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Pastangos, tikėjimas ir viltis Kuo baigsis Berlyno klausimas?
PASIUNTINYBĖS PATARĖJO V. BALIC KO ŽODIS, TARTAS LIETUVIAMS PER VASARIO 16 D. MINĖJIMĄ LONDONE

1959 M. VASARIO 15 D.
Rašo M. Musteikis

Pasveikinęs lietuvius Lietuvos Nepri
klausomybės Šventės proga Lietuvos Pa
siuntinybės ir Ministerio Balučio vardu ir 
padėkojęs tautiečiams už jų teikiamą mora 
linę paramą, Patarėjas tęsė:

„Šiandien mes švenčiame 41 metų Lietu
vos Nepriklausomybės atstatymo sukaktį. 
Ši šventė, apjungdama viso pasaulio geros 
valios lietuvius darnioje ir vieningoje dva
sinėje nuotaikoje, aiškiai rodo, kad lietu
viai pasiliko ištikimi 1918 m. Vasario 16 d. 
Akto idealams ir kad šis Aktas yra tikras 
visų lietuvių kelrodis bei įkvėpimo šaltinis.

Lietuvos būklė šiandien dar vis pasilie
ka sunki, be galo sunki. Sovietų pavergtoje 
Lietuvoje bei Sibire lietuviai dar vis yra 
be laisvės ir be turto; neretas jų yra be 
duonos ir be drabužio. Jiems dar vis yra 
draudžiama savo tautines šventes švęsti. 
Tačiau, nežiūrint persekiojimų ir bausmių, 
savo šventes jie švenčia. Žinoma, tai daryti 
jiems tenka privačiai ir slaptai —■ savo šei

pasidarė nepaprastai sunki. Kiekviena tau
ta, drebėdam dėl savo nuosavo likimo ir 
prisibijodama užrūstinti pusiau pamišusį 
despotą, sunkiai ryžtasi ištiesti pagalbos 
ranką pavergtiesiems. O likimas, deja, sky 
rė mūsų tautai būti vienai iš pirmųjų šio 
despotinio brutalumo aukų ir tai pačiomis 
nepalankiausiomis tuomet buvusiomis ap
linkybėmis. Tačiau mes galime didžiuotis 
savo tauta, kuri, nors netekusi laisvės ir 
sudėjusi tiek daug aukų, tas žiaurias 
grumtynes atlaiko su nuostabia ištverme. 
Sveikas jų protas ir blaivus padėties nu
jautimas yra stipresnis už visas sovietines 
užmačias bei jų įtaigojimus. Todėl tėvynės 
meilė juose ne tik negęsta, bet žėrėte žėri.

Šiandien, reikšdami savo solidarumą ken 
čiančiai Tėvynei ir pagerbdami bolševiki
nio smurto aukas, mes turime tvirtai tikėti

amžinu Lietuvos gyvastingumu ir būti ne 
palaužiamos vilties, kad mūsų tauta, tiek 
daug kentėjusi, savo šventą tikslą pasieks. 
Jie tenai tiki šviesesne Lietuvos ateitimi. 
Tikėkime ja ir mes, nes jokia kova nėra 
įmanoma, jeigu nėra tikima laimėjimu, Is
torija mus moko, kad kiekviena tauta, jei
gu ji atkakliai siekia sau laisvės, anksčiau 
ar vėliau tikrai pasiekia jos. Vasario 16 A 
to įkvėpti ir sujungti, nepaliaukime kovoję 
ligi tol, kol mūsų tikslas bus pasiektas. Ti 
kėkime, kad jungtinėmis savo tautos jėgo
mis, Dievui padedant, Rusijos tankų su
trypta, Vasario 16 Aktu atkurta, Lietuvos 
valstybė bus ir vėl atstatyta. O kol tai 
įvyks, Vasario 16-toji tebūna mūsų tauti
nio solidarumo ir ryžto diena.
„Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, 
Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi“.

Senoji Vokietijos sostinė Berlynas, kaip 
laisvųjų Vakarų sala už geležinės uždangos 
ir dėl vadinamojo keturių didžiųjų statuso, 
dažnai tampa nekasdieniškos pasaulinės 
įtampos priežastim. Taip kitados Berlynas 
jaudino pasaulį vadinamosios Berlyno blo 
kados laikotarpiu, o prieš gerą penkmetį 
— vokiečių sukilimo prieš sovietus metu. 
Šiuo metu, Chruščiovui pamojus kumščiu, 
Berlynas vėl kreipia pasaulio dėmesį, su
keldamas nerimą ir spėliojimus.

iš Rytų Vokietijos“, prisijungtų prie Rytų 
Bedyno).

3. Pervedus galutinai visas teises Berly
ne R. Vokietijai, Vakarai būtų priversti, 
kad ir neoficialiai, pripažinti R. Vokietijos 
vyriausybę, nes turėtų su ja tartis visais 
su Vakarų Berlynu (ypač dėl susisiekimo) 
susijusiais klausimais. Per tai propagandi
niais motyvais sovietams būtų dar leng
viau galutinai nusikratyti atsakomybės dėl 
Vokietijos suskaldymo ir tvirtinti, kad Vo
kietijos susijungimas priklauso tik nuo pa
čių vokiečių.

4. Nuolatos laikyti pasaulį įtampoje ne
rimo židiniais. Aprimo nesutarimas su Ju
goslavija, atslūgo įtampa Art. Rytuose, ap
rimsta ir raudonosios Kinijos - Formozos 
konfliktas. Sovietams reikia naujo nerimo 
židinio, kad pasauliui neleistų atsikvėpti.

mų ribose. Galima todėl suprasti, kokios 
brangios ir prasmingos šios šventės jiems 
yra, nes tik tenai, anoje uždangos pusėje, 
jie pilnai supranta ir įvertina laisvės ir ne 
priklausomybės sąvoką. Todėl su ašara, su 
skausmu širdyje ir su dideliu pasiryžimu 
jie pasižada dėl šio idealo kentėti bet oku 
pantui nepasiduoti.

Mes, pilnai atjausdami jų sielvartą ir jų 
troškimus, turime dėti visas galimas pa
stangas, kad jų tragiška padėtis būtų žino
ma laisvojo pasaulio centruose. Kiekviena 
tinkama proga turime priminti Lietuvai 
padarytąją skriaudą ir reikalauti jos ati
taisymo.

Tiesa, dėl susidėjusių nepalankių tarp
tautinių aplinkybių tas mūsų uždavinys 
bėra lengvas, šiais didžių sukrėtimų lai
kais, kai nėra paisoma nei teisinių nei mo
ralinių normų, o vien tik žvėrišku brutalu
mu yra siekiama sunaikinti laisvas tautas 
ir laisvą žmogų, ypač mažų tautų padėtis

Ten, kur Nemunas banguoja

DULLES PAREIŠKIMAS PABALTIJO 
KRAŠTŲ KLAUSIMU

Prieš atsiguldamas į ligonio lovą, Ameri
kos valst. sekr. Dulles ryšium su Lietuvos 
nepriklausomybės švente šįmet taip pat 
yra paskelbęs pareiškimą, kad Amerikos 
politika niekuo nėra pasikeitusi Pabaltijo 
kraštų nepriklausomybės klausimu.

Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 
aiškios ir be aiškinimų.

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

• Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

/ ■■ A. Vienažindys

KAIP GALIMA PASIGERTI NUO 
NARZANO

Vilniaus maisto prekybos 36-os parduo
tuvės vedėją Aleksandrą Gladkich dažnai 
apimdavo kiek nepaprasta nuotaika: kar
tais jis girtas, kartais šiaip įkaušęs ar neiš
sipagiriojęs, Pagalvotum, kad ima iš lenty
nos ir geria — parduotuvėje bonkų daug. 
Bet tose bonkose — nekalčiausi gėrimai: 
mineraliniai vandenys, sultys... Ir išsigud- 
rink pasigerti nuo narzano!

Ir vis dėlto pasigerdavo jis pačiu papras
čiausiu būdu. Tik pinigų tam reikalui pasi
rūpindavo kiek nepaprastai. Kol kas saky
kime, kad gerdavo „Boržomi“, ir pažiūrėki 
me, kas iš to išėjo.

...Maisto prekybos kontora gavo skundą. 
Jame 36-osios parduotuvės ir filialo parda
vėjos rašė apie tą sunkiai įspėjamą mįslę

— kaip galima pasigerti nuo mineralinio 
vandens. Jos ir atskleidė, kaip tai daroma.

Pinigai gaunami šitaip. Į parduotuvę at
eina nauja pardavėja. Gladkich domina ne 
tiek tai, sugebės ji dirbti ar ne; jam svar
bu kitkas: išsimokės ar neišsimokės. Jei 
pardavėja pati nesusipranta, tenka be už
uolankų pasakyti:

— Mokėsi — dirbsi. ' ,
Pardavėja sumoka „įnašą“ ir pradeda 

dirbti. Gladkich pradeda iš pardavėjų rei
kalauti, kad mokėtų „apyvartos mokestį“ 
ir baigdamas kiekvieną pamainą. .Priešin
gai — kelias aiškus: Gladkich mokės tokiu 
darbuotoju nusikratyti. Juokauti jis ne
mėgsta.

Mes nežinome, ar visos pardavėjos mokė 
jo šią „duoklę“, gal ji kąi kam buvo dides
nė ar mažesnė, bet apie tai buvo rašoma 
aukščiau minėtame skunde.

Šis skundas turėjo būti rimtas signalas 
Maisto prekybos vadovybei. Kaip galima 
kyšininkui, girtuokliui patikėti materiali
nės vertybes? Maisto prekybos direkcija 
žinojo ir daugiau netinkamo Gladkich elge 
šio faktų. Jų daugiau negu pakaktų paša
linti jį iš vadovavimo parduotuvei. Maisto 
prekybos direktorius drg. Karnila nieko ge 
ro negalėjo apie jį pasakyti. Girtauja, ne-

Ko nori sovietai Berlyne?
Tą naują nerimą dėl Berlyno Chruščio

vas sukėlė savo kalba, pasakyta 1958.XI.
10. Tos kalbos svarbiausios oficialios min
tys yra šios:

1. Vak. Vokietijos apsiginklavimo ir gy
nybos pastangos yra betikslės prieš Sov. _ ___ ______
Sąjungos galybę, kuri V. Vokietiją gali su- Tokiuo židiniu dabar yra Berlynas (kol vėl 
naikinti per vieną dieną ir kiekvienu metu, 
kada tik panorės;

2. Iš anksto atmeta visus V. Vokietijos 
pageidavimus tartis su Sov. S-ga dėl visos 
Vokietijos susijungimo, nes tai esąs pačios 
Vokietijos (Rytų ir Vakarų) vidaus rei
kalas;

3. V. Vokietija yra pavojinga ne Sov. S- 
gai, bet Vakarams, nes ji yra jau stipresnė 
už Prancūziją ir greitai bus stipresnė už 
Prancūziją ir Angliją drauge;

4. Vakarai, padėję atsistatyti V. Vokieti
jai ūkiškai ir kariškai, sulaužę Potsdamo 
keturių didžiųjų sutartį dėl sunaikinimo 
vokiečių fašizmo ir militarizmo (V. Vokie
tijos ūkinį atsistatymą sovietai vadina fa
šizmu, o karinį — militarizmu). Dėl to, 
esą, Potsdamo sutartis yra sulaužyta ir 
daugiau negaliojanti;

5. Vakarams , sulaužius“ Potsdamo su
tartį, ir sovietai jaučiasi nuo jos laisvi, to
dėl daugiau nepripažįsta nė Berlyno ketu
rių didžiųjų karinio statuso.

kur nors naują sukurs). Palaikant tokią 
įtampą, Chruščiovui lengviau išsilaikyti ir 
pačiam valdžios viršūnėje ir lengviau 
spausti pavergtuosius.

Šitokių sovietų siekimų nekeičia nė nau
ji sovietiški varijantai, kaip siūlymas Ber
lyną (bet tik Vakarų kontrolėje esantį!) 
paversti laisvu miestu ir reikalavimas sės
tis prie derybų stalo.

Vakarų reakcija neaiški
Sovietams iškėlus minėtuosius reikalavi

mus, Vakarai iš karto atrodė labai vieningi 
ir aiškiai nusistatę griežtai pasipriešinti 
sovietų norams. Tačiau sovietams nors, ir 
ultimatyviai, pratęsus Berlyno klausimo 
sprendimą šešiems mėnesiams, aiškiai pa
sireiškė Vakarų, pasitenkinimas, kad yra 
laiko apsigalvoti ir pasiruošti. Vykstant, to 
liau pasitarimams ir sovietams iškeliant 
naujus siūlymus, jaučiami vakariečių tar
pusavio nesutarimai ir didėjąs nervingu
mas. Vakarų pasiūlymas sovietams — tar
tis dėl Berlyno, tačiau tik visos Vokietijos 
klausimo sprendimo rėmuose —: sugrįžo'hu 
merangu: sovietai sutinka ir net reikalauja 
tartis dėl visos Vokietijos, draugė siūlyda
mi jau iš anksto paruoštą taikos sutartį su 
abiejomis Vokieti jomis... čia jau ryšjcįiu 
pastebimas Vakarų nesutarimas: yį^ni 
(ypač anglai) linkę tartis su'.s.ovįeįaj£kjfi.:

{^Seįtįįnįos DIENOS ~|
pareigingas, netaktiškas. Tačiau, kad ir 
kaip keista, Gladkich dirbo ir toliau. Labai 
keistas drg. Kamilos aiškinimas kad Glad 
kich buvęs toks intrigantas, toks išsišokė
lis, kad baisu buvę jį ir pajudinti. Priešin-

RUSIŠKI GINKLAI IRAKE
Nuo praeitų metų liepos mėn. revoliuci

jos, kai buvo nužudytas karalius, Irako vy 
riausybė jau 4- kartūs parsigabeno -laivais 
krovinius ginklų iš Rusijos, maždaug 70 
mil. svarų vertės ir išsimokėtinai. Atgaben 
ta 100-150 tankų ir kt.
v Vakaruose kalbama, kad Irakui pristaty
tieji sunkvežimiai esą arherikietiškos kil
mės — šiek tiek palopyti jau iš tų, kuriuos 
rusai buvo gavę 1942 m. - pasiskolinti i iš 
Amerikos. ■ .

‘ ’ i'-CaV.. 'e.L;

TRIUKŠMAS DĖL PERSIJOS
, Pats svarbiausias klausimas, kuriuo gy
vena sovietinė spauda, yra Persijos klausi
mas. I Persiją buvo atvažiavusi sovietų de
legacija tartis dėl draugiškumo, nepuolimų 
ir bendradarbiavimo sutarties. Persija tas 
derybas nutraukė ir dabar tariasi su ame
rikiečiais.

Sovietinė spauda puola Persiją, ypač jos 
šachą, prieidama iki grasinimų.

PAVOJINGA DULLES LIGA
. Grįžęs iš kelionės į Europą, atsigulė ligo 

ninėn Amerikos valst. sekretorius Dulles.
1956 m. jis turėjo vėžio operaciją. Dabar 

Ūga pasikartojo, ir neatrodė, kad bus gali
ma operuoti.

TAIKOS SUTARTIS SU PUSE
VOKIETIJOS?

R. Vokietijos min. pirm, pavaduotojas 
Ulbricht, grįžęs iš partijos suvažiavimo 
Maskvoje, pareiškė, kad Rusija pasirašys 
taikos sutartį vien su R. Vokietija, jei ne
bus priimtinų pasiūlymų dėl V. Vokietijos.

ATSISAKĖ SKIRTI MOLOTOVĄ
Olandų pasiuntinybė iš Maskvos painfor 

mavo savo vyriausybę, kad dėl olandų 
spaudos nepalankių pasisakymų Molotovas 
nebebusiąs skiriamas ambasadorium į 
Olandiją.,

KOKIA PULK. GRIVAS ATEITIS
Pulk. Grivas, kuris visą laiką vadovavo 

teroro veiksmams Kipro saloje, kaip spėja
ma, galįs būti ateityje paskirtas 2.000 vy
rų kariuomenės vadu.

GRIPO AUKOS
Praeitą savaitę Anglijoje ir Valijoje gri

pu mirė 144 asmenys, iš kurių 114 buvo 
daugiau kaip 55 m. amžiaus.,

GERAS POSŪKIS KIPRO REIKALU
Ziuriche, Šveicarijoje, susitikę Graikijos 

ir Turkijos ministerial pirmininkai sutarė 
dėl Kipro salos ateities. Saloje vykęs tero
ras jau keleri metai kėlė britams didelių 
rūpesčių.

Abiejų kraštų min. pirmininkai sutarė, 
kad Kipro sala turi gauti nepriklausomy
bę. Graikai atsisakė reikalavimo prijungti 
salą prie Graikijos, o turkai nebereikalaus 
padalijamo. Britams paliekamos bazės, ir 
dar vieną bazę įsteigs Graikija ir Turkija 
ir ten laikys,‘apie 2.000 kariuomenės.

Bus renkamas parlamentas, ir numaty
ta, kuri tautybė turės kiek vietų. Kadangi 
turkai saloje yra mažuma, tai svarbiausias 
jų reikalavimas yra turėti patikrintas sau 
teises.

Tolimesniems pasitarimams ministerial 
suvažiavo į Londoną. Atvyko taip pat Kip
ro abiejų tautybių vadai — arkivysk. Ma
karios ir Dr. Kutchuk.

Spėjama, kad pirmuoju salos prezidentu 
būsiąs pasiūlytas arkv, Makarios. Sutarta, 
kad prezidentas bus graikas, o viceprezi
dentas turkas,

VATINUKUS NEŠ MUZIEJUN
Riazanėje kalbėdamas darbininkams, 

Chruščiovas pareiškė, kad jis nesąs trum- 
, paregis ir matąs, kuriose srityse kas vyks
ta gerai, o kuriose blogai. Daugumas žmo
nių dar tebevaikščioja caro Nikalojaus lai 
kų vatinukais. Dabar jau esąs pats tinka
miausias laikas sunešti tuos vatinukus į 
muziejų, o iš tokios pat medžiagos siūtis 
geriau atrodančius drabužius.

BERLYNO KLAUSIMAS
Europos didžiosiose sostinėse lankėsi 

Amerikos valst. sekretorius Dulles ir suta
rė kovo mėn. viduryje sušaukti Paryžiuje 
konferenciją, kurioje bus apspręsta laiky
sena dėl Berlyno.

Kol kas Vakarai dar vis žada kovoti dėl 
teisės būti Berlyne.

RUSIŠKI GINKLAI ALŽYRE
Irako ministeris pirmininkas prisipažino 

žurnalistams, kad Irakas lėktuvais gabena 
ginklus Alžyro sukilėliams.

gai — intrigantų, savavaliautojų sveikame 
kolektyve neturi būti. Juos reikia rauti lau 
kan, kaip piktybinį naviką, rauti negailes
tingai.

Mes nenorime kaltinti'drg. Kamilos tuo, 
kad jis palaikė susikompromitavusį, nete
kusį pasitikėjimo darbuotoją. Tačiau jis, 
stambios įstaigos vadovas, turėjo principin 
giau vertinti savo darbuotojų klaidas: drą
siau kovoti su Gladkich tipo sukčiais. ; •.

O skundas? Buvo galvota ir šiaip, ir' 
taip, pagaliau nutartą perduoti.jį prokura- , 
turai. Tegu aiškina. Reikės —' nubaus. O 
mes patys palaukim.

Stalino rajono prokuratūroje mums pra- 
nešė, kad skundas perduotas tardytojui 
Škliarui. Jau buvo praėję nemaža laiko, tad 
nutarėme juo pasidomėti. Tačiau tardyto
jas Škliaras kategoriškai atsisakė ką nors 
paaiškinti apie šios bylos eigą. Bandėme 
įrodinėti, kad spauda nė kiek ne mažiau su 
interesuota socialistinio teisėtumo saugoji
mu, kad kova prieš sukčius, kyšininkus — 
mūsų bendras reikalas, visuomenės reika
las. Tardytojas laikėsi savo nuomonės. Gir
di, spauda tegu dirba sau, mes — sau, ir 
nesikiškime vieni į kitų reikalus. O kad bū 
tų nenuginčijama, tardytojas rėmėsi 
straipsniais...

Aprašinėti visą šią istoriją verčia ne tai, 
kad buvo toks Gladkich ir kad buvo toks 
skundas. Su Gladkich mes nespėjome ir 
susipažinti. Jis jau nebedirba, ir laukia pel 
nytos bausmės. Tačiau gana ilgą laiką jis 
dirbo, savavaliavo. Apie jo darbus žinojo 
Maisto prekybos vadovybė, buvo pranešta 
prokuratūrai, bet tarybinės prekybos dar
buotoją kompromituojantis žmogus ilgai 
buvo nebaudžiamas. Apie tai reikia rašyti!

Kyla klausimai: ar ne per ilgai galvoja
ma, svarstoma, ką daryti tais atvejais, kai 
kaltė yra, kaltininkas taip pat, bet jis ir to 
liąu dirba kaip dirbęs? Ar galima galvoti 
apie veiksmingą kovą su nusikaltėliais, so
cialistinės nuosavybės grobstyto jais, jei tą 
kovą įsivaizduosime kažkokiu žinybiniu 
požiūriu, jei milicija veiks sau, prokuratū
ra sau, spauda — irgi sau? f

Jei spaudą, visuomenės nuomonę priešpa 
statysime teisingumo organams, stengda
miesi jų veiklą atriboti dirbtinai sudary
tomis profesinio pasipūtimo užtvaromis, — 
tai bus tarybiniams teisininkams, tarybi
niams žurnalistams, mūsų visuomenei sveti 
mi kovos su nusikaltėliais metodai. Mes

Užkulisiniai sovietų siekiai
Toji Chruščiovo kalba ir visa po to pra

dėtoji sovietų akcija jau ir tiesiogiai iške
lia daug Sov. S-gos siekimų, bet gal dar 
daugiau netiesiogiai. Svarbiausieji sovietų 
siekiai yra šie:

1. Gąsdinti Vokietijos pavojumi Vakarų 
valstybes, kad jos neleistų V. Vokietijai su 
stiprėti ir tuo pačiu sukeltų tarpusavio ne 
sutarimus;

2. Oficialiai atsisakyti nuo keturių didžių 
jų sudarytojo Berlyno statuso — keturių 
karinių pajėgų kontrolės Berlyne, dėl to 
kaltę suverčiant Vakarams, kad tuo būdu 
visas pagal Potsdamo sutartį sau priklau
sančias teises galėtų „teisėtai“ „pervesti“ 
Rytų Vokietijos marionetinei vyriausybei. 
Čia glūdi bene svarbiausias sovietų tikslas 
— nusikratyti Vakarų karinėmis pajėgo
mis ir visą Berlyną paimti į savo kontrolę. 
(Tai būtų siekiama etapais: a) pervesti
„teises“, kaip jau minėta, sovietinės Vokie- laikui atidėti, nors vis tiek neilgam. So-‘ 
tijos vyriausybei, b) pastaroji tiek apsun
kintų amerikiečių, anglų ir prancūzų susi
siekimą su Berlynu, kad jis būtų tiesiog 
neįmanomas c) kai Vakarų pajėgos iš Ber 
lyno pasitrauktų, vieną dieną Vakarų Berly 
nas, slapta suorganizuota sovietų provoka 
cija, „savanoriškai“, pagelbstint „broliams
||||!lllllillllllll!lllllllllllllllllllllllį|lllfllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli||||llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l

vienu atveju, kai kiti (ypač V. Vokietija 
ir Prancūzija) nenorėtų, jokių pašita'rpęų 
pagal sovietinį modelį, nes tuo nieko nebus 
atsiekta, tik pasitarnauta sovietinei propa
gandai. Greičiausia, tiems nesutarimams 
išlyginti ir JAV ministeris Dullesąs staiga 
buvo atvykęs Europon,

Kas bus? ” ' ’’
Nėra abejonės, kad Vakarai vis tiek tar

sis su Sovietais, nors visi iš anksto žino, 
jog iš to.nieko nelaimės. Daugiausia, ko ga 
Ii Vakarai pasiekti, tai Berlyno klausimo 
sprendimą (sovietine prasme) dar kuriam

vietai savo svarbiausią užmanymą — „per
leisti“ Berlyno teises R. Vokietijos vyriau
sybei — vis tik įvykdys. Bet ir iki karo dėl 
to nebus prieita, nes abeji — ir Vakarai ir 
Sovietai, nors mėgsta akcentuoti kiekvie
nas savo drąsą, moka vaikščioti ant karo 
briaunos ir išvengti pasaulinio gaisro.

Lenkai apie Vilnių
Lenkų dienraštis „Dziennik Polsky“ š.m. 

vasario 5 d. rašo:
Turistas, paviršutiniškai stebįs Vilnių, 

susidaro įspūdį, kad senasis Gedimino 
miestas šiuo metu yra smarkiai surusintas. 
Gatvėse labai dažnai girdėti rusų kalba, 
matomi rusiški užrašai. Kavinėse, restora
nuose ir teatruose sutinkama daug rusų. 
Tai vis rusų armijos ir aviacijos karinin
kai, valdininkai, inžinieriai ir technikai. 
Laikosi jie drąsiai, didžiai pasitikėdami 
savimi, nes žino, kad yra ponai.

Taigi miestas turi rusišką atspalvį, pana 
šiai kaip 1940-41 m. Poznanė turėjo vokiš
ką atspalvį, nors ten trys ketvirtadaliai gy
ventojų buvo lenkai, o Vokiečiai sudarė ma 
žumą.

Rusų Vilniuje taipogi mažuma. Lietuvių 
apskaičiavimu, maždaug didesnė pusė gy
ventojų kalba lietuviškai. 200.000 gyvento
jų mieste tai būtų apie 100.000 galvų. Gali 
būti, kad tame skaičiuje nestinga svyruo
jančių ir silpnų (suprask — buvusių sulen-

privalome visų pirma atsiminti, kad dar
bas, kurį atlieka teisingumo ir kiti orga
nai, spauda, kovodami prieš įvairias nege
roves, yra veikla ne savo įstaigos ar profe 
sijos labui, bet visų tarybinių žmonių la
bui. Tai yra mūsų gyvenimo pagrindinio 
Kodekso pagrindinis Straipsnis.

Su nusikaltėliais, visuomenės parazitais 
kovoja visa tarybinė visuomenė. Ir tai visų 
tikriausia, visų veiksmingiausia kova! Ją 
reikia skatinti, reikia palaikyti. Kai jos 
maža, tai sukčiai sugeba ir nuo narzano 
pasigerti.

H. Savickas, „Tiesos“ koresp.
Iš „Tiesos“, 1958. 12. 21.

kintų), kurie, rūpindamiesi pagerinti■ savo 
būvį, visai netikėtai vėl suranda savyje lie 
tuvio tautybę. Vilnius dabar „Lietuvos Res 
publikos“ sostinė, ir lietuviąi, nors patys 
pavergti, stengiasi Vilniuje ko geriausiai 
sustiprinti savo pozicijas. Nors miestas ap
juostas kelių dešimčių kilometrų platumo 
lenkiškų kaimų juosta, jame suburtos ne 
tik visos centrinės administracinės, teismi 
nės ir politinės įstaigos, bet taipgi įsteigtas 
lietuviškas universitetas, kuris sutraukia 
daug lietuviško jaunimo. Bet reikia atsi
minti, kad nors rusai ir nuolatos kalba 
apie tautos teisių gerbimą, vienok vadina
mosios „nepriklausomos“ Lietuvos daugu
mas ministerijų raštus rašo rusų kalba. 
Lenkai Vilniuje (po lietuvių) užimą antrą
ją vietą. 1957 metais vienas Varšuvos laik
raštis teigė, kad Vilniuje esama apie 60.000 
lenkų, o tai sudaro apie 30 proc. Lenkai 
Vilniuje sudaro neturtingiausią gyventojų 
sluoksnį. Tai darbininkai ir amatininkai. 
Bet užtaigi jie prie Vilniaus yra labiausiai 
prisirišę. Jie sudaro didžiausią dalį čiabu
vių, kurie čia gyveno prieš 1939 metus. 
Trečia stipri grupė — tai rusai. Palyginti 
negausūs yra baltgudžiai ir žydai.

Sutelkimas Vilniuje daugelio įstaigų su
kėlė butų stoką. Oficialiai vienam asme
niui skiriama 9 kvadratiniai metrai gyve
namojo ploto, bet labai retai kas- tiek gau
na. Buvusiuose kelių kambarių butuose 
dabar sutalpinamos kelios šeimos. Pasitai
ko net, kad viename kambaryje gyvena dvi 
šeimos.. Net kurortuose ir vasarvietėse su- 
sugtūdimas didžiausias. Pavyzdžiui; į Pa
langą profesinių sąjungų nusiųstas darbi
ninkas gauna lovą bendrame kambaryje, 
bet ne atskirą kambarį.

1
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Šeinius iš arti
Rašo Stepas Vykintas

Vis ruošiausi nuvažiuoti į Stockholmą ir 
aplankyti Šeinių, mano buvusį šefą — „Lie 
tuvos Aido“ vyr. redaktorių, mano priešą 
ir draugą, atkaklų kovotoją dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės. Deja, nebepasisekė, nes 
atėjo skaudi žinia iš Šiaurės, kad Šeinius 
š. m. sausio 15 d. užgeso.

Pavadinau priešu. Kodėl? Šeinių gerai 
pažinojau kaip rašytoją, „Vasaros vaišių“, 
„Bangos siaučia“, „Kuprelio“ autorių, jį 
labai mėgau, jį labai vertinau, bet. kaip 
žmogus, jis man buvo kitų nupieštas nepa
lankiai. Šeinius esąs persimetėlis, kaip opo
zicija mėgo vadinti „perekulščikas“, patai
kūnas, karjeristas ir t.t. Vadinasi, 1933 m. 
laukiau netikusio šefo. Kiti mano kolegos, 
kaip Augustinas Gricius, dabar likęs Lie
tuvoje ir tarnaująs bolševikams, iš anksto 
lakstė ir ieškojo ryšių su Šeiniumi, kad įsi 
gytų favoritą. Mano pirmieji santykiai su 
Šeiniumi buvo oficialūs. Tačiau nuo pat 
pirmojo rankų paspaudimo pajutau Šeiniu
je daug šilimos, vis tiek priešui, ar drau
gui, kiekvienam lietuviui. Tai mano nuo
monė greit kito Šeiniaus naudai. Jis buvo 
ne tik patyręs diplomatas, bet ir širdies 
žmogus, sugebėjęs savęsp patraukti toli
mus ir priešus.

Ilgai stebėjau Igną Šeinių kaip vyriau
sią redaktorių. Jis buvo visiškai antipodas 
Valentinui Gustainiui, prieš jį buvusiam 
tose pačiose pareigose, dabar bolševikų per 
sekiojamam, ir Vytautui Alantui, po jo bu
vusiam vyr. redaktoriui, dabar gyvenan
čiam Detroite. V. Gustainis, intelektinin- 
kas, linkęs į filosofiją, sausas, ir šaltas, 
kaip ledas. Vytautas Alantas, racionalistas 
formalistas, oficialus. Tuo tarpu Šeinius 
kiekvieną interesantą priima su širdimi ir 
savo priešą iš kabineto išleidžia su šypse
na, kaip draugą. Tai jo esprit. Jis džentel
menas, jis švedų kultūros išaugintas demo
kratas, žmoguje ieškojęs žmogaus. Kiekvie 
nam imponavo šios jo savybės.

Mano santykiai su Šeiniumi vienu metu 
buvo gerokai įtempti. Šeinius buvo didelis 
Smetonos garbintojas ir Voldemaro niekin
tojas. Galimas daiktas, kad jis turėjo asme 
ninių sąskaitų su pastaruoju. Galimas daik 
tas, kad jis galvojo padaryti dar didesnę 
karjerą pirmojo dėka. Tačiau man šie daly 
kai nerūpėjo. Man rūpėjo objektyvi tiesa. 
Ir štai kartą Šeinius man perduoda Dr. J. 
Navako recenziją apie A. Voldemaro kny
gą: „La Lithuanie et sės problemes“. Man 
gi teko „Lietuvos Aide“ būti literatūros ir 
recenzijų skyriaus redaktoriaus pareigose. 
Perskaičiau Dr. J. Navako recenziją ir nu
sistačiau: nedėtina. Bet gerai žinojau, kad 
Šeinius, geras Navako bičiulis, vis tiek šią 
recenziją prieš mano valią išspausdins. To 
dėl reikėjo ieškoti stipresnio užnugario. Ma 
no santykiai buvo labai geri su dek. V. Mi
ronu. Jis buvo „Pažangos“ faktinas vado
vas. Pasiėmęs J. Navako recenziją, užko
piau pas V. Mironą, bolševikų nukankintą 
Sibire, tuo metu gyvenusį „Pažangos“ rū
mų 5 aukšte. Mironą įtikinau, kad recen
zija labai nemoksliška ir kompromituojan
ti ne tik recenzentą, bet ir režimą'. Mironas 
tuoj paskambino Šeiniui ir pasakė savo 

neigiamą nuomonę. Tačiau Šėinius užsispy 
rė ir vis tiek savo įvykdė: recenziją iš
spausdino. Mane gi pasišaukė ir išbarė: 
kam išnešu rankraščius už redakcijos ribų. 
Pasiteisinau, kad Mironas yra leidėjas ir 
su leidėju reikalinga pasitarti. Tačiau šitas 
įvykis nė kiek nesudrumstė mūsų tolimes
nių santykių su Šeiniumi. Jis man visuo
met rodė palankumo ir kaskart vis dides
nius darbus man skirdavo. Pavedė net Be 
del „Zulpu“ išversti, nors dėl to preziden
tūroje, girdėjau, Šeinius susilaukė nemalo
nių priekaištų.

Nors daugelis visuomenėje Šeinių laikė 
pataikūnu, bet Šeinius visuomet gynė savo 
įsitikinimus, savo individualybę, savaran
kiškumą. Reikia pažymėti, kad jis labiau 
gynė raidę, net negu pačius principus. Gal 
daugeliui ir nežinoma, kodėl Šeinius išlėkė 
iš „Lietuvos Aido“ vyr. redaktoriaus vie
tos. žinoma, ilgai rūgo atmosfera prieš Šei 
nių. Daug dalykų susirinko prieš jį. Tačiau 
galutinė priežastis buvo — tai Šeiniaus ir 
Mirono konfliktas dėl raidės „k“. Šeinius 
siekė reformuoti mūsų rašybą. Žinoma, jis 
nebuvo filologas ir neturėjo tam reikalui 
pasiruošimo. Šeinius užsispyrė išmesti , ch“ 
ir jos vietoje rašyti „k“. Grįžęs iš Rusijos, 
kaip svečias žurnalistas, parašė kelionės 
įspūdžius ir atidavė spaustuvėm „Lietuvos 
Aido“ vyr. korektorius L. Balvočius kuris 
lietuvių kalbą mokėjo geriau už šeinių, bu 
vo priešingas Šeiniaus rašybos reformoms. 
Jis paskambino Mironyi ir jį painformavo. 
Mironas telefonu liepė visur išmesti Šei
niaus „k“, kur reikia rašyti „ch“. Šeinius 
po to užėjo į spaustuvę pasižiūrėti savo 
straipsnio. Sužinojęs Mirono įsakymą, Šei
nius liepė vėl atstatyti visur „k“ vietoje 
„ch“. Mironas, gavęs tą numerį, tuoj su
šaukė „Pažangos“ b-vės ir redakcijos po
sėdį, Šeinių gerai išvanojo, ir tuoj po to jis 
turėjo atsistatydinti. Taigi raidė „k“ pribai 
gė Šeinių.

Po to mano santykiai su Šeiniumi pasi
darė dar geresni ,nes visuomet užjaučiau 
silpnuosus ir nuskriaustuosius. Jis man do
vanodavo visuomet savo naujuosius veika
lus, o jam atsilygindavau, parašydamas jo 
veikalų recenzijas, vaduodamasis objekty
vumu ir širdimi. Širdies žmogui norėjau 
atsilyginti širdimi. Nemaža buvau gavęs 
iš jo draugiškų laiškų, tik, deja, dėl karo 
nenormalių kraustymosi sąlygų tie laiškai 
žuvo.

Tačiau visuomet Šeinių atsiminsiu, kaip 
nuoširdų žmogų, atkaklų individualistą, at 
kaklų lietuvį patriotą, kuris visa širdimi 
mylėjo Lietuvą ir kiekvieną gerą lietuvį.

Liūdna, kad negaliu paspausti jo atvi
ros, nuoširdžios rankos ir išgirsti jo paska
tinančių kūrybiškų žodžių. Jis rašė: „Aš 
dar kartą grįžtu“. Tikiu, kad jis dar nekar
tą grįš į savo tautą, kaip rašytojas, kaip 
žurnalistas, kaip dvasios milžinas, kuris 
šauks: budėkite, ginkite Lietuvos Nepri
klausomybės idėją, kaip aš gyniau Skandi
navijoje, Suomijoje ir visur, kur tik ga
lėjau.

