
Kokia yra Europos dvasia? Kur reikia 
ieškoti to dėsnio, kuris leistų mums ap
čiuopti tą mūsiškės kultūros kilmę? Sun
ku keliais žodžiais atsakyti į tuos klausi
mus, nes juk dvasia nesileidžia žodžiais 
pančiojama. Tiesą sakant, kai tik dvasią- 
pabandoma supančioti, tai jos visiškai ne
belieka. Juk ir modernusis mokslas pripa
žįsta, kad medžiaga nėra kažkas nekinta
ma. Medžiaga ir energija yra seserys, p kai 
prasiveržia energija, tai ji duoda jau dva
sią. Europos dvasia yra palikuonė potvy
niuose paskendusios Atlantidės. Europos 
dvasia iškėlė Safos eilėraščius, ji šviečia 
Platono ir Sokrato moksluose, Dieviškojoj 
Komedijoj ir Petrarkos sonetuose, Šekspy
ro ir Go’ethės kūriniuose, Puškino ir Micke 
vičiaus poemose, visa tai pagrįsta Europos 
dvasia. Europos dvasia supa visą Vakarų 
pasaulį; deja, mūsų žemyno širdyje yra to
kia sritis, kurioje Europos dvasia yra pa
smerkta.

Tos dvasios vietoje ten aukštai iškeltas 
socialistinis realizmas. Betgi didelio vargo 
turėtų tas, kuris norėtų tame moksle su-
rasti literatūrai naują ideologiją ar naują 
teisybę. Socialistinis realizmas gryniausio
mis savo formomis yra ne kas kita, kaip 
rašto ir meno pajungimas valstybes val
džiai. Tos pažiūros panašiai visomis prie
monėmis stengiasi įrodinėti, kad kuriamo
ji jėga yra ne atskiras žmogus, bet kolek
tyvas. Mes visi labai gerai žinome, kad 
kaip apie naujų vertybių kūrėją galima 
kalbėti tik apie individą, bet ne apie ko
lektyvą. Kolektyvinė dvasia yra nevaisin
ga. Tik vieniša siela imasi sau visus dvasi
nės kūrybos sunkumus. Kiekvieną kolekty 
vą sudaro individai. Ir kiekviena kultūrin
ga bendruomenė naudojasi tuo palikimu, 
kurį ji gavo iš kuriančiųjų individų.

Žmoniją sudaro protingieji ir kvailiai, 
teisingieji ir sukčiai, tikintieji ir bedieviai, 
dorieji ir .iškrypėliai. Kas tos tiesos nežino, 
negali būti didesnis rašytojas ir meninin
kas. Kas nepažįsta tautos sąžinės, negali 
tautos vardu kalbėti. Naująjį gyvenimą su
daro meilė, bet ne neapykanta. Kaip gali 
iš klasinės neapykantos kilti raštija ir iš 
klasių kovos kultūra! Diena po dienos vis 
labiau tirpsta klasinės sienos, o rašytojas 
privalo atsistoti ant tvirtesnio pagrindo, 
ant kurio jis galėtų statyti savo mūzai šven 
tykią. Štai čia ir yra ta neperžengiamoji 
siena, kuri skiria laisvąjį rašytoją nuo be
silaikančiojo socialistinio realizmo ideologi 
jos. Čia yra toji kryžkelė, kurioje mes turi
me stovėti, kai laisvosios dvasios nebepa
jėgiame užčiuopti, čia mums uždedamos ir 
pareigos, kurių mūsų draugai negali pasi
imti. Mes privalome kalbėti vardu tų savo 
tautų, kurių kalbos mums yra gimtosios, 
ir tol kalbėti, kol pačios tautos galės pra
bilti. Nėra jokių abejonių, kad mūsų tau-

[SeįtįnįoS
KIENO BUS PIRMASIS ŠŪVIS?

Walter Lippmann tvirtina, kad Chruščio 
vo šaltokas laikymasis su Macmillanu ir sa 
kymas derybų metu viešos kalbos su nu
brėžimu užsienių politikos galįs būti ap
skaičiuotas žingsnis parodyti pasauliui, jog 
su britais, nesitariama . rimtai. Tai galį būti 
diktuojama ir nepasitenkinimo viduje.

Jo nuomone, sovietai labai susirūpinę 
yra Vokietijos klausimu ir norį pasiekti ko 
kio nors sprendimo per 2 metus, kol dar V. 
Vokietija nėra visiškai apginkluota. Jie bi
jo ne puolimo, bet R. Vokietijos sukilimo, 
kai bus čia pat ginkluota antroji pusė. O 
veikti Sov. Sąjunga gali, nes turi aktyvią 
diplomatiją, o Vakarai buvę nelankstūs. 
Jei sovietų aktyvumas dar sustiprėtų, tai 
karo atveju pirmasis šūvis būtų Vakarų 
ir sovietai turėtų kozirį sakyti, kad ne jie 
yra užpuolikai.

VOKIEČIŲ SPAUDA DĖL KELIONIŲ Į 
ANAPUS

V. Vokietijos spauda smarkiai pasisakė 
dėl britų min. pirm. Macmillano kelionės į 
Sov. Sąjungą. Nepriklausomi laikraščiai ly
gina Maskvos susitikimą 1959 m. su Miun
cheno 1938 m. Anuomet Hitleris prieš su
laukdamas Chamberlainą pasakęs panašią 
kalbą, kaip Chruščiovas dabar Tūloje prieš 
susitikdamas su Macmillanu. Anuomet ėjų 
sios kalbos dėl Čekoslovakijos, o dabar dėl 
Berlyno.

LEIPCIGO MUGĖ IR T.T.
Šią savaitę Chruščiovas atvažiuoja į R. 

Vokietiją. Oficialus jo kelionės tikslas — 
aplankyti Leipcigo mugę, bet manoma, kad 
jis kalbėsis ta proga su R. Vokietijos vy
riausybe.

RUSAI KALTI UŽ VIELAS?
Vienas po kito nutrūko amerikiečių 

transatlantinio telefono susisiekimo kabe
liai, ir Amerikoje keliamas triukšmas, kad 
tai .tyčia ar netyčia, padarė tame rajone 
plaukiojantieji rusų žvejų laivai.

Rašo tremties rašytojų Klubo P.E.N. 
pirmininkas Peteris Aigars.

tos, ilgus metus ėjusios vargo ir kančios 
mokyklas, dar sudės po žmonijos kojų savo 
žinijos vaisius. Mūsų pareiga yra prisidėti, 
kad tie vaisiai noktų.

Kokioje tragiškoje padėtyje yra šiandie
ninė Europa! Turime dvi estų, dvi latvių, 
dvi lietuvių, dvi lenkų, čekų, vengrų, rumu 
nų, bulgarų, albanų, ukrainiečių, rusų ir 
net dvi vokiečių literatūras. Raštas, ati
trauktas nuo savo tautos, negali leisti svei 
kų atžalų, bent ilgesniam laikui. Bet mes 
taip pat žinome, kad rašytojas negali kur
ti, kai jam yra atimta laisvė rašyti pagal 
savo sąžinę. Šiuo metu turime abu tuos pa
radoksus, ir nemaža yra tokių, kurie galvo
ja, kad šitaip ir toliau gali būti. Norėčiau 
čia tik pabrėžti, kad ir varžomos srovės su
siranda kelius į jūras.

Noriu čia pasinaudoti žodžiais savo mi
rusio draugo Andreas Koline, kuris 1954 
m. kalbėjo PEN kongrese Amsterdame.

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

ĮŽEISTI BROKDARIAI
Sunku ką nors pasakyti apie „Gerovės“ 

artelės pirmininką Lėlį — tik du mėnesiai 
kaip eina šias pareigas. Bet jau vienas 
bruožas išryškėjo: nemėgsta kritikos.

Atsitiko taip, kad vos tik drg. Lėlys tapo 
artelės pirmininku, viename laikraštyje 
apie „Gerovę“ pasirodė Klaipėdos žemės 
ūkio technikumo vietos komiteto pirminin
ko A. Šiaulio laiškutis. Ir ne iš gerosios pu
sės apie kauniškę „Gerovės“ artelę atsilie
pė drg. Šiaulys. Jis rašė kad geroviečiai 
taisė, taisė jų akordeoną ir vos visiškai ne
nutaisė. O pinigus baisius nulupo.

Nepatiko tai Lėliui.
— Tai melas, — pirštu baksnodamas į 

laikraštį, — sušuko įėjusiam sekretoriui. 
— Tuojau sušaukti valdybos posėdį.

— Aiškus šmeižtas!
— Pareikalauti atšaukti!
— Atsakomybėn patraukti! — autorite

tingai ėmė jam antrinti valdybos nariai.
Ir netrukus visi sukūrė didelį, ilgą raštą, 

kurį drg. Lėlys papuošė savo asmenišku

DIENOS -Į
GRIVAS IŠVAŽIUOS Į GRAIKIJĄ

Gubernatorius H. Foot paskelbė amnesti 
ją, teroristams, o jų vadui Grivas - Dighe- 
nis leidžiama nekliudomai išvažiuoti į 
Graikiją bent kol bus sudaryta nepriklau
soma Kipro vyriausybė.

Ark. Makarios grįžo į Kiprą (jis buvo iš
tremtas, vėliau gyveno Graikijoje, o dabar 
dalyvavo Londono pasitarimuose).

NERAMUMAI AFRIKOJE
Pietų Rodezijoje viskas aprimo, kai bu

vo paskelbtas išimties stovis, bet neramu
mai iš naujo prasiveržė Nyasaland, belgų 
Konge ir kitur.

NESUSIPRATIMAI TIROLYJE
Įvairiose Italijos vietose vyksta neofa- 

šistų ruošiamos demonstracijos ryšium su 
nesusipratimais Italijos Tirolyje. Ten įsta
tymais buvo patikrintos teisės vokiečių ma 
žumai, bet jos nesančios vykdomos: Tiro
lis suitalinamas, o vokiečiai naujai organi
zuojamoje pramonėje negauną darbo. Vo
kiečiai čia daugiausia yra ūkininkai.

Italijos min. pirm. Segni jau yra išsita
ręs apie vokiškojo Tirolio autonomiją.

BIŲTŲ PREMJERO KELIONĖ
Britų min. pirm. Macmillan kelionė po 

Tarybų Sąjungą Chruščiovui davė progos 
pasiūlyti 20 metų nepuolimo sutartį. Į to-. 
kį iššūkį nieko nebuvo atsakyta.

Atrodo, kad ta kelionė vis dėlto pagyvins 
prekybą ir vadinamuosius kultūrinius ry
šius.

(E) Apie buv. finansų ministerio Vytau
to Petrulio mirtį Sibire iš privačių šaltinių 
sužinotos dar tokios smulkmenos: grįžę kai 
kurie giminės ir kaimynai, kurie buvo toje 
pačioje stovykloje, pranešė, kad jie matę 
kaip V. Petrulį sušaudę ir kur jo palaikai 
užkasti. Sušaudytas 1942 metais kartu su 
kitais penkiais. Stovykla — Komi krašte, 
šiaurėje.

Mes kalbėjomės apie rusų literatūros atei
tį. „Pamatysi“, sakė jis, „po kiek metų ims 
aiškėti, kad žinomiausiems rusų rašyto
jams teks dvigubą naštą nešti. Viena bus 
atlikimas savo misijos, o kita — išlikti“. 
Pasternako Daktaras Živago patvirtino tą 
spėjimą. Bet Pasternakas nėra vienintelis. 
Gal būt, jau ir netolimoj ateity ne tik ru
sų, bet ir kitų rytinės Europos tautų litera
tūrose iškils koks ligi šiol nežinomos rū
šies darbas, kuris sudarys pagrindą nauja
jai Europos literatūrai. Tokie darbai nau
joje šviesoje parodys žmogaus sielos stipru 
mą ir silpnybes. Rytų Europa dar tebetyli, 
bet tai yra tyla prieš audrą.

žmonių veržimasis į tautinę ir socialinę 
laisvę yra didesnis už šimtus atominių 
ginklų.

Dvasia nesileidžia pančiojama. Gyva bū
tybė ieško kitos ,ir jos šildosi viena kitos 
alsavimu. Jeigu niekas nesirūpina padėti 
Europos dvasiai išsilaisvinti, tai ji bandys 
pati. Nuostabūs dalykai vyksta ne tik paša 
koše, bet taip pat tautų ir valstybių gyve
nime.

parašu. Ko tik jame neprirašė, ko tik ne
išskaičiavo! Ir kad jų dirbtuvė akordeoną 
lyg gydytojas ligonį išklausė, ir slaugė, ir 
gydė, ir plokštes perklijavo, ir valyti valė, 
ir visą bosų mechanizmą perrinko, neuž
miršo net penkis balsus įdėti, korpuso rė
melį bei kampus suklijuoti. žodžiu, kaip 
žaisliuką instrumentą padarė, geresnį net 
už naują. O čia toks nedėkingumas! Už 454 
rb. ir 50 kap. lupikais išvadino, už darbą— 
brokdariais. Argi tai teisybė? Ne!. Gerovie
čiai kaip gyvi tokių kalbų niekad nepaken
tė ir niekados nepakęs! Patinka ar nepa
tinka jų darbas —- tai užsakovo asmeniš
kas dalykas, bet būk malonus už darbą dė
kot ir šypsokis. O jei nenorėsi tai daryti, 
tai jie pamokys, žinos, kaip pasielgti, rei
kalui esant ir atitinkamą straipsnį suras. 
Netikite? Tik žvilgerėkite į tą jų rašto šeš
tąjį punktą: Jis nedviprasmiškai skelbia 
tokias gilias geroviečių mintis:

„Konstatuota, kad pasakytoji žinutė yra 
ištisai prasimanyta, diskredituojančio, 
šmeižiančio pobūdžio artelei „Gerovė“, o 
dėl to už tai jos autorius baustinas (RTFS- 
R Baudž. Kod. 160 str.) ypač turint gal
voje, kad drg. A. Šiaulys piktnaudiškai pa 
vartojo šiai prasimanytai inkriminacijai 
Klaipėdos žemės ūkio technikumo vietos 
komiteto pirmininko autoritetą.

Dėl to, aukščiau nusakytų aplinkybių 
akivaizdoje, prašome Jus padaryti atitinka 
mas išvadas kalbamuoju reikalu — atšauk 
ti padarytą inskriminaciją invalidų artelei 
„Gerovė“.

Kas žino, gal geroviečiai ką nors ir lai
mėtų, jei nebūtų tos didžiulės audros, ku
rią jie patys stiklinėje vandens sukėlė, kai 
tininko ir liudininko — paties akordeono? 
Jis visa savo išvaizda akivaizdžiai liudija 
kad geroviečiai prie savo ilgo, iš daugelio 
punktų rašto pamiršo prirašyti dar vieną 
punktą, atvirai pranešti, kad po ręmonto 
akordeonas groti netinka. Ir kaip jis gali 
groti, jei bosai — g-dur, g-moll kaip ir 
anksčiau neatšoka, jei kaip ir anksčiau ne
veikia registras, o bosų antros ir trečios ei 
lių slankiklių lizdai taip ir liko nesutaisyti, 
jei po senovei atšokusi klaviatūros- lenta 
ir nesutaisytas jos kardonas, jei dumplės 
pro šonus leidžia orą. ir jei dar daug kitų 
aibių aibelių.

Tą tvirtina akordeono išvaizda, tą tvirti
na komisijos aktas. Bet geroviečiai nieko 
nenori pripažinti. Jie nenori žiūrėti nei 
komisijos akto, nei paties akordeono - in
valido, kurį tokį patys išleido iš savo dirb
tuvės.

— Atsiėmėt, reiškia atremontuota, 
tvirtina jie.

— O jei nesutinkat, straipsnį pritaiky- 
sim, —- dar pagąsdina.

Tikrai, už tokius dalykus straipsnį reikė
tų pritaikyti. Ir pritaikyti jį brokdariams 
iš „Gerovės“ artelės už tokį darbą. Įdomu 
kokios nuomonės tuo klausimu yra Versli
nės kooperacijos taryba?

S. Bistrickas
Iš Vilniaus „Tiesos“, 1959.1.3.

Gerbiamas Tamošiau!
Nesmagu prisipažinti, kad mes, Radviliš

kio miesto gyventojai, jau kurį laiką gyve
name be pirties. Vietinio ūkio valdybos dar 
buotojai mums rekomenduoja šeštadieniais 
vykti į Šiaulius maudytis. Gal vis dėlto to
lokai?

Radviliškio pirtis remontuojama jau tre 
čias mėnuo. Už tokį apsileidimą Vietinio 
ūkio valdybos viršininkas drg. Dubas jau 
buvo kritikuotas rajono laikraštyje, tačiau 
jam kritika — kaip žąsiai vanduo. Nė kiek 
nejaudina.

Gerbiamas Tamošiau, pasiimk smagią 
beržinę vantelę ir atvyk į mūsų pirtį.

Radviliškiečiai Grigas ir Vaičekauskas 
Iš Vilniaus „Tiesos“, 1958.XI.30.

Šveicarijos lietuviai sudaro, tur būt, ma
žiausią lietuvių bendruomenę Europoje, ta
čiau ir joje yra veikiama ir dirbama lietu
vybės išlaikymui, Lietuvos išlaisvinimui. 
Pasklidę po visą kraštą, mes sunkiai be
galini dažniau susitikti ar išvystyti organi
zuotą veiklą, bet kiekvienas savaip sten
giasi būti savo apylinkėj „Lietuvos ambasa 
dorium“, garsindamas Lietuvos vardą, gin 
damas jos bylą. O Vasario 16 mums yra di
delė atsinaujinimo šventė, nes visi, kas tik 
gali, stengiasi atvykti į minėjimą, nebijoda 
mi sunkesnės kelionės ar išlaidų. Taigi ir 
šįmet Nepriklausomybės paskelbimo 41-ją 
sukaktį Berne šventėme gana gausiame bū 
ry. Rūpestinga valdyba, susipažinusi su iš 
visų kampų suvažiavusių tautiečių nepato
gumais, darė sklandžią programą, ir dėl to 
nebuvo tuščio tarpo ir niekas nesijautė pa
simetęs.

Minėjimas prasidėjo pamaldomis mažoje 
Akademikerhaus koplytėlėje. Apsidžiaugė- 
me-pamatę savo kleboną kun. Dr. Navicką 
nes baiminomės, kad, išvykęs kapelionauti 
Vasario 16 gimnazijon, galės mus pamirš
ti. Savo jautriu pamokslu sugebėjo prabil
ti į mūsų širdis, ir mūsų giesmės, nors tik 
kartą į metus giedamos, skambėjo darniai. 
Po pamaldų susirinkome gražiame Savojos 
viešbučio vestibiulyje ir valandėlę pasišne
kučiavome. Bendri pietūs buvo Berno po
nių gražiai išpuoštoje salėje. Netruko ten 
nei mūsų brangios trispalvės, nei Vyties. 
Sienas puošė labai įdomūs ir seni Lietuvos 
žemėlapiai iš 16 šimtmečio ar gal net dar 
senesni. Džiugu buvo stebėti, kad ypač ke
li iš jaunimo labai atidžiai juos studijavo, 
atrodo, net stebėjosi, kad Lietuvos būta to
kios didelės ir galingos. Tikrai pagirtina, 
kad jauniausias iš Berno daktarų sugebėjo 
savo darželyje ir per žiemos šalčius išsau
goti žaliuojančią rūtą, kuria jo žmona ga
lėjo papuošti stalą. Visiems buvo maloni 
staigmena šalia geltonų ir raudonų tulpių 
išvysti rūtą.

Po jaukių pietų sekė susirinkimas, kurį 
atidarė valdybos pirmininkas Dr. P. Radvi 
la, kviesdamas sugiedoti Lietuvos himną. 
Vėliau buvo sveikinimai. Vliko ir Vyr. Ta
rybos vardu sveikino Dr. Karvelis, latvių 
— jų bendruomenės pirmininkas. Telegra
mą atsiuntė prof. Eretas, kuris labai apgai 
lestavo negalėdamas dalyvauti ir gražiai 
priminė savo ištikimybę Lietuvai. Susirin
kimui pirmininkauti sutiko Dr. K. Augevi- 
čius. Dr. Karvelis skaitė paskaitą apie pa
saulio politikos eigą ryšium su Lietuvos 
byla.

Meninės programos neturėjome, nes ne
galėjo atvykti mūsų mielos menininkės pa 
neles Eretaitės ir taip pat mūsų jauniau; 
sias ir ne kartą gražiai pasirodęs bendruo
menės narys Gegeckų Algis. Todėl tuoj ei
ta prie tolimesnės susirinkimo dienotvar
kės, kuri buvo išpildyta pirmininko, iždi
ninko ir Šveicarų - Lietuvių Pagalbos Ko
miteto pirmininko A. Paulaičio praneši
mais. Jis informavo apie komiteto veiklą ir 
kvietė tą komitetą remti. Jo pastabos su
kėlė gyvas diskusijas po kurių buvo priei
ta išvados, kad tas komitetas turėtų palai
kyti ryšį su lietuvių bendruomene, nežiū
rint, kad tai yra savaranki organizacija.

Malonus reiškinys, kad mūsų valdyba, 
kurią sudaro pirmininkas Dr. P. Radvila, 
Dr. A. Kušlys ir inž. A. Igoris, buvo vien
balsiai perrinkta dar vieneriems metams 
ir sutiko likti pareigose. Ji pasižymėjo dide 
liu kuklumu ir spaudoj savo darbų negarsi 
no, todėl teisingai klebonas juos pabarė, 
kad daugiau ateity apsiskelbtų, tai ir „dar 
lietuvis“ neturės-pagrindo savo apgailesta
vimams. Pasibaigus rinkimams dar gyvai 
pasikalbėta visokiais bendruomenės reika
lais. Nepajutom, kai atėjo vakaras ir daug 
kas turėjo skubėti į traukinį. Visi skirstė- 
mės nenorom, kai pasigirdo ilgesinga dai
na, kuria ir tėviškėj visus susibuvimus 
baigdavom: eisim, broleliai, namo, namo... 
Tai nebuvo didelis ar skambus minėjimas, 
bet susirinkome visi vieno noro vedami: su 
sitikti lietuvį, prisiminti bendrai Lietuvą, 
ištrūkti nors valandėlei Iš svetimos aplin
kos — atsigaivinti. Ir tai, manau, visiems 
be išimties pavyko, ar per pamaldas gie
dant, ar beklausant naujausių pranešimų 
iš Lietuvos, ar mielą, seną kaimyną ar bi
čiulį sutikus. J.M.

VASARIO 16 MIUNCHENE
(ELI) PLB Miuncheno apylinkė Lietu

vos Nepriklausomybės 41 metų sukaktį pa
minėjo vasario 22 d. Minėjimas pradėtas 
10 vai. rytą katalikų pamaldomis, kurias 
atlaikė kun. Dr. J. Aviža lietuvių kolonijo
je Ludwigsfelde. Po pietų ten pat, Miun
cheno apylinkės lietuviams gausiai daly
vaujant, vyko iškilmingas minėjimo aktas. 
Jį atidarė PLB Miuncheno apyl. pirminin
kas kun. J. Tautkevičius, trumpu žodžiu 
apibūdindamas Vasario 16 Akto paskelbi
mo aplinkybes, reikšmę bei pasekmes lietu 
vių tautai ir dabartinę Lietuvos būklę, 
drauge skatindamas tautiečius ištverti tą 
sunkų bandymą ir semtis jėgų iš Lietuvos 
praeities.

Tolimesnėje programoje, visiems minėji

mo dalyviams atsistojus. A. Brakauskas 
perskaitė Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo Aktą, ir visi drauge sugiedojo Lie 
tuvos Himną.

Minėjimui skirtą paskaitą skaitė Dr. V. 
Dambrava. Prelegentas trumpai peržvelgė 
Lietuvos praeitį, susikūrimą, iškilimą iki 
didybės, po to vykusį griuvimą iki visiško 
pavergimo ir vėl iki atgavimo laisvės, 1918 
m. vasario paskelbiant Lietuvos Nepriklau 
somybės Aktą. Apibūdinęs ano meto įvai
riose šalyse išblaškytų lietuvių pastangas 
atgauti Lietuvai laisvę ir iškėlęs Vasario 
16 Akto reikšmę, nušvietė nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpį, kurio metu staigus 
krašto politinis, kultūrinis, o ypač ekonomi 
nis atsikūrimas tiesiog nustebinęs pasaulį; 
JAV min. Dulles savu laiku tai iškėlęs net 
Jungtinėse Tautose, ypač vertindamas Lie
tuvoje pavyzdingiausiai pravestą žemės re 
formą. Tačiau jau keliolika metų, kai kraš
tas vėl neša sunkiausią vergiją. Pasaulyje 
vyksta įvairūs pasikeitimai. Nepaprastu 
tempu keičiasi menas, muzika, apdarai, kei 
čiasi techninė pažanga, pragyvenimo lygis, 
laisvinasi tautos iš kolonijų jungo, tik nesi
keičia Lietuvos likimas. Pasaulis įtemptai 
klauso naujausių džiazų, tačiau negirdi 
kenčiančio pavergtųjų šauksmo. Kalbėto
jas tiesiog sovietiškos spaudos citatomis 
pavaizdavo, kokiu nepaprastu mastu sovie
tai alina prievartauja ir naikina tautą. Ta 
čiau rezistencinė dvasia krašte esanti gyva 
ir net stiprėjanti. Stiprėja ir visoje Sovieti- 
joje. Tai patvirtino ir sukilimai Vokietijo
je, Lenkijoje, Vengrijoje, kurie atvėrė šiek 
tiek akis ir visam pasauliui. Toliau Dr. J 
Dambrava, apibūdinęs JAV palankią poli
tiką pavergtiesiems, drauge manydamas, 
kad dabartinę Lietuvos būklę, pagal fak
tus krašte ir Sibiro tremtyje, gal būt, reikė 
tų suprasti kaip Dievo skirtą kristoforinę 
Fatimos misiją atversti Rusijai, kėlė viltis 
Lietuvos ateičiai. Tačiau dėl Lietuvos atei
ties ir mes, gyveną laisvuose Vakaruose, 
turime atlikti savo uždavinius. Jungiasi 
laisvosios Europos tautos, drauge į tuos 
junginius priimdamos ir mus. Mūsų gi už
davinys —pirmoj eilėj apsijungti mums pa 
tiems, atsiekti vienybės savųjų tarpe ir ne 
prarasti vilties belaukiant laisvės dienų' 
Lietuvai. ’

Tolimesnėje programoje vyko tyliosios 
visuomenininkės Alinos Grinienės paruoš
ta meninė progamėlė, kurios metu maži vai 
kučiai pavaizdavo „Traukinuką į tėvynę“, 
stud. K. Žemaitis paskaitė J. Sakalausko 
eilėraštį „Negrįžta seserėlė“, o Julija Vyš 
niauskaitė ir Giedrė Labanauskaitė meniš 
kai padeklamavo Maironio „Vakarą ant 
Keturių Kantonų ežero“.

