciklopediją

keistai „suponėjęs“ baltarankis, antrasis — 
originaliai „sumeistrėjęs“ stambus ūkinin
kaitis. Taip, juodu abu, tarsi burtininko 
rankos judinami manekenai, atsitrenkia 
tai į Scilę — lengvą miestietę Liną, tai į 
Charibdę — ūkininkaitę Samanę, tačiau 
nė vienas nežino, kurią iš tikrųjų myli ir 
kurią norėtų vesti. Pirmąjį varžo karti pra 
eities patirtis — nusivylimas, antrąjį — 
karjerizmas. Atrodo, jog jie abu viena mąs 
to ir pergyvena, o kita — daro ir vykdo.

Toli gražu nuo pagrindinio veikėjo jud
rus ir'kartotekomis apsikrovęs vikaras Ja- 
gaudas, nors kūrinio pradžioje vardan in
trigos aukojamas geras jo vardas, o vėliau 
— ir platesnė visuomeninė veikla. Šis žmo 
gus dabar permatomas: kai skaitytojas ga
lutinai jį pažįsta, visuomet žino, ką jis gal 
voja ir ką mano veikti.

Ir „dvaro juokdarys“, plepus gandonešis 
Linkus tik penktasis vežimo ratas, kaip ir 
Samanės giminaitis gimnazistas Algis. Juo
du abu veikla — vienas gandus skleidžia,

bruožas — smaguriavimas. Kiekviena pro
ga naudojasi ne tik jau pažįstama Lina, 
bet ir buhalteris Julius, ir net toks „mote
rimis nusivylėlis“ Viktoras. Tiesa, tai gyve 
nimiška. gal ir kasdieniška, tačiau, kai į jv 
eiles įrikiuojami pareigūnai policininkai, 
vaizdas sutirštėja.

Mano kiek ištęsta romano veikėjų cha
rakteristika — anaiptol ne paties kūrinio 
kritika. Recenzentas nėra kaltas, jei cha
rakteristikos medžiagą patiekia pats auto
rius, gal turėdamas ir kitų tikslų, skaityto
jui netuoj pagaunamų.

Tiesa, kūrinio intriga pririša skaitytoją 
prie atverstos knygos, tačiau, atrodo, kad 
tik dėl tos intrigos atskiri veikėjai nustoja 
jiems būtino individualumo, sau žmogaus 
savybių. Nebūtinai nepramatyti veikėjų 
triukai turi stumti ir kelti intriga, nes nuo 
lat painiojamos situacijos pradeda kelti 
įtarimą, kad tai sąmoningai daroma, no
rint pavergti skaitytojo dėmesį, bet ne gy
venimišką tiesą pavaizduoti.

Parodoje mūsų knygų nedaug — tik šim 
tinė. Truputį permažos tos dvi gen. Sikors
kio instituto salės didžiuliam pavergtųjų 
tautų internacionalui! Lietuviai buvo nusi
gabenę pustrečio šimto rinktinių da ykų, 
bet ir ta šimtinė, kaip dabar atrodo, leidžia 
si pralenkiama nebent tik lenkų steid’ii; 
pagal tautos didumą žymiai didesniam ir 
dėl to gausesniam ir įvairesniam. O su bro 
liais latviais ir bičiuliais estais lygiuo c- 
mės, rodos, lygiomis. Tiesa, estai turi pa
sidėję porą prabanginių dalykų, kur?.; vie
nas — tai garsioji Kalevala, kurios ve. f- 
mą ir mes kadaise namie buvome išsileido. 
Latviai pasidėję ant stalo 12 tomų gražiai 
išleistą savo dainų rinkinį. Be to, ir via ii 
ir kiti daugiau turi į anglų kalbą verstų 
dalykų (o mes dėl susidėjusių nepalankių 
aplinkybių negalėjome parodyti net 
„Anykščių šilelio“ vertimo), z :.e. vertimai 
dabar ir persekioja diena iš dienos: esame 
apsileidę, apkiautę... Tik pro tas rūškanas 
mintis ateina ir spindulėlis — tai mūsiškė

Paskutiniąją gavėnios savaitę ypatingo
mis liturginėmis apeigomis minima mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kristaus kančia ir mir
tis ant kryžiaus. Kristaus kančios istorija 
supurto žmogų: nuodėmė — koks yra dide 
lis Dievo įžeidimas, jei tokios baisios atsi
teisimo kančios pareikalavo iš savo Sū
naus! Pasirodo suniekinta Tiesa, kuri ta
čiau, perėjus kančios kelią, išgėrusi kan
čios taurę iki dugno, galingu triumfu nu
švis Velykų rytmetį, triumfu, kurio nė pra 
garo vartai niekada nebenugalės!

Kiek žmonių istorijos bėgyje bandė Kris 
tų sukritikuoti, bet su gėda pasitraukdavo, 
kaip ir anie pirmieji fariziejai, kurie kal
boj norėdavo sugauti Kristų, su gėda visa
da pasitraukdavo. Tada prieš Kristaus idė
ja, prieš Jį patį panaudoja smurtą, išdavi
mą, fizinę jėgą. Išrinktosios tautos val
džios atstovai neina į Piloto rumus, kad 
ten pagonio rūmuose nesusiteptų, tačiau 
išdrįsta reikalauti Jėzaus mirties, nors ži
no, kad jis nekaltas ir negali įrodyti jame 
nuodėmės. Vyriausias kunigas pakyla ir 
smerkia Kristų prikalti ant kryžiaus, nes 
„geriau, kad vienas žmogus mirtų už visą 
tautą“. Kas gi bus. tas, kuris, saugoda
mas savo tauta, reikalavo Išganytojo mir
ties? Verčia mirti Kristų, kad Jis nedrums 
tų jų patogaus gyvenimo, kad toliau galė
tų krauti žmonėms naštas, kurių panešti 
jie nebegalėjo. Pats Pilotas — Romos val
džios atstovas, nusiplovęs rankas, suranda 
sau naudingą išeitį — sukurstytai miniai 
duoda pasirinkti galvažudį Barabą, ar Kris 
tų. Ir visada taip bus pasaulyje: kada nu
plautos rankos, bet nenuplauta sąžinė, ieš
koma išeities tarp melo ir tiesos. Tik nau
da tada viską nusprendžia!

Ant Kalvarijos viršukalnės šviečia Kris
taus kryžius ir mena kiekvienam žmogui, 
kad iis turi nemirštamą sielą, kad jis yra 
dieviškos kilmės, kad yra Dievo nuosavy
bė, nes Kristus visus atpirko iš nuodėmės 
ir piktosios dvasios vergijos. Didžiojo Penk 
tadianio paslaptis atidarė naują epochą, ku 
ri veda į Velykų pergalę. Mūsų Viešpats 
Jėzus Kristus, būdamas Dievas, nesisavino 
sau dievystės neteisingu būdu; bet jis nu
sižemino, pridengdamas savo dieviškąją 
nrigimtį, pasidaręs klusnus iki mirčiai, mir 
čiai gi kryžiaus. „Todėl ir Dievas išaukšti
no jį ir dovanojo jam vardą, viršesnį už vi 
sus vardus, kad Jėzaus vardu priklauptų 
visoks kelias danguje, žemėje ir po žeme!“

P. Dauknys, MIC

Rekolekcijos

DERBY — šį šeštadienį — kovo 29 d., 7 v. 
vak., Seselių koplyčioje, Bridge Gate, ir 
Verbų sekmadienį — 11 vai.

Pamaldos

PRESTON — Pirmąją Velykų dieną (ba
landžio 6 d), St. Ignatius bažnyčioje 
(Meadow St.) — 12.15 vai.

BOLTON — Antrąją Velykų dieną (bal. 7) 
St. Patricks bažnyčioje — 10.30 vai.

ŠVENTE
tūros ir kultūros. Tai vis buvę tremtiniai. 
Ksenofonas ir Ovidijus, Tukididas ir Se
neka, Gonzaga ir Demostenas, Defoe ir 
Chateaubriandas, Baironas ir Anakreonas, 
Dantė ir Volteris, Sheley ir Victor Hugo, 
Comenius ir Heine, Unamuno ir Blasco Iba 
nez, Ortega ir Thomas Mann, Mickevičius 
ir Gorkis, Ign. Silore ir Stefan Zweig... Tai 
bent patys žinomiausi vardai, ir jų ne visų 
net knygos išdėstytos. Bet tie vardai kaž
kaip stiprina: daug kas ištvėrė, tai ištver
sime ir mes.

Prof. Mattews talka
Paroda kartu vėl duoda progos suartėti 

su tais kitų tautų žmonėmis, kurie domisi 
mūsų kultūra ar net talkininkauja mums. 
Toks štai yra prof. Dr. W.K. Mattews. Jis 
ne tik nuoširdžiai domisi Pabaltijo tautų • 
kultūra ir ypač knyga, bet kartu yra talki
ninkas tų tautų kultūros nuotrupoms per- 

Tuo tarpu ateina kelti į angliškąjį pasaulį. Estai.turi jo vers 
tų savo poezijos knygų. Jo versta latvių 
poezijos antologija, gerai papildyta, dabar 
pasirodė jau antrąja laida. Prof. Mattews 
talkininkauja ir lietuviams: nemaža jau 
yra voit;s į anglų kalbą jų poezijos. O šiuo 
kart profesorius pats galvoja jau, kad rei
kėtų dar šiek tiek darbo, ir bus lietuvių po 
ezijos antologija angliškai!

Mūsų kaimynai ir likimo broliai
Su mumis toje pat salėje yra estai (su 

jais beveik alkūnėmis susiduriame, ir su 
jų stendo vadovu rašytoju Gert Helbemae 
ne kartą tenka ieškoti bendros kalbos dėl 
bendrų veiksmų). Kitame kampe vengriš
kasis stendas, prieš estiškąjį pasieniu lat
viškasis, o kitam gale išsitiesęs lenkiškasis, 
pats gausiausias ir didžiausias.

Antrojoj salėj dominuoja ukrainiečiai. 
Jie neturi didesnės išviršinės prabangos. 
Vis solidūs turiningi tomai, vis tautinio rei 
kalo iššaukti dalykai ir kartoniniais aplan
kais kūryba, skirta turiniui, o ne išviršinei 
knygos formai...

Albanai, čekai, rumunai, o tarp jų prisi
glaudęs vienišas ispanas su daugeliu savo 
knygų — tai Salvador de Madai iaga.

, Rusai susimetė prieangin.
Prieangyje dar vienas stendas. Tai kny

gos tų rašytojų, kurių vardai mums dau
giau ar mažiau žinomi iš pasaulio litera-

šeštadieninis susibūrimas
Kovo 22,d., šeštadienį, nepaisant itin šal

tų vėjų, vakare knygų parodą aplankė J.E. 
Min. B.K. Balutis, Pasiuntinybės Patarėjas 
V. Balickas, DBLS Pirmininkas M. Bajo- 
rinas su didžiąja dauguma valdybos, poli
tinio klubo pirm. P.B. Varkala, „Dainavos“ 
pirm. J. Kalibatienė, I. ir F- Neveravičiai 
ir dar eilė tautiečių, kurie drauge su kita
taučiais išklausė anglišką paskaitėlę-refe- 
ratą apie lietuvių tremties literatūros viltis 
ir pavojus. Paskaitėlė paruošta Barėno, 
versta anglu kalbon mūsų bičiulio J.E. Ha- 
rrisono, o dailiai paskaitė M. Varkalienė.

P. Daugelis

Atsiųsta paminėti
Darbininkų Balsas, 1958 m. Nr. 3 (21). 

Turinys: Savuoju keliu (vedamasis). So
vietinio atolydžio paraštėje, Profesinės li
gos (K. Valterio), Kai Lietuva budb (K. 
Barėno), Demokratija ir komunizmas (J. 
Gutausko) ir kt.
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LONDONAS
Pamaldos Didž. Savaitę

Londono Lietuvių Šv. Kazimiero bažny
čioje Didžiąją Savaitę pamaldos bus šito
kia tvarka: Did.Ketvirtadienį — Švenč. Sa 
kramento įsteigimo paminėjimui — viene- 
rios Šv. Mišios 8 vai. vak. Did. Penktadie
nį — Kristaus kančios ir mirties dieną — 
pamaldų pradžia 3 vai. p.p. Didįjį šešta
dienį — ugnies ir vandens šventinimas ir 
visų kitų vigilijos pamaldų pradžia 8 vai. 
vak.

PARAPIJOS VELYKINIS VAKARAS
1958 m. balandžio 6 d., 7 vai. vakaro, ren 

girnas Parapijos Velykinis vakaras. Jis bus 
Parapijos salėje, 345A. Victoria Park Rd.. 
E.9.

BROWNEJONES KAINORAŠTIS
Su šios savaitės „Europos Lietuvio“ nu

meriu skaitytojams siunčiamas siuntinių 
firmos Brownejones kainoraštis.

Skaitytojai prašomi laikyti tai apmoka
mu skelbimu.

BOLTON
Retėja skyriaus gretos

Kovo 19 d. į JAV išvyko ilgametis DBLS 
Boltono Skyriaus sekretorius B. Kniuipys. 
Kovo 15 d. St. George Hotel buvo surengta 
išleistuvių arbatėlė, į kurią susirinko kele
tas skyr. narių ir išvažiuojančiojo pažįsta
mų anglų ir estų. Skyriaus pirm. J. Banys 
po keletos atsisveikinimo žodžių išvykstan
čiam įteikė skyr. draugų nupirktą atmini
mui kuklią dovanėlę — portcigarą su žieb
tuvėliu.

B. Kniuipys daug yra pasidarbavęs sky-. 
riui. Jo išvykimas Boltono skyriui bus di
delė spraga. Buvęs

NOTTINGHAMAS
Gražios išvažiuojančiųjų išleistuvės

Moterų Draugija kovo 16 d. išvažiuo
jančiai narei M. Bernotienei Klumbių bute 
surengė vaišes, į kurias atsilankė 15 narių.

Mot. Dr. vardu išvažiuojančiai narei pir
mininkė B. Kiburienė prisiminimui įteikė 
albumą ir palinkėjo gražaus gyvenimo Ka
nadoje. .. ' -

Kovo 22 d. DBLS Nottinghamo Skyr. ir 
Tautinių šokių grupė broliams Pov. ir Ad. 
Marciuškoms ir Bernoto šeimai „Romu
vos“ klube taip pat surengė išleistuves, į 
kurias atsilankė išvažiuojančių draugai ir 
artimieji, iš viso apie 70 asmenų. Skyriaus 
pirm. K. Bivainis palinkėjo br. Ma.rciuš- 
koms Amerikoje ir Bernotų šeimai Kanado 
je gražaus gyvenimo ir nepaskęsti svetimo
je aplinkoje. Taut. Šok. grupės vardu kal
bėjo Br. Čiudiškis. Taip pat tarė žodį inž. 
V. Fidleris ir K. Deveikis. Išvažiuojantieji 
visiems dėkojo už gražias vaišes.

Prieš kurį laiį^ą. į Chicagą, pas tėvus iš
važiavo Br. Kuzas. R.

Margučių vakarėlis
Velykų švenčių metu Liet. Taut. Sąjū

džio Klubas, Napoleon Inn, St. Ann's Well 
Rd., veiks tik vakarais.

Antrąją Velykų dieną, 6 vai. vakaro mi
nėtam klube rengiamas Margučių Vaka
rėlis. Bus vaidinimas, įkalbėtas juostelėse. 
Skiriama premija už atneštą originaliausią 
liet, margutį, o taip pat už stipriausią, ku
rį kiekvienas galės įsigyti vietoj. Gros liet, 
plokštelių muzika. Bus skanių užkandžių.

Mielus tautiečius kviečiame atsilankyti
Liet. Taut. Sąjūdžio Skyr. Valdyba

ROCHDALE
ROCHDALIEČIŲ DEŠIMTMEČIO 

ŠVENTĖ
Kovo 1.T d. DBLS Rochdalės Skyrius at

šventė savo Skyriaus dešimtmetį. Autobu
sais ir nuosavomis mašinomis visi suvažia
vo į Manchesterio lietuvių klubą. O ten 
jau laukė didžiuliai stalai, ponių Banaitie
nės, Sasnauskienės ir jų talkininkių meniš 
kai išpuošti. Visų nuotaika šventiška. Už 
garbės stalo kviečiami S-gos pirm. Bajori- 
nas, skyr. įkūrimo „tėvai“ kun. kap. Kuz- 
mickis, D. Damauskas, Manchesterio skyr. 
pirm. Jaloveckas, Klubo pirm. Kuzmickas, 
londoniškiai svečiai ir eilė rochdaliečiams 
mielų žmonių. Skyr; pirm. D. Banaitis pa
darė ilgesnį skyr. veiklos pranešimą, iš ku 
rio paaiškėjo, kad sugebėta iki pat šios die 
nos išlaikyti kone visus tautiečius po sky
riaus vėliava, kad visais svarbiais lietu
viams momentais skyrius buvo pareigin
gas, dosnus ir vieningas, kad daug rochda 
liečiu dalyvauja manchesteriškių kultūri
nėje veikloje, o atskiri rochdaliečiai yra pa 
sireiškę už vietos ribų. (Tamašauskaitė va
dovavo Manchesterio tautinių šokių gru
pei, sport. Aleknavičius gynė Manchesterio 
Kovo spalvas, mokyt. Damauskas įkūrė 
Manchesterio lietuvių sekmadieninę mo
kyklą, Sodybos lietuviškas kryžius yra pa
darytas pagal dabar Rochdalėje gyvenan
čio inž. Daugino projektą ir 1.1.).

Pirmininko nuomone, rochdaliečiai pri
valėtų daugiau skaityti liet, spaudos, lan
kyti gausiau susirinkimus, daugiau domė
tis lietuviu visuomeniniu gyvenimu

Svečiai kalbų metu sveikino, rochdalie- 
čių sugebėjimą būti vieningais ir džiaugėsi 
šio šventinio pobūvio pasisekimu. Visiems 
patiko dešimtmečio didžiulio torto ceremo 
nijos. Žvakutes uždegė „tėvai“ įkūrėjai, 
jas užgesinti pakviestas pirm. Bajorinas, 
kuris vienas, kad ir kaip stengėsi, neužpū
tė, teko jėgą naudoti. Nariai įsitikinę, kad 
ta žvakutė reiškė rochdaliečių paskutinių 
metų energingą veikimą.

Supiaustoma ir išdalinama vėl su tradi
cijomis ir viskas nufotografuojama.

Nė vienas šventės dalyvis netikėjo, kad 
tos penkios valandos skanių vaišių, bendrų 
dainų, šokių, visokių loterijų ir „iš pat šir
dies" pasikalbėjimų taip greit prabėgs. 
Taip laikas sakė namo, bet visi jie išvyko 
su šypsena, nes gal pirmą sykį jie pajuto, 
kad apie skyrių sukasi tokia graži brolių 
sesių šeima, kad daug lengviau tremtį 
kęsti savųjų tarpe.

Skyr. V-ba, ypač jos pirm. p. Banaitis, 
. P. Gugas verti nuoširdžios pagarbos už įdė 

ta. didelį darbą savųjų gerovei. Vertos pa
gyrimo ir visos tos darbščios rankos bei 
Širdys, kurios suruošė tokį originalų, iš
taiginga ir puikiai organizuotą dešimtme- 
cio minėjimą —• pobūvj.

DoDis

LEIGH
Padėka

DBLS Leigh Skyriaus Valdyba nuošir
džiai dėkoja prisidėjusiems prie skyriaus 
dešimtmečio minėjimo: p. M. Bajorinui už 
paskaitas lietuvių ir anglų kalbomis, Brad 
fordo „Atžalyno“ Vadovui, choro Vadovui, 
tautinių šokių grupės Vadovei ir visiems 
dainininkams bei šokėjams, Ponioms Nor
kienei, Ūsienei ir Degutienėms už paruoši
mą vakarienės Bradfordo „Atžalynui“, ir 
visiems kitiems, vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjusiems prie skyriaus dešimtmečio 
programos paruošimo,

DBLS Leigh Skyriaus dešimtmečio minė 
jime loterijoje laimėję neatsišaukė: Nr. 30, 
Nr. 41 ir Nr. 207. Kas turėtų pažymėtus 
Nr.Nr., iki balandžio 15 d. prašome kreip
tis šiuo adresu: 5, Oak St., Leigh, Lancs. 
Aukos

DBLS Leigh Skyriaus Valdyba iš ruošto 
dešimtmečio minėjimo pelno aukoja: spaus 
tuvei ratukams įsigyti 2 sv. ir Vasario 1S 
Gimnazijai paremti 3 sv.

Skyriaus Valdyba

NORTHAMPTONAS
Susirinkimas

DBLS Northamptono skyriaus Valdyba 
kovo 30 d., 3 vai. po pietų, Airių klube — 
Kingsthorpe Rd., kviečia skyriaus narius į 
visuotinį skyriaus narių susirinkimą. Da
lyvavimas būtinas.

Kviečiame ir nenariųs.
Skyriaus Valdyba

VOKIETIJA
Ratzeburg

Vasario mėn. baigė gimnaziją ir įsigijo 
brandos atestatą Bernardas šikšnius. Lai
mingąjį tautietį pagerbė ir pasveikino ne 
tik savieji, bet ir vietos žymesnieji asme
nys. B. šikšnius balandžio mėn. išvyksta 
vieneriems metams į kariuomenę savano
riu, o vėliau ketina studijuoti autoinžine- 
riją............... - - . ■ _ . ■■
Hammeln

Čia prie anglų kariuomenės dalinių yra 
ir svetimtaučių sargybų kuopa, kurioje vy
rauja lenkai ,ir ukrainiečiai'.; Lietuvių tik 
11 vyrų. Kovo m. anglų daliniai išsikelia, 
o svetimtaučiai paleidžiami. Mūsų vyrai no 
retų pereiti į darbo kuopas prie amerikie
čių dalinių, o paviehiai mėgins persikelti į 
Hamburgą.
Krcefeld

Miesto ligoninėje guli sunkiai sužeistas 
Vytas Triponas. Važiuodamas motociklu 
susidūrė su mašina ir sulaužė ranką ir 
šonkaulius.
S. Lebenstedt

Rimčiau susirgę gydosi sanatorijose: A. 
ir J. Ginčai, I. Seiksaitė, Petraitytė, Ba
landis, A. Nomeika.
Hannover

1958.III.1. vietos lietuviai palaidojo savo 
buvusį Balfo .Šalpos Komisijos Pirm. —a.a. 
Juozą Vyšniauską.
Moeln

Šioje sanatorijoje ieško poilsio ir svei
katos L. Funkienė.
Hamburg

Likviduojamos tremtinių stovyklos. Gy
ventojai bus išsklaidyti po visas miesto da
lis ir apgyvendinti privačiuose butuose.

Hamburge gyvena dar apie 160 lietuvių. 
102 dar nėra priėmę vokiečių pilietybės, o 
54 dar tebegyvena stovyklose.

Daugumas gyvena pakenčiamai, nes turi 
neblogus darbus. Nestinga senelių, tbę. ir 
chroniškų ligonių, kurių materialinė padė
tis tikrai sunki. Balfo šalpa lengvina jų 
vargą.

Medicinos mokslus’ eina. gyd. Arnoldas 
Grūšnys ir Alfonsas Grinkus. Šoferių kur
sus lanko Jonas Valaitis ir Mikas Lipšnys., 
Laivo virtuvėje mokosi virėju Vilius Janke 
vičius. Gimnaziją lanko: A. Lingė, J. Kli- 
maitis, K. Ponelytė, E. Gregeris, K. ,šikš- 
niūtė, B. Laudė, K. Liaųdaitė.
Luebėck

Paminėjo Vasario 16. Paskaitą skaitė 
pik. V. Sutkus. Meninę dalį paruošė Erna 
Šmitaitė su savo vargo mokyklos moki
niais. Visi vietos lietuviai sužavėti minėji
mo programa. Vėliau buvo bendras pobū-. 
vis.
Šiaurės Vokietija

Šiemet daugelis berniukų rengiasi vykti 
mokytis pas Lietuvius Tėvus Saleziečius 
Italijoje. Dauguma jų nori gerai išmokti 
lietuviškai ir katalikiškai išsiauklėti.

Š. Vokietijos nervų klinikose yra: P. Bą- 
zys, J: Nevadnicėnas, A. Oselavičius, St. 
Spogys, J. Rizauskas, T. Dubauskaitė, M. 
Lingertaitięnė.
Seedorf .

Tremtinių stovykla panaikinta. Toje vie
toje statomos kareivinės. Penkios lietuvių 
šeimos — Brinkio, Neimanų, Francinės, 
Pričkaitienės, Juozaitytės. Mikšo dar pasi
liko gyventi, iki bus jiems pastatyti nauji 
butai Zevene ar kuriame kitame Žem. Sak
sonijos mieste.
Pinneberg

Stovykla naikinama. Tremtiniai keliasi 
į naujas gražias patalpas, kur gyvenimas 
patogesnis, bet užtai žymiai brangesnis.- 
Jau persikėlė: M. Berentienė, Karoblienė, 
Funkienė, Banevičienė, Spilgauskienė. 
Neustadt-Holst.

Vietos lietuviai paminėjo Šv. Kazimiero 
šventę’pamaldomis ir vėliau jaukiu pobū
viu, kuriame dalyvavo ir prieš,.pusę metų 
iš Sibiro atvykę marijampoliečiai Hempe- 
liai.

Padėka ’
Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo. 

40-ties metų sukakties minėjimo LS dali
niuose rengėjai nuoširdžiai dėkoja kun. 
Dr. R. Vatter už turiningą pamokslą pa
maldų metu, prof. Dr. J. Eretui už puikią 
ir įspūdingą paskaitą, p-ėms Eretaitėms už 
minėjimo praturtinimą klasikine muzika, 
p. M. Budriunui ir jo vedamam Memminge 
no lietuvių chorui „Darnai“ už meniškai 
padainuotas dainas, Vasario 16-sios gimna 
zijai už tautinius šokius, p. J. Černiauskui 
už skoningą salės dekoravimą. šventės 
rengimo komisija taip pat Iabai_ dėkoja 
2040 LS ir 8593 LS kuopom už rūpinimąsi 
choru, 110-tam Labor Supervision Centrui 
už transporto priemones chorui ir tautinių 
šokių grupei parvežti ir tain nat visiems, 
kurie kokiu nors būdu prisidėjo prie mi
nėjimo parengimo, sklandaus jo pravedimo 
ir svečių priėmimo.

Rengėjai

Kovo 9 d. Muencheno Skautai ir Ateiti
ninkai bendrai suruošė Šv. Kazimiero 500 
m. gimimo sukakties iškilmingą minėjimą 
Muenchene. Minėjimą atidarė kun. Dr. J. 
Aviža, Vokietijos Ateitininkų Sendraugių 
pirmininkas ir Skautų kapelionas Muen
chene, primindamas svarbiausias Šv. Ka
zimiero datas, gimime — 1458 m. spalio 3 
d. ir mirties — 1484 m. kovo 4 d., ir pa
brėždamas Šv. Kazimiero iškilimą povytau 
tiniais laikais, kai plati Lietuvos valstybė 
jau gniužo.

Svarbiausioji minėjimo dalis — prof. Dr. 
A. Maceinos paskaita — šv. Kazimiero kul 
to prasmė. Mūsų žymusis filosofas paskai
toje iškėlė svarbiausiąsias Šv. Kazimiero 
savybes, dėl kurių jis susilaukė tokio ne
paprasto lietuvių tautos dėmesio. Kiekvie
nas šventasis turi įtakos laikui, tačiau ir 
laikas daro įtakos šventajam. Šv. Kazimie
ras ir esąs vienas iš žymiausių laiko žy
mės šventųjų. Lietuviu, tauta pažiūrėjo į 
Šv. Kazimierą kaip į to laiko svarbiausiąją 
įžymybę. O ta svarbiausioji Šv. Kazimiero 
žymė — jo kova prieš rytų rusišką orto
doksiją už vakarietišką — katalikišką 
krikščionybę. Anuomet Rytai ir Vakarai 
manė, kad tie, kurie užims Vilnių ir Lietu
vą, tai žygiuos ir toliau. Šv. Kazimieras 
taip pat suprato šią Vilniaus reikšmę, todėl 
jis anuomet ir persikėlė iš Krokuvos į Vil
nių, atnešdamas čia vakarietišką krikščio
nybę. Tai jį ir padarė simboliu. Šv. Kazi
miero svarbiausias žingsnis buvo sulaiky
ti rusiškos pravoslavijos veržimąsi į Lie
tuvą.- Lietuviai juto savo stiprybę per šv. 
Kazimierą, kaip užtvarą prieš pravoslavi- 
ją. Šv. Kazimieras pasireiškė kaip Mask
vos planų trukdytojas, tačiau kaip kovos 
su Maskva simboliu jis iškilo tik po mir
ties. Lietuviai, garbindami Šv. Kazimierą, 
sėmėsi jėgos kovai prieš Maskvą. Už tai ru 
sai nedavė Šv. Kazimierui ramybės nė po 
jo mirties: jį „ekskomunikavo“, kovojo 
prieš jo kultą, uždraudė jo giesmę, nedavė 
ramybės nė jo palaikams. Šv. Kazimieras 
buvo persekiojamas kaip antipravoslavinis 
ir antirusinis simbolis, kėlęs lietuvių dva
sią. Ir šiandieninis lietuvių spyrimasis 
Maskvai yra Vakarų spyrimasis Rytams. 
Tai kova tarp dviejų gyvenimo formų. Mū 
sų kova yra Romos kov# su Maskva, o šv. 
Kazimieras yra šios kovos simbolis ir šian
dien. šiandien ši kova yra pasiekusi savo 
aukščiausiąją viršūnę, todėl ir Šv. Kazimie 
ro kultas šiandien yra bene aukščiausiai 
iškilęs. Iki šiol toje kovoje nepavargome. 
Jei Šv. Kazimierą garbinsime ir ateityje, 
bus laidas, kad šioje kovoje nepavargsime 

, ir ateityje.
Tolimesnėje minėjimo programoje buvo 

suvaidintas A. Grinienės sukurtas penkių 
paveikslų scenos vaizdelis „Šventasis ka
ralaitis“, kurį atliko A. Laukaitis, S. Lau
kaitienė, J. Jakštytė, S. Pauliukevičienė, L. 
Ruseckienė, P, česūnas, H. Meijeris, V. Ru 
seckas.

Uždaromąjį žodį tarė Muencheno Skautų 
-Skaučių draugininke A. Rugieniutė, drau
ge įteikdama gėlių puokštę paskaitininkui 
prof. A. Maceinai ir dovanėlę vaidinimo 
režisoriui. Minėjimas baigtas visiems daly
viams sugiedojus giesmę „Marija, Marija“.

ELI

ITALIJA
SALEZIEČIŲ INSTITUTAS
Jaunimo Stovyklos reikalu

Nors vasaros atostogos dar gana toli, bet 
gi, ypač organizaciniais ir finansiniais su
metimais, jau pats laikas pranešti gerb. 
Kunigams, lietuviams Tėvams, Bendruome 
nių Pirmininkams ir apskritai lietuviško 
jaunimo bičiuliams, kad ir šiemet yra ruo
šiama

VASAROS STQVYKLA 
9-14 metų lietuviams berniukams Italijos 
Alpėse.

Šiuo reikalu kelios informacijos:
1. Priėmimo sąlygos:

Kadangi Įstaiga neturi jokių nuosavų pa 
jamų šaltinių, kandidatai nors kelionę į 
abu galu turės užsimokėti patys, iš anksto 
pasirūpindami kelionpinigių. Esant dides
niam vykstančiųjų skaičiui, bus galima 
gauti ypatingų papiginimų.
2. Pragyvenimas:

Išlaikymo klausimu stovykloje reikės iš 
anksto tartis su Įstaigos Vadovybe.
3. Stovyklavimo laikas:

Stovyklos atidarymas numatytas rugpiū- 
čio mėn. pradžioj. Stovyklavimas tęsis apie 
tris savaites.
4. Jaunimo pelegrinažas į Liurdą:

Kadangi kai kurių kraštų kandidatams 
Liurdas yra beveik pakeliui į Italiją, mano 
ma. kad būtų labai pravartu neprasilenkti 
su lietuviškojo jaunimo pelegrinažu į di
džiąją Marijos šventovę Jos apsireiškimo 
šimtmečio proga. Užtat pirmojo susitikimo 
vieta nevienam galėtų būti Liurdas. Užve- 
dusieji susirašinėjimą savo laiku bus pain
formuoti visomis kitomis vasaros stovyklos 
smulkmenomis.

Pageidautina, kad suintersuotieji už
vestų susirašinėjimą kaip greičiau. jog 
nats stovyklos organizavimas neturėtų nu
kentėti.

Visais reikalais kreiptis šiuo adresu:
Istitut’o Salesiano Lituano, Castelnuovo 

Don Bosco (Asti) — Italia.
Kun. Juozas Zeliaiiskas 

Įstaigos Direktorius

PRANCŪZIJA
NAUJAS ATSTOVAS

Nuo balandžio 1 d. p. A.V. švirmickas 
pasitraukia iš atstovo pareigų.

Nuo tos dienos „Europos Lietuvio“ ir Ni
dos Knygų Klubo atstovu Prancūzijoje yra 
Kun. J. Petrošius, 26, Rue de Navarin, Pa
ris 9 e.

Visais E.L. ir N.K.K. reikalais skaityto
jai Prancūzijoje yra prašomi kreiptis į nau 
ją mūsų atstovą, o taip pat užsakymus ir 
pinigus siųsti kun. J. Petrošiaus vardu.

Ta proga primename, kad metinė E.L. 
prenumrata Prancūzijoje yra 2000 frankų. 
Viena Nidos Knygų Klubo knyga nariams 
kainuoja 300 frankų.

Po Kanadiskuoju dangumi
Pranys Aiženas

Kanadoje šiuo metu vyksta didelė prieš
rinkiminė kova. Mat, ruošiamasi federali- 
niams (visos Kanados) rinkimams, kurie 
įvyks kovo 30 d. Didžiausia kova vyksta 
tarp dviejų didžiųjų Kanados partijų: Li
beralų ir Progresyviųjų Konservatorių, iš 
kurių visą laiką viena partija esti valdžioj,
antra — opozicijoj. Paskutiniuosius dau
giau kaip 20 metų prie Kanados valdžios 
vairo išstovėjo Liberalų partija. Konserva
toriai labai mažutę daugumą prieš Libera 
lūs pasigriebė tik prieš 8 mėnesius, ir šiuo 
metu jie valdė kraštą. Deja, neturėdami 
reikiamos daugumos, turėjo prašyti Gen. 
Gubernatorių, Karalienės atstovą šiame 
krašte, kuriuo dabar yra kanadietis V. Ma
ssey), kad paleistų Parlamentą ir skirtų 
kiam naujų balsavimų. Kanadoj dar reiš
kiam naujų balsavmių. Kanadoj dar reiš
kiasi ir kitos trys partijos, tai: CCF (So
cialdemokratai), vadinamoji Social Credit 
partija, na, ir komunistai, kurie čia save 
vadina „nekaltu“ Darbininkų progresyvio
sios partijos vardu. Kas gi ir bebūtų, jei 
komunistai savęs „progresyviaisiais“ neva
dintų...

Vienok pabaigoj pažymėtosios trys parti 
jos Kanadoje, bent kol kas, žymesnio vaid
mens nevaidina. Jos dažnai vadinamos tik 
„Splinter parties“.

Šiuo kartu užsiminiau rinkimui todėl, 
kad Toronto vienoj rinkiminėj apylinkėj 
savo kandidatūrą yra išstatęs ir vienas lie
tuvis (netgi naujasis ateivis) — tai mums 
gerai žinomas laikraštininkas Dr. Pranas 
Ance vičius.

Jis kandidatuoja į Federalinį Kanados 
Parlamentą CCF (Socialdemokratų) sąra
še. Kaip jam šiuo kartu pasiseks —’dar ne 
žinoma, tačiau linkėtina, kad pasisektų, 
tuomet ir lietuviai turėtume savo atstovą 
Kanados valdžioj.

Dr. Pr. Ancevičius kandidatavo į Kana
dos parlamentą ir praėjusiuose rinkimuo
se. Tuomet, nors gavo didelį skaičių balsų, 
mandato nelaimėjo. Gal gi šiuo kartu pa
vyks?

Kun. B. Pacevičiaus „Bevardis“ scenoje
Toronte turime itin lakios vaizduotės ir 

gana kūrybingą dvasiškį, kurį, man atro
do, ir Jūs, „anglikonai lietuviai“, turėtu
mėt pažinti, nes jis pas mus atvyko iš Jū
sų salos. Tas dvasiškis — tai kunigas B. 
Pacevičius. Jis ir šv. Mišias laiko, ir var
gonuoja, ir chorą vedą, ir piešia, ir tapo pa 
veikslus, režisuoja veikalus ir netgi tuos 
veikalus pats kuria. Su lietuviškuoju jauni 
mu dirbant, jam čia darbo pilnos rankos. 
Ir jis patenkintas, kad nedarbas negresia, 
ir lietuvių jaunimas džiaugiasi turįs ką 
veikti, dargi lietuviškuose dirvonuose.

Kovo 15 d. didžiulėj lietuvių Prisikėlimo 
parapijos salėj buvo suvaidinta premjera 
kun. B. Pacevičiaus neseniai sukurto veika 
lo — pjesės „Bevardis“. Tą keturių veiks
mų pjesę kun. B. Pacevičius pats režisa
vo, pats gana puikias dekoracijas nupiešė, 
o vaidinimas turėjo itin gražų pasisekimą. 
Rytojaus dieną toj pačioj salėj „Bevardis“ 
buvo dar kartą pakartotas, ir žiūrovų ne
trūko.

Kun. B. Pacevičiaus sukurtoji pjesė „Be
vardis“ yra labai artima lietuviškajam jau 
nimui, nes tai veikalas iš jų gyvenimo. Ūki 
ninkas Vincas Vainutis sūnų Juozą ir dūk 
terį Elytę leidžia gimanzijon. Nors Vainu
tis ir tvarkingas ūkininkas, tačiau verčiasi 
sunkokai. Juozui baigus šešias klases, pasi 
taiko valsčiuje tarnyba, kuria susižavi tė
vas ir greižtu savo sprendimu užkelia Juo
zui Vartus į gimnaziją. Motina Agnietė ir 
sesuo Elytė dėl to skaudžiai išgyvena. Juo
zas, kiek pasvyravęs, nusprendžia, jog nėra 
joks prasikaltimas palikti tėviškę ir ieškoti 
idealui galimybių svetur. Juozas šį pasta
rąjį kelią ir pasirenka, slaptai palikdamas 
tėviškę, vien tik Elytės pro vartus išlydė
tas. Toliau prie veikalo intrigos prisideda 
dar ir tai, kad Juozas sužino, jog .jis nėra 
Vainučių sūnus — tik augintinis. Tolimes

DBLS Derby Skyriaus Narį 
VI. JUNOKĄ ir p-lę E. SPEED 

sukurusius šeimos židinį, nuoširdžiai 
sveikina ir linki saulėto gyvenimo.

DBLS Derby Sk. Valdyba ir nariai

. U9WHI&H VIMUMŽIAI . |
Jono Girdžiaus-Klausučio studija apie komunistinių heretikų bylas už M - 
Geležinės Uždangos jau išėjo iš spaudos. H •

Ši ypatingai gyvai ir patraukliai parašyta sensacinga knyga skaitoma I 
vienu atsikvėpimu, kaip įdomiausias romanas, o drauge teikia skaitytojui H 
gilų ir išsamų komunizmo nagrinėjimą.
RAUDONIEJI VIDURAMŽIAI — pirmasis toks platus, dokumentuotas H ’ 
sovietinio komunizmo esmės nagrinėjimas lietuviškoj politinėj literatūroj Į 
— turėtų rastis kiekvieno lietuvio nepriklausomybininko namuose.
301 psl. knyga — D. Britanijoje kaina tik 10 šil. minkštais ir 15 šil. kietais I 
apdarais.
D. Britanijoje užsisakoma šiuo adresu:
SANTARVĖ, 46, Aberdare Gdns., London, N.W.6.

MIELI SKAITYTOJAI, 1 W
Praktika parodė, kad ekonomiškiausia siųsti į Lietuvą savo pačių 

supirktas dovanas. Tokios rūšies siuntinius ekspedijuoti specialistai r 
yra: J-’;
Lithuanian dep., P.&B. SUPPLY CENTRE LTD., 8 A, Thurloe Place, 
London, S.W.7.

Telh. Kensington 4281.

Galima taip pat sudaryti siuntinius ir iš mūsų krautuvėse ir san
dėliuose esančių prekių. Turime viską ką Londone galima turėti ir 
kas į Lietuvą siunčiama, įskaitant vaistus, maistą, avalynę, rūbus ir 
1.1. Rašykite lietuviškai! Aplankykite mus!

niuose veiksmuose sunkus Juozo kelias gru 
biam gyvenimo kelyje, tačiau nuvedęs jį į 
pasiskirtąjį tikslą.

Veikalas suvaidintas dar iš rankraščio, 
Norisi tik pabrėžti — ačiū garbiam Kuni
gui už duotą mūsiškiam jaunimui lietuviš
kąjį peną, kurio svetur dažnai trūksta.

Šalpos grupei „Daina“ 15 metų
Kanadoje, Toronto mieste, jau 15 metų 

labai gražiai ir sėkmingai veikia lietuvių 
moterų šalpos grupė, pasivadinusi „Dai-. 
na“. Per pusantros dekados gyvavimo toji 
grupė yra išsiuntusi visam pasauly išblaš 
kytiems ir į .vargą patekusiems lietuviams 
truputį daugiau kaip 1000 siuntinių su rū 
bais ir maistu ir kasmet išsiunčia po maž
daug 1000 dolerių grynais pinigais. Toji 
labdaringa grupė yra šelpusi internuotus 
lietuvius karius Belgijoj ir kitur, siuntusi 
savo paramą Vasario 16 ir Saleziečių lie
tuviškoms gimnazijoms, lietuviams tremti
niams Vokietijoje ir kitiems.

Dabar, įsisteigus Kanadoj KLB Šalpos 
Fondui, „Dainai“ yra pavesta rūpintis lie
tuviais seneliais, esančiais Vokietijos prie
glaudose.

Toji moterų grupė veikia labai gražiu, 
pilnu altruizmo pavyzdžiu, liečiančiu jas 
pačias — „Dainos“ grupės nares. Pvz,, jos 
niekad iš kasos neima jokioms administra
cinėms išlaidoms pinigų. Viską padengia 
pačios.' Suruošusios kokį nors vakarą ar 
parengimą, visos iki vienos įeidamos perka 
bilietus. Jeigu suruošia loteriją šalpos tiks 
lui — fantus suneša pačios. Taigi daug ir 
gražaus pasiaukojimo!

Kovo 16 d. Lietuvių Namuose „Dainos“ 
grupė buvo suruošusi jaukią arbtėlę savo 
15 m. veiklai atžymėti. Stalai buvo gražiai, 
padengti.ir puikiausiais valgiais apkrauti 
Tačiau ir tas valgis taip pat ne iš kasos pi 
nigų supirktas, bet „Dainos“ narių sudė 
tas. Į minėjimą atsilankė Lietuvos Gen, 
Konsulas Kanadai min. V. Gylys, KLB Kr. 
Valdybos pirm. V. Meilus, abiejų lietuvių 
parapijų klebonai: kun. P. Ažubalis ir Tėi, 
vas Placidas, OFM, ir daugelis kitų svečių?; 
„Dainos“ grupės narės dar atsivedė savo 
„antrąsias puses“ — vyrus, ir tuo būdu su? 
sidarė labai graži publika. Buvo pasakyta 
eilė kalbų, išreikšta sveikinimų ir linkėji
mų. Pagrindinę kalbą paruošė ilgametė tos 
grupės veikėja, daugelį kartų pirmininkė 
ir steigėja, o dabar — garbės pirmininkė p' 
M. Yokubynienė, o kalbą perskaitė p. O. 
Indrelienė.

Tenai pat, matyti, ekspromptu, susidarė 
ir meninė programėlė. Solistai: Mašalaitė 
ir Bigauskas išpildė keletą dalykų paski
rai ir duetu. Jiems akomponavo muz. St.' 
Gailėvičius, o Vyt. Kastytis — paskaitė sa-' 
vo kūrybos keletą eilėraščių iš ciklo „Šiai, 
pus ir anapus“. Laikas praėjo gražiai iri 
smagiai. •

f ----------------------------- K

PAIEŠKOJIMAI
RUDAITIS Kazys prašomas atsiliepti „E._ 

Lietuviui“. J
JONCYS Antanas, kilęs iš Svėdasų valč.ų 

Sliepsiškio k., svarbiu reikalu prašomas rap 
Syti: Juozas Bajoraitis, 30, Abermarle Avė,’.: 
Hamilton, Ont. Canada.

ČERNIAUSKIENĖ Ona, kilusi iš Jenėnų . 
k., Šventežerio vlsč., Seinų apskr., prašo-' 
ma atsiliepti „Europos Lietuviui“. 5

'v
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KNYGOS VELYKŲ ŠVENTĖMS
Kovos metai dėl savosios spaudos — 36 

šil.
M. Katiliškis „Miškais ateina ruduo“ — 

29 šil.
A. Vaičiulaitis „Pasakojimai“ — 28 šil.
Ė v. Pijus X — 21 šil. 6 p.
J. Kralikauskas „Urviniai žmonės“—SOS’.
A. Baronas „Sodas už horizonto“ —18 š.
J. Jankus „Pirmasis rūpestis“ —-14 š. 6p..
Rašyti: J. Bružinskas, 46, Springcliffe, , 

Bradford 8, Yorks.

KARYS, 1958 m. Nr. 2. Rašo Z. Raulinai-:;’ 
tis, A. Rėklaitis, V. Mingėla, V. Petravi- 
čius, T. Papartis, B. Balčiūnas, A. Berno
tas, K. Kepalas, B. Vrublevičius.
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Britu karalija - laisvės mokykla
Viena paskutiniųjų pasaulio sensacijų, 

greta dirbtinio žemės palydovo-sputniko ir 
atstatydinimo tartum norėjusio patekti į 
Napoleonus maršalo Žukovo, buvo anglų 
karalienės Elzbietos lankymasis Kanadoje 
ir Amerikoje.

Tai buvo žymios dienos šiems kraštams. 
Plevėsavo vėliavos, sakyta kalbos, grojo 
orkestrai, buvo skirstomi ordinai.

Iškilmingame Kanados parlamento posė 
dyje anglų karalienė buvo apsirengusi sa
vo karūnacijos drabužiais, o jos vyras prin 
cas Pilypas Kanados kariuomenės puikinio 
ko uniformą (tarp kitko, Edinburgo kuni
gaikštis princas Pilypas turi anglų kariuo
menės feldmaršalo laipsnį ir visus ordinus, 
įskaitytinai iki Raiščio Ordino).

Kanados žmonės pirmąkart' pamatė „sa
vo“ karalienę. Savo norisi rašyti kabutėse, 
nes visos britų karūnos dominijos faktiš
kai yra savarankiškos. Maža to. Štai tokios 
Pietų Afrikos dabartinė vyriausybė savo 
veiksmų nederina su savo motina metropo 
Uja, net prasiveržia tarpais priešišku nu
sistatymu.

Bet Anglija — tai „sena firma“, į ją dar 
tikima, ir jos valstybinės akcijos dar vis 
aukštai kotiruojamos pasaulinėj rinkoj.

Kadaise karalienė Viktorija galėjo, be 
abejonės, pasakyti, kad jos žemėse saulė 
niekuomet nenusileidžia. Tuomet tai buvo 
tiesa. Dabar gi jau nebegalima tai pasaky
ti.

Nereikia būti pranašu arba turėti ypa
tingą poUtinę uoslę įspėti tolimesniam bri
tų karalijos likimui. Dominijos, kolonijos 
ir protektoratai — visi šie žemės gabaliu
kai, maži ir dideU, įvairiu metu britų kolo- 
nialinės poUtikos sugebėjimo dėka prilipin
ti prie imperijos, atkris nuo jos, kaip prino 
kę vaisiai nuo šakos.

Britų imperija išsisklaidys natūraliu isto 
rlniu keliu į savo sudėtines dalis.# Ar ne 
toks likimas visų didžiųjų pasaulio imperi 
jų? Prisiminkime tiktai Aleksandro Make
doniečio žemes „orbis terrarum“, geležinės 
Romos, Napoleono užkariavimus, net ir 
Hitlerį...

J. Gutauskas

Ee abejonės, šiuo metu anglų karalienė 
yra tas vienintelis cementas, kuris jungia 
pasiruošusią išsiskleisti Britų imperiją. Ne 
veltui protingasis ministeris pirmininkas 
Baldwinas su ašaromis akyse savo metu 
prašė Eduardą VIII atsisakyti sutuoktuvių 
su persiskyrusią amerikiečio kapitono Sim 
psono žmona. Jis žinojo, kad Britų imperi
ja gali būti monolitinė tik monarchijai 
esant.

Sudėtinga anglų žemių valdymo sistema 
mažai težinoma ir tesuprantama eiliniam 
piliečiui. Ją žino tik anglų politikai.

Kas tai yra karalija, arba commonwel- 
th‘as, — sunku net paaiškinti. Tai įvairios 
žemės, britų valdytos ar net tebevaldo- 
mos, kurios nėra išsiskyrusios iš tos bend 
ros britiškosios šeimos. Tai britų imperijos 
tautų sąjunga.

Anais senaisiais laikais, kai Amerigo Ve 
spuči dar nebuvo suradęs Amerikos, kelias 
į turtingą Indiją europiečiams buvo dar 
nežinomas; į daugybę Okeanijos salų dar 
nebuvo įkelta europiečio koja. Pačioj pra
džioj Anglijai, esančiai didžiulių jūrų kely
je, teko susidurti su trim jūrų galybėmis, 
kurios, kaip ir ji, siekė naujų žemių. Tai 
buvo Olandija, Ispanija ir Prancūzija. Šie. 
kraštai anais laikais turėjo didžiausią lai
vyną.

1600 metais Anglijoj buvo įsteigta Rytų- 
Indijos bendrovė, sudaryta iš valstybinių, 
karališkųjų ir taip pat privačių kapitalų. 
Tai buvo nukariavimų, naujų žemių atra
dėjų amžius. Nuo to laiko į Angliją pradė
jo plaukti auksas, ir tada įvyko „mirtinas 
mūšis“ už „jūrų valdovės“ titulą.

Turėjusi eiti varžytis su' olandais, ispa
nais ir.prancūzais, Anglija buvo priversta 
susidurti dar su vienu ypač didelės reikš
mės veiksniu. Tas veiksnys — tai vis la
biau auganti JAV ekonominė galybė. Ame
rika sėkmingai varžosi Rytuose (ir ne tik 
Rytuose) su Anglija. Užtenka pasakyti, 
kad 1914 metais į anglų dominijas ir kolo
nijas iš Amerikos buvo įvežta 20 proc. viso

importo. Pastaruoju laiku paveikslas radi
kaliai pasikeitė. Vis daugiau ir daugiau 
įsisiurbdama į rytų rinkas, Amerika 1955 
metais įvežė vien tik į Kanadą daugiau 
kaip pusę, t.y. 50 proc. viso, kas iš viso bu 
vo į tą kraštą įvežta. Tai dar daugiau ati
tolino metropoliją — Angliją nuo jos išmė
tytų žemių, ypač pietryčiuose. Dabar ne tik 
Anglijos kolonijos, bet ir pati Anglija yra 
medžiaginėj Amerikos priklausomybėj, 
nors kadaise ji iš aukšto žiūrėdavo į tą 
kraštą.

Pirmykštė Anglijos kaip jūrų valdovės 
reikšmė pamažu menkėja. Kas pažįsta Lon 
doną, gali pamatyti milžiniškas senoviškas 
prieplaukas, dabar tuščias, ir tokius pat 
tuščius Rytų-Indijos bendrovės sandėlius. 
Visa tai dabar jau neteko vertės. Rytų-Indi 
jos bendrovė nebeveikia. Liko dar šiek tiek 
privačių kapitalų, kurie priklauso šios ka
daise turtingos įmonės akcininkų įpėdi
niams. Kokio turtingumo yra tie žmonės, 
galima spręsti ir iš to, kad štai ir mūsų 
laikais dar yra likę keletas anglų šeimų, 
kurios iškilmių dienomis valgo ir savo sve
čius vaišina iš gryno aukso indų.

Britų karaliją sudaro Anglija ir domini
jos: Australija, Kanada, N. Zelandija, Pie
tų Afrika ir t.t. Visos dominijos tvarkosi 
savarankiškai, turi savo kariuomenes, savo 
nuožiūra santykiauja su kitomis valstybė
mis ir t.t.

Kanada europiečių buvo surasta XV š. 
Tada ji buvo apgyvendinta indėnų genčių, 
beveik visai išnaikintų 17 ir 18 šimtm. Nuo 
1604 m. Kanada buvo prancūzu kolonija. 
1763 m. Prancūzija buvo priversta atiduoti 
Kanadą Anglijai. Prancūzų įtaka Kanado
je išliko gana didelė dar iki šiolei.

Australijos šiaurinę pakrantę 1770 m. ap 
tiko anglas jūrų keliautojas Kukas. Sura
do ir pavadino ją Naujuoju Pietų Uelsu. 
Nuo 1778 m. į Australiją veždavo didelius 
kriminalinius nusikaltėlius, ir airių dažnų 
sukilimų dalyvius. Geruoju prisivilioti į tą 
tolimą kraštą laisvų gyventojų nepavyko, 
taigi vieninteliai Europos gyventojai Aus
tralijoj buvo nusikaltėliai ir nedidelis skai

Sftaityt&ju, taČA&ai
Didžiai Gerb. Pone Redaktoriau,

Tamstos redaguojamame laikraštyje bu
vo patalpinta žinutė apie „patraukimą“ 
manęs garbės teisman. Kadangi šita žinu
tė liečia mane asmeniškai, tikiuosi, kad ma 
loniai sutiksite atspausdinti ir mano trum
pą atsakymą.

Redakcijos gera valia yra patalpinti ar 
ne atsiųstą jai medžiagą, bet žinutės auto
rius, taip pat ir inspiratorius šito „patrau
kimo“ garbės teisman, viename asmenyje, 
tikrai jau vadovavosi pikta valia, nes tiks
las yra visiškai aiškus: apjuodinti nepatin 
karną jam žmogų, nelaukiant garbės teis
mo sprendimo, — o gal kaip tik dėl to, kad 
nesitiki jam palankaus sprendimo. Reikia 
manyti, kad jeigu aš būčiau išteisintas, jis 
neskubėtų pranešti apie tai ir šiokia tokia 
dėmė pasiliktų priklijuota prie mano var
do.

Man inkriminuojamas straipsnis buvo 
aiškiai ir nedviprasmiškai nukreiptas prieš 
Balfo administraciją, o ne prieš Hamburgo 
arba kokios nors kitos Vokietijos apylin
kės lietuvius. Balfas pats nesiteikė reaguo
ti, tad pašoko pagalbon geras prletelius. 
Pats skundėjo rolėje figūruoti neišdrįso, 
tad užsiundė jo įtakoje esančius žmones, 
kurie net ir skundo surašyti nemokėjo ir 
„užsigavo“ tik gavę tam tikrus paaiškini
mus iš to paties pono.

Kiekvienas, perskaitęs šitą „skundą“, tik 
riausiai nesuprastų, ko tie žmonės nori.

Tad palauksime garbės teismo sprendi
mo. .

Reiškiu tikros pagarbos žodžius.
Dipl. Inž. L. Prosinskis

Didžiai Gerb. Pone Redaktoriau,
Maloniai prašome patalpinti Tamstos re 

daguojamame laikraštyje žemiau paduoda

mą Stuttgarto apylinkės lietuvių REZO
LIUCIJĄ (priimtą vienbalsiai):

Stuttgarto apylinkės lietuviai visuotinia
me susirinkime 1958 metų vasario mėn. 23 
dieną, išklausę Balfo įgaliotinio — Šalpos 
Komisijos pirmininko dipl. inž. L. Prosins- 
kio pranešimą ir susipažinę su patiektais 
dokumentais, šiuo prašo visas lietuvių kal
ba leidžiamų laikraščių redakcijas praneš
ti visuomenės žiniai, kad:

1. Balfo administracijos nutarimą, ku
riuo Stuttgarto apygardos lietuviams nuo 
1957 metų pradžios buvo atimta tiesioginė 
Balfo šalpa, mes laikome niekuo nepama
tuota diskriminacija; .*

2. Balfo įgaliotinio Vokietijai p. Iz. Ru- 
gieniaus pranešimus spaudoje laikome ne
teisingais ir turinčiais tikslą apgauti visuo
menę, tendencingai iškreipiant tikrovę;

3. jeigu Šaltas neranda skirtumo tarp 
šelpimo per „Caritą“ ar per apylinkių šal
pos komisijas, tad kodėl neperduoda visų 
Vokietijos apylinkių šelpimą „Caritui“ ir 
bereikalingai išlaiko brangiai kainuojančią 
administraciją, galėdamas tokiu būdu su
taupyti lėšas pavartoti lietuvių už geleži
nės uždangos šelpimui ir

4. Šalpos Komisijos pirmininkui p. Pro- 
sinskiui reiškiame pasitikėjimą ir prašome 
ir toliau ginti mūsų apygardos šelptinųjų 
interesus nelygioje kovoje su Balfo admi
nistracija.

Susirinkimo įgalioti: (pasirašė) J. Gašlū
nas, Agurkis, J. Repšys, J. Baublys, P. Šal
na, V. Šiurkus.

Viršminėtų asmenų savarankišką parašą 
tikrinu: S. Jauniškytė, PLB Stuttgarto apy 
linkės Valdybos pirmininkė.
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! PRAŠOM ĮSIDĖMĖTI!

Geriausios rūšies ir vertingiausi vaistų siunti
nėliai paruošiami patyrusio vaistininko prie
žiūroje, ir šitos srities visokios informacijos

NEMOKAMAI DUODAMOS:
ACTON PHARMACY (EXPORT) LTD.

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

Savo giminėms ir draugams galite padėti siųs
dami vaistus ir kitokias prekes

PAPRASTU AR ORO PAŠTU
Priimame užsakymus iš Didž. Britanijos ir kitų 
kraštų. Prašom rašyti lietuviškai, ir atsakymas 
jums išblaškys betkokius abejojimus.

Mūsų specialybė:
PAŠTU SIUNČIAME: mišrius siuntinius, įskai 
tant vaistus, klausai stiprinti aparatus, teks
tilės gaminius, apavą, odą, kojines, įrankius, 
maistą ir t.t.
JŪROS KELIU: Singerio siuvamąsias mašinas, 
dviračius, mezgimo mašinas.
Priimame išsiųsti ir pačių Didž. Britanijos ka
ralijoje supirktąsias prekes.
Prašykite smulkesnių nurodymų ir patarimų.

• MES PRISITAIKYSIME PRIE JŪSŲ NORŲ 
IR REIKALAVIMŲ!

BALTIC STORES LTD
(Z. Juras)

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

Vienintelė liet, b-vė Anglijoje
SIUNČIA SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 

ESTIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ.
GREIČIAUSIAS PATARNAVIMAS

KIEKVIENAM SIUNTINIUI ASMENIŠKA PRIEŽIŪRA 
SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

Siuntiniai pasiunčiami tuoj gavus užsakymą, 
nelaukiame kol yra apmokoma sąskaita.

JOKIA KITA FIRMA negali pasiųsti maisto 
siuntinius už tokią žemą kainą, kaip mes.

MES GARANTUOJAME, KAD JŪSŲ PAČIŲ
SUPIRKTUS SIUNTINIUS TIK MES

PASIŲSIME PIGIAUSIAI!

. NAUJI ŠIŲ METŲ KAINORAŠČIAI LIETUVIŲ 
KALBA SIUNČIAMI VISIEM PAREIKALAVUS

čius jų prižiūrėtojų. 1836 metais ten pietuo 
se buvo surasta puikių ganyklų, ir tai iš 
karto pakeitė padėtį. Į Australiją pradėjo 
keliauti jau ir laisvi gyventojai ir auginti 
avis. Jų ši ūkio šaka iki šiolei yra pati 
svarbiausioji žemės ūky Australijoj. 1853 
m. Australijoj buvo surasta aukso. Tai dar 
daugiau paskatino vykti emigrantus. Nuo 
1853 metų iki 1863 m. gyventojų skaičius 
Australijoj padaugėjo nuo 438.000 iki pus
antro milijono žmonių.

Pietų Afriką europiečiai surado 1488 m. 
Pirmiau ji priklausė olandams, tikriau — 
olandų kolonistams. XIX šimtm. pabaigoje 
Transvaliuje buvo surasta deimantų. Ang
lai, jau iš seniau Gerosios Vilties iškišuly 
įsirengę savo jūrų bazes pakeliui į Indiją, 
pradėjo jaustis šeimininkais. Prasidėjo 
anglų-būrų karas, užsitęsęs nuo 1899 m. iki 
1902 m. Būrai (olandų farmeriai), apsi
ginklavę prastais ginklais, buvo nepajėgūs 
kariauti su anglais, ginkluotais naujais to
li šaudančiais ginklais. Pietų Afrika tada 
tapo britų kolonija. Transvalijos būrai dar 
iki šiol didžiuojasi savo prezidento Krau
gerio nenuolaidumu.

t
Pietų Afrikoje dabar ypač aštrus yra juo 

dųjų ir baltųjų klausimas. Pietų Afrikos 
parlamente negrų nėra. Vadinamas „juoda
sis klausimas“ yra beveik vienas aštriau
sių visoje Pietų Afrikos Sąjungoje.

N. Zelandiją rado 1642 m. olandas Tas- 
manas.

Pagrindiniai šios salos gyventojai ■— ma- 
ori — išmiršta. Čia puikiose ganyklose tarp 
karštų geizerių ganosi atvežtos angliškos 
avys. Anglų kolonizatoriai čia jau seniai 
apsiprato. Teniso aikštelėse šokinėja svie
diniai, verandose griežia slow-fokso muzi
ka.

Lėtai, kaip ta muzika, be didesnių su
krėtimų, santykiai tarp Karalijos tautų 
kinta. Viena po kitos kolonialinės tautos 
gauna daugiau savivaldos. Burma, Ceilo- 
nas ir Ghana gauna nepriklausomybę. D. 
Britanijos parlamentarinė monarchija su
randa išmintingą būdą Karalijos tautoms 
paruošti laisvam ir nepriklausomam gyve
nimui.

PASAULYJE
— Astūrijoje, Ispanijoje, apie 10.000 ang 

liakasių 2 savaites streikavo.
— Maskvos radijas skelbia, kad sovietų 

rinkimuose dalyvavo 99.57 proc. balsuoto
jų-

—■ Dar daugiau rusų kariuomenės būsią 
atitraukta iš Vengrijos.

— Prancūzų karinis dalinys Alžyre per 
6 valandas susirėmimo užmušė 120 sukilė
lių.

— Vokietijoje sustreikavo 250.000 su i- 
siekime dirbančiųjų.

— Kinijoje atpiginti radijo aparatai, ž - 
dintuvai laikrodžiai, penicilinas ir dar šis 
tas.

— Vokiečių miestas Muenchenas atšven
tė 800 metų sukaktį.

— Amerikoje bedarbių skaičius dar vis 
didėja.

Balandžio 17 d. Briuselyje, dalyvaujant 
Belgijos karaliui Baudevinui ir įvairių 
kraštų atstovams ir svečiams, įvyks iškil
mingas Pasaulinės Parodos atidarymas.

Šiuo metu parodos statybos darbai varo
mi sparčiu tempu, ir tikimasi, kad iki pa
rodos atidarymo dienos jie bus baigti. Jau 
iki praeitų metų pabaigos „Pasaulinė Pa
roda“ buvo kaip ir po stogu, išskyrus vie
ną kitą pavilioną. Daugely pavilionų vyks
ta vidaus įrengimo darbai. Ir belgų „Ato- 
miumo“ statybos problema jau išspręsta. 
Dabar, 18 metrų diametro kamuolys iškel
tas ant stiebo per 100 metrų nuo žemės, ga 
Įima apytikriai spėti, kokį įspūdį jis darys 
žiūrovams. Darbininkai pasakoja, kad dar 
nuo vasaros jų vyriausiasis architektas ne
buvęs taip aukštai užkopęs, nes jau tuo
met 50 metrų aukštyje įsitikinęs, kad aukš 
čiau jo širdis nebeišlaikys. Gerokai pažen
gė Vak. Vokietijos pavilionų darbai, dau
giausia atsilikę Prancūzijos. Įspūdingai su
rikiuoti vienas prieš kitą gigantiškas Sov. 
Sąjungos „blokas“ ir milžiniškas JAV „čir 
kas“. Tarp jų, lyg koks taikos simbolis, sto 
vi įspraustas Vatikano pavilionas „Civitas 
Dei“. Žvilgtelėjus į šiuos dviejų milžinų 
pavilionus, krinta į akį, kad ir čia nėra iš- 
blėsusios nacionalinio prestižo lenktynių 
žarijos.' Sovietų pavilionas vaizduoja didin 
gą dėžės formos architektūrinį pastatą. 
Apie vidinį jo įrengimą nieko dar nežino
ma. Matyt, rusai ir čia ruošia netikėtumą 
ir laiko tai paslapty. Tarp kitko kalbama, 
kad iš Leningrado Ermitažo būsią išstatyta 
daug meno kūrinių. Ir Amerikos generali
nis komisaras jau prieš mėnesius pradėjo 
bombarduoti savo vyriausybę, kad, gautų 
papildomų kreditų Amerikos pavilionui, 
nurodydamas priešais stovintį Sov. Sąjun
gos konkurentą.

„Mes padarysime Amerikai gėdą, jei tu-, 
rėsime išsiversti su paskirtomis nepakan
kamomis lėšomis“, argumentuoja jis.

V. Vokietijos pavilionų grupę sudaro 7 
didžiuliai pastatai. Visi darbai planuojami 
vokišku punktualumu, ir nenuostabu, kad 
jie atsidūrė po stogu pirmieji. Netoli nuo 
vokiečių pavilionų pastatytas gan origina
lios konstrukcijos britiškasis. Išoriniai dar 
bai ir čia jau baigti. Įėjus į didžiąją pavi- 
liono salę, kurią sudaro trys bokštai ir ku
rios dešinioji siena išmarginta šimtais spal 
votų lango stiklų, jauties, lyg patekęs į di
džiulę katedrą. Čia žadama rodyti britų 
karūnavimo brangenybes.

Numatoma, kad pasaulinėje parodoje 
dalyvaus daugiau kaip 50 valstybių ir 7 
tarptautinės organizacijos.

Be atskirų valstybių parodoje dar daly
vauja Benelux, Europos Taryba, Europos 
Anglies ir Plieno Sąjunga, UNO, Raudona
sis Kryžius, Maltos Ordinas.

Kas šiuo metu panorėtų pažvelgti į pa
rodos aikštę (tam reikalingas leidimas), tu 
ri apsimauti ilgaauliais guminiais batais 
iki kelių. Kur neužilgo kryžiuosis grįstos 
dailios gatvės, žaliuos žolynai, papuošti gė 
lynais, ten dabar dar plaukioja buldozeriai, 
beldžia kilnojamieji kranai, dūzgia statybų 
mašinos, burzgia sunkvežimiai. Kur aikšte
lės laisvos, kur galima pritilpti, ten dirba 
dekoratyvinės sodininkystės architektai, 
nes jiems liko maža laiko, kad žolynai su

spėtų sužaliuoti. Jau baigtas įrengti „Ketu
rių sezonų parkas“, „Egzotiškasis Kongo 
sodas“ ir vokiečių pavilionų žolynai. Taip 
pat baigiamas tvarkyti ir „Belgijos sena
miesčio kvartalas“ iš 1900 metų.

-Gyvenama viltimis, kad iki parodos ati
darymo visi darbai bus įveikti, bet tai, ži
noma, nereiškia, kad po tos dienos jau nie 
kur nebereikės belsti plaktukų. Tvirtina
ma, kad nė viena tarptautinė paroda iki 
jos atidarymo dienos niekatla nėra buvusi 
galutinai sutvarkyta. Net pastarosios Euro
pos parodos Paryžiuje 1937 m. atidarymo 
metu buvę galutinai baigti tik trys pavilio 
nai!

Tarptautinei spaudai skirtas atskiras pa 
vilionas. Spaudos simbolį vaizduos prie šie 
nos atskleistas 12 metrų pločio ir 8 metrų 
aukščio „Laikraštis“. Speciali mašina to 
sienos laikraščio skiltyse rodys paveikslus 
ir pateiks kitų laikraščių tekstus. Tame pa- 
vilione bus atvaizduotas ir laikraščio spaus 
dinimo vyksmas ir kitos spaudos įdomy
bės.

Atskiras Belgijos pavilionas vaizduos 
mišką ir jo fauną bei florą, medžioklę ir 
žūklę. Medžiotojams ir gamtos mylėtojams 
čia žadama parodyti įdomių eksponatų, 
įvairių laikotarpių medžioklinių ginklų ir 
trofėjų. Liežo medžiokliniai šautuvai gerai 
žinomi nuo senų laikų.

Ir visi keliai šią vasarą ves į... Briuselį. 
Svarbesnėse kryžkelėse bus pastatyta 20 
tūkstančių ženklų, rodančių kelią į pasauli , 
nę parodą Briuselyje. Ostende ir kituose 
Belgijos uostuose metrinėmis raidėmis pla 
katai kviečia jūrininkus aplankyti parodą. 
Daugelis kraštų, kurie dalyvauja parodoje, 
suorganizavo propagandinius komitetus, 
kurie per televiziją, radiją ir laikraščius 
ragina vykti į pasaulinę parodą. Šiaurės 
Italijoje, pakelėse iki pat Romos, iškelta 60 
didžiulių parodos plakatų. Į Vakarų Vokie
tiją pasiųsta 100.000 plakatų. Olandijoje sų 
parodos emblemomis išdalyta vienas mili
jonas dėžučių degtukų. Prancūzijos įstaigo 
se ir mokyklose kabo parodos plakatai. 
Taip pat Toronto, Santiago, New Yorko, 
Stockholmo, Kopenhagos, Damasko ir ki
tur mugėse ir parodose kabo Briuselio pla 
.katai. Jie kabo ir geležinkelio stotyse, tu
rizmo biuruose, keleiviniuose garlaiviuose. 
Tik šitaip tikimasi sulaukti dešimtis mili
jonų svečių.

Suaugusieji įeidami į „Expo 58“ mokės 
po 30 belgiškų frankų, vaikai nuo 6 iki 12 
metų amžiaus po 20 fr. (vaikai iki 6 m. ne
mokamai). Organizacijų, draugijų nariai 
grupėmis ne mažiau kaip 50 asmenų moka 
už asmenį po 20 fr. Mokyklų ekskursijos 
ne mažiau kaip 20 žmonių moka po 20 fr. 
už kiekvieną ekskursantą. Abonentinis bi
lietas visam parodos laikui vienam asme
niui — 500 fr. Karo invalidai, buvusieji po 
litiniai kaliniai, kareiviai, daugiavaikių šei 
mų nariai gauna papiginimą.

Paroda bus atdara kasdien nuo 10 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Birželio, liepos ir 
rugpjūčio mėn. atidaryta iki 7 vai. vakaro. 
Kavinės, restoranai uždaromi 23.30 valan
dą.

Paroda atidaroma balandžio 17 dieną ir 
uždaroma spalio 19 dieną.

EUROPOS LIETUVIS — THE LITHUANIAN WEEKLY. Redakcijos ir Administracijos adresas: 1, Ladbroke Gardens, London W.U. Tel. PAR 2470. Redakcija rank raščius taiso ir trumpina savo nuožiūrą 
Prenumeratos kaina: metams — 40 šil., 6 mėn. — 22 šil. Doleri, kraštuose — 6 dol. metams. Skelbimai — spaudos eilutė arba jos vieta 1 šil. Atskiras numeris 1 šil. Lei džia — Lietuvių Namų Akc. Bendrovė 
Leiflimo Tarybą sudaro — DBLS-gos Centro Valdyba ir Europos Lietuvių Bendruomenių pirmininkai: Vokietijoje — E. Simonai tis. Prancūzijoje — O. Bačkienė, Belgijoje —P. Sekmokas, Šveicarijoje —A. Paulaitir 
Švedijoje — J. Pajaujis, Italijoje — kum V. Mincevičius, Danijoje — A. Bričkuvienė, Austrijoje — Msgr. K. Razminas, D. Britanijoje — M. Baiorinas.
Printed and Published in Gt. Britain by the Lithuanian House Ltd. 1, Ladbroke Gardens, W.ll,' Telephone: PAR 2470,

4


	1958-03-27-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1958-03-27-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1958-03-27-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1958-03-27-EUROPOS-LIETUVIS-0004