Užsispyręs tai buvo lietuvis, kietas kaip 
titnagas. <

PRANYS ALŠĖNAS, Kanada.

kanadisku
dangumi

Mūsų Tautos Himno tėvas, amžinos at
minties Dr. V. Kudirka, kadaise rašė, jog 
spauda lietuviams — begaliniai didelis fak 
torius, nes iš jos jie gali sužinoti, kur jų 
brolis lietuvis Verkia, kur dejuoja, kur 
linksmas, kur laimingas, idant, reikalui 
esant, būtų galima ištiesti jiems pagalbos 
ranką arba su jais kartu pasidžiaugti.

Remdamasis šitokiu labai teisingu sam
protavimu, galvoju, kad ir nūdien lietu
viams įdomu sužinoti savo brolių ir seserų 
gyvenimo naujienas ir kasdienines smulK- 
menas, nežiūrint tai, kur jie gyventų.

Vienas savaitgalis Toronte
Todėl, nors retkarčiais, ir noriu „Euro

pos Lietuvio“ skaitytojams perteikti šiek 
tiek žinių iš Kanadoje, Toronto mieste, gy
venančių lietuvių veiklos, jų darbų.

Štai pažvelkime į Toronto lietuvių kolo
nijoj prabėgusį savaitgalį sausio 24-25 d.d., 
vadinasi, šeštadienį ir sekmadienį.

Minimą subatvakarį lietuvių Prisikėlimo 
parapijos modernioj salėj įvyko, galima sa 
kyti, tikro šios kolonijos pasididžiavimo — 
mišraus vyrų ir moterų choro „Varpas“, 
vadovaujamo muz. St. Gailevičiaus, šešerių 
metų veiklai atžymėti didingas koncertas. 
Jame buvo išpildyti savų kompozitorių kū
riniai, o taip pat klasikinės muzikos frag
mentai. Be to, keletas didingų dalykų išpil 
dyta kartu su solistais: St. Mašalaite, V. 
Verikaičiu ir L. Januška.

Koncertą fortepijonu palydėjo Mario 
Bernardi.

Ta proga išreikšta chorui ir jo vadovui 
linkėjimai dar ilgus metus nepailsti ir gar
sinti lietuvių ir Lietuvos vardą svetur. Kon 
certo dalyvių buvo pilnutėlė salė. Daugelis 
net nebegavo vietų atsisėsti. Po koncerto 
įvyko bendras balius. . ,

Klaipėdos ir M. Jankaus minėjimas
Rytojaus dieną, sekmadienį, toj pačioj 

salėj torontiečiai lietuviai gražiai paminė
jo 36 m. sukaktį nuo Klaipėdos Krašto su
kilimo ir prisijungimo prie Lietuvos, o taip 
pat 100 metų sukaktį nuo a.a. Martyno Jan 
kaus gimimo.

Minėjimą atidarė Mažosios Lietuvos Bi
čiulių Draugijos pirmininkas L. Tamašaus 
kas, pakviesdamas dalyvius atsistojimu pa 
gerbti žuvusius dėl Klaipėdos Krašto lais
vės, o taip pat Mažosios Lietuvos Patriar
cho a.a. M. Jankaus atminimą.

Po to kalbėjo Lietuvos Gen. Konsulas 
Kanadai min. V. Gylys, KLB Krašto V-bos 
atstovas Dr. J. Sungaila, o pagrindinę pa
skaitą dienos temai skaitė svečias iš JAV- 
bių evang. kun. Dr. Dagys.

Po oficialiosios dalies vyko meninė pro
grama, kurią išpildė solistai V. Žemelytė 
ir V. Bigauskas. Jie, akomponuojant firiūz. 

St. Gailevičiui, padainavo savų ir kitatau
čių muzikų kompozicijų, o Dalia Meilutė 
padeklamavo M. Jankaus eilėraštį „Nemu
nas sveikina Baltijos jūrą“.

Į minėjimą susirinko gražus skaičius to- 
rontiečių. Jų tarpe buvo ir amžinos1 atmin 
ties Martyno Jankaus vaikai: Elzė ir Kris
tupas Jankai kurie nuolatos gyvena To
ronte.

Toj pačioj salėj buvo ir parodėlė, kurioj 
eksponatus iš M. Jankaus gyvenimo išsta
tė jo duktė Elzė. Parodos kamputyje — iš
kabintų lentoj ir išdėstytų ant stalo — ma 
tėme gana gražių ir atmintinų dalykų. Tai 
buvo albumai su nuotraukomis iš anų gra
žių laikų, kada ekskursijos ir paskiri asme 
nys nuolat lankydavo Rambyno kalną ir 
juos sutikdavo anuometinis Rambyno glo
botojas Mažosios Lietuvos Patriarchas a.a. 
M. Jankus. Parodėlėje matėme, nors mažą 
dalelę, jo išleistų knygų, atsišaukimų ir ki 
tokios spausdintos medžiagos. Be to, tenai 
buvo por.a egzempliorių ir itin brangaus 
unikumo — „Auszros“. Tai Lietuvą prikė
lęs iš letargo miego laikraštis, kuriam iš
eiti ir išvysti pasaulį daug padėjo ir Mar
tynas Jankus.

Spaudos puslapiuose
UNITAS IR JONAITIS

Visad aštria plunksna grybštelįs bėga
maisiais reikalais Juozas Tysliava „Vieny
bėje“ (’1959.1.23) rašo apie visokį ameriko- 
ninimąsi:

„Gyvenimo ironija. Time žurnalas, rašy
damas apie lietuvių kilmės sportininką 
Johnny Unitaš, aiškina, kaip tarti jo pavar 
dę būtent. Jonaitis...

„Amerikos spaudoje dažnai rašoma apie 
žymesnius lietuvių kilmės amerikiečius, 
bet, deja, ne visada mes juos atpažįstame. 
Mat, jų tėvai, senosios kartos ateiviai, 
jiems paliko , suamerikonintas“ pavardes.

„Kai kurie iš jų paskiau net kratosi tuo 
palikimu: teismo keliu susigrąžina lietu
viškai skambančias tėvų pavardes.

„Tiek jau dėl senosios kartos ateivių, ku 
rių daugelis, nelyginant senovės Lietuvos 
kunigaikščiai, nemokėjo rašyti. ' (Net to
kiam Jogailai kardas būdavo lengvesnis už 
plunksną).

, Bet negalima pateisinti respublikines 
Lietuvos mokyklas lankiusių Gediminų, Al 
girdų, Kęstučių ir Vytautų.

„Taip, tų pačių buvusių Dievo Paukšte
lių, kurie dabar, štai, iš Jankeliūnų virsta 
Yankeliais“...

Atrodytų, kad jau pradedame apsiprasti 
ir su Yankeliais. Kai nebėra gerai, tai taip 
gerai, kaip yra. Ar ne tiesa?

Aš tikiu
Pirmiausia aš tikiu Dievą. Esu labai dė

kingas savo tėveliams, kad jie įskiepijo 
man Dievo meilę. Tikėjimas ir gili savo žo 
džiais, mintimis ir jausmais išreikšta mal
da visada stiprina mane ir padeda pakelti 
dažnai net labai sunkius gyvenimo kry
žius. Savo gyvenime esu turėjęs keletą to
kių momentų, kada be tikėjimo ir maldos 
būčiau tikrai žuvęs. Tikėjimas ir malda iš
gelbėjo mane. Aš tikiu šeimos galybe tau
tos ir valstybės gyvenime. Jokia mokykla, 
jokios, net ir geriausios, organizacijos ir jo 
kie auklėtojai negali turėti tiek įtakos vai
kui ir jaunuoliui, kiek turi geras tėvas ir 
gera motina. Aš netikiu, kad galėtų būti 
gerų- tėvų blogi vaikai. O jei retkarčiais 
taip ir pasitaiko, tai į tai tenka žiūrėti 
kaip į išimtis, nes ir geri tėvai kai kada ga 
Ii padaryti vieną kitą klaidą. Tai yra žmo
giška ir nesugriauna principo, kad pagrin
dinis visos tautos moralinių jėgų šaltinis 
yra gera šeima. 1

Man imponuoja Lietuvos istorija. Aš 
stengiuosi matyti mūsų praeities įvykius to 
kius, kokie jie yra buvę realybėje, be pa
gražinimų ir be piktos kritikos. Mane džiu
gina Lietuvos laimėjimai ir jaudina jos ne
laimės. Į praeities įvykius aš žiūriu ne 
kaip į medžiagą mūsų ginčams dabartyje 
ir ateityje ,bet kaip' į praktiškus pavyz
džius ir pamokymus dabarčiai ir ypač atei 
čiai. Gerbdamas Lietuvos praeitį ir tos pra 
eities mūsų tautos veikėjus, aš stengiuosi 
suprasti juos tokius, kokie jie iš tikrųjų 
yra buvę. Aš nebijau kalbėti apie jų nuo
pelnus ir klaidas, tačiau visada su tinkama 
pagarba visiems savo tautos patriotams.

Aš didžiuojuosi, kad esu lietuvis. Mano 
tauta yra nedidelė, bet morališkai ir fiziš
kai sveika, gabi, darbšti, kultūringa ir gar
binga. Nors atskiri mūsų tautos veikėjai 
dažnai būna ir nevieningi, tačiau negalima 
to pasakyti apie visą mūsų tautą. Svarbiau 
siuose momentuose lietuvių tauta viešai 
parodo tokią vienybę ,kad tenka net stebė
tis. ši paslėpta tautos jėga mane skatina 
tikėti geresne savo tautos ateitimi. Aš tvir
tai tikiu; kad Visagalis Dievas neapleis mū 
sų tautos ir padės jai per kančias ir pasi
šventimą vėl pasiekti laisvės ir nepriklau
somybės. Gen. St. Raštikis knygoje

„Mano Pasaulėžiūra“.

Pamaldos
CORBY — šį sekmadienį — vasario 22 d.

12 vai., Our Lady‘s bažn., Occupation 
Road. Kviečiami visi plačiosios apylln-' 
kės lietuviai.

MOKSLININKAI BAŽNYČIOJE
Vengrijos komunistų partijos organas 

„Tarsadalmi Szemle“ reikalauja varyti 
smarkesnę antireliginę propagandą, nes pa 
dėtis esanti skandališka: net žinomi moks
lininkai ir technikos specialistai matomi 
nuolat lankant bažnyčią.

Prieš tą įstatymą balsavo tik 7 katalikų 
atstovai.

A. RIMVYDAS

SOVIETINĖ INDOKTRINACIJA
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Tačiau nesėkmingiausia, atrodo, kova su 
Lietuvos jaunimo tautiniu patriotiniu nu
siteikimu. JJėl to spaudoj daugiausia 
verkšlenama. Praeitų metų kompartijos su 
važiavime pats Sniečkus apie tai labai 
daug kalbėjo. Dėl visų nesėkmių kaltinami 
„buržuaziniai nacionalistai“. Sniečkus dės 
tų: „Iš visų kapitalizmo atgyvenų žmonių 
sąmonėje gajausi yra nacionalistiniai prie 
tarai. Į šiuos prietarus labiausiai ir stengia 
si įsikibti buržuaziniai nacionalistai... 
Nacionalistiniai prietarai yra tas arkliu
kas, kuris turįs padėti1 nacionalistams nu
kreipti atskirus darbo žmonių sluoksnius 
ir ypač atskiras jaunuolių grupes iš prole
tarinio internacionalizmo kelio į „naciona
linio komunizmo“ klystkelius. Nacionalisti 
niams prietarams, ypač antirusiškoms nuo 
taikoms kurstyti, priešai, be kita ko, sten 
giasi panaudoti tą faktą, kad lietuvių tau
ta daugelį metų kentė sunkią nacionalinę 
priespaudą. Jie stengiasi sutapatinti cariz
mą su rusų tauta“ (Komj. Tiesa, 1958.11. 
14). Toliau savo kalboje Sniečkus vėl ši
taip skundėsi: „Mes negalime taip pat 
taikstytis su mėginimais skiepyti jaunimo 
tarpe neteisingas pažiūras, idealizuojan
čias buržuazinę santvarką Lietuvoje. Mes 
turime plačiau ir giliau aiškinti, ypač jau 
nimui, kuris nėra matęs buržuazinės san
tvarkos, kad burž. santvarkoje lietuvių tau 
tos didžioji dauguma buvo Vietinių ir už
sienio kapitalistų žiauriai išnaudojama“...

Bendras išvadas Sniečkus daro tokias: 
„Švietimo srityje yra day daug opių klausi 
mų... ir studentų ideologiniame auklėjime 
yra dar daug rimtų spragų“ (ibid.), štai 
kaip konkrečiai atrodo tie „opūs klausi
mai“ ir „tos rimtos spragos“.

a) „Kai kurių literatūros darbuotojų tar 
pe yra mėginimų gaivinti „vieningos sro
vės“ ir kitas buržuazines koncepcijas, libreto

Toms tendencijoms pasiduoda kartais ir at 
skiri komunistai. Grožinės literatūros lei
dyklos vadovybė kartais taikstosi su revi
zionistinėmis' tendencijomis... Pavyzdžiui, 
straipsnyje apie Vaižgantą, įdėtame pirma 
me Vaižganto raštų tome, mėginama supa- 
žanginti Vaižganto pilietinę veiklą“.

b) Revizionistinės tendencijos vertinant 
kultūrinį palikimą pasireiškia Vilniaus'uni 
versitete lietuvių literatūros katedros kai 
kurių dėstytojų tarpe. Katedros vedėja 
Lukšienė buvo teisingai kritikuota spaudo
je už tai, kad savo knygoje apie J. Biliūną 
sumenkino jo apsakymus proletarine tema

• tika ir iš esmės nuslydo į buržuazinę Biliū
no kūrybos vertinimo koncepciją... Tačiau 
rektoratas (drg. Bulavas), užuot vystęs kri 
tiką, stengiasi užtrinti ideologines klaidas, 
taikstosi su revizionistinėmis tendencijo- 

. mis“.
c) , Pastaruoju metu kai kurių literatū

ros ir meno darbuotojų kūryboje pasireiš
kė tendencijos per daug nukrypti į istorinę, 
tolimą nuo šių laikų gyvenimo tematiką 
ir siaurą intymią lyriką. Pasireiškia dar ir 
natūralistinio' pobūdžio tendencijos fotogra 
fuoti nuogus gyvenimo faktus, nedarant 
reikalingos jų atrankos“...

d) Rašytojų draugijos valdybos pirmi
ninkas A. Venclova dar pridėjo, kad „ne
pakankamai vystoma šiandieninė temati
ka... galima pastebėti tam tikrą nukrypi
mą į smulkias nereikšmingas temas; buvo 
revizuota „Sukilėlių“ romano istorinė kon 
cepcija ir duotas iškraipytas 1863 metų su 
kilimo paveikslas, patiekiant iš tikrųjų bur 
žuaziškai nacionalistinę šio sukilimo kon
cepciją... Libreto autoriai nesugebėjo atsi
spirti prieš kai kurias žalingas revizionis
tines nuotaikas (Čia kalbama apie operos

, parašytos pagal Mykolaičio-Putino 

romaną apie 1863 m. sukilimą; librete pa
vaizduotas lietuvių sukilimas prieš rusus; 
todėl jau paruoštą operą iš Maskvos atvy- 
vykęs cenzorius uždraudė rodyti scenoje). 
Pastangos atitraukti rašytojų kūrybą nuo 
klasių kovos, iškraipant patriotizmo sąvo
kos supratimą, pasireiškia V. Kubiliaus 
straipsnyje apie B. Sruogos^kūrybą... Yra 
tendencija revizuoti aiškų marksistinį tei
ginį, kad kiekvienoje buržuazinėje nacijoje 
esama dviejų kultūrų — pažangios, demo
kratinės ir reakcinės“ (Tiesa, 1958.11.15). 
Anot Venclovos, „su trūkumais išleistas B. 
Sruogos Raštų VI tomas, Vaižganto Raštų 
II tomas V. Krėvės „Dainavos šalies pa
davimai“.

Tokios žalingos tendencijos reiškiasi ne 
tik universiteto dėstytojų ir rašytojų tar
pe. Jos reiškiasi ir studentuose. Vilniaus 
universiteto komjaunimo sekretorius skun
džiasi, kad šiemet diplominiams darbams 
siūlomų temų sąraše net penkios temos 
esančios apie Maironį, iš kurių trys skirtos 
Maironio poezijos formos klausimams, vie
noje — „Jaunosios Lietuvos“ žanro nagri
nėjimas ir tik vienoje liečiama Maironio 
kūrybos visuomeninė pusė. Patiems univ. 
dėstytojams (V. Zaborskaitei, I. Kostkevi- 
čiūtei, A. Rabačiauskaitei) komjaunimo 
sekretorius daro tokius priekaištus: jie spe 
cializuojasi tik senojoje lietuvių literatūro
je, nekreipdami dėmesio į naujųjų laikų ra 
šytojus; nekovoja su feodalinės ir buržua
zinės Lietuvos idealizmu; su jaunųjų rašy
tojų - studentų „.nesveikais pamėgdžioji
mais“ ir „nesveikomis nuotaikomis“. Tai 
parodo, kad tiek dėstytojai, tiek studentai 
vengia dabarties, vengia, anot Venclovos, 
„šiandieninės tematikos“ ir mieliau kryps
ta į „istorinę, tolimą rfuo šių laikų gyveni
mo tematiką ir siaurą intymią lyriką“.

Visos šios citatos iš aukščiausių komunis 
tinių pareigūnų kalbų, o taip pat ir nuolati 
nis šūkavimas spaudoje prieš .revizioniz- 
mą“, prieš atkritimą į „buržuaziškai na
cionalistinę“ ideologiją, prieš atgyventas 
nuotaikas ir pan. yra ne kas kita, kaip re
akcija prieš kiek aiškiau pasireiškusias pa
triotines lietuviškas nuotaikas bei pasyvų 
priešinimąsi rusinimui bei rusofilizmo 
skiepijimui. Patriotinių nuotaikų drąses
nis reiškimas yra „asmenybės“ kulto pa
smerkimo ir bendro atoslūgio Sovietijoj iš
dava. Tas atoslūgis privedė prie revoliuci
jos Lenkijoj ir Vengrijoj, o Lietuvoj prie 
drąsių studentų demonstracijų Vėlinių.pro 
ga Vilniaus ir Kauno kapinėse bei gatvėse.

Pasinaudoję tuo atoslūgiu lietuviai mo
kytojai bei apskritai kultūrininkai turėjo 
galimybės paruošti geresnių vadovėlių mo
kykloms ir išleisti gerų senesniųjų lietuvių 
rašytojų veikalų. Pažymėtina, kad, pvz., mi 
nėtosios „Gimtojo žodžio“ skaitymų kny
gos II kl. leidimas jau gerokai skiriasi nuo 
1955 m. leidimo. Čia išmesti abu komunisti 
niai himnai, išmesti žodžiai iš Reimerio ei
lėraščio apie Maskvą, Odesą, Baku; išim
tas Krupskos laiškas vaikams, „Vaikai 
prie Lenino paminklo“, o kalbant apie Vil
nių išleisti sakiniai apie Lenino ir Černia 
kovskio aikštes, tik pasakyta, kad „Vilniu
je daug gražių aikščių“. Vietoj „Mūsų 
Maskva“ liko tik , Maskva“, o vietoj „Mies 
tų miestas“ tik „Tarybų Sąjungos Sostinė“. 
Vietoj 23 rusų autorių beliko tik 15. Apla
mai, tokiam vadovėly „tarybinės Lietuvos“ 
ir Sovietijos himno pakeitimą Maironio ei
lėraščiu „Lietuva brangi“, kaip ir minė
tus kitus pakeitimus, reikia laikyti didele 
pažanga. O štai „Tiesoje“ (1958.VI.13) Aly 
taus vidurinės mokyklos mokytoja A. Vidu 
nienė drįsta pasiskųsti, kad „II - IV klasių 
vadovėliuose „Gimtasis Žodis“ labai gausu 
vertimų“ iš rusų kalbos, kad „toks vadovė
lis (prigrūstas vertimų) mums, mokyto
jams, netinka, nes jis nepaprastai apsunki
na mūsų darbą ir žaloja mokinius... Mū
sų, mokytojų, pageidavimas yra toks: II-IV 
kl. mokiniams reikia naujų, originalių va
dovėlių, kuriuose vertimų būtų kuo mažiau 
šia, ir tik tokie, kurie tiktų ugdyti gimta
jai kalbai, o didesnė dalis būtų originali“.

Pažymėtina taip pat, kad 1957 m. pasi
rodė eilė vadovėlių ir knygų, kurios anks
čiau vargu būtų pasirodžiusios, pvz., minė
tasis J. Jurginio Lietuvos istorijos, J. Bū
tėno Lietuvių literatūros vadovėlis, K. Kor 
sako redaguotas Lietuvių literatūros ištari 
jos I tomas., Korsako ir J. Lebedžio reda
guota Lietuvių literatūros chrestomatija ir 
kt. Parašyti jie, žinoma, marksistiniu me
todu, bet yra juose ir gerų dalykų — smer 
kiama carizmo priespauda, pabrėžiama lie 
tuvių*rašytojų meilė savo kraštui ir kt. 
Toks, pvz., J. Būtėno vadovėlis, išmetus vie 
nur kitur vieną kitą sakinį, tiktų ir neko
munistinei mokyklai. Teigiamas dalykas 
ir lietuvių rašytojų klasikų leidimas dide
liais tiražais. Pvz., Maironio raštų du to
mai išparduoti per keletą mėnesių, nors ti
ražas 25 tūkstančiai. Panašiai ir kitų klasi
kų raštų tiražas siekia keliolika tūkstan
čių. Tai rodo, kad patriotinės literatūros 
(tokie yra kone visi klasikai) yra kam 
skaityti ir kad ji mielai skaitoma.

Visi šie faktai parodo, kad lietuvių tau
ta ir jaunimas komunistinio „politinio-ideo 
loginio“ auklėjimo nėra giliai paveikti. Jie, 
žinoma, turi prisitaikyti, bet, papūtus kad 
ir kiek švelnesniems vėjams jie parodo sa
vo tikrąjį nusistatymą — patriotiškai lietu 
višką. Toks yra ir jaunimas, kuris augęs ir 
brendęs jau komunistinėj santvarkoj, da
bartinė studentija. Yra, žinoma, ir komunis 
tai kai ką laimėję — prisiugdę daugiau ša 
lininkų, nes komunistu būti ten dabar la
bai „apsimoka“. Vargu betgi jie yra išau
ginę kiek žymesnį skaičių rusifikatorių. To 
dėl galima sakyti su Vladu Mozūriūnu, tei 
giančiu (Literatūra ir menas, 1957.X.12), 
kad „buržuazinio gyvenimo liekanos' dar 
gana giliai laikosi kai kurių sąmonėje“. Iš 
savo pusės pridėtume, kad ne tik kai ku
rių, bet ir daugumos sąmonėje. Tai paga
liau ir natūralu, nes materialistinė pasau
lėžiūra normaliam žmogui nė kiek nėra įti
kinamesnė už idealistinę - religinę ,o poli
tinis įtaigojimas išskirtinai garbinti ir my
lėti vieną svetimą tautą labiau nei kitas, 
labiau nei savąją yra priešingas žmogaus 
prigimčiai. Toks įtaigojimas gali duoti tik 
priešingų rezultatų.

(Bus daugiau)
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LONDONAS .

VASARIO 16 MINĖJIMAS LONDONE
41 m. Lietuvos Neprikl. sukaktis ir šiais 

metais Londone paminėta iškilmingai. Lon 
dono lietuvių parapijos bažnyčioje buvo 
laikomos iškilmingos pamaldos. Pamaldas 
laikė parapijos klebonas kun. A. Kazlaus
kas, savo pamoksle iškeldamas Vasario 16 
reikšmę Lietuvai ir kiekvienam lietuviui. 
Pamaldų metu giedojo parapijos bažnyti
nis choras, vadovaujamas V. Mamaičio.

Į minėjimą vakare vėl labai gausiai su
sirinko Londono lietuvių. Minėjimą atidarė 
S. Kasparas —parapijos komiteto pirminin 
kas. Toliau tarė žodi Lietuvos Pasiuntiny
bės Patarėjas V. Balickas ir PLB valdybos 
pirmininkas J. Vilčinskas. Paskui J. Lūža 
paskaitoje apibūdino okupuotosios Lietu
vos dabartinę padėtį, vaizdžiais faktais pa
rodydamas okupanto pragaištingus darbus.

Po paskaitos tarė žodį Lietuvos Ministe- 
ris B.K. Balutis, pasveikindamas lietuvius 
šios brangios dienos proga ir palinkėjo ne 
prarasti vilties Lietuvos laisvės kovoje.

Meninės dalies metu E. Arminaitė pa- 
, deklamavo eilėraštį, parašytą lietuvaitės 

tremtinės Sibire. Mišrusis choras padaina
vo keletą dainų.

Tenka pasidžiaugti, kad, nepaisant visų 
sunkumų, šis choras gyvuoja ir daro vis 
žymią pažangą.

Po programos S. Kasparas padėkojo pro 
gramos dalyviams ir visiems atsilankiu
siems. Minėjimas baigtas Tautos Himnu.

Londoniškis

MANCHESTERIS
Rekolekcijos

Manchesteryje rekolekcijos bus vasario 
28 d. (šeštadienį, 4.30 vai.), St. Chad's ba
žnyčioje (Cheetham Hill Rd., M/c 8). Pa
mokslas ir išpažintis. Kovo 1 d. (sekmadie
nį) rekolekcijos tęsiamos Notre Dame sese
lių vienuolyne (Bignor St.). Mišios 10.30 v. 
Išpažintis bus klausoma nuo 9.30 vai. Reko 
lekcijas ves kun. K. Kuzminskas. Prašome 
dalyvauti visus.

SU DRAUGAIS IR BENDRALIKIMIAIS
Vasario 16 d. vakaras Londone pagal 

kelerių metų tradiciją yra skiriamas plates 
niam susitikimui su Lietuvos ir lietuvių 
draugais ir bendrų kovų talkininkais — pa 
vergtųjų tautų atstovais.

Šįmet DBLS suruošė tokį susitikimą su 
oficialia programa. Pirmininkavo P.B, Var- 
kala. Žodį tarė buvęs Britų Ministeris Lie
tuvoje Preston, pasidalydamas įspūdžiais 
ir patardamas be paliovos kelti savo tautos 
ir krašto klausimą Vakaruose. Sveikino ir 
kalbėjo taip pat Socialistų Internacionalo 
sekretorius A. Carthy, DBLS pirmininkas 
J. Vilčinskas ilgesniame angliškame prane- 

* Šime supažindino svečius su padėtimi Lie
tuvoje.

16 Vasario Manchesteryje
Vasario 14 Manchesterio lietuvių bend

ruomenė Blakley salėje minėjo Neprikl. 
Šventę. Suplaukė iš Roehdalės, Oldhamo, 
Eccles, net iš tolimojo Prestono būriai tau
tiečių užpildė salę. DBLS sk. pirm. Jalovec 
kas atidarė šventę, o paskaitą skaitė iš Ha 
lifakso atvykęs rašyt. R. Spalis. Jis paryški 
no, kad bolševikams laisvas žodis, laisva 
spauda ir vieningai nusistatę laisvame pa
saulyje lietuviai yra ląbiausiai nepageidau 
jamas ginklas.

Meninę dalį atliko vietos scenos mėgėjai, 
pastatydami Spalio komediją „Batai“. Tai 
linksma, satyrinė, daug akcijos turinti ko 
mediją. Visiems buvo gardaus juoko beste
bint, kaip mūsų vyrukai, beieškodami sau 
žmonų, prisiverda košės.

V. Laurynaitis puikiai suvaidino Antaną, 
V. Leonas ir P. Baukus sukūrė mums taip 
pažįstamų lietuvių Petro ir Juozo tipus, 
E. Venckutė ir R. Šneliutė, išeidamos sce- 
non pirmą kartą, jautėsi visai laisvai. Gri- 
garavičiūtė, kaip ir visuomet, stengėsi at
vaidinti savo rolę be priekaištų. J. Permi- 
nienė mylinčios ir supykusios žmonos vaid
menyje pasirodė įsigyvenusi. D. Damaus
kas gerokai prijuokino žiūrovus, sukurda
mas pasipūtusį ir pliauškalį mergininką.

V. Kupstys ir A. Pūras sceną paruošė pa 
gal galimybes visai patenkinamai.

NOTTINGHAM AS
Vasario 21 d., 6.30 vai. p.p., šeštadienį, 

Meadows Community Centre salėje rengia
mas iškilmingas

VASARIO 16 MINĖJIMAS.
Programoje: Dr. St. Kuzminsko paskaita 

tema: „Iš kur ir kaip gimė 16-ji Vasario“. 
Po to sveikinimai.

Meninė dalis atliekama Nottinghamo 
jaunojo atžalyno ir vyresnio amžiaus pa
jėgomis.

Kviečiami dalyvauti visi Nottinghamo 
ir apylinkės lietuviai.

DBLS Sk. Valdyba

BIRMINGHAMAS
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

VOKIETIJA
VARELIS

Varelio prieglaudos lietuviai yra numa
tomi perkelti į Vechtą, apskrities miestelį. 
Caritas čia stato naujus senelių prieglau
dos namus ir senelių priežiūrą numato pa
vesti vienuolių seselių priežiūrai. Vokietės 
vienuolės kreipėsi į kun. P. Girčių, prašy
damos lietuvių kalbos žodyno ir vadovėlio 
kalbai greičiau pramokti.

Laisvalaikio mąstymai
Rašo K.

D.B.L.J.S.
Vieni gyvenimo įvykiai mus nuteikia 

liūdnai, kiti pralinksmina, o dar kitiems 
liekam abejingi.

Priešpaskutiniojo „Europos Lietuvio“ 
kronikoj išspausdintas „riebesnėmis“ rai
dėmis spaudos baliaus skelbimas, po ku
riuo pasirašė visi D. Britanijoj išeiną lietu 
viškieji laikraščiai. Man ir, manau, daugu
mai skaitytojų tai padarė labai malonų 
įspūdį.

D. Britanijos lietuviai jau eilę metų gar
sėjo savo tautiniu vieningumu. Jau dešim
tį metų DBLS buvo tautinės vienybės 
cementu: tai organizacija, kurioj vy
ko nepaprasti ir kitų žemynų lietuviams ne 
suprantami ir neįsivaizduojami dalykai. 
Renkant DBLS Centro Valdybą, „cicilikai“ 
balsuoja už kunigus, o kunigai už „cicili- 
kus“! Kai kokių nors iškilmių proga laiko
mos Lietuvių Sodyboj pamaldos, tai čia nie 
kas nesistebi, jei altoriaus statybą atlieka 
„cicilikas“ inžinierius... Kitų kraštų lietu
vius sunku įtikinti, kad pas mus tokie „ste
buklai“ dedasi...

Atrodytų, kad reikia tik džiaugtis tokia 
padėtimi ir nieko daugiau nebenorėti. Bet 
jei žmogus būtų patenkintas tuo, ką jis tu
ri, ko pasiekė, tai jis jau nebebūtų žmo
gus!.. Tobulėjimui nėra ribų.

Todėl, besidžiaugiant vieningu šios salos 
lietuvių spaudos baliavojimu, norėtųsi grei 
tai sulaukti ir. vieningo bendradarbiavimo! 
Turiu galvoj DBLJS, t.y. Didžiosios Brita
nijos Lietuvių Jungtinę Spaudą. „Europos 
Lietuvis“ galėtų būti Vyriausiąja Būstine, 
kurioj rastų prieglaudą visų pažiūrų lietu
viškoji spauda. Įvairios lietuvių grupės ga 
lėtų turėti norimą puslapių bei egzemplio
rių skaičių kas savaitę ar kas kelintą sa-

Vąlteris
vaitę ir, aišku, padengtų atitinkamą dalį 
išlaidų. Sukūrę tokią spaudos „federaci
ją“, laikraščiai nenustotų savo orumo ar 
vardo: virš kiekvieno tam laikraščiui1 skir
to puslapio būtų stambiomis raidėmis įra
šytas to laikraščio vardas, kas jį leidžia ir 
redaguoja. Visi laikraščiai tik būtų „Euro
pos Lietuvio“ pastogėje, kaip ir pritiktų 
europiškiems laikraščiams.

Ir taip skaitytojai žinotų, kaip galvoja, 
kaip dirba, kuo sielojasi, ką planuoja įvai
rių pažiūrų ir įsitikinimų lietuviai. Būtų 
įdomu, naudinga ir gražus vieningumo pa
vyzdys ne tik kitų kraštų lietuviams, bet ir 
kitataučiams.

Padidėjus laikraščiui, galima būtų šiek 
tiek pakelti ir prenumeratos kainą. Bet tu
rint galvoje galimą padaugėjimą skelbimų, 
jungtinis laikraštis gal ir nepabrangtų. Juk 
sumažėtų įpokavimo ir pašto išlaidos, o, be 
to, spausdinti vieną laikraštį bus pigiau ne 
gu penkis.

Įvairios lietuvių organizacijos leidžia 
laikraštį ne pasipelnymo tikslu. Priešingai, 
laikraščio leidimas yra nuostolingas ir 
smukdo pačią organizaciją. Bet kai laikraš 
tis yra vienintelis patikimas būdas stip
rinti išsisklaidžiusių bendraminčių dvasią 
ar patraukti į savo pusę „neutraliesiems“, 
tai lėšų nesigailima. Visi laikraščiai labai 
sunkiai verčiasi: vos šviečia, vos mirksi, o, 
pavyzdžiui, „Žibintas“ jau ir užgeso... Susi 
jungę visi sustiprėtų. Juk . vienybėje — 
galybė“!

Ar tokia spaudos „federacija“ įmanoma? 
Žinoma! Jei valstybės naikina muitų sie
nas, jungia savo pramones, planuoja Jung 
tines Europos Valstybes, tai lietuviškai 
spaudai susijungti neturėtų būti didelių 
sunkumų. Pabandyti tikrai verta!

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 PRANEŠIMAS

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.

PAŠTO ŽENKLŲ PARODA
Birminghamas turi retai laimingą žmogų 

— V. Tamašauską, kuris per ilgesnį laiką 
yra surinkęs beveik visus nepriklausomo
sios Lietuvos išleistuosius pašto ženklus. 
Vasario 16 proga V. Tamašauskas Londono 
Lietuvių Namuose suruošė lietuviškų ženk 
lų parodą, Tai buvo graži proga pamatyti 
šiuos puikius ženklus. Parodą pamatė ir lie 
tuviai ir kai kurie kitataučiai.

Išstatytasis rinkinys tikrai turtingas, ge
rai sutvarkytas ir įdomus. V. Tamašausko 
surinkti ir patys pirmieji ženklai, ir vėliau 
spausdintieji ir kartotieji, ir net sritiniai 
(lenkų leistieji Lietuvai, Klaipėdos kraš
to).

PASKAITA APIE LETUVIŲ IŠEIVIJĄ
Vasario 23 d., pirmadienį, 7.30 vai., Len

kų-Lietuvių Ad. Mickevičiaus draugijos 
valdyba ruošia M. Bajorino paskaitą .Lie
tuviai išeivijoje“.

Paskaita bus Lenkų Kombatantų Klube 
(18, Queen's Gate Terrace, S.W.7).

DBLS nariui p. A. ARLAIČIUI j 
ir p-lei S. RUPPIK, 

sukūrusiems šeimos židinį, gražios ir ■ 
laimingos ateities linki

DERBY Skyr. valdyba ir nariai

Padėka
.Dėl išvykimo į JAV suruošusiai mums iš 

} leistuves p. K. Noreikaitei širdingai dėko- 
' jame.

Venckus ir šeima

PAIEŠKOJIMAI
STANKEVIČIUS Bronius, pats ar apie 

jį žinantieji, prašom rašyti: A. Jomantas 
19 Trent Bridge, Footway, Nottingham.

DUDONIS Balys, sūnus Mykolo, kilęs iš 
Rudžių kaimo, Kamajų valse., prašomas at 
siliepti: Jonas Dalmotas, 2375 Auveragne 
St., Duvernay P.C. Canada.

Užgavėnės ir kitos naujienos
Užgavėnių blynų balius buvo puikus: 

baltai padengti stalai apkrauti Užgavėnių 
maisto gėrybėmis, iš kurių labiausiai metė 
si į akis blynai, žagarėliai ir spurgos. Sve
čiai geroje nuotaikoje leido laiką, grojant 
orkestrui.

Be lietuvių, nemažas skaičius buvo sve
čių anglų, kurie domėjosi lietuviškomis tra 
dicijomis ir gėrėjosi gardžiai paruoštais 
valgiais.

Vasario 8 d., sekmadienį, nors blynų ba
lius išvargino žmones, Klube vyko Vaidy
bos grupės repeticijos, kitame kambaryje 
sportininkai nustatė savo veiklos gaires ir 
išsirinko sekcijų vadovus: V. Kupstys — 
sporto vadovas; jis palaikys ryšį tarp Liet. 
Soc. Klubo valdybos ir Sporto Klubo sek
cijų vadovų, Lekys — bilijardo, Bružas— 
darts, S. Aleknavičius — stalo teniso ir 
krepšinio. Sportininkai treniruotis pradėjo 
vasario 15 d., ir ateityje treniruotės bus 
daromos kas sekmadienio popietę Klubo 
patalpose. Suinteresuoti sporto veikla pra
šomi kreiptis į Liet. Soc. Klubo Valdybą— 
121, Middleton Rd., Manchester 8.

Manchesteriečiai turi ir staigmeną. Ru
dys ir Laukys organizuoja orkestrą, kuris 
jau darė repeticijas ir priviliojo keliolika 
porų šokių mėgėjų, kurie ir dešimtai va
landai pasibaigus nenorėjo skirstytis. Gal 
būtų geriau, kad šokių mėgėjai susitartų 
su orkestro vadovais ir repeticijos būtų da 
romos šeštadieniais, dėl to būtų progos il
giau pasišokti. B-tis

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 dainos 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

PRESTONAS

Minėjimas
DBLS Prestono Skyriaus Valdyba vasa

rio 21 d. rengia Nepriklausomybės šventės 
Minėjimą.

Programoje: D. Banaičio paskaita, o po 
to Bradfordo Atžalyno koncertas (Tapere- 
korderiu). '

Minėjimas įvyks „Old Oak“ restorano pa 
talpose (55, Ribbleton Lane).

Prašome atsilankyti visus prestoniečius 
ir apylinkės lietuvius. ■ Sk. Valdyba

BRADFORDAS
Prezidentų minėjimas Bradforde

Vasario 28 d., 6 vai., Vyties Klubo patal
pose, 5 Oak Vilias, DBLS Bradfordo sk. vai 
dyba rengia laisvosios Lietuvos prezidentų 
minėjimą. Paskaitą apie prezidentus skai
tys A. "Balsys, A. Dičpetris ir V. Ignaitis.

Po minėjimo bus plokštelių muzika.
Vietos ir apylinkės lietuvius kviečiame 

dalyvauti.
Bradfordo Sk. Valdyba'

PINNEBERG
Jurgis Butvilas - Butvilaitis sulaukė iš 

Lietuvos savo žmonos Valentinos. Šios apy 
linkės bendruomenės pirmininkas J. Zolpis 
susirgo ir gydosi Geesthacht-Elbe, Edmund 
stahl, Susanenhaus, Sanatorijoje. Jo sūnūs 
Gintaras ir Raimundas mokosi pas T.T. Sa 
leziečius Italijoje.

HANNOVERIS
Lietuviai, gyveną ACCU lageryje, laukia 

galimybės išeiti į privačius butus. Šio mies 
to valdyba stato lagerių gyventojams nau
ją koloniją su gerais patogiais butais. Kai 
kas iš kitų lagerių jau apsigyveno tos rū
šies namuose.

RENDSBURGAS
Mirė

Gruodžio 31 d. staiga mirė Lorenšaitis 
Edvardas, 59 metų amžiaus, kilimo iš Klai
pėdos krašto. E. Lorenšaitis buvo ramus ir 
pareigingas bendruomenės narys. Sirgulia
vo jau ilgesnį laiką. Palaidotas Rendsbur- 
go miesto naujose kapinėse.

Dovanos
Šiomis dienomis stovykla gavo 200 cent

nerių anglių. Pinigus šiam kurui pirkti pa
aukojo Yorkshire Women's Institute, York- 
Anglija. Sušelpti ligoniai, seneliai ir gyve
nantieji iš socialinės globos.

Visi sušelptieji yra šiai anglių moterų 
organizacijai už tokią prasmingą ir reikš-, 
mingą paramą dėkingi. Ypač dabar, žiemos 
metu, kuras labai reikalingas, o Vokietijo
je anglys brangios.
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NAUJOS KNYGOS
M. Katiliškis „Išėjusiems negrįžti“ — lie 

tuvio kario išgyvenimai — 36 šil.
J. Bachunas „Kelionė į Pacifiko kraštus“ 

— 10 šil. • •
J. Ignatonis „Ir nevesk į pagundą“, ro

manas — 21 šil. 6 penai.
Laikraščiai, žurnalai, Liet. Enciklopedija 

ir kt. Rašyti: J, Bružinskas, 46, Springcli- 
ffe, Bradford 8, Yorks.
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NIDOS KNYGŲ KLUBAS KVIEČIA Į TALKĄ
DAR NESKAITOVISUS TUOS TAUTIEČIUS, KURIE

JO LEIDINIŲ — PIGIŲJŲ KNYGŲ IR „RINKTINĖS“
25 knygas. Sekan-Nuo 1954 metų NKK jau išleido

čios dvi jo knygos — F. Neveravičiaus istorinis didelis 
ir įdomus 2 tomų romanas „Blaškomos liepsnos“, kurį 
verta kiekvienam perskaityti ir namuose visada turėti. 
Po to eis P. Andriušio , Rojaus vartai“, J. Kralikausko 
„Šviesa lange“, anglų rašytojų novelės ir kt. Dar yra kai 
kurių ligi šiol išleistų gerų knygų. Nariams jų kiekvienos 
kaina tik 5 šil., arba 1 dol., arba 3 DM. (kietai įrištos po 
7 šil., arba' 1.50 dol., arba 4.20 DM.). O narys neturi jokių 
kitų įsipareigojimų, kaip tik sulaukti naujos knygos ir 
tada už ją sumokėti nustatytąją kainą.

Dėl to stokite į Nidos Knygų Klubą nedelsdami ir be 
didelių kaštų skaitykite geras knygas.

NKK leidžia dar „Rinktinę“ — mūsų periodinės 
spaudos lietuviškus deimančiukus. Jau išėjo 2 numeriai, 
spausdinamas trečias. Kas ją skaito, tas džiaugiasi. At
skiro numerio kaina NKK nariams yra 2.6 šil., arba 0.50 
dol., arba 1.50 DM. Skaitykite ir jūs. Užpildykite pride
damąją atkarpėlę ir šiandien užmegzkite ryšius su Nidos 
Knygų Klubu:

Nida Book Club, 1, Ladbroke Gardens, London, W.ll.
Prašau laikyti mane NKK nariu ir pradėti siųsti kny 

gas nuo sekančio numerio (Prašau siuntinėti , Rinktinę“ 
nuo Nr. 1, 2, 3). Prašau atsiųsti jūsų leidinių katalogą 
(nereikalingus žodžius išbraukti).

Pavardė ir vardas:

Adresas:

GERIAUSIAS PASVEIKINIMAS...
šv. Velykų proga TAZAB bendrovė paren

gė Jūsų artimiesiems standartinius pavasari
nius siuntinius ypatingai prieinamomis kaino
mis. Štai vienas iš dešimties standartinių 
siuntinių:

1. 3 jardai grynos vilnos Tweed rūšies medžia
gos moteriškam kostiumui,

2. kostiumui pamušalas,
3. 4 jardai prancūziško šilko puikios spalvos 

medžiaga išeiginei suknelei,
4. geros medžiagos bliuskutė, su rankovėmis, 

pasirinktinų spalvų,
5. 1 pora nylono kojinių eksportinės rūšies.

Tokio siuntinio kaina su visomis išlaidomis 
tik £ 10.

Parašiusiems — pasiunčiamas visų velyki
nių standartinių siuntinių sąrašas.

Dabar užsakykite — Velykoms gaus

TAZ4B Lithuanian Dept., 
1, Ladbroke Gardens, 
London, W.ll.

i-H

I į

KL

į:

H

•:

S:

j:

::
::

g
::

SS

3



EUROPOS LIETUVIS Nr. 8. (548) 1959. II. 19

MOKYKLOS IR JAUNIMAS
Čikagoje, JAV, praeitų melų gale buvo 

į rajoninį suvažiavimą susirinkę lietuviai 
mokytojai ir švietimo darbuotojai

Čia spausdinamės kai kurias būdingiau
sias to suvažiavimo priimtųjų rezoliucijų 
vietas dėl mokyklų ir jaunimo.

Lituanistinio Švietimo tvarkymas turi bū 
ti centralizuotas tam reikalui įsteigtoje 
prie Lietuvių Bendruomenės Centro Valdy 
bos Švietimo Taryboje, kuri turi rūpintis: 
visų lituanistinių mokyklų programom, va
dovėliais, mokslo priemonėmis, vaikų ir 
jaunimo literatūra ir kt. Esant reikalui ir 
galimybei, rūpinasi mokytojų atlyginimu 
tvarko tarnybos lapus.

Suvažiavimas siūlo pirmoje eilėje pako
reguoti esamas programas ir pagal jas rū
pintis vadovėlių paruošimu ir jų spausdi
nimu.

Švietimo Taryba rūpinasi, kad plunks
nos žmonės daugiau parašytų vaikams ir 
jaunimui scenos veikalų, montažų ir 1.1. 
Mokytojams patartina kuo plačiau rengti 
bendrus rajoninius parengimus, kad vaikai 
turėtų galimybės dažniau pabūti savoje lie 
tuviškoje bendruomenėje.

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.

>.......
Metinis išpardavimas!

(Tik dvi savaitės)
3 šilingai nuolaidos iš svaro

Rankomis siūti apsiaustai (paltai) ir į 
eilutės (kostiumai) moterims ir vy-i 
rams iš puikiausios medžiagos ir kiek- į 
vienam pagal norimąjį stilių ir priei- Į 
narnomis kainomis. Dirba žemyno ir j 
angliškųjų stilių specialistai.
Pasiruoškite žiemai — pasisiūdinkite! 
iš geriausios pasaulyje CROMBIE me- į 
džiagos sau apsiaustą.

JOHN GAY, |
25, Manchester Road, Bradford. j

(šalia Odeono teatro).
Siuvama ir iš atsineštosios medžiagos, i

i;............. ■.................................. ............j

Skatinti' lietuvišką visuomenę, kad kiek
vienoje lietuviškoje šeimoje būtų lietuviš
kos spaudos, o šeimose, kuriose yra vaikų, 
būtinai turi būti ir vaikų literatūros.

Kreiptis į tėvus, kurie neleidžia savo vai 
kų j lituanistinę mokyklą, kad jie pagalvo
tų, kokią žalą daro savo vaikams, lietuviš
kai bendruomenei ir mūsų Tėvynei.

Stengtis įtaigoti, kad tėvai padėtų savo 
vaikams tvarkyti jų laisvalaikį. Vaikai pri 
valėtų turėti pakankamai laiko lituanisti
niams reikalams, pamokų ruošimui, lietu
viškų knygų skaitymui ir bendravimui su 
kitais lietuviais vaikais.

Rūpintis, kad visa tikybinė praktika lie 
tuvių jaunimui būtų atliekama lietuvių kai 
ba.

Rūpintis lietuvių priešmokyklinio am
žiaus vaikų jėgų ugdymu lietuviškoje dva
sioje.

Lietuvių Bendruomenės esminis tikslas 
išlaikyti svetur esančius lietuvius gyva tau 
tos dalimi švietimo ir kultūros priemonė
mis, todėl Amerikos lietuvių mokytojų ir 
švietimo darbuotojų suvažiavimas skatina 
remti Lietuvių Bendruomenės švietimo ir 
kultūros pastangas aktyviu įsijungimu į 
Lietuvių Bendruomenę.

Vadovėlių, skaitymo knygų ir kitų moko 
mųjų priemonių leidimą, talkinant ir pri
vačioms iniciatyvoms, telkti JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros Fonde, kuris šiam 
tikslui turėtų sudaryti specialią lėšų po
ziciją.

Ateityje daryti rajoninius mokytojų ir 
švietimo darbuotojų suvažiavimus.

JAV Lietuvių Mokytojų ir Švietimo Dar 
buotojų rajoninis suvažiavimas, konstata
vęs jaunimo nutautimo pavojus, kreipiasi 
į visus lietuvius, kad stengtųsi visomis jė
gomis išlaikyti gyvąją lietuvybės dvasią: 
lietuvių šeimose, lietuvių įstaigose ir admi
nistruojamose mokyklose, lietuvių vardu 
veikiančiose bažnyčiose ir kitose lietuvių 
institucijose.

Taip pat prašo visos lietuvių visuomenės 
efektyvios moralinės ir materialinės para
mos mūsų lituanistiniam švietimui, vykdo
mam lietuvių mokytojų su dideliu reikalo 
supratimu ir pasiaukojimu.

PAIEŠKOJIMAI
GARBONKUS Vacys, sūnus Jono, gimęs 

1913 m. Šiauliuose ir ten gyvenęs, pats ar 
apie jį žinantieji prašomi atsiliepti „Euro
pos Lietuviui“.

Dabartiniais laikais žmogus nieko dau
giau netrokšta, kaip mokslo. O jo pasiekęs 
nieko ypatinga nenuveikia, tik įsivelia į tą 
civilizacijos sūkurį. Tame sūkuryje jis bū
na blaškomas ir nešamas, lyg William Bla
ke pavaizduotasis pasaulio rutulys, apie 
kurį skrieja žmonių sielos. To pasaulio ru
tulio viename krašte pažymėta: „priežas
tis“, kitame „kerštas“, trečiame „troški
mas“, ketvirtame „pasigailėjimas“, o vidu
ry „šis pasaulis“. Be abejo, W. Blake buvo 
puikus menininkas ir filosofas, dėl to, žvel 
giant į jo kūrinius, galima įžvelgti į žmo
gaus dvasią, šių laikų dvasią. Jis vienu kū
riniu pajėgė žmogui daugiau pasakyti, ne
gu kuris filosofas ištisa knyga. Savo metu 
ir William. Blake nebuvo suprastas. Tik 
šiandien, beveik po dviejų šimtų metų, pra 
dedama į jį giliau žvelgti, tikriau vertinti.

T.G. Masarykas savo knygoje „Modernu
sis žmogus ir religija“ maždaug panašiai 
aptarė žmogaus sielos išreiškimą. Jis rašė: 
„Taip, man kiekvienos sielos apsireiški
mas, jeigu tie asmenys ir nerašė puikių 
knygų, nekūrė didelių meniškų vertybių, 
yra lygiai įdomios, kaip Goethės ar Nietz
sches, tiktai aš daugiau dėmesio skiriu Goe 
thei ar Nietzchei, kadangi jie patys išsisa
kė žodžiais, o aš negaliu pažvelgti į daugy
bę tokių sielų, kurios aukojasi už moder
niąją civilizaciją, bet kurių šauksmo mes 
negirdime. Laikraščiai ir statistikos regis
truoja tik numerius“... Taigi ir literatūra 
kartąis tarnauja ne tik grožiui pajusti, bet 
ir įžvelgti į žmogaus dvasią. T.G. Masary
kas savo jau minėtoje knygoje nagrinėja 
didžiųjų rašytojų ir filosofų veikalus ir jų 
keliamuosius klausimus sakydamas, kad, 
anot Goethės Fausto, pažiūros į žmogų ug
do jame neribotą išdidumą, keičia jį, ver
čia į Nietzchės panašiu antžmogiu, pake
liančiu žmogų ir pastatančiu ant aukščiau
sios briaunos, ant kurios būnant kiekvie
nas nevykęs sujudėjimas reiškia kritimą 
prarajon. T. G. Masaryko įdomiausia tema 
ir yra neribotas išdidumas ir modernus pa
ties savęs sunaikinimas. Labai būdinga, 
kad jam mirus po 22 metų per trumpą lai
kotarpį visa tiksliausiai išsipildė. Vokietis, 
išauklėtas Fausto dvasioje ir Nietzchės pa
keltas į antžmogius, krisdamas subyrėjo.

PASAULYJE

MOKSLAS VIRŠ VISKO
Hitleris jau buvo tos idėjos vykdytojas ir, 
atsiekęs aukščiausią savo’'galios tašką, pats 
save sunaikino.

Čekas Augustinas Smetana sako: „Visa 
žmonijos istorija atrodo lyg būtų didžioji 
šventykla, pastatyta ant milijonų kapų. Vi
dury tos šventyklos kyla aukos, kaip nuo 
aukojamojo aukuro, ant kurio mokslas iš
keltas lyg didysis žmoniškumo šventikas, 
aukojąs tikėjimą ir įstatymą“.

Prieš antrąjį pasaulinį karą Vokietijoje 
toji mokslo mintis buvo aukščiau visko. 
Dabar akylam stebėtojui nesunku įžvelgti 
tą vyksmą ir Rusijoje. Ten propaguojama 
mokslas, ant jo aukuro aukojama milijonai 
vergų, kad lengviau kiltų „sputnikai“ — 
technikos dievaičiai. Tai kartojasi per visą
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ATJAUNINA ROTOMSKIO ORGANIZACIJĄ?
Sausio 9 d. Vilniuje buvo sušaukta „Lie

tuvos draugystės su kultūrinių ryšių su už
sienio šalimis draugijos“ steigiamoji kon
ferencija.

Konferencija, „pasisodinusi“ (vaizduo
tėje) savo prezidiuman visą maskvinį kom 
partijos prezidiumą ir jį pasveikinusi nu
tarė tokią organizaciją įsteigti ir įjungti 
ją, kaip „kolektyvini narį“ (t.y., padalinį) 
į Sovietijos tokio paties pavadinimo orga
nizaciją.

Organizacijos tikslas — „plėsti ryšius su 
užsieniu ir propaguoti respublikos laimė
jimus užsienio kraštuose“.

Ši „steigiamoji“ konferencija buvo tuo 
nepaprasta, kad Vilniuje tokia organizaci
ja jau veikia keleri metai (jos centro adre 
sas — Kosciuškos g. 16, telefonas — 7-78- 
80). Tos ligšiolinės organizacijos pirminin 
kas buvo P. Rotomskis. Jis dabar ir šioje 
„steigiamojoje“ konferencijoje darė prane 
Šimą, Jis pasiliko ir „naujos“ organizacijos 
pirmininku...

Ligšiolinė organizacija jau turėjo drau

Tamstų sudarytus dovanų siuntinius 
persiunčiame į Lietuvą.

Talka Prekybos Bendrove
1, Ladbroke Gardens, London, W.ll

žmonijos istoriją. Jau prieš kelius tūkstan
čius metų Mozė susikirto su Egipto fara
onais. Egiptas buvo užsimojęs praryti vi
sus vergus, o žydai buvo vilties žmonės. Fa 
raonai taip pat buvo atkopę iki aukščiau
sios briaunos, nuo kurios žmogiška galia 
jau nepajėgia aukščiau žengti.

Tai kas iš tikrųjų yra mokslas? Čia gal 
ir bus ryškiausiai T.G. Masaryko pavaiz
duotas modernaus žmogaus atsakymas: 
„Ar yra Dievas? «— Mes nežinome. Ar yra 
siela? — Mes nežinome. Ar yra pomirtinis 
gyvenimas? — Mes nežinome. Kodėl aš gy
venu? — Mes nežinome. Tai ką iš viso mes 
žinome? Ar iš viso ką' nors galima mums 
žinoti? — Mes nežinome. Ir šis sistematinis 
sakinys „Mes nežinome“ yra pavadintas 
mokslu! M. Balčiūnas 

gystės su Lenkija ir draugystės su Vokie
tija (rytine zona) sekcijas, kurios dabar 
įjungtos į „naują“ organizaciją, o jų pirmi 
ninkai (J. Žiugžda ir „sovnarchozo“ pirmi
ninkas K. Kairys) pasiliko tose pačiose pa
reigose, drauge likdami ir draugijos vice
pirmininkais. Skirtumas tik tas, kad į orga 
nizacijos pavadinimą įrašytas vienas nau
jas žodis — „draugystės“ (pirma buvo tik 
.kultūrinių ryšių, o vietoj „Su užsieniu“, 
dabar rašoma „su užsienio šalimis“...

(LNA)

MARKSISTINE LIETUVIŲ MUZIKOS 
ISTORIJA

Vilniuje politinės literatūros leidykla’ iš
leido muzikologo Gaudrimo parašytą vei
kalą „Iš lietuvių muzikinės kultūros isto
rijos“. Veikalas apima laikotarpį nuo bau
džiavos panaikinimo ligi 1918 metų. Rašo
ma apie koncertinę - teatrinę lietuvių veik
lą Lietuvoje ir užsieniuose. Knyga parašy
ta „remiantis marksistinės - leninistinės 
estetikos principais“... (LNA)
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GERIAUSIAS SIUNTINIŲ KELIAS I LIETUVĄ YRA 
PER

BALTIC STORES LTD.
(savininkas Z. Juras)

Vienintelė lietuviška siuntinių bendrovė 
Anglijoje

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

Skyriai Amerikoje, Australijoje, Kanadoje, 
Vokietijoje ir Venezueloje.

MES PASIUNČIAME 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.
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— R. Vokietijoje, Dresdene, areštuota 
studentų už palaikymą ryšių su V. Berlynu 
ir laikymą ginklų ir radijo.

— Adeno protektorate (britų) 6 amira- 
tai sudarė federaciją.

— V. Vokietija perka daugiau britiškų 
gaminių.

— Britų legijono moterų konferencijoje 
delegatės buvo įspėtos mesti į šalį mezgi
mus, nes mezgančiosios ir salėje ir prezidiu 
me nebepajėgė šalia to dar klausyti prane
šimų...

— Britai neįsileido Dr. Otto John, buvu
sio Vokietijos saugumo viršininko, kuris 
savo metu buvo atsidūręs R. Vokietijoje, 
o grįžęs sėdėjo kalėjime.

— Pakistane viešinčiam Edinburgo kuni 
gaikščiui buvo dovanoti 2 arkliai: vienas 
karalienei, kitas jam pačiam.

— Buvęs Prancūzijos prezid. Auriol pasi 
traukė iš socialistų partijos, nes Mollet ne 
pajėgiąs tvarkos partijoje palaikyti.

— Marš. Tito iš Etiopijos nuvažiavo į 
Sudaną.

’ — Svarstomas klausimas, ar kelti bylą, 
ar ne Biminghamo miesto tarybos nariui, 
kuris pakvietė nemokamai į cirką 500 mies 
to senelių (jo nusikaltimas galėtų būti dėl 
to, kad netoli jau rinkimai).

— Amerika apginkluos 20 batalijonų In
donezijos kariuomenės

— Britai sausio mėn. turėjo 620.000 be
darbių, o amerikiečiai 4.724.000.

— Tornado nusiaubė St Louis miestą 
Amerikoje (be materialinių nuostolių, 19 
žmonių žuvo, daugiau kaip 300 sužeista).

FIRMOJE EILĖJE TURI BŪTI ŽIŪRIMA |
SVEIKATOS, S

> o jei ji netvarkoj, tai padėkite saviesiems, g
pasiųsdami g

? VAISTŲ SIUNTINIUS, £
pavyzdžiui (tuberkuliozei gydyti): i

500 tablečių RIMIFON, 500 tablečių P.S.A., 0.5, ;
;; 30 g STREPTOMYCIN — kaina su visais per- ;

siuntimo mokesčiais ir muitu £7.19.0 ■
arba bet kurių kitų vaistų pagal receptus ar be ■

1 jų, o mums malonu priminti, kad r S
g muitas dabar sumažintas iki 25%. 5
v Leiskite šį paruošimo ir pasiuntimo darbą at- 5

likti profesijos žmonėms:, !
ACTON PHARMACY (export) LTD. g

į 24, CHURCH ROAD, ACTON, LONDON, W.3. S
£ Telefonas: ACOrn 0712. ■

Visas informacijas galite gauti savo gimtąja J
S kalba. Galite taip pat per mus siųsti savo su- >
j pirktąsias prekes arba pirkti iš mūsų: x ■
į AUDINIŲ, S
u MEZGINIŲ, g
3 AVALYNĖS, “
" BALTINIŲ, 5
S MAISTO. g
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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, Į KURIAS ĮEINA IR 
SOVIETINIS MUITAS:

31 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 plauti peiliukas su deimantu, vokiečių gamybos........£1.13.6
1 plaukams kirpti mašinėlė 0“, 00“, 000“, 0000“, 1 Nr. Nr.......... £1. 7.9

REIKALAUKITE DAUGIAU INFORMACIJŲ IR KITŲ PREKIŲ KAINŲ BEI 
MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ.

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

» “■ /

SIUNTINYS PASIEKIA GAVĖJĄ PER 3 -5 SAVAITES.

MOŠŲ FIRMOS SKUBUS PATARNAVIMAS, PRIEINAMOS KAINOS 
YRA ŽINOMA VISIEMS MŪSŲ KLIJENTAMS.

EROWNEJONES
UETIVIIĮ SKYRIUS

I, Norfolk Place, London, W.2
Tel. FAMington 2797

RAŠYKITE LIETUVIAMS JAU GERAI
PAŽĮSTAMAI FIRMAI-
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