Meninės programos metu savotišką staig 
meną, mielą nuotaiką ir drauge minėjimui 
ypatingą prasmę suteikė visai neseniai iš 
Lietuvos atvykęs lietuvis, išgyvenęs ir Si
biro tremtį, kuris papasakojo savo įspū
džių iš dabartinio gyvenimo Lietuvoje ir 
lietuvių tremtinių Sibire.

Minėjimas baigtas A. Grinienės sukurtu 
ir paruoštu montažu „Nepriklausomybės 
vizija“, kurį pasigėrėtinai išpildė Z. Pau
liukevičienė, A. Grinienė, P. Česiūnas, H. 
Meijeris ir A. Brakauskas.

VASARIO 16 IŠKILMINGAI MINĖTA 
MEMMINGENE

(ELI) Ir šiemet Vasario 16 buvo iškil
mingai minėta Memmingene, nors ir ne to
kiu plačiu mastu, kaip pernai, švenčiant 
Lietuvos Nepriklausomybės pakelbimo 40 
metų sukaktį. Atkeltos į vasario 15 d. šven 
tės pamaldos katalikams buvo atlaikytos 
Marijos Dangun Ėmimo bažnyčioje tos pa 
rapijos sumos laiku, kartu dalyvaujant vo
kiečiams. Iškilmingą sumą laikė kun. Dr. 
J. Aviža, šventei pritaikytą pamokslą sakė 
(vokiškai) Attenhauseno klebonas Tėvas 
Dilkrath. Pamaldų metu „Darnos“ choras, 
vadovaujamas M. Budriūno, giedojo mi
šias, o vokiečių schola atliko tarpinius gie
dojimus. Dvi giesmes pagiedojo visa bažny 
čia vokiškai. Tuojau po šios sumos įvyko 
pamaldos evangelikams baltų kolonijos ko 
plyčioje, kur prisirinko lietuvių, latvių, es
tų ir vokiečių. Čia pamaldas laikė ir pa
mokslą sakė (vokiškai) klebonas H. Schau 
er. „Darnos“ choras giedojo lietuviškas 
giesmes.

Po pietų baltų kolonijos Kultūros namų 
salėje įvyko iškilmingasis aktas, kurį ati
darė naujasis Memmingeno lietuvių bend
ruomenės pirmininkas ir jos katalikų kle
bonas kun. Dr. J. Petraitis. Paskaitą (vo
kiškai ir lietuviškai) skaitė Dr. Dambrava. 
Sveikinimo žodį tarė klebonas M. Ziegel- 
bauer, evangelikų klebonas H. Schauer, 
taip pat žodžiu sveikino vietos latvių komi 
teto pirmininkas Lielbarzdis ir latvių ka
rių organizacijos .JDaugavas Vanagi“ pir
mininkas Pilgeris. Buvo perskaityta kele
tas sveikinimų raštu, kurių tarpe ir buvu
sio Memmingeno lietuvių bendruomenės 
pirmininko ir klebono kun. A. Bungos, pa
sižymėjusio veikėjo, kuris šiuo metu gyve
na Romoje.

Koncertinę dalį atliko „Darnos“ choras, 
vadovaujamas M. Budriūno.
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LAIŠKAS IS CIKAQOS
Rašo Algirdas Pužauskas

PIRMOJI PAŽINTIS SU DĖDE SAMU
Išvykdamas iš Anglijos į Jungtines Ame

rikos Valstybes, šventai pasižadėjau redak 
toriui bendradarbiauti „Europos Lietuvy
je“ ir laiks nuo laiko parašyti apie gyveni
mą Čikagoje. Per vienuolika metų Anglijo
je įsigyti draugai irgi prašė: „Parašyk, sa
ko, nors tu. Tiek jau išvažiavo, o visi, kaip 
į vandenį. Parašyk, kaip iš tikrųjų toje 
Amerikoje“.

Pirmieji kelionės ir kūrimosi įspūdžiai 
jau ima lyg blukti, todėl laikas pradėti vyk 
dyti pažadus ir eilėje laiškų papasakoti 
apie gyvenimą Čikagoje, aprašyti čionykš
čius vargus, džiaugsmus ir problemas. Išva 
žiuodamas iš Anglijos gavau daug patari
mų ir pamokymų, ką su savim pasiimti, ko 
ypač daug prisipirk’ti, nes, girdi, Amerikoje 
sunku bus gautj ar nepaprastai brangu, ir 
pan. Iš visų tų patarimų man viena aišku, 
būtent, kad žmonės, gyvendami už jūrių, 
nelabai gerai pažįsta amerikonišką gyveni
mą, o kai kurie, sakysim, anglų laikraščiai 
ne visai teisingai tą čionykštį gyvenimą nu 
šviečia. Jei dar kartą tektų tokią kelionę 
daryti, tikriausia, išvengčiau vienos kitos 
klaidelės. O juk problemų keliautojams 
daug. Sakysim, ką nuvežti gerai giminėlei 
dovanų (juk affidavitais rūpinosi)? Kuo 
tuos amerikonus pradžiuginti, ką nupirkti? 
Nupirk gerą anglišką žiebtuvėlį, sumokėk 
dviejų dienų uždarbį svarais, o vėliau ma
tai „dešimtstorėj“ tokių pačių žiebtuvėlių, 
gaminamų Japonijoj, po dolerį kiek nori. 
Sakė žmonės: pirk vilnonius daiktus, nes 
Amerikoj vilnų nėra. Ale, yra, yra, visko 
pilna, tik dolerio reikia. O ir tos vilnos ne
būtinos — visi karštuose kambariuose vien 
marškiniai sėdinėja ir po plonais užklotais 
miega. Jau geriausias daiktas vežtis — tai 
doleris, jei kas jo daug turi, nes už pinigą 
čia visko gausi ir ne brangiau, kaip kitur.

Laivas į Niujorką atplaukė po pietų. Iš 
tolo dar visi tiesė kaklus pamatyti tą gar
siąją dangoraižių virtinę ir Laisvės statu
lą. O ši, pažaliavusi tokia, stovi vandeny 
ir lyg „labas“ tau sako, grūmoja, lyg „o ko 
čia tau reikia“ klausia. Dar prieš įplau
kiant į uostą, įlipa valdininkai ir visus po
pierius patikrina. Čia tuoj ir pirmasis įspū 
dis. Vaje, kokie jie šiurkštūs, kokie neman
dagūs. Greta eilėje stovinti anglė su mažu 
amerikoniuku rankose pusbalsiu sako: „Ši
to niekad nematytum Anglijoje“. Mat, vie 
nas imigracijos valdininkas pakėlė balsą, 
nesusikalbėdamas su angliškai nesupran
tančiu senuku belgu. Ir prisimeni žmogus 
Southamptono muitinę, visus „please“, 
„thank you“ ir malonias šypsenas, ir su
pranti, kodėl sakoma, jog anglai — džen
telmenų tauta.

Krantinėje muitininkas išnaršo visus ry
šulius ir dėžės, lyg vienintelės pamestos 
adatos ieškodamas; krumpliais padaužo me 
dinės dėžės dugną, vis taip sau šaltai, apa
tinį žandikaulį nuobodžiai judindamas.

Kol susipokuoji — jau vakaras, pasitik
ti atvykęs giminaitis nekantriai laukia už 
stiklinės užtvaros. Daiktus sukrauti pade
da uosto nešikas, duodi jam keletą sidab- 
rinukų, o iš jo gauni „dirty look“. Aiškiai 
per mažai duota, mat} tie nauji pinigai dar 
nepažįstami.

Išeini per užtvarą ir... Amerikoje.
Gatvėse pilna automobilių, vis tokių il

gų, plačių, įvairiaspalvių. šaligatviuose 
žmonių beveik nesutiksi, nebent krautuvių 
rajone. Manhatano sritis liepsnoja įvairių 
spalvų reklamomis. Ir nakties tamsoje švie 
su, kaip dieną. Žmonės visi rūstūs ir susi
kaupę, kietais žvilgsniais ir stipriai su
spaustomis lūpomis, kaip kaubojiškų filmų 
herojai. Apsirengę labai įvairiai ir margai. 
Nustembi, kad nematyti, kaip buvo tikėta
si, didelių vyrų ir moterų. Visi vidutiniai, 
įvairių rasių, įvairių pavidalų. Nei puoš
numo, nei elegantiškumo nejausti, visi kaž 
kaip pilki ir kasdieniški. Vienaaukščiai

žalsvi autobusai labai garsiai burgzdami 
renka keleivius. Gatvėse pilna skambių au
tomobilių sirenų ir benzino kvapo. Pože
miniai traukiniai daug prastesni už Lon
dono ir visur tas pats nešvarumo ir pilku
mo įspūdis. Laiptai, šaligatviai vis tirštai 
išmarginti tamsiomis apskritomis dėmė
mis, taip gero penkličio didumo. Pasirodo, 
tai kramtomosios gumos išspiaudos am
žiams prilipusios didmiesčio grindiniuose. 
Apsilankome Brooklyne, čia irgi akys ne
pradžiugina keliautojo. Šaligatviai sutruki 
nėję, nešvarūs, su vandens balomis. Namai 
seni, apleisti, ir krautuvių languose viskas 
suversta be skonio ir be tvarkos. Vaje, va
je, pagalvoji, tai tau ir Amerika! Giminai
tis aiškinasi, gina Niujorką, žada kitur, