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augo, brendo, klestėjo
Didelė laimė ir garbė yra tiems mūsų, 

kurie kasmet istorinę Vasario 16 d. šven
tės dieną, galime laisvai iškelti Lietuvos 
trispalvę, primenančią mūsų jaunajai kar
tai garbingą praeitį, tupėjusią ne tik nema 
ža žinomų didvyrių, bet dar daugiau tokių, 
kurių vardų nespėjome įamžinti, kurie sa
vo gyvenimo pačiam pavasary išnyko iš 
gyvųjų tarpo, palikę Lietuvai ir jos žmo
nėms sukurtą pilną ir savarankų gyveni
mą. Jų žygį iki galutinio laimėjimo tęsė ki
ti; patys iš mūsų tarpo pasitraukdami, at 
nešė mums laisvę ir nepriklausomą vals
tybę.

Nepriklausomybei atgauti, be iš anksto 
mūsų tautos atgimimo veikėjų, ruoštos dir
vos, be 1918 m. Vasario 16 d. Akto paskel
bimo, dar reikėjo visa tai įgyvendinti, krau 
j u apginti nuo priešų, ir tai su dideliu ryž
tu, drąsa ir pasiaukojimu atliko mūsų pir
mieji partizanai, savanoriai kūrėjai, o juos 
vieningai rėmė visa tauta. Daug tūkstan
čių vyrų paaukojo savo gyvybes, kad Lietu 
va prisikeltų, kad mes pažintume jos lais
vą ir nepriklausomą gyvenimą.

Jų širdys niekados nedrebėdavo priešą 
pamačius, jų dvasios nepalauždavo nelais
vės kančia. Jie buvo stiprūs, nenutraukia
mais ryšiais sujungti su savo žeme, savo 
tėviške, jos žmonėmis. Už tai jie ir kovojo. 
Jų dėka mes daugiau kaip 20 metų nepri
klausomi gyvenom. Mūsų tauta, atgimimo 
žadintojų nepriklausomybės idėjai gerai 
paruošta, atgavusi laisvę, sugebėjo greit 
ir gerai tvarkytis, dėl to per trumpą laiką 
visose srityse pasivijo kultūringąjį Vakarų 
pasaulį. Politiškai, ekonomiškai ir kultūriš 
kai Lietuvos gyvenimas augo, brendo, kles
tėjo. Ir tą visą Lietuvos pažangą bolševi
kinis okupantas vėl užslopino per keliolika 
metų, nuteriodamas kraštą, kuris šiuo me
tu laisvojo pasaulio yra įskaitomas jau į at 
silikusių kraštų skaičių.

Dėl to sielojamės visi, gyvendami įvai
riuose pasaulio kraštuose. Bet gi dar skau 
džiau tai pergyvena tie, kurie už tą laisvę 
kovojo, sužeisti buvo, pavojun statė gyvy
bę. Tai savanoriai kūrėjai ir Lietuvos ka
riai.

Visi trokštame laisvės, bet ne visi lygiai 
ir noriai dalyvaujame toj kovoj. Minėji
muose reiškiame viltį ją vėl atgauti, nes 
tai kiekvieno mūsų teisė ir pareiga. O jai 
atgauti tarptautiniu požiūriu Šįkart mums 
yra daug daugiau vilčių, negu tada buvo, 
nes

a) JAV neseniai kongreso nario C. J. 
Kersteno komiteto atlikti darbai, liudinin
kų parodymai ir surinktoji prieš okupantą 
medžiaga aiškiai byloja' laisvam pasauliui 
apie neteisėtą Sovietų sąjungos karinių pa 
jėgų okupavimą Lietuvos valstybės;.

b) 1941 m. rugsėjo 24 d., 2-jo pasaulinio 
karo metu, Sovietų S-ga taip pat pasirašė

RAŠYTOJO IGNO ŠEINIAUS 
LAIDOTUVĖS STOCKHOLME

(E) Velionies I. Šeiniaus - Jurkūno palai 
kai sausio 26 d. atitinkamom apeigom bu
vo sudeginti Stockholmo krematorijume. 
Apeigose dalyvavo kun, Erik Rane ir eilė 
žymių asmenų. Prie karsto kalbas pasakė 
prof. Birger Nerman švedų - Baltų komite
to vardu, archyvaras W. Sjoelin švedų 
koop. sąjungos (kurioje velionis tarnavo) 
vardu, min. Aug. Rei Estijos, min. J. Tep- 
fers Latvijos veiksnių vardu, min. W. Pa
tek Lenkijos egz. vyriausybės Londone var 
du, lektorius Juozas Lingis lietuvių vardu. 
Šeimos narių vardu žodį tarė sūnus Irvis 
šeinius, vyr. krašto teismo tarėjas.

PASAULYJE
— Amerikiečiai skelbia sovietų lakūnų 

pasikalbėjimą, kuris įvykęs, kai Armėni
joje buvo pašautas amerikiečių lėktuvas, 
ir kaltina sovietus tyčios darbu.

— Britų karalienė motina nuskrido į Af
rikos kolonijas, o Edinburgo kunigaikštis, 
aplankęs Indiją, nuskrido į Pakistaną.

— Graikų ir turkų ministerial pirminin 
kai susitiko Ziuriche, Šveicarijoje, aptarti 
Kipro salos ateities.

— Amerikoje nukrito į East upę lėktu
vas, ir žuvo 65 žmonės (iš 73).

— Vokietijoje 9 mėnesiais nubausta ma
šininkė, kuri didelės plieno kompanijos pla 
nūs atidavė R. Vokietijos agentui.

— Britų jūrininkas, kyris Odesoje atsė- 
"'\dėjo kalėjimo bausmę, grįžta namo.

Amerika skolina Jugoslavijai 5 mil. 
dolerių.

Buvęs falangistas poetas Ridruejo nu 
baustas 20 mėnesių kalėti už Franko įžei
dimą.

— Per sausio mėn. prancūzai Alžyre ne
teko 181 kario (o alžyriečių buvę užmušta 
3.000).

— Kirin provincijoje, Mandžiūrijoje, 
šiais metais būsią pastatyta apie 60.000 vė
jinių malūnų apdirbti ryžiams ir kviečiams 

■ \ ir elektros energijai tiekti.
— Amerikiečiai vasario 6 d. iššovė tarp

žemyninę tolimojo skridimo raketą Titan.

Rašo: Emilija Cekienė, New Yorkas

Atlanto Chartą. O tuo kaip tik viešai įro
dė, kad, būdama kariaujanti šalis, ji netu
ri jokių teritorinių kėslų, ir tuo nors netie
siogiai, tačiau pati pasmerkė jos 1940 m. 
birželio 15 d. įvykdytą Lietuvos okupaciją.

Visa tai žinoma laisvajam pasauliui ir 
prie progos primenama Sovietams. Atėjus 
laisvės valandai, tai palengvins mums gau
ti pripažinimą. Be to, didiesiems politi
kams Lietuvos vardas jau yra plačiai žino
mas, ir mūsų laisvės siekimui pritariama. 
Lietuvai draugų turime tarp senatorių, 
kongresmanų ir šiaip įtakingų politikoj as
menų.

Vasario 16-ji, anksčiau mums buvusi 
džiaugsmo šventė, o dabar yra likusi ne liū 
desio, bet didelio susikaupimo, ryžtingumo 
ir rimties diena, sujungianti visus, nežiū
rint nei politinių įsitikinimų, nei profesi
jos, nei amžiaus, vienam didžiam tikslui— 
Lietuvos laisvės siekimui. Ta diena visų 
mintis atitraukia nuo kasdieninių darbų, 
asmeninių smulkių rūpesčių ir nesantai
kos, o tik vienodai visi galvojame, jog Lie 
tuva buvo ir yra dvasiškai tvirta, ji nie
kam nenusilenks, jokiam okupantui.

APAŠTALIŠKASIS PALAIMINIMAS
LIETUVAI IR MIN. GIRDVAINIUI

Lietuvos Pasiuntinybės prie šv. Sosto 
pranešimu, sausio 31 d. Lietuvos ministeris 
prie Šv. Sosto S. Girdvainis buvo priimtas 
privačioje audiencijoje Popiežiaus Jono 
XXIII. S. Girdvainis perdavė šv. Tėvui 
Naujųjų Metų sveikinimus ir linkėjimus, 
kad Jo šventenybės pradėtasis darbas bū
tų sėkmingas, šv. Tėvas ta proga suteikė 
Apaštališkąjį palaiminimą Lietuvai ir mi
nister! ui.

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

TRŪKSTA SANKCIJOS
Diplomuotas chuliganas! Tokia chuliga

nų rūšis, sakys skaitytojai, mums nežino
ma...

—‘Netiesa, — užginčys Kazlų Rūdoje. 
— Yra toks chuliganas. Tai — Vilkaviškio 
rajono prokuroro padėjėjas Feliksas Bart
ninkas.

Išgirdę šią pavardę, vilkaviškiečiai pa
tvirtins:

— Visiškai teisingai, yra toks...
Kapsuke, tiesa, dar paspėlios:
— A, tai tas, kuris kažkada vaistais spe 

kuliavo... Gydytoju vis vadindavos...
Kapsukiečiams, žinoma, sunkiau prisi

minti. Prekiavo vaistais Bartninkas po to, 
kai buvo išvytas iš universiteto. Tai buvo 
prieš trejetą metų. Per tą laiką mūsų „he
rojaus“ gyvenime daug kas pasikeitė. Svar 
blausia, jis vis dėlto tapo prokuroru. O gai 
la! Jeigu ta klaida nebūtų įvykusi, nerei
kėtų, gal būt, dabar rašyti feljetoną...

Tapęs prokuroru, Bartninkas vaistais 
■daugiau nebeprekiauja. Jis užsiiminėja 
daug rimtesniais reikalais, tik, žinoma, to
li gražu ne tokiais, kokie tiktų prokurorui.

Bartninko veiklos pradžia — Kazlų Rū
da. Ten, Skriaudžių apylinkėje, , Gegužės 
Pirmosios“ kolūkyje gyvena ir jo tėvas 
Juozas Bartninkas, pavienininkas. Ir tvar
tai jo pilni gyvulių, ir kišenėje niekada vė
jas nešvilpauja. Pasikinko arkliuką — 
braukšt į Kapsuką... Prisipirko rugių — 
braukšt į Kauną, štai tau kelios šimtinės į 
kišenę. Ir kodėl nespekuliuoti, kodėl nega
nyti gyvulių kolūkio laukuose — sūnus juk 
prokuroras, o už jo pečių ramu, saugu.

Senis Bartninkas taip ir darė. Užsimanė 
užsiauginti rugių. Pasisėjo visą hektarą... 
kolūkinėje žemėje. Nepasisekė — atėmė.

— Meduosiu, — šaukė. — Pasisėjau, ir 
mano.

Teko iškviesti miliciją.
Surašė apylinkės taryba aktą už gyvulių 

ganymą kolūkinėje žemėje. Bartninkas — 
nė klausyti nenori. Surašė antrą —Bartnin 
kas tik šaiposi.

— O šito ar nenorit, — rodo jis medinį 
kuolą mokesčių inspektoriams ir apylinkės 
tarybos darbuotojams, atėjusiems reikalau 
ti baudos. Ir prie pat nosies užsklendžia 
jiems duris.

Sekantį kartą durys visai neatsidaro. C 
pamatęs einantį pro šalį kolūkio pirminin
ką V. Rinkauską, senis „budi“ su kuolu 
rankose.

— Teisingai, tėve, — kursto senį Felik
sas. — Spiauk tu jiems visiems į barzdą... 
Ir rašo raštą apylinkės tarybai:

Ir štai tų lietuvių tautos priespaudos me 
tų skaičius žymiai auga, o likimas jokių 
šviesesnių pragiedrulių jai nerodo. Šiemet 
jau minime 41-ją jos nepriklausomybės at
gavimo sukaktį ir 17-sius metus, kai mūsų 
tėvynė vėl okupanto žiauriai kankinama 
ir įvairiais būdais slopinamas laisvės ilge
sys.

Mums šiandien būtina nepaleisti iš ran
kų ginklo, kurį šiose sąlygose dar galime 
vartoti, tai politinį, kultūrinį ir materiali
nį, paremiant kitų darbus, o taip pat ne
prarasti vilties siekiant Lietuvai laisvės!

Ignas Šmigelskis

VASARIO 16-TAI

Nustebo pasaulis ir dangus.
Pravirko girios ąžuolinės, 
Kai kilo apnuogintas žmogus 
Iš skausmo jūros begalinės...

Triumfu kilo pirkios samanotos, 
Apjuostos rožių ir lelijų.
O paukščiai kėlė džiaugsmo puotas, 
Ir žaizdos kruvinos užgijo.

Aukštai ant kaino Gedimino 
Trispalvė suposi saulėta. 
Ir brolis brolį apkabinęs 
Į darbą ryžosi žvaigždėtą.

Ir. rodos, niekas negalėjo 
Banguotą laimę sulaikyti — — 
Tačiau pakilo smurto vėjas: 
Supurvino jis mus ir Vytį...

Šiandieną liūdime lig vieno, 
Tarytum medžiai rudenėti... 
Bet tikime: sugrįš mums dienos, 
Kaip vasaros atbudęs rytas!..

, Apylinkės tarybos sprendimas neteisė
tas ir nejuridiškas. Aktas surašytas tuo me 
tu, kai gyvuliai jau nesiganė kolūkio žemė 
je (!). Prašau aktą anuliuoti“...

Skaito rytą pirmininkas J. Gecevičius tą 
raštą, kraipo galvą. Įeina aukštas vyriškis, 
ir, net „labas rytas“ netaręs, griebia pirmi
ninką už krūtinės.

— Tai tu, šunie, mano tėvą skundei... 
Aš su tavim vakare atsiskaitysiu.

Gal ir blogai būtų baigęsi pirmininkui, 
jeigu nebūtų žmonės subėgę.

...Ėjo kartą kolūkio pirmininkas V. Rin- 
kauskas ir pirmos brigados brigadininkas 
J. Kuliešius pro Bartninko sodybą. Žiūri — 
karvės ganosi nenugrėbtose rugienose.

— Ką čia su juo terliotis! Paimt gyvu
lius ir viskas, — pasipiktinę tokiu savalia- 
vimu, nutarė vyrai.

Nespėjo jie dar ir pagalvoti apie tai, gi 
išbėga iš trobos mūsų „herojus“ su savo 
broliu Donatu. Nė žodžio netarę, užlaužė 
pirmininkui rankas.

— Mušk jį, tik juridiškai, kad žymės ne
būtų, — kurstė brolį Feliksas.

Pirmininkas mėgino paaiškinti.
— Jūs žmogus mokytas, paaiškintumėt 

tėvui...
— Ramiai, be kalbų, — šaukia prokuro

ro padėjėjas. — Bėk nuo mūsų žemės, arba 
atsisveikink su savo žmona...

— Jūs nepažeidinėkit įstatymų ir nerė- 
kaukit, — tildė įsisiautėjusį chuliganą V. 
Rinkauskas.

— Tu mane įstatymų nemokyk! Aš pats 
prokuroras ir geriau už tave juos žinau.

Nuėjo garsas apie Felikso Bartninko žyg 
darbius iki milicijos, rajono vadovų ir net 
iki respublikinės prokuratūros. Atvyko dar 
buotojai. Surašė apie Bartninko veiklą 
raštą ir pasiūlė nubausti jį... iškeliant į ki 
tą rajoną, po to, kai į jo vietą bus paskir
tas kitas žmogus (!).

Nuo aprašytų įvykių prabėgo- nemaža 
laiko. Nemaža naujų išdaigų prikrėtę ir 
Bartninko tėvas. Neatsilieka nuo jo ir sū
nelis. O neseniai jis dar kartą nustebino vi 
sus vilkaviškiečius: savavališkai užgrobė 
kitam piliečiui skirtą butą.

— Grąžink butą, — sako jam rajono va 
dovai.

— Negrąžinsiu, — atsako Bartninkas. — 
Ką jūs man padarysit? Aš pats prokuro
ras!

Sukčiai ir spekuliantai apie Bartninką 
geriausios nuomonės. Gina jis juos geriau 
už advokatą.

Mato rajono vadovai — nepajėgs su Bart 
ninku susitvarkyti ir šaukiasi į respubliki 
nę prokuratūrą. Vėl atvyko draugai. Išvy
ko pasipiktinę Bartninko elgesiu, bet ko’ 
kas jokio akto dar neparašė. Kas žino, ką 
jie galvoja?

O Vilkaviškio rajono teismo, prokuratū
ros, milicijos darbuotojai ir rajono vado
vai mums štai ką pasakė:

— Ir kaip tokiam žmogui leidžia dirbti 
tokiose aukštose pareigose? Juk tai chuli-

Po partijos suvažiavimo tarybinėje Lie
tuvoje tuojau buvo sušaukti į suvažiavimą 
ir rašytojai. Ta proga buvo pagirti ne tik 
kai kurie jaunieji rašytojai, bet ir tokie se 
nieji, kaip Ieva Simonaitytė .ir V. Mykolai
tis - Putinas. Ta proga taip pat buvo iškel 
tas ir tų rašytojų klausimas, kurie dabar 
tik repatrijuojami iš Sibiro ir kalėjimų, ku 
riems skubiai plaunami smegenys ir kurie 
šokdinami pagal tarybinę virvelę. „Litera 
tūros ir meno“ savaitraštyje išspausdinta
me rašytojų sąjungos sekretoriato praneši
me rašoma šitaip:

„Į mūsų kolektyvo darbą ir į kūrybinį 
gyvenimą vis labiau įsijungia į literatūrą 
sugrįžę rašytojai. Spaudoje vis dažniau pa
sirodo nauji A. Miškinio eilėraščiai. To. de
ja, negalima pasakyti apie poetą Kazį In- 
čiūrą. Tik nuo paties drg. K. Inčiūros nuo
širdumo, nuo jo savikritiško žvilgsnio į lig 
šiolinę veiklą priklausys rašytojų kolekty
vo pozicija jo asmens ir jo kūrybos atžvil
giu.

„Me» priėmėm į sąjungą drg. B. Buivy- 
daitę, nors ji dvylika metų nedarė jokiu pa 
stangų įsijungti į literatūrinį gyvenimą. 
Stodama į sąjungą, ji žadėjo šį tą parašyti 
iš tarybinių vaikų pasaulio. Mes norime, 
kad, pasimokiusi iš .Auksinio batelio“ kri 
tikos, rašytoja būtų ligi galo nuoširdi ta
rybinės literatūros atžvilgiu, Rašytojų są
jungos atžvilgiu“.

Kitoj vietoj užkabinamas maištingasis 
Kazys Boruta, kuris prieš keleris metus 
paleistas iš kalėjimo:

„Savo metu su didelėm viltim sutikome 
drg. K. Borutos įsijungimą į aktyvią kūry
binę veiklą. K. Boruta parašė romaną apie 
vokiečių sušaudytą skulptorių V. Grybą 
„Sunkūs paminklai“. Tačiau romane, ša
lia ryškių antifašistinių ir antinacionalisti- 
nių vaizdų, yra klaidingų ideologinių kon
cepcijų, painių, neteisingų praeities kultūri 
nio palikimo apmąstymų. Deja, drg. K. Bo
ruta neteisingai reaguoja į kritiką, čia su
tikdamas, čia vėl nesutikdamas su labai 
kantrių draugų pastabomis. Romanas vis 
dar neišvydo pasaulio atskiru leidiniu, o 
autorius, užuot skverbęsis į naujas temas, 
į naują medžiagą, kuri atgaivintų jo talen
tą, jau kuris laikas tūpčioja vieloje“.

Bet daugiausia vietos buvo paskirta Jo
nui Dovydaičiui, kurio 1956 m. išėjo di
džiulis romanas „Dideli įvykiai Naujamies 
ty“. Jis jau senokai imtas pulti už savo 
naujus nukrypimus. Kauno „Tiesoje“ iš
spausdinta jo apysaka .Pasmerktieji“ su
kėlė vėją, kuris Dovydaitį išstūmė ir iš ra

fSeįtfųiifos DIENOS ~|
KVIETIMAI IR KELIONĖS

Britų ministeris pirmininkas Macmillan 
vasario 21 d.' išskrenda savaitei ar 10 die
nų į Maskvą. Jis pasinaudoja tuo kvieti
mu, kuris iki šiol galiojo nuo Chruščiovo 
ir Bulganino lankymosi dienų.

Partijos suvažiavime pasakytoje kalbo
je Chruščiovas pakvietė atvažiuoti ir prez. 
Eisenhowerį, siūlydamas pačiam pasirink
ti tai, ką jis Rusijoje norėtų aplankyti ir 
pamatyti. Kadangi prez. Eisenhoweris Mi- 
kojanui išvažiavus iš Amerikos yra pasa
kęs, jog apie Chruščiovo kvietimą negali 
dabar būti net kalbos, tai Chruščiovas kvie 
čiąs prezidentą pasinaudoti kvietimu be 
įsipareigojimų.

Britų kai kurie laikraščiai Macmillano 
kelionę bando sieti su busimaisiais rinki
mais.

BŪTINAI NORI ATSISTATYDINTI
Italijos prezidentas kreipėsi į atsistaty

dinusios vyriausybės ministerį pirmininką, 
prašydamas jį pasilikti. Min. pirm. Fanfa- 
ni atsisakė atsiimti atsistatydinimo pareis 
kimą.

ISPANŲ MONARCHISTAI SUJUDO
Madridan pasitarti buvo susirinkę patys 

žymiausieji ispanų monarchistai. Jie turi 
savo politinę programą, kuri pradedama 
taip: „Valstybė bus karališka, ir mes pri
pažįstame Don Juaną Burboną teisėtu Ispa 
nijos karalium tremtyje“.

AMERIKIEČIAI JAUDINASI
Marš. Malinovskio pasakymas, kad rusai 

turi didelio tikslumo raketas, sujaudino 
amerikiečius, nes tvirtinama, kad amerikie 
čiai šioje srityje pasieks rusų lygio tik per 
5 metus (jei rusai savo išradimų nebetobu 
lintų, tai 5 metų nereikėtų jiems pasivyti).

ganas su universiteto ženkleliu atlape ir 
diplomu kišenėje. Išvyt jį, kaip iš universi
teto kartą buvo išviję už chuliganizmą, kad 
nekompromituotų tarybinio teisininko var 
do.

Tokios nuomonės daug kas Vilkaviškyje.
Bet trūksta respublikos prokuratūros 

sankcijos.
A, Marcinkevičius, („Tiesos“ koresp.) 

Iš Vilniaus „Tiesos“, 1958.12.19.

šytojų sąjungos valdybos ir užtraukė jam 
didelę nemalonę. .

„Drg. J. Dovydaitis aiškiai išpuiko“, rašo 
ma pranešime, „pradėjo be galo pasitikėti 
savo jėgomis ir neigti kitų rašytojų kūry
bą, kitų draugų indėlį į literatūrą“. „Ne vie 
ną kartą drg. Dovydaitis savo pasisaky
mais spaudoje ir sekcijoje ideologiškai 
klaidingai orientavo jaunuosius rašytojus 
problematikos, herojaus bei tikrovės at
spindėjimo atžvilgiu. Visa tai iš esmės iš
reiškė paties autoriaus ideologinius nukry
pimus, kurie ryškiai matomi apysakoje 
„Pasmerktieji“. Savo apysaką drg. J. Dovy 
daitis buvo pasiuntęs „Pergalės“ redakci
jai, kuri atsisakė ją spausdinti, nurodyda
ma autoriui jo politines klaidas ir žemą 
apysakos meninį lygį. Drg. Dovydaitis, de
ja, numojo ranka į draugišką rašytojų kri 
tiką ir atidavė kūrinį Kauno laikraščiui 
bei Politinės literatūros leidyklai,.

„Paskutiniuoju metu drg. J. Dovydaitį^ ’ 
iš viso vengia draugų, kolektyvo pagalbos. 
Yra ir kitas jo kūrinys, dar neišvydęs pa
saulio. Tai romanas „Vilko bilietas“, kurį 
atmetė Grožinės literatūros leidykla ir 
„Pergalės“ redakcija. Prozos sekcija siūlė 
drg. J. Dovydaičiui atnešti svarstymui ro
maną. Deja, jis atsisakė“.

Pranešime tikimasi, kad jis supras savo 
klaidas ir padarytąją žalą ir pasiryš paša
linti, kas buvo negera.

Ar tai ne smegenų plovimas?

(E) Lietuvos gaminiai New Yorko pa
rodoje. Tarptautinėje pramonės parodoje 
New Yorke dalyvausią su savo gaminiais 
ir kai kurie okupuotos Lietuvos fabrikai, 
praneša Vilniaus radijas. Šiaulių , Verps
to“ trikotažo fabrikas jau dabar ruošiąs 
tai parodai gaminius. Kai kurie gaminiai 
būsią papuošti „lietuvių nacionaliniais raš
tais“.

(E) Lietuviai Donbaso kasyklose. Vil
niaus radijas sausio 19 d. davė savo kores
pondento reportažą apie apsilankymą Don
baso kasyklose, kur dirba ir tam tikras 
skaičius lietuvių. Darbas anglies kasyklose 
esąs labai sunkus, bet uždarbiai aukšti; 
kai kurie angliakasiai uždirbą į mėnesį 
apie 4.000 rublių.

(E) Knygų platinimo mėnuo pradėtas 
Lietuvoje po N. Metų. Vilniuje tąja proga 
įvyks „rašytojų diena“ ir „literatūros vaka 
ras“.

KUBOS KARO NUSIKALTĖLIS
Havanoje nuteistas mirti „karo nusikal

tėlis“ kapitonas Pedro Morejon. Karinis 
teismas atmetė jo apeliaciją, ir bausmė jau 
įvykdyta.

JEIGU, SAKO, VAKARAI NURAMINTŲ 
RUSŲ BAIMĘ

George Kennan Amerikos senato užsie
nio reikalų pakomitečiui yra pareiškęs, 
kad nebus karo, jei Vakarai nuramins ru
sų baimę.

KATALIKŲ KAPINĖS VISIEMS
Lenkijos parlamentas priėmė įstatymą 

pagal kurį katalikų kapinėse bus laidoja
mi visi apylinkių gyventojai, vis tiek, ku
rios jie bebūtų religijos, jei apylinkėje nė
ra savivaldybės kapinių.

AR PREZ. EISENHOWERIS VAŽIUOS 
Į RUSIJĄ?

Prez. Eisehowerio spaudos sekretorius, 
atsakydamas į klausimą, ar prezidentas pa 
siryžęs priimti kvietimą važiuoti į Rusiją, 
pažymėjo, kad kvietimas buvęs ne specia
lus, o šiaip didelėje kalboje, kurioje, be ki 
ta ko, smarkiai buvo puolama Amerika.

O šiaip prezidentas pasiryžęs esąs va
žiuoti bet kur, jei tik tai išeitų į gera.

SUSIRINKO PRANCŪZIJOS 
MINISTERIAI PIRMININKAI

Remdamasis naująja konstitucija, prezi
dentas gen. de Gaulle sukvietė visų Pran
cūzijai priklausančių ar sąjungoje su ja 
esančių kraštų ministerius pirmininkus pa
sitarti. Tokių min. pirmininkų yra 13.
NEPRIĖMĖ FUTBOLISTŲ

Maltos gubernatorius atsisakė leisti įva
žiuoti bulgarų futbolistams, nes saloje vis 
daugėja komunistinės literatūros. Guber
natoriaus spėjimu, dėl ilgokai vykstančių 
neramumų į salą plačiu mastu veržiasi ko
munistinė įtaka.

ANTRA BAUSMĖ
Bonnos kriminalinis teismas nubaudė 

sunkiųjų darbų kalėjimu iki gyvos galvos 
buvusius esesininkus Sorge ir Schubert, ku 
rie savo metu nužudė 113 žydų ir politinių 
kalinių.

Iki 1956 m. jie buvo laikomi Sibire už 
žudymą rusų belaisvių.
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EUROPOS LIETUVIS

Vieton geliu ant Igno Šeiniaus kapo
Rašo A. GERUTIS Skandinavijoje. Savickis buvo paskirtas 

Valstybinio Teatro direktorium, bet, būda-
Kai Lietuva kėlėsi laisvam gyvenimui, 

buvau dar tik paauglys, bet taip jau anuo
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įstabiu laiku susiklojo, kad jaunas įsitrau
kiau į lietuvišką darbą. Pradėjau dirbti 
Lietuvos Telegramų Agentūros „Eltos“ sky 
riuje Rygoje. Ši įstaiga, kurios priešakyje 
anuo metu stovėjo ne kas kitas, kaip — 
Justas Paleckis (o jį į lietuvišką darbą bu 
vo patalkinęs legendarinio „Geležinio Vil
ko“ vadas Ladas Natkus - Natkevičius, bu
vęs karo atstovas Rygoje — giliai išprusin 
tas diplomatas), buvo prisiglaudusi Lietu
vos pasiuntinybės patalpose. Prūsų lietuvis 
daktaras Dovas Zaunius ėjo atstovo parei
gas.

Tokiose aplinkybėse man anksti teko vie 
naip ar kitaip būti mūsų diplomatinės veik 
los liudininku ir to darbo dirbėjų stebėto
ju. Daug pavardžių iš ano meto įsirėžė at
mintin, bet trys vardai man jau nuo tada 
jungiasi krūvon, sudarydami savotišką tri
julę: Šeinius, Savickis ir Aukštuolis. Jie 
neatrezgiamai siejasi su Skandinavija. Nė 
vieno jų tuomet dar nebuvau matęs, bet 
jau žinojau, kad jie priklausė tai aniems 
laikams būdingai, pasakyčiau, „privatinės 
diplomatijos“ ekipai, kuri dar prieš vals
tybės atkūrimą ėjo lietuvių tautos „amba
sadorių“ pareigas.

Pirmasis Skandinavijoje atsirado Jurkū
nas - Šeinius, dar 1915 metais. Jeigu anais 
laikais vienam kitam jaunuoliui pavykda
vo mokslo tikslais ištrūkti į užsienį, jis pa 
sirinkdavo Šveicariją, Prancūziją, Vokieti
ją, .gal Italiją ar Belgiją (Louvain), bet, 
tur būt, niekam neatėjo į galvą važiuoti 
Švedijon. Šeinius ir čia pasireiškė kaip ori 
ginalas, tauria to žodžio prasme, kaip jis 
išliko originalas (be čaižios pašaipos prie
skonio!) visą savo gyvenimą.

Skandinavija pasidarė Šeiniui tartum 
lemtis, iš kurios jis jau nebeištrūko. Be
rods, 1916 metais Lietuvių Draugija nuken 
tėjusiems nuo karo šelpti Petrapilyje pa
skyrė jį savo įgaliotiniu, kurio uždavinys 
pirmoje eilėje buvo susisiekti iš neutralio
sios Skandinavijos su Vokietijoje buvusiais 
lietuviais karo belaisviais ir tremtiniais iš 
vokiečių okupuotosios Lietuvos. Esu girdė 
jęs, kad Šeinių protegavęs auksaburnis Sta 
sys Šilingas, tais laikais stambi figūra Rv 
sijos lietuviuose. Apie tą patį laiką ir 
tiems pat reikalams Skandinavijoje atsira
do dar du lietuviai: Jonas Aukštuolis 
Jurgis Savickis. Ši tad trijulė sudarė tą ma 
no atmintyje įsirėžusią skandinavinę eki
pą, su kuria vėliau man pačiam teko gana 
artimai bendrauti ir bendradarbiauti.

Kaip Skandinavijoje atsirado Savickis, 
tiksliai nesugebėčiau atsakyti, bet jis, kaip 
paskum atvejų atvejais galėjau pastebėti, 
buvo iš visos trijulės gyvenimiškai apsuk
riausias, mokėjęs sukurti apie savo asmenį 
tam tikrą mitą, tad įsivaizduoju, kad dar 
Rusijoje pirmojo karo metu jis buvo pa
rinktas skandinaviškajai misijai kaip daug 
vilčių teikęs reprezentatyvus jaunas vyras. 
Jonas Aukštuolis buvo teisininkas, tik pra 
dėjęs teismiĮ karjerą, bet pirmojo karo me 
tu dirbęs minėtoje Lietuvių Draugijoje. Jis 
buvo reformatas, ir jį rėmė anuomet visa
galis Martynas Yčas.

Dar tada, kai nebuvau nė vieno jų ma
tęs, buvau patyręs, kad visi trys nesitenki-1 
na vien tiesioginiu labdaros darbu, kuriam 
jie buvo skirti (maisto siuntų, korespon
dencijos ir t.t. siuntimu lietuviams į Vo
kietiją ir, iš dalies, į Austriją - Vengriją), 
bet išvystė pasigėrėtino užmojaus ir pla
taus baro politinę ir ypač propagandinę

veiklą. Aukštuolis iš visų jų buvo mažiau
siai „raštingas“, bet užtat šioje srityje pa
sireiškė Savickis ir ypač Šeinius, šeinių 
galima apibūdinti kaip įgimtą spaudos at
stovą, diplomatinėje terminologijoje vadi
namu spaudos attache. Jam įprastu kruopš 
tumu ir sugebėjimu įsigilinti į pamėgtąją 
sritį Šeinius to.bulai išmoko švedų kalbos,
net iki tokio laipsnio, jog rašė ta kalba po 
eziją (yra išleidęs veikalą „Natt och Sol“ 
— Naktis ir Saulė). Lygiu būdu dar 1917 
m. išėjo jo veikalas „Litauisk Kultur“. Tuo 
tarpu atsimenu, kaip labiau paviršutiniško 
Savickio skandinavų kalbų mokėjimą api
būdino švedas Falk, Vytauto Didžiojo Uni 
versitete kurį laiką dėstęs švedų kalbą. Vie 
ną kartą paklausiau jį, ar Savickis, ilgi 
išbuvęs visuose Skandinavų kraštuose, mo 
ka visas tris skandinavų kalbas. Falkas 
trumpai atsakė: „Taip, jis kalba skandina
viškai“, atseit, naudojasi trijų kalbų miši
niu...

Šeinius dar 1917 metais pradėjo leisti 
biuletenius apie Lietuvą „Litauiska Press- 
byran“, lietuvių spaudos biuro, vardu. Ša
lia J. Gabrio 1911 metais Paryžiuje įsteig
to ir 1915 m. Lozanon išsikėtusio biuro Šei 
niaus vadovautas Stockholmo spaudos biu
ras, tur būt, iš viso buvo antra tokio po
būdžio lietuvių įstaiga. Stockholmas pir
mojo karo metu buvo stambus lietuviško
sios veiklos centras, konkuravęs su Šveica
rija. Šeinius buvo uolus ir sumanus lietu
vių tautos laisvės troškimų skelbėjas, o 
kai buvo paskelbta valstybės nepriklauso
mybė, jis toliau garsino mūsų reikalus. 7 
patį darbą jis vėliau dirbo Kopenhagoje, 
kur 1919 m. įsteigė „Litauisk Telegram 
Agentur“, taigi jis yra ir vėlesnės „Eltos“ 
pranokėjas.

Taigi Šeiniui tenka neįkainojami nuopel 
nai lietuvių vardo išgarsinimui. Skandina
vijoje.

Buvo visai natūralu, kad jaunoji Lietu
vos valstybė, pradėjusi žengti pirmuosius 
nedrąsius žingsnius ant slidaus diplomati
nio parketo, šaukėsi skandinavinės triju
lės, skirdama jos narius savo atstovais, ir 
tatai ne kur kitur, kaip Skandinavijoje, ku 
rią tiek Šeinius, tiek Savickis, tiek Aukš
tuolis jau buvo gerai pažinę. Dar didesnių 
nuopelnų politinės propagandos srityje tu
rįs Juozas Gabrys, deja, nepritapo ne tik 
prie diplomatinio, bet ir iš viso prie vals
tybinio darbo. Jam čia pakenkė kai kurios 
savotiškos būdo ypatybės.

Bet ir Šeinius nepadarė didelės diploma
tinės karjeros. Tuo tarpu kai Jonas Aukš
tuolis, neturėjęs tokių ryškių talentų, kaip 
abu kiti pirmapradės „skandinavinės eki
pos“ nariai, jau 1923 m. pradžioje gavo pa 
skyrimą į Latviją ministerio titulu (rytprū 
sį Zaunių iš Rygos išbloškė įvykiai, susiję 
su sukilimu Klaipėdos krašte; Aukštuolis 
buvo pirmas „skandinavinės trijulės“ daly 
vis, su kuriuo tiesiogiai susitikau tarnybo
je), Savickis su šeinium toliau pasiliko 
Skandinavijoje, kuri mūsų diplomatinėje 

. tarnyboje ilgą laiką buvo kaip ir šalutinių 
bėgių vietovė.

Kažkokį nelemtą vaidmenį suvaidino 
prof. Augustino Voldemaro asmuo. Jis kaž 
kodėl nemėgo Skandinavijos ir iš viso Pa
baltijo. Ar čia veikė ir tam tikri asmeniš
kumai (Kopenhagos kronų istorija!), kaip 
vienas kitas spėja, negalėčiau teigti. Bet 
Voldemaras, atėjęs 1926 m. pabaigoje val-
džion, netrukus panaikino pasiuntinybes

mas apsukresnis, jis viena koja pasiliko 
Užsienio Reikalų Ministerijoje, užėmęs 
kaip „pašalinį“ darbą vieno departamento 
direktoriaus vietą. Gi tiesmokas Šeinius, 
nemėgęs pataikauti, susikirto su Voldema
ru ir pasiliko Stockholme. Taip nuo 1927 
metų nutrūko jo ryšiai su Užsienio Reikalų 
Ministerija.

Be abejojimo, tai buvo skaudus nuosto
lis mūsų ifžsieninėje reprezentacijoje. Šei
nius nebuvo žmogus, kaip priimta vaizduo
ti idealų diplomatą. Bet diplomato sąvoka 
ne būtinai turi atitikti tiktai vieną tipą, o 
jau nieku būdu netenka manyti, kad diplo 
matas turi būti blankus ir bespalvis. Še: 
nius iš tikrųjų buvo šiek tiek kampuotas 
(jo ir išvaizda būdinga, įsimenama!) t- 
ypač sunkiais Lietuvai laikais jis pasireiš
kė kaip beatodairinės drąsos ir pagarbą 
įkvėpiančio sumanumo kovotojas už pamin 
tas' tautos teises. Kai Lietuvą užniko ne
laimės ir ją paglemžė galingesni kaimynai, 
Šeinius, suradęs prieglobstį Švedijoje, kur 
gyveno jo šeima, vėl ėmė reikštis švedų 
spaudoje, kur išspausdino vertingų straips 
nių Lietuvos temomis. Visoje mūsų tremty 
je nedaug surasime žmonių, kurie tuo at
žvilgiu galėtų jam prilygti. Būdamas ne 
tik gabus publicistas, bet ir talentingas ra
šytojas, Šeinius dabartinės tremties metais 
parašė švedų kalba kelis veikalus (1943 
m. jis aprašė lietuvių žurnalistų kelionę po 
Sovietų Sąjungą; šioje kelionėje dalyvavau 
kartu su Šeinium; o 1945 m. išėjo jo knyga 
apie bolševikų okupacijos pradžią „Den 
roeda floden svaemmar oever“).

Vėlesniais metais man su Šeinium teko 
gana daug bendrauti, kai jis buvo „Lietu
vos Aido“ vyriausias redaktorius. O 1935 
m. jis buvo mano įpėdinis Klaipėdos kraš
to gubernatūroje, kur perėmė mano eitą
sias spaudos patarėjo pareigas. šiaip gi 
Šeinius buvo vienumos mėgėjas, neturė
jęs ir, tur būt, nė neieškojęs artimesnės b: 
čiulystės su kitais žmonėmis. Jis galėdavo 
pusdienį prarymoti Baltijos pajūryje, jam 
nepabosdavo ištisas valandas miško tank
mėje sekioti, kaip siuva skruzdės. Šeinius 
buvo asmuo, mėgęs dalykus vienatvėje ar 
mąstyti. Jis turėjo savaimingą priėjimą 
prie reikalų ir mokėjo reikšti savo nuomo
nę, su kuria gal'ne visuomet galima buvo 
sutikti, bet kuri visada pasižymėdavo ori
ginalumu.

Kai Šeinius 1927 m. dėl jam nepalankių 
aplinkybių gavo pasitraukti iš Užsienio 
Reikalų Ministerijos, turėjau įspūdį, kad 
jis dėl to nemažai sielvartavo. Jo gabu
mams ilgus metus nebuvo leista tinkamai 
pasireikšti. Ir tik tada, kai dėl okupacijos 
jis vėl pateko švedijon, šeinius pasirodė 
kaip nepamėgdžiojamas Lietuvos interesų 
gynėjas. Tenka pasidžiaugti, kad bent pas 
kutiniais metais jis vėl buvo įtrauktas į ak 
tingesnę diplomatinę tarnybą. Kaip šios 
tarnybos didžiai vertingas narys jis pasi
traukė iš mūsų tarpo. Pasitraukė vienišas, 
kaip gyveno visą amžių. Bet toje vienatvė
je jis sukūrė stambius, išliekamos vertės 
literatūrinius veikalus. Toji vienatvė ne
kliudė jam drąsiai kelti balsą už savo tau
tos teises. Su juo išnyko paskutinis „skan
dinavinės trijulės“ narys, tos trijulės, kuri 
atmintyje siejasi su mano paties gyveni
mo svarbiais etapais, nes su visais trimis 
metų metais bendrauta.

Šios pastabos tebūnie vieton gėlių puokš

SAVAITGALIS ČIKAGOJE

Lietuviškoje Čikagoje veik kas savaitę 
kas nors ir kur nors ruošiama, surandama 
kokia proga sueiti, tačiau šis savaitgalis, 
sausio 31 d. — vasario 1 d., buvo ypač tur 
tingas ir įspūdingas naujai į šį miestą atva 
žiavusiam Jūsų korespondentui, šeštadienį 
čikagiečiai ir iš kitų miestų atvykę lietu
viai sportininkai turėjo savo krepšinio, 
tinklinio ir stalo teniso pirmenybes. Visas 
šimtas ar daugiau gražių lietuviukų ir lie
tuvaičių! Koks tai seniai matytas vaizdas! 
Žiūrovai irgi daugiausia jaunikliai, lietuvis 
kai šnekučiuoja, sąmojais laidosi ir lietu
viškai teisėją bara. Štai, senieji favoritai 
krepšinyje „Lituanica“ vos nugali jaunu
čius „Arus“, čia vėl iš Detroito atvykęs 
„Kovas“, Clevelando „Žaibas“, jūrų skau
tai. Baigminėse rungtynėse krepšinio perga 
lė tenka vietiniams, jaunai, bet aukštos kla 
sės „Neries“ komandai, kuri nugali per
nykštį meisterį „Lituanicą“. Tačiau mer
gaičių tinklinis tenka svečiams — Clevelan 
do grupei, kuri laimi prieš ,Nerį“.

Sekmadienio popietis sutraukė daugybę 
žmonių į metinį „Draugo“ dienraščio litera 
tūros vakarą. Tai jau tradicija virtusi pro 
ga, kuri aštuntą kartą sutraukia čikagie- 
člus pagerbti „Draugo“ romano konkurso 
laimėtoją. Šiais metais konkurso laimėto
jui 1000 dolerių paskyrė senosios emigraci 
jos narys, paprastas darbininkas Kazimie
ras Laurinaitis. Po iškilmingo atidarymo 
sužinome, kad šių metų romano premija 
tenka jau žilagalviui rašytojui Juozui 
Švaistui už romaną iš Vinco Kudirkos lai
kų ir gyvenimo. Seka eilė sveikinimų, Lie 
tuvos Konsulo, „Draugo“ atstovo ir kt„ pra 
byla trumpai ir pats susigraudinęs rašyto
jas, o aktorė Kevalaitytė paskaito ištrauką 
iš naujai premijuotos knygos. Antroji va
karo dalies programa atliekama niujorkie
čio Vitolio Žukausko ir Jerošeko kvarteto. 
Žukauskas savo sąmojais verčia juoktis 
visą salę, — jis ir operą savaip pademons 
truoja, parodo Mikojaną Amerikoje, pa
vaizduoja į Lietuvą sugrįžtantiems tremti
niams „skryningą“ ir parodo, kaip vyktų 
gyvenimas, jei lietuviai, kaip nekuriu buvo 
siūloma, steigtų naują lietuvišką koloniją 
Hondūre. Kvartetas, kuris dar Lietuvoje 
buvo žinomas Studentų kvarteto vardu po 
ilgų, rūpestingų pasiruošimų, vėl naujos su 
dėties, atgimė ir Čikagoje pasirodė pirmą 
kartą. Išgirdome dvylika melodingų, gra
žiai paruoštų dainų, kurios sukėlė dideles 
klausytojų ovacijas. Po koncerto šokiai ir 
įprastinis pasistumdymas bufete. Jūsų ko
respondentui įdomiausia buvo pasekti tuos 
šimtus veidų, ar nesusiras pažįstamų. Kur 
tau! Štai dar Lietuvoje matytas veidas, pa
sikeitęs, pasenęs — tai buvęs mokytojas; 
ten vėl iš Vokietijos laikų lagerio pirminin 
kas, o štai grupelėje šnekučiuojasi buvu
sieji londoniečiai, vienas dar tik trys die
nos iš laivo. Prieangyje knygas pardavinė
ja buvęs Nottinghamo kolonijos narys. Sa
lėje žmonių ne mažiau, kaip Sekminių su
važiavimuose Sodyboje, sukasi, puošnios 
poros, ir tuoj pastebi skirtumą, palyginant 
su Anglijos susibūrimais: žymiai daugiau 
jaunimo. Susirinkusios kelios kartos. Žila
galviai amerikonai su suaugusiais vaikais, 
ir vėl dypukai su savo jaunimėliu. Orkes
trui vadovauja Bronius Jonušas. Ir jauti 
žmogus, kad jauku ir gera būti Čikagoje 
— lietuviškos tremties sostinėje. A.P.

tės ant kolegos Igno Jurkūno - Šeiniaus 
kapo!

Berne, Šveicarijoje.

Už" Laisvę ir Nepriklausomybę!
Minime savo brangiosios Tėvynės Lietu

vos Nepriklausomybės Paskelbimo šventę 
— Vasario šešioliktąją. Minime, kada ji ei 
na nauju kruvinu kryžiaus keliu ir kurio 
galo nematyti. Bolševikai šiandien išdidūs, 
kaip Kristaus laikų fariziejai, surišo Tėvy
nei rankas, užčiaupė burną. Jie tyčiojasi 
iš Dievo, kaip ano meto žydų vyriausieji 
kunigai, prikalę ant kryžiaus Nekaltąjį: 
„Jei tu Dievo Sūnus, nuženk nuo kry
žiaus“. Bet trečiąją dieną Kristus kėlėsi iš 
kapo, sutraukęs mirties pančius! Gyvybės 
ir Mirties Viešpats pakilo iš kapo, kad visi, 
kurie į Jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą, 
kad gyvu pavyzdžiu duotų kančios prasmę, 
išlaisvinimą iš nuodėmės, nes „Niekas ne
turi didesnės meilės, kaip ta, kad kas gul
do savo gyvybę už savo prietelius!“ Tik iš 
Kristaus šviečia ir mums viltis, kad Tėvy
nė Lietuva vėl atgaus Laisvę ir Nepriklau
somybę, kad Teisingumas bus atstatytas.

„Žmonių kartos ateina ir praeina. Jų hi
potezės ir sistemos eina į šiukšlynus, bet 
Jėzus Kristus yra visada čia pat, guosda
mas nuliūdusius, pakeldamas nužemintus, 
mesdamas šviesos spindulius ant trapių 
piktažodžiautojų“. Daugelis turėdami akis 
to nemato, turėdami ausis to negirdi, kad 
išgirdus nereikėtų keisti savo gyvenimo, 
kad nereikėtų savo gyvenimo sutaikyti su 
Kristaus mokslu. Bedieviškas Maskvos bol 
ševizmas, kovodamas prieš Dievą, paverg
damas ir persekiodamas tautas, tremdamas 
jų žmones į Sibirą, aiškiai tuo parodo, kad 
Tiesa ir Teisingumas nėra jo pusėje. Tą 
"jaučia net ir jų žymiausias rašytojas —No 
belio premijos laureatas Pasternakas, šaky 
damas, kad tik Kristus gali žmogų išgel
bėti. Patys bolševikai jo išsigando — lais
vės ilgesys ir vergijoje tebėra gyvas!

Tremtis mus krikščionis, pastūmėjo į ža 
lingą abejingumą, dvasinį sustingimą. Baž 
nyčia bedieviškojo bolševizmo akivaizdoje 
visus šaukia į moralinį atgimimą. Tėvynės 
meilė yra dorybė. „Jeigu Bažnyčia nereika 
lautų mylėti tėvynės, ji nebebūtų Bažny
čia“, sako Pijus XI. Už Tėvynės Laisvę ir 
Nepriklausomybę Kristus yra mūsų kovos 
Ženklas ir Viltis. Sekime Juo ištikimiau, 
mylėkime Jį karščiau, kad sulauktume di
džiojo Prisikėlimo. Dievo įstatymų vykdy
mas veda žmogų ir tautas į Laisvę!

P. Dauknys, MIC 
Pamaldos
WOLVERHAMPTON ■-..šL.sękmadienį. — 

vasario 15 d.J 11 vai., Sisters of Mercy 
koplyčioje, St. John‘s Square, Snow Hill.

LONDONAS — Šį sekmadienį, vasario 15 
d. 11 vai., Londono Lietuvių Šv. Kazi
miero bažnyčioje iškilmingos Šv. Mišios 
už Lietuvą. Jų metu tikintieji kviečiami 
gausiai ateiti prie Šv. komunijos.

PAIEŠKOJIMAI
MARCINKUTĖ Bronė, Juliaus duktė, gi

musi 1926 m., gyvenusi Šiauliuose, dabar 
dirbanti Londone, prašoma atsiliepti „E. 
Lietuvio“ Administracijai.

PALSKYS Vytautas, gimęs 1906 - 7 m., 
svedasiškis, gyvenęs Kaune, dabar gyvenąs 
Šveicarijoje, prašomas atsiliepti: V. Kla- 
sauskienė, 210 Widdrington Rd., Coventry- 
je, Gt. Britain.

A. RIMVYDAS

SOVIETINĖ INDOKTRINACIJA
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Panašūs ir visi kiti lietuvių autorių vado 
vėliai lietuvių kalbai, literatūrai ir geogra 
fijai. Visiems kitiems dalykams vartojami 
tik verstiniai rusų autorių vadovėliai, ku
riuose visa medžiaga ir pavyzdžiai paimti 
daugiausia iš Rusijos ir rusų gyvenimo. To 
kie yra matematikos, gamtos mokslo, fizi
kos, astronomijos, psichologijos, istorijos 
ir kt. vadovėliai. Lietuvos istorijos vado
vėlio iki 1957 m. visai nebuvo. Tais metais 
pasirodė J. Jurginio istorijos vadovėlis vi
durinėms mokykloms ir pirmas tomas di
desnio istorijos leidinio. Pedagoginiu po
žiūriu vertinant, vadovėly viskas dėstoma 
taip, kad lietuvis mokinys neturėtų pagrin 
do didžiuotis savo tautos praeitimi. Meilės 
savo tautai jis neugdo. Tai priešingybė Lie 
tuvos atgimimo keliui. Bundant Lietuvos 
tautinei sąmonei, buvo didžiuojamasi savo 
tautos praeitimi. Iš praeities semtasi stip
rybės. Praeitis buvo idealizuojama, nes tai 
buvo pedagoginė priemonė tautiniam sąmo 
ningumui kelti. Dabar, priešingai, tautinis 
sąmoningumas stengiamasi slopinti. Todėl 
Sniečkus savo kalboj šių metų komparti
jos suvažiavime pasisakė prieš dabarties 
idealizavimą. Tiesa, jis „leido“ kalbėti 
apie kunigaikščius (kaip gi juos paslėpt?), 
bet neleido jų idealizuoti. O juk būtų gali 
ma juos pagirti bent už tai, kad, užėmę di 
delius slavų plotus, jų gyventojų neperse
kiojo, jų gyvenimo tvarkos nekeitė, vadi
nas, buvo humaniški. Vytautą Didįjį gali
ma būtų bent pagirti kaip kryžiuočių nu
galėtoją. .Jurginio vadovėly pažymėta tik, 
kad Vytautas vadovavo Žalgirio mūšiui, ir 
tai viskas, šiaip jis pavaizduotas daugiau 

kaip liaudies priešas, buvęs atidavęs žemai 
čius kryžiuočiams, o kai kartą žemaičiai 
valstiečiai buvę sukilę prieš bajorus, tai 
Vytauto įsakymu „valstiečiai buvo žudo
mi“ (31 p.). Užtat ir dabarty jis nuvaini
kuotas. Jo vardu pavadintos gatvės bei ins 
titucijos dabar jau pavadintos kitais var
dais, pvz„ Vytauto Didžiojo Muziejus Kau 
ne — Istoriniu Muziejum, Vytauto Pros
pektas — Lenino Prospektu ir pan. Vis 
dėlto senieji amžiai Jurginio vadovėly paly 
ginti objektyviau aprašyti. Mat, jie dabar
ties gyvenimo tiesiogiai neliečia. Tenden
cija kaskart darosi ryškesnė, artėjant j da 
bartį, ir savo viršūnes pasiekia, aprašant 

• nepriklausomybės laikotarpį. Čia komunis 
tiniams istorikams viskas tamsu ir juoda, 
tikra vergija svetimiems kapitalistams. 
Buržuazinė valdžia vaizduojama kaip ko
kių niekšų gauja. Pvz., nuo lenkų puolimų 
ji kažkodėl nenorėjusi gintis, tik , gyvento 
jai reikalavo gintis“ (112 p.). Taikos su
tartį su Rusija (1920) „privertė“ pasirašyti 
„Kauno įgulos kareivių sukilimas, liaudies 
revoliucinis judėjimas“ (111 p.). Buržuazi 
nė valdžia švietimu nesirūpinusi, tik , dar
bininkai ir valstiečiai reikalavo, kad val
džia steigtų pradines, vidurines ir aukštą
sias mokyklas“ (127 p.). Tik rusams at
ėjus Lietuvon prasidėjęs tikras rojus. Nė
ra, žinoma, ko stebėtis, kad taip rašoma is 
torijos vadovėly, ka* aukščiausias Lietu
vos istorijos autoritetas yra Juozas Žiugž
da (buvęs literatūros ir lietuvių kalbos, mo 
kytojas), kuris „Lietuvių kalbos gramati
koje - sintaksėje“ (1954) pasiekė „tarybi
nės“ istorijos rašymo rekordą kad ir šito

kiais žodžiais: „Kad palaužtų Lietuvos dar 
bo žmonių visuotinį pasipriešinimą, buržu
aziniai nacionalistai, veikdami pagal kla
sinius interesus ir vykdydami Amerikos it... 
Anglijos imperialistų bei Romos popiežiaus 
kosmopolitinius nurodymus, stengėsi skal
dyti pačią lietuvių naciją. Tam tikslui, bs 
kita ko, jie visokiais būdais žalojo lietuvių 
nacionalinę kalbą, brukdami į ją nevartoja 
mus pasenusius žodžius ir žodžių formas 
bei sudarinėdami griozdiškus naujus žo
džius vietoje bendrai visoje tautoje varto
jamų žodžių. Jie taip pat tyčia ugdė ir kurs 
tė prieštaravimus kalboj tarp atskirų tar
mių, stumdami lietuvių naciją į susiskal
dymą“. Tai klasiškas melo pavyzdys. Po ši 
tokių žodžių vargu ir pats Žiugžda besu
gebės pikčiau išplūsti „buržuazinius nacio
nalistus“. Iš tokių sakinių sudarytas visas 
jo straipsnis apie kalbą. Sunku tikėti, kad 
šitaip negudriai rašyti būtų jį kas nors ver 
tęs. Pats gi jo straipsnis yra rusų kalbos 
garbinimo litanija, kurioj rusų kalba visad 
vadinama , didžiąją rusų kalba“, pvz., „Vi
sos Tarybų Sąjungos tautos, tarp jų ir ‘lie 
tuvių tauta, su meile ir atsidėjimu mokosi 
didžiosios rusų kalbos“.

Belieka dar pastebėti, kaip rusų bei ru
siškumo meilė skiepijama atskirose prakti 
nio gyvenimo srityse, siekiant slopinti savo 
tautos meilę. Pvz., žymiausios gatvės, ,aikš 
tės didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vil
niuj. Kaune) pavadintos arba rusų komu
nistų, arba ir nekomunistų vardais, fia 
graži paralelė su caiizmo praktika. Pvz., 
Laisvės Alėja (Kaune) caro laikais buvo 
vadinama Nikalojaus vardu, o dabar Stali

lėžiūrą, kovoti su religiniais „prietarais“, 
slopinti patriotinius jausmus, kurie komu
nistų vadinami „buržuaziniu nacionaliz
mu“, „atgyventomis nuotaikomis“, „praei
ties liekanomis“ ir pan. Kompartijos sekre
torius Niunka specialiame kompartijos cen 
trinio komiteto posėdy apie „politinį - idė
jinį“ moksleivijos auklėjimą (Komjaunimo 
Tiesa, 1957.XII.il) rašė: „Šiame darbe (ma 
terialistinės ideologijos skelbime) daug ga
lėtų nuveikti Politinių ir Mokslinių žinių 
skleidimo draugija. Deja, Dūkšto, Prieku
lės ir eilė kitų draugijos skyrių veikia silp
nai, gyventojams maža paskaitų skaito gy 
dytojai, agronomai... Švietimo organai, 
komjaunimo organizacijos silpnai populia
rina tokias knygas (antireliginio pobūdžio) 
moksleivių tarpe. Neretai pasitaiko, kad 
tų knygų visai nėra mokyklų biblioteko
se“. 1958.V.7 „Komj. Tiesoj“ aprašomos- stu 
dentų disku.ijos apie religiją. Korespon
dentas piktinasi, kad studentai nemokėję 
aiškinti religijos žalingumo. Esą, „jie ne
galėtų diskutuoti su pačia paprasčiausia 
tikinčia moterėle“. „Komj. Tiesos“ (1957. 
XI.19) skundžiamasi, kad „religiniai prie
tarai savaime nenyksta“, ir pateikiamas 
pavyzdys, kur tie „prietarai“ net stiprėja. 
Štai Rietavo rajono Labardžių km. net 
„buržuazijos valdymo metais garsėjo kaip 
bedievių, laisvamanių kaimas“, o dabar jo 
septynmetėje mokykloje „silpnai auga kom 
jaunimo eilės, mokiniai lanko bažnyčią“. 
Kitur vėl pasitaiko „faktų, kad mokytojai 
bendradarbiauja su kunigais“. Tame pat 
straipsnyje skundžiamasi, kad .neparodo 
sąmoningumo ir aukštųjų mokyklų studen j 
tai, kai kurie jų atostogaudami lanko baž- »į 
nyčią“. N. Vaitkevičienės, 1958 m. liepos | 
20 d. atvykusios iš Lietuvos Kanadon, liu- 1 
dijimu 85 nuošimčiai lietuvių tuokiasi baž” a 
nyčioj, neišskiriant ir dalies komjaunimo, į 
kuriam už tai gresia represijų pavojus. I : 
Šiluvos ir kitus atlaidus žmenės, kaip ir se J 
niau, plaukia iš tolimiausių vietų.

(Bus daugiau)

no vardu. Caro laikais Vilniuj stovėjo rusų 
Kotrynos ir Muravjovo paminklai, o da
bar rusų Lenino ir Černiakovskio pamink
lai ir t.t. Netrūksta dabar Lietuvoj ir Puš 
kino, Gogolio, Gorkio ir kitų rusų rašytojų 
vardais pavadintų gatvių bei parkų. Ta
čiau nėra Maskvoje ar Leningrade Mairo
nio, Basanavičiaus, Būgos, net ir Kapsuko 
gatvių. Tai rodo, ką reiškia komunistų 
praktikoj „tautų lygybė“, „broliška meilė“ 
ir kiti gražūs šūkiai. Praktiškai tai reiškia, 
kad lietuvis ne visai lygus rusui Vilniuje 
ir Kaune ir visai negali būti net lyginamas 
su rusu Maskvoj ar Leningrade.

Lietuvių atsparumas
Apžvelgę šitokią visuotinę, sistemingą ir 

prievartinę „smegenų plovimo“ praktiką, 
kurią Lietuvos komunistai vadina „politi
niu - ideologiniu“ auklėjimu, sustokim ties 
to darbo rezultatais.

Dešimtame Lietuvos kompartijos suva
žiavime paskelbta, kad ji šiuo metu turi 
38.372 narius ir 6.449 kandidatus, tad iš vi
so beveik 45 tūkstančius. Tai sudaro maž
daug 1.7 procento visų Lietuvos gyventojų. 
Kadangi kompartijoj, kaip suvažiavime 
pranešta, beveik ketvirtadalį sudaro nelie
tuviai, taj pačių lietuvių skaičius sumažė
ja iki 1.2 procento. Tai nedidelis skaičius. 
Moksleivių tarpe pionierių, kaip skelbė 
„Komj. Tiesa“ 1957.XII.il, buvo 151.770, o 
komjaunuolių moksleivių 21.368, tad iš viso 
179.138. Kadangi visose pradinėse bei vidų 
rinėse mokyklose moksleivių iš viso yra 
apie 431 tūkstantį tad komunistų organi
zuotas. jaunimas sudaro arti pusės viso 
moksleivių skaičiaus. Tai jau daug.

Tokia yra statistika, kuri tačiau nedaug 
ką pasako apie faktinę padėtį. Yra pagrin
do daryti išvadai, kad faktinoji padėtis yra 
žymiai geresnė. Komunistinimas ir rusini
mas, atrodo, nėra sėkmingas. Tai išduoda 
nuolatinis komunistinėj spaudoj dejavimas 
dėl esamos padėties, nuolatinės kalbos ir 
pasiraginimai skleisti materialistinę pasali
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LONDONAS

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Vasario 15 dieną, sekmadienį, Londone 

bus švenčiama Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė su šitokia programa:

11 vai. rytą iškilmingos pamaldos Lietu
vių bažnyčioje, kurių metu giedos choras.

6 vai. vakaro Sporto ir Socialinio klubo 
(Parapijos salės) patalpose — 345A, Victo
ria Park Road, E.9, rengiamas iškilmingas 
Vasario 16-tosios paminėjimas.

Bus agr. J. Lūžos paskaita. Meninėj da
lyje pasirodys abu — vyrų ir mišrusis cho
rai, E. Arminaitė ir solistas J. Černius.

• Visi londoniečiai yra kviečiami dalyvau
ti pamaldose ir minėjime.

AUKOKIME TAUTOS FONDUI
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 

sukaktį prasmingiausiai atžymėsime auko
dami Tautos Fondui.

Aukas siųsti: Tautos Fondo Atstovybė, 
1, Ladbroke Gardens, London, W.11. Če
kius ir pašto orderius prašome pažymėti 
išmokėjimui „Lithuanian National Fund 
in Gt. Britain“.

PRANCŪZIJOS RADIJAS - TELEVIZIJA 
VASARIO 16 D. PERDUOS SPECIALIĄ 

TRANSLIACIJĄ Į LIETUVĄ
Š.m. vasario 16 dieną Prancūzijos radi

jas - televizija perduos specialią tranšliaci- 
ją į Lietuvą nuo 18 vai. 15 min. ligi 18 vai. 
30 m. Prancūzijos laiku. Bangos: 7220 ki- 
loc. — 41.55 m., 5955 kiloc. — 31.20 m.

Nors dar gali būti šiek tiek pakeitimų, 
bet kol kas programa yra numatyta šito
kia: Lietuvos Himnas, prancūzų — Lietu
vos draugų žodis, Lietuvos Atstovo Prancū 
zijoje, Pr. Lietuvių Bendruomenės žodis ir 
plokštelių muzika ir dainos.

PABALTIETIŠKI ŠOKIAI
Mus informuoja, kad Estų Klubas vasa

rio 14 d., šeštadienį, ruošia pabaltietiškus 
šokius.

Šokiai bus Estų Namuose, 18 Chepstow 
Villas, London, W.11. Pradžia 8 vai.

Visi lietuviai kviečiami atsilankyti.

SPECIALIOS VATIKANO RADIJO 
PROGRAMOS LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
IR

ŠV. KAZIMIERO ŠVENČIŲ PROGA
Vasario 15 d., sekmadienį, Lietuvos Ne

priklausomybės Šventės išvakarėse, 19 vai. 
Lietuvos laiku (17 vai. vid. Europos), Va
tikano radijas transliuos, specialią progra
mą. Kalbės J.E. Vysk. V. Padolskis ir Lie
tuvos atstovas prie Šv. Sosto J.E. Ministe- 
rls Stasys Girdvainis.

Kovo 3 d., antradienį, 19 vai. Lietuvos 
laiku, Vatikano radijas transliuos specialią 
programą Dangiškojo Lietuvos Globėjo 
Šv. Kazimiero garbei.

Bangos: 19-25-31 ir 196 metrų.

VISOMS DBLS SKYRIŲ VALDYBOMS
DBLS Valdyba primena, kad dar yra 

skyrių, kurie neprisiuntė nario mokesčio 
Centro Iždui už 1958 metus. Sąjungos Val
dyba savo posėdyje nutarė atsiskaitymo 
datą nukelti iki š.m. kovo 1 d. Po šios da
tos kasos knyga bus užbalansuota ir pa
skelbta Centro Iždo apyskaita.

DBLS Valdyba

DBLS CENTRINIO SKYRIAUS 
VALDYBOS PRANEŠLMAS

Šių metų sausio 25 d. šauktasis Centri
nio skyriaus, narių susirinkimas neįvyko 
dėl per mažo atsilankiusiųjų narių skai
čiaus.

Vasario 22 d. (sekmadienį), 2 vai. po pie 
tų, Lietuvių Namuose šaukiamas metinis 
C. Sk. narių susirinkimas.

C Skyriaus Valdyba prašo narius gau
siai atsilankyti.

KALENDORIUS 1960 METAMS
Nidos Knygų Klubo ir „Europos Lietu

vio“ sieninis kasdien nuplėšiamasis kalen
dorius' ,1959 metams susilaukė daug gra
žių atsiliepimų iš tų lietuvių, kurie jį gavo.

Manydami, kad toks kalendorius pasitar
nauja lietuvybės išlaikymo reikalams, lei
dėjai, tų atsiliepimų paskatinti, pasiryžę 
panašų išspausdinti ir 1960 metams, tik 
dar techniškai patobulintą ir su visiškai 
naujais pasiskaitymais.

Praktika parodė, kad į tokio kalendo
riaus paruošimą reikia įdėti nemaža dar
bo, laiko, o taip pat ir pinigų. Dėl to ruoš
ti jis pradedamas jau dabar, kad darbas 
būtų baigtas anksti ir kalendorius gerai 
prieš Kalėdas pasiektų net ir toliausius že
mynus.

Kad tas darbas apsimokėtų, šiemetinio 
kalendoriaus draugai kviečiami parodyti 
jį savo pažįstamiems ir net nepažįsta
miems ir paskatinti užsisakyti net ir da
bar, nes kalendorius tikrai ruošiasi išeiti. 
Leidėjai nenori jo spausdinti, per daug ir 
pūdyti:\kas užsisakys naujai, tas tikrai 
gaus, o kas ne — tam gal ir nepriteks.

Nidos Knygų Klubo nariams ir „Euro
pos Lietuvio“ prenumeratoriams jis vėl 
bus pasiūlytas kaip ir šįmet.

PASKAITA LIETUVIŲ NAMUOSE
Nepriklausomybės paskelbimo sukakties 

proga, vasario 16 d., pirmadienį, 8 vai. v., 
Lietuvių Namuose ruošiama paskaita ang
lų kalba apie šiandieninę Lietuvą.

Įėjimas su pakvietimais.

PAŠTO ŽENKLŲ PARODA
Š.m. vasario 16 dieną, pirmadienį, Lietu

vių Namuose Londone įvyks vienos dienos 
lietuviškų pašto ženklų paroda. Paroda bus 
atidaryta nuo 13 vai. iki vėlyvo vakaro. 
Įėjimas nemokamas. Paskubėkite pamaty
ti labai retą ir pilną kolekciją.

KAS ATOSTOGAUS SODYBOJE?
Praėjusią vasarą lietuvių vasarotojų 

skaičius, nežiūrint vykstančios emigraci
jos, buvo padidėjęs. Ypač gausiai jų atvy
ko per dvi lietuviams skirtąsias savaites. 
Norime, kad ir šiais metais kuo daugiau 
lietuvių atostogautų, nes Sodyba priklauso 
lietuviams ir jiems^eikiama pirmenybė.

Tačiau nei Namų B-vė, nei Sodybos Ad
ministracija neturėtų būti kaltinami už 
tai, kad pavėlavusieji nebegauna vietos. 
Kalti jie patys, nes laiku neužsisakė. No
rėdama ant savo kojų išsilaikyti, Sodyba 
turi prisitaikyti prie verslo žmonių dėsnio: 
kas pirmas atvyko, tas pirma priimamas, 
kad kambariai neliktų tušti.

Kaip anksčiau, taip ir šiais metais dvi 
savaitės — nuo liepos 25 d. iki rugpiūčio 
8 dienos — kaip numatoma, bus labai už
imtos. Toms savaitėms jau užsisakė kamba 
rius 5 šeimos. Visi lietuviai, kurie norėtų 
tas dvi savaites praleisti Lietuvių Sodybo
je, labai prašomi paskubėti siųsti savo už
sakymus, nes gali vėliau nelikti kambarių.

Kas tik gali, prašomi imti atostogas anks 
čiau ar vėliau, kada yra daugiau laisvų 
kambarių.

Visais reikalais kreiptis į: Lithuanian 
House Ltd., Lithuanian House, 1-2, Ladbro 
ke Gardens, London, W.U. Tel. PAR 2470.

BRADFORDAS
Patikslinimas dėl nubaustųjų

Ryšium Bradforde nubaustaisiais lietu
viais papildomai pranešama ir patikslina
ma, kad Juozas Garbinskas taip pat nu
baustas 200 svarų baudos, kaip ir V. Ka- 
zakaitis, ir jam dar priteista sumokėti K. 
Vileišio teismo išlaidas.
Minimi prezidentai

Po didelį pasisekimą turėjusios paskai
tos apie poetą kun. A. Strazdelį, antroji nu 
matoma šio mėn. gale. Bus paminėti Lietu
vos prezidentai. Paskaita bus sudėtinė. Ją 
skaitys trys prelegentai: A. Balsys, A. Dič- 
petris ir V. Ignaitis.

Knygos skaitytojų klubas
J. Bružinsko iniciatyva Bradforde stei

giamas knygų skaitytojų klubas. Smulkes
nių informacijų galima gauti pas steigėją.

Vasario 16 d. minėjimas
Vasario 7 d. Vyties klubo patalpose vie

tos DBLS sk. valdyba surengė Vasario 16 
minėjimą.

Minėjimą atidarė skyriaus pirmininkas 
A. Šukys ir pakvietė viešnią A. Giedraitie 
nę paskaitai. Prelegentė atkreipė dėmesį į 
tai, kad Vasario 16 švęsdami neprikl. Lietu 
voj šventiškai būdavome nusiteikę. Kas 
kita dabar. Prisiminė ir neseniai mirusį I. 
Šeinių, daug kovojusį dėl Lietuvos laisvės.

Meninę programos dalį išpildė Atžaly
nas. O. Paleckienė padeklamavo B. Braz
džionio eilėraštį Lietuva, Kuliavienė ir Pa
leckienė padainavo Ateik, pavasarėli ir 
Skinsiu gėleles. Vyrų oktetas padainavo 
kelias dainas. Apie Kalniškio mūšį, kur 
Lietuvos partizanai, kovoję dėl laisvės, ge
rokai praretino bolševikų eiles, nežinomo 
autoriaus eilėraštį padeklamavo K. Kak- 
tavičius. Pabaigai Burokas ir Kuliavienė 
padainavo Ilgesio dainą ir Mergužėle, ma
no miela.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu. Vi

MANCHESTERIS
Minėjimas

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
1959 m. vasario 14 d., šeštadienį, Blackley 
Instituto salėje ruošia iškilmingą

Vasario 16 D. Minėjimą.
Programoje: rašytojo R. Spalio paskaita, 

o Manchesterio scenos mėgėjai suvaidins 
R. Spalio parašytus „Batus“.

Bus puiki loterija ir gėrimų bufetas. Šo
kiams gros geri muzikantai.

Salė iš Manchesterio Cannon Street pa
siekiama autobusais Nr. 60, 17, 17X.

Pradžia punktualiai 5.30 vai.
Skyriaus Valdyba

BIRM’NGHAMAS
Nepriklausomybės šventės minėjimas

Maloniai kviečiame tautiečius ir svečius 
gausiai atsilankyti į mūsų skyriaus rengia
mą Vasario 16 Dienos minėjimą, kuris 
įvyks šeštadienį, šio mėn. 21 d., 6.30 vai. 
vakaro „Big Bull's Head“ restorano patal
pose (75, Digbeth; kampas Milk Str. ir Dig 
beth).

Programoje trumpa oficiali dalis su pa
skaita. Po to seks šokiai ir žaidimai iki vi 
durnakčio. Minėjimo pelnas skiriamas var
go mokyklų išlaikymui.

Lauksime svečių iš Coventrio, Wolver- 
hamptono ir apylinkės skyrių. Atsilankę 
nesigailėsite. Skyriaus Valdyba

PAIEŠKOJIMAI
MARKAUSKAITĖ - Malinauskienė Mag 

dalena, gimusi 1898 m. Lietuvoje, prašoma 
atsiliepti „Eur. Lietuviui“;

SIRTAUTAS Stasys, Vinco sūnus, gimęs 
1904 m. Šilalės valse., Tauragės apskr. Jud 
šakių kaime, pats ar apie jį žinantieji pra
šom rašyti „Eur. Lietuviui“.

UŽUOJAUTA IG. ŠEINIAUS ŠEIMAI
Lietuvos Diplomatijos šefas S. Lozoraitis 

pasiuntė Igno Jurkūno - šeiniaus našlei 
laišką, kuriame pareiškė Lietuvos Diploma 
tinės Tarnybos užuojautą ir pažymėjo: 
„Igno Šeiniaus asmeny Lietuva nustojo ga 
baus diplomato, kuris jai daug metų ištiki
mai tarnavo, ir žymaus rašytojo, praturti
nusio lietuvių literatūrą. Velionis taip pat 
daug nusipelnė, veikliai sukeldamas drau
gišką švedų tautos supratimą esančios so
vietų okupacijoj Lietuvos problemoms ir 
vargams. Aš visados atsiminsiu apie savo 
širdingai draugišką bendradarbiavimą su 
Tamstos vyru“.

CORBY
Nepriklausomybės šventės minėjimas

DBLS Corby sk. valdyba vasario 22 d. 
rengia Nepriklausomybės šventės minėji
mą tokia programa:

12 vai. lietuviškos pamaldos,
4 vai. p.p. minėjimo atidarymas, sveiki

nimai, kun. P. Dauknio paskaita, lietuviš
kos dainoš ir deklamacijos.

Po to šeimyniška arbatėlė, o jos metu 
turtinga loterija, kurioje kiekvienas galės 
išmėginti savo laimę. Gros plokšelių mu
zika. Minėjimas įvyks St. John Ambulance 
Hall, Corby.

Prašome atsilankyti visus corbiečius ir 
apylinkės lietuvius. Sk. Valdyba

VOKIETIJA Z
HAMBURGAS

Prieš pat Kalėdas išlaikė valstybinius 
medicinos mokslų egzaminus ir gavo gydy
tojo diplomą Alfonsas Grinkus - Grinkevi
čius baigęs Prienų „Žiburio“ gimnaziją, 
studijavęs Kaune Veterinarijos, Hamburge 
filosofijos ir medicinos mokslus.

Jis rašo mokslinį darbą daktaro laips
niui įsigyti, o vėliau norėtų specializuotis 
plaučių srityje.
Mūsų mirusieji

Marija Naujokienė, gim. 1893 m. Klai
pėdos Krašte, mirusi 1958.XII.4 Hambur
ge, palaidota Hamburg - Bergstedt kapi
nėse.

Juozas Kazlauskas, gim. 1900 m. Burliū- 
nuose, mirė 1958.XII.9 Hamburge, palaido
tas Hamburg - Bahrenfeld kapinėse. ,

Adolfas Krenzer, gim. 1898 m. Koelne, 
mirė 1959.1.27 Hamburge, palaidotas Ham
burg - O.hlsdorf miesto kapinėse.
Naujai atvyko iš Lietuvos

Juocys Jonas su žmona ir 3 vaikais iš 
Klaipėdos, Malonė Elzbieta iš Klaipėdos, 
Bartkuvienė J. su sūnumi iš Tauragės, Bra 
hmannaitė Yenny iš Suvalkijos, Rohloff Ar 
turas iš Kazachstano, Žygis Jonas su žmo
na ir 2 vaikais, Kebelis Albertas iš Suval
kijos su žmona ir dukra, Reimanas Rein- 
holdas su žmona ir 2 vaikais iš Klaipėdos, 
Siausys Jeronimas su žmona ir 3 vaikais iš 
Suvalkijos, Agafonovas su žmona iš Aly
taus - Klaipėdos, Kiekštas Valteris iš Klai 
pėdos su žmona ir vaikais, Marija Butku
vienė su dukra iš Suvalkijos, Bernardas 
Leckband iš Klaipėdos su žmona ir 4 vai
kais, Vilius Klimicas su žmona ir dukra iš 
Tauragės, Valteris Liorencas su žmona ir 
dukra iš Tauragės, Heinrich Stahl su žmo
na ir dukra iš Suvalkijos, Gustavas Hėring 
su žmona ir vaikais iš Suvalkijos, Žygis Jo 
nas su žmona ir vaikais iš Kauno, Karolis 
Ratke, žymus Klaipėdos krepšinio rinkti
nės žaidėjas.

RENDSBURGAS
Rendsburge rimtai serga med. Dr. Leo

nardas Stelmokas, žymus tos apylinkės vei 
kėjas, laikraštininkas, ir Kazys Maceika, 
vilnietis, uolus lietuviškos spaudos skaity
tojas. Jie abu yra viengungiai, ir jų gyve
nimas nėra lengvas. Jų adresas: (24) 
Rendsburg, Wrangel Kaserne.

Neseniai baigė inžinerijos mokslus B. 
Hoffmann ir gavo pastovų inžinieriaus dar 
bą „Bosch“ firmoje. Jaunas inžinierius yra 
kauniečių A. Hoffmanno ir E. Jarašūnaitės 
sūnus.

VISI SKAITOME §IO SEZONO 
GERIAUSIĄ KNYGĄ!

Katiliškio — Išėjusiems negrįžti —kaina 
36 šil. 8 penai įrišta.

K. Bradūnas — Morenų ugnys — eilė
raščiai — 14 šil. 8 penai.

S. Kairys — Lietuva Budo— įrišta 39 š.
Lietuvos Vaizdų albumas — 43 šilingai 

įrišta,
S. Prapuolenytė — Mieli žodžiai — poe

zija (įrišta) — 12 šilingų.
V. Pikturna—Amžinoji Auka—14 š. 8 p.
J. Švaistas — Trys žodžiai — 14 š. 8 p.
V. Krėvė — Raštai — ats. knyga 36 šil.

8 penai (įrišta).
J. Prunskis — Meilė ir laimė —14 š. 8 p. 

Valkams:
A. Vaičiulaitis — Auksinė kurpelė — 

(įrišta), puikios iliustracijos, pasakų rinkti 
nė — 30 šilingų.

S. Džiugas — Keturi valdovai — (kietas 
viršelis), spalv. iliustr. — 14 šil.

A. Rinkūnas — Kregždutė — II ir III da 
lys — po 14 šilingų.

A. Skrupskelienė — Naujieji Skaitymai 
— 14 šilingų.

Užsisakę dabar „Liet. Enciklopediją“ 
gauna vertingų dovanų.

Įvairios maldaknygės, žemėlapiai, liet, 
plokštelės. Rašyti:
„Dainora“, 49, Thornton Ave, London, W.4.

Snattyt&ju, tafoned
ŠVEICARIJOS LIET. BENDRUOMENĖS 

PROBLEMOS
„E.L.“ skiltyse teko skaityti „Dar Lietu

vio“ replikas ir kritiką Šveicarijos Krašto 
Valdybai. Skaitau naudinga šiuo klausimu 
pareikšti ir savąją nuomonę.

„Genys yra margas — pasaulis dar mar- 
gesnis“, sako lietuviškas posakis. Tai yra 
nepaneigiama tiesa. Tačiau dar margesnis 
yra žmonių protas, jų pasaulėžiūra, idėjos 
ir šių idėjų įgyvendinimo metodai. Kiekvie 
nas žmogus yra atskiras pasaulis. Kas vie
nam gera, kitam bloga, kas vienam teisin
ga — kitam yra klaida, erezija. Nestebėti
na, kad ir pas mus, Šveicarijoje, nors ir 
labai negausioje lietuviškoje šeimoje, išky
la nuomonių skirtumas. Tačiau labai gaila, 
kad šis nuomonių skirtumas pradeda eiti 
netinkama kryptimi. Kritika yra sveikas 
ir sveikintinas dalykas, tačiau tik tol, kol 
ji lieka atviros ir naudingos kritikos ribo
se. Jeigu tačiau ši kritika pradeda marguo
ti neapykantos, keršto ar pavydo spalvo
mis jinai yra smerktina ir kenksminga.

„Dar lietuvis“ daro Krašto Valdybai 
įvairių priekaištų: kodėl nerašomi aplink
raščiai, kodėl neruošiami minėjimai ir t.t. 
Krašto Valdyba atsako, kad jinai dirba ir 
darbuojasi.

Apie 10 metų teko man dalyvauti ir dar 
buotis Šveicarijos Krašto Valdyboje. Teko 
keletą metų būti ir bendruomenės prieša
kyje — jos pirmininku. Ir mano darbuotės 
metu, nors buvo rašomi aplinkraščiai ir 
šaukiami susirinkimai ir ruošiami minėji
mai, gyvenimas nėjo tuo keliu, kuriuo bū
tų galėjęs ir privalėjęs eiti. Buvo barama
si, ginčijamasi, koliojamasi. Tur būt, ne
daug suklysiu pasakydamas, kad nemaža 
net visiškai neskaitydavo Krašto Valdybos 
raštų. Susirinkimai taip pat buvo gėdingai 
silpnai lankomi. Ar tai Krašto Valdybos 
kaltė?

Tiesa, man esant Krašto Valdybos pir
mininku buvo ruošiami minėjimai. Buvo 
siunčiami Kalėdų švenčių proga siuntinė
liai ligoniams. Tačiau kiek būdavo vargo 
ir rūpesčių! Kiekvieną kartą tekdavo pri
mygtinai prašinėti, maldauti apsimokėti 
nario mokesčius, prašyti aukų tarp nelie
tuvių. Savo minėjimus ruošdavome drauge 
su latviais ir estais. Tuo būdu sutaupyda
vome didelę dalį išlaidų. Anuometinės 
Krašto Valdybos nuomone, buvo reikalin
ga ir naudinga eiti viešumon ir neleisti pla 
tesniajai visuomenei pamiršti, kad Lietu
vos klausimas yra dar neišspręstas, kad 
Lietuvai padaryta skriauda dar nėra atitai 
syta. Spauda maloniai paminėdavo mūsų 
pastangas.

Tačiau ir tuomet susirasdavo asmenų, 
kurie buvo šia veikla nepatenkinti, darė 
Krašto Valdybai neužsitarnautus priekaiš
tus ir smerkė ją. Tai yra, gal būt, mūsų li
ga, kuria mes emigracijoje apsirgome. Tie 
nemalonūs reiškiniai mūsų nenugąsdino. 
Mes dirbome tai, kas, mūsų nuomone, buvo 
naudinga ir reikalinga.

Prieš dvejis metus buvo išrinkta visiškai 
nauja Krašto Valdyba ir lietuviškasis vei
kimas nukeltas į Berną. Jeigu naujoji Val
dyba ėmėsi naujų veikimo ir darbo meto
dų, pakeitė savo darbo taktiką, visiškai su 
prantama ir pateisinama: juk joje yra vi
siškai nauji asmenys, geriau sakant, kitaip

BRADFORDAS GYVUOJA
Prieš porą metų Jorkširo lietuviams įsi

gijus Bradforde nuosavus Lietuvių Namus, 
visas Bradfordo ir plačios apylinkės lietu
vių kolonijos gyvenimas pasidarė žymiai 
judresnis visais atžvilgiais.

Lietuvių Namai yra gerame rezidencinia 
me vilų distrikte, netoli didžiausio ir gra
žiausio Listerio parko, todėl, ypač vasaros 
metu, jie mielai lankomi tiek vyrų, tiek mo 
terų su vaikais, nes juose galima ir trošku
lį nuraminti ir žaliose namų vejose ramiai 
ir toli nuo miesto triukšmo pasilsėti.

Tačiau visa Namų svarbos esmė yra ne 
tiek šiose jų ypatybėse, kiek tame fakte, 
kad Namai palengva pasidaro viso Brad
fordo ir apylinkės lietuviškojo gyvenimo 
centru — lietuvybės išlaikomo centru: juo
se lietuvis susitinka lietuvį iš Bradfordo, 
Halifakso, Leedso, Huddersfieldo, Keigh
ley, Harrogate ir kitų, artimesnių ir toli
mesnių Jorkširo vietovių; juose šeštadie
niais dirba apylinkės lietuvių _ mokykla, 
juose repetuoja „Atžalynas“ su savo daina 
ir tautiniais šokiais, juose priešų pėdsa
kus seka skautės ir skautai, juose platina-, 
ma lietuviškoji spauda, juose lietuviško
sios organizacijos turi savo susirinkimus, 
juose valdybos posėdžiauja, juose kartas 
nuo karto rengiamos paskaitos apie di
džiuosius mūsų tautos vyrus — rašytojus, 
politikus, kalbininkus ir tautai šventas įvy 
kius, pagaliau juose veikia ir klubas, kuris 
yra visas to gyvenimo finansinis judinto
jas.

Žinoma, nėra namų be dūmų, tad dūmų 
kartais turi ir šie Namai. Kai praeitą vi
durvasarį dėl kelių asmenų netvarkingo ei 
gesio už Namų sienų buvo teismo uždary
tas klubas — atsirado kaltinimų, metamų 
Namams; kai netaip seniai šiais metais 
teismas dviems mušeikoms už kūno suža
lojimą kitam asmeniui priteisė apie šimtą 
svarų teismo išlaidų ir keturis šimtus sva
rų nuostolių už kūno sužalojimą, vėl nema 
ža kaltės buvo metama patiems Namams. 
Tačiau tai yra klaidinga nuomonė, nes ne 
Lietuvių Namai daro žalą lietuvio vardui .— Lietuvių Namuose.

galvojantieji lietuviai. Gal būt, galima pa- , 
teisinti „Dar lietuvio“ priekaištus, kad lie 
tuviai Šveicarijoje tapo lyg pamiršti, ne-' 
išeina viešumon. Tačiau, mano asmenišku 
supratimu, būtų daug geriau, jeigu „Dar 
lietuvis“ nesidangstytų slapyvardžiu ir 
prisijungtų prie bendro darbo savo energi
ja ir iniciatyva. Tokiu būdu, dirbdamas kū 
rybinį darbą, nekeldamas kivirčų, pasiro
dytų esąs tikrai dar lietuvis ir būtų nau
dingesnis savajai tautai. Taigi mano lietu
viškas patarimas „dar lietuviui“: — neuž- 
pildykime laikraščio skilčių karčių prie
kaištų eilutėmis, nekelkime ginčų ir nese
kime neapykantos, neskaldykime kitų ir 
patys savęs. Stokime į bendrą darbą bend
ram tikslui ir bendriems idealams įgyven
dinti. Tokiu būdu būsime daug naudinges
ni lietuviškiesiems reikalams.

Tikrai džiugu ir malonu, kad p. prof. 
Eretas savo kalbose niekuomet nepamiršta 
paminėti Lietuvos vardo. Visa lietuvių tau 
ta yra ir liks jam didžiai dėkinga. Taip pat 
malonu ir dėl p. Dr. Geručio rašinių laik
raščiuose! šie du asmenys dirba labai dide
lį ir garbingą darbą, kuris neša didelę nau 
dą lietuvių tautai. Garbė ir padėka jiems! 
Kiek laurų vainikų už jų darbus priklau
so Krašto Valdybai, ne mano reikalas 
spręsti.

Kai dėl Krašto Valdybos, tai aš irgi nevi 
suomet sutinku su josios nusistatymu. Ta
čiau tai man netrukdo prireikus bendradar 
biauti ir drauge dirbti. Vienu klausimu, k • 
ris buvo paliestas spaudoje, esu kitos nuo
monės.

Krašto Valdyba pasisako, kad lietuviški 
kapai Šveicarijoje užžėlę ir dar daugiau 
užžels. Šiais kapais privalo rūpintis tie lie
tuviai, kurie tenai gyvena. Mano nuomone, . 
šiuo reikalu turi rūpintis Krašto Valdyba. 
Bent anksčiau taip buvo. Reikalas yra toks 
— lietuviai gyvena labai išsisklaidę, ir ten 
ka klausti: „Kas rūpinsis, kam šio rūpini
mosi prievolė tenka tenai, kur yra lietuviš 
kų kapų, bet nėra nė vieno lietuvio? Kas 
turi rūpintis lietuvišku kapu tenai, kur gy
venantieji lietuviai patys išsilaiko iš kitų 
malonės?“

Man nesuprantamas dar vienas klausi
mas. Jau daugiau kaip dveji metai, kai 
Krašto Valdyba yra Berne, bet ne Zueri- 
che, tačiau vis dar „E.L.“ atstovu laikraš
tyje esu rašomas aš, nors, juo jau dveji me 
tai nesu. „E.L.“ atstovu yra naujoji Krašto 
Valdyba, ir būtų jau laikas padaryti laik
raštyje atitinkamą korektūrą.

Artėja nauji Krašto Valdybos rinkimai. 
Nuoširdžiai linkiu, kad „Dar lietuvis“ ir 
visi tie, kurie „dar lietuviais“. laiko save, 
prisidėtų prie bendrojo darbo ir petys į pe 
tį eitų bendru lietuvišku keliu. Linkiu, kad 
ir tie lietuviai, kurie, nors ir akademiniais 
titulais puošiasi, nesibijotų sėstis prie bend 
ro stalo ir kalbėtis lietuviškai lietuviškais 
klausimais. Taigi —. Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi!

A. Paulaitis

PAIEŠKOJIMAI
KORSAKAS Julius, gim. 1920 m. Ramu

čių km., Saločių vai., Biržų apskr. Prašo 
atsiliepti A. Petrauskui, 3, Waterloo Gar
dens, London E.2.

Yra svarbių žinių iš Lietuvos.

ir garbei, bet vieno kito lietuvio kryptelė
jęs charakteris ir blogas elgesys.

Tačiau patys Lietuvių Namai, stengda
miesi šių negerovių išvengti, eina pirmyn 
su savo lietuviškumo misija: prieš porą 
savaičių DBLS Bradfordo Skyrius Namuo 
se surengė poeto kun. Strazdelio minėji
mą. Apie Strazdelį paskaitą skaitė mūsų 
kapelionas kun. J. Kuzmickis, be galo įdo
mioj ir naujoj šviesoj iškeldamas šią as
menybę, kaip iš baudžiauninkų kilusį švie
suolį, visa savo dvasine pajėga pakilusį į 
kovą prieš tų laikų ponus ir lenkuojančius 
kunigus, dėl to kun. Strazdelis mums da
rosi brangus ne tik kaip „Pulkim ant ke
lių“ autorius, bet ir kaip kovotojas dėl Lie 
tuvos laisvės bei visų lietuvių gerovės.

Namuose įvyko metinis Lietuvių Vyties 
klubo narių susirinkimas, kuriame buvo 
apsvarstyta ir išdiskutuota praeities veik
la, iš kurios paaiškėjo, jog pasitraukiančio 
ji klubo valdyba per trumpą savo valdymo 
laiką atliko lietuviškajai visuomenei dide
lį patarnavimą, padarydama didelius išmo
kėjimus: skolą už namą, pajamų mokes
čius, visokius valdinius ir Namų palaiky
mo mokesčius, ir tai iš viso sudarė netoli 
700 svarų.

Tame pačiame susirinkime buvo išrink
ta nauja Klubo valdyba šiems metams: pir 
mininku A. Mačiulis, vicepirm. P. Janeliū- 
nas, sekrt. A. Traška, kasin. J. Medelis, ad 
ministr. O. Peleckienė ir nariai P. Matule
vičius ir A. Žemaitis. Pirmajame savo po
sėdy valdyba nutarė atgaivinti klube seną 
paprotį — pardavinėti alų iš statinių, nes 
yra daug narių, kurie, nežiūrėdami duoda
mųjų nuostolių, nori gerti alutį iš bokalų.

Kultūrine veikla susirūpinusių asmenų 
jau į ateiti užplanuota Namuose eilė pa
skaitų — nuo rašytojų, visuomenininkų, 
kalbininkų ir politikų net ligi naujausių 
iki saulės ir dar ir už jos siekiančių sput- 
nikų ir kelionių į erdves bei už tų erdvių, 
tad ir šiais metais lietuviškoji Bradfordo 
ir apylinkių visuomenė pakankamai turės 
kultūrinio darbo ir rūpesčių savam židiny

Ž.V.

3



4 EUROPOS LIETUVIS Nr. 7. (547) 1959. II. 12

♦ I 
i* 
!

i 
e 
i
i 
i 
» 
i 
! i 
j 
i ♦ I 
i 
į ♦
I 
i

i j
I

į
♦I
♦

SIUNTINIAI NAUJOMIS PIGESNĖMIS 
KAINOMIS!

Nauji patvarkymai siuntinių reikalu leidžia 
mums sumažinti kainas.
Lietuvių Prekybos Bendrovė vėl nupirko tiesiai 
iš audimo fabrikų ir pigiomis kainomis dide
lius kiekius vilnonių medžiagų ir jas siūlo da
bar visiems lietuviams specialiems

EKONOMIŠKIEMS SIUNTINIAMS sudaryti.
EKONOMIŠKAME SIUNTINYJE YRA:

.1. 31 jardo mėlynos,
2. 31 jardo pilkos ir
3. 31 jardo rudos

labai geros rūš. vilnonės ruožuotos medžiagos. 
Anksčiau tokio siuntinio kaina būtų buvusi 
£16.10.0, bet kadangi
a) veikia nauji potvarkiai,
b) nupirkta tų medžiagų labai dideli kiekiai 
tiesiog iš fabrikų pigiomis kainomis,
c) dirba Lietuvių Prekybos Bendrovė su labai 
mažu pelnu, tai Lietuvių Prekybos Bendrovė 
siūlo tąjį

EKONOMIŠKA SIUNTINI,
kurį sudaro 9 ir trys ketvirčiai jardo vilnonės 
medžiagos 3 vyriškiems ar moteriškiems kos
tiumams už nepalyginamai žemą ir nenuvar- 
žomą pasaulyje kainą — tiktai už

SV. 11.15.0, 
įskaitant visus mokesčius.

To mūsų EKONOMIŠKO SIUNTINIO svoris — ♦ 
11 svarų. Dėl to, jei pageidausite, mes galime ; 
pridėti dar 10 svarų kitų prekių, neimdami jo- . ♦ 
kių papildomų mokesčių.
Kas pareikalaus — pasiųsime medžiagų pa- ♦ 
vyzdžius. ;
Jūs galite apsilankyti ir užsisakyti tuos mū
siškius ekonominius siuntinius pas šiuos mūsų ♦ 
atstovus:
BRADFORDE; E. Ignaitis, 2, Russel Street, j 

(off Trinity Rd.), Bradford, į 
LEICESTERYJE: K. Paukštys, 17, Beckingham j 

Rd., (off London Rd.), Leicester, j 
Mums malonu taip pat pranešti, kad dabar g 
turime jau mašiną ir pardavėją, kuris gabena- g 
si didelį pasirinkimą prekių, tarp jų taip pat i 
ir mūsų ekonomiško siuntinio medžiagas, ir i 
jei tik pasakysite, tai jis aplankys jus namie g 
bet kurioje Anglijos ar Škotijos dalyje. i

■
GARANTIJOS

Mes garantuojame, kad:
1) kiekvienas siuntinys pasieks gavėją,
2) jei siuntinys dingtų, mes grąžiname pini

gus arba nemokamai pasiųsime kitą,
3) mes apmokame visus mokesčius, ir gavėjui 

jau nieko nebereikia primokėti,
4) siunčiame tik tokias prekes, kurios pasiren 

karnos pagal aprašymus ir medžiagų pa
vyzdžius.

Mūsų įstaiga ir sandėliai dirba kasdien nuo 9 
v. ryto iki 6 v. vakaro^ įskaitant šeštadienius.

LITHUANIAN TRADING COMPANY, !I
1 A, HUNT STREET (off Latimer Rd.), į

LONDON, W.ll. !I
Tel. PARk 1643 g

GERIAUSIAS SIUNTINIŲ KELIAS Į LIETUVĄ YRA 
PER

BALTIC STORES LTD.
(savirfinkas Z. Juras)

Vienintelė lietuviška siuntinių bendrovė 
Anglijoje

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2. 
TEL. SHO 8734.

Skyriai Amerikoje, Australijoje, Kanadoje, 
Vokietijoje ir Venesueloje.

MES PASIUNCIAME GERIAUSIOS RŪŠIES 
GARANTUOTAS PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ!

. Mielai persiunčiame pačių klijentų paruoštus 
siuntinius ir garantuojame, kad mūsų tarpi
ninkavimo mokestis yra mažiausias.

Kiekvienas siuntinys yra apdraudžiamas.
Sumažintas muitas 1959 metams. ::::

i-ii
::::

Jei saviems padėti nori 
(padarysi tai tikrai) — 
Kreipkis tučtuojau į „Taurą“, 
Ir neliks kišenė kiaura.

TAURAS
(sav. Ant. Briedis)

88, GOLDSMITH AVE., London, W.3.

(E) Kas išrinktas j sovietinę Lietuvos 
rašytojų sąjungos valdybą? Vilniaus radi
jo pranešimu išrinkti: Ambrasas, Avižius, 
Baltakis, Baltušis, Bieliauskas, Gricius, 
Guzevičius, Jonynas, Karosas, Marcinkevi
čius, Mieželaitis, Mykolaitis-Putinas, Me- 
telskis, Mozūriūnas, Pranskus, Reimeris, Si 
monaitytė, Sluckis, Šimkūs, Tilvytis, Venc
lova. Kandidatais: Baltrūnas, Macevičius, 
Pocius, Rimkevičius.

5.000.000.000
Amerikoje yra biuras, kuris renka žinias 

ir sudarinėja pasaulio gyventojų augimo 
statistiką.

Remiantis tos organizacijos duomenimis, 
vien tik 1958 metais pasaulio gyventojų 
skaičius padaugėjo 47 milijonais. Daugė
jimas plečiasi per visą žemės rutulį. Apie 
pusė to skaičiaus tenka Azijai. Tas biuras 
pranašauja štai ką: jeigu toks daugėjimas 
vyks ir toliau (o nėra pagrindo galvoti, kad 
kas nors ypač žiauraus galėtų sustabdyti), 
tai 2000 metais, t.y. po 41 metų, gyventojų 
skaičius sieks 5.000.000.000 vietoje dabar
tinių 2.700.000.000.

Toksai gyventojų skaičiaus augimas ke
lia didelio rūpesčio, kaip visus pasotinti. 
I tą klausimą neįveiktų atsakymo duoti 
net didžiausi ir žiauriausi karai.

Nei mes patys, nei mūsų tėvai nesirūpi
no tokiu pasaulio gyventojų augimu, nes 
maždaug iki 18-tojo šimtmečio su nežy
miais nukrypimais apie porą tūkstančių 
metų buvo vis beveik vienodas. Ir štai per 
pastaruosius 200 metų prieauglis padaugė
jo penkeriopai. Reikia manyti, kad per se
kančius 50 metų tas skaičius vėl dvigubai 
padidės.

Kokios gi yra tokio smarkaus augimo 
priežastys? Daug dalykų veikė tokį daugė
jimo posūkį. Didžiausios įtakos turėjo Ame 
rikos, Australijos ir kitų tuščių pasaulio 
plotų suradimas ir įvairūs moksliniai išra
dimai. Naujai surasti kraštai buvo arba vi
sai tušti, arba visai mažai apgyvendinti. 
Tad pasaulis skubinosi tuos tuščius plotus 
užpildyti gyventojais. Vėliau vyko moksli 
nė revoliucija. Įvairūs išradimai ir gamti
nių jėgų pajungimas pakeitė visą žmonių 
gyvenimą. Atsirado greiti garlaiviai, gele
žinkeliai ir kitos greitos ir patogios susisie 
kimo priemonės. Jos palengvino maisto pri

:::::

“H:

NEBRANGUS, BET VERTINGAS
Sumažinus gataviems drabužiams muitą, 
Tazab Bendrovė yra parengusi specialius siun
tinius tiek vyriškų, tiek moteriškų gatavų 
drabužių.
Specialiai Velykoms standartinis vyrui siun
tinys šios sudėties:

geros vilnonės medžiagos paltas, vilnonė 
medžiaga vyriškam kostiumui, pamušalas 
kostiumui.

Su visomis išlaidomis tokio siuntinio kaina tik 
£16.9.0.

Moterims specialus velykinis standartinis 
siuntinys tokios sudėties:

3 jardai Tweed aukštos rūšies medžiagos 
(gryna vilna) kostiumui arba šiltai suk
nelei, 4 jardai medžiagos vasarinei suk
nelei, 1 skoningai pasiūta bliuskutė.

Tokio siuntinio kaina su visomis išlaidomis tik 
£10.0.0.

Užsakymus siųsti:
TAZAB, LITHUANIAN DEP.,

1, Ladbroke Gardens, London, W.ll.

AR JOS ŽINOTE 
kad visi muitai ir kitokie mokesčiai

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ 
nuo 1959 m. sausio 1 d. yra pasikeitę? 

štai keletas pavyzdžių:
VAISTAI: senasis muitas 35%, naujasis 25%;
DRABUŽIŲ MEDŽIAGOS: vilnonės 8 šil., ne- 

vilnonės 2 šil. už jardą.
AVALYNĖ: 18 šil. už porą;
GATAVI DRABUŽIAI: senasis muitas 110%, 
dabar £3.4.0 už vyrišką viln. kostiumą, £2.17.0 
už moterišką kostiumą;
LAIKRODŽIAI — visų rūšių — £1.19.0, vis tiek, 

kokia bebūtų jų kaina;
VAIKAMS DRABUŽIAI IR AVALYNĖ: 50% to 
muito, kuris mokamas už atitinkamus dalykus 

suaugusiems. 
Mūsų bendras patarimas: siųsti dabar tik ge
riausios rūšies prekes, nes muitai yra nustatyti 
tvirti, o ne procentas nuo daikto kainos.
Visi jūsų turimieji kainoraščiai yra pasenę.

Tokiomis sąlygomis geriausia yra patiems iš
siaiškinti, ko reikia, dėl to rašykit Lietuviškai:
ACTON PHARMACY (export) LTD.
Telefonas: ACOrn 0712. Telegramoms adresas: 

ACOFARM LONDON.
JUMS BUS ATSAKYTA JŪSŲ GIMTA KALBA.
Mūsų įstaiga atdara kasdien nuo 9 vai. ryto 

iki 8 vai. vakaro.

statymą iš derlingų kraštų į badaujančias 
vietas.

Antras reikšmingas veiksnys — tai medi 
cinos ištobulėjimas. Daug buvusių baisių 
epidemijų, tokių ligų, kaip maras, cholera, 
raupai ir kt., arba visai išnyko, arba taip 
sumažėjo, kad nebėra jokio pavojaus, jog 
jos vienu užsimojimu nušluotų ištisus mili 
jonus žmonių. Tad visa tai ir pagelbėjo už 
pildyti žmonėmis tuščius žemės plotus. Bet 
visam kam yra galas. Jeigu žmonija tokiu 
greičiu daugės, tai per 1000 metų (ne toks 
jau didelis laikotarpis žmonijos istorijoje) 
žemės rutulyje bus kiekvienam žmogui tik 
tiek vietos, kiek jis gali išsilaikyti stačias.

Aišku, tai tik spėliojimai, ir gal taip blo 
gai neatsitiks, bet vienok tai rodo, kad da
bartinio gyvenimo būdas negali tęstis amži 
nai.

Nėra reikalo grąžinti senuosius marus, 
badą ir epidemijas, kad tai praretintų pa
saulį. Žmogus dabar jau yra taip išgudrė- 
jęs, kad jis sugebės surasti naujus kelius 
tokiai kontrolei. Prieš keletą metų Romo
je buvo didelė konferencija, kurioje svar
stytas pasaulio išmaitinimo klausimas. Bu

vo prieita išvados, kad vargu dar pasaulis 
patirštės dvigubai, ir atidėta to klausimo 
svarstymas 50-čiai metų. Toje konferenci
joje paaiškėjo, kad ir dabar dar apie pusė 
pasaulio gyventojų maitinasi pusbadžiai, 
trūksta reikalingo maisto jų sveikatai pa
laikyti.

Tad jau ir dabar nebedelsiant reikia ge
rinti žemės ūkio tvarkymo klausimus, kad 
galėtų išsimaitinti sočiai nevalgantieji. O 
ką jau ir bekalbėti apie busimąjį pasaulio 
prieauglį. Jei pranašavimai išsipildytų, tai 
apie mūsų eros 2000 metus 5.ooo.ooo.ooo 
žemės gyventojų būtų daug alkanesni, negu 
dabartiniai 2.7oo.ooo.ooo.

Norint ir ateityje išlaikyti mūsų dabar
tines gero gyvenimo sąlygas, būtina, suras 
ti naujų sprendimų. Net ir be galo griežti 
gimdymo suvaržymai vargu ar galės atitin
kamai išspręsti visas problemas.

Turėkime vilties, kad greit iškils toksai 
genijus, kuris suras būdą sumažinti žmo
nių daugėjimui žmoniškais būdais, nes ant 
raip pasaulis ir vėl grįš į žiauriausius gam 
tiškus būdus kovoti už būvį.

O. Kairiūkštlenė

AR JAU ŽINOTE, KAD NUO 1959 METŲ SAUSIO MĖN. 1 D. SOVIETŲ SĄJUNGA 
SUMAŽINO MUITĄ SIUNTINIAMS, SIUNČIAMIEMS į PABALTIJO KRAŠTUS IR 
RUSIJOS GILUMĄ.
ČIA DUODAME KAI KURIŲ PREKIŲ NAUJAS KAINAS, I KURIAS ĮEINA IR 
SOVIETINIS MUITAS:

3| yds. vyriškai eilutei medžiagos, tamsiai mėlynos arba rudos spal
vos, su neryškiais dryželiais arba lygios.........................................£3.13.3
3 yds. moteriškam kostiumui medžiagos, tamsiai pilkos, vid. pilkos 
arba mėlynos spalvos, lygios.......................................................... £3.11.3
1 vyriškas rankinis laikrodėlis, šveicarų gamybos, 15-17 akmenų, an- 
timagnetinis, nebijąs sutrenkimų, garantuojamas .............  ... £5. 7.6
1 moteriškas rankinis laikrodėlis, šveicarų gamybos, 15-17 akmenų, 
antimagnetinis, garantuojamas..........................   £5.12.6
1 jaunimui tinkamas rankinis laikrodėlis, šveicarų gamybos, antima
gnetinis, nebijąs sutrenkimų...........................................................£3.17.6
1 vyriška gatava eilutė (kelnės ir švarkas), tamsiai mėlynos arba 
rudos spalvos, dryžuota arba lygi, geras sukirpimas.................£8. 2.0
1 moteriškas gatavas kostiumėlis (švarkas ir sijonėlis), tamsiai pil
kos, vid. pilkos arba mėlynos spalvos, elegantiškas...................£7.17.6
1 pora vyriškų batų, juodi, minkštos odos, stiprūs.................... £2.19.0
1 stiklui piauti peiliukas su deimantu, vokiečių gamybos........£1.13.6
1 plaukams kirpti mašinėlė 0“, 00“, 000“, 0000“, 1 Nr. Nr.......... £1. 7.9

REIKALAUKITE DAUGIAU INFORMACI JŲ IR KITŲ PREKIŲ KAINŲ BEI 
MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ.

MES GARANTUOJAME SAUGŲ SIUNTINIO GAVIMĄ.
SIUNTINIO GAVĖJUI NEREIKIA NIEKO MOKĖTI.

SIUNTINYS PASIEKIA GAVĖJĄ PER 3 -5 SAVAITES.

MŪSŲ FIRMOS SKUBUS PATARN AVIMAS, PRIEINAMOS KAINOS 
YRA ŽINOMA VISIEMS MŪSŲ KLIJENTAMS.

BROWNEJONES
LIETUVIU SKYRIUS &

1, Norfolk Place, London, W.2
Tel. PADdington 2797

RAŠYKITE LIETUVIAMS JAU GERAI 
PAŽĮSTAMAI FIRMAI- .
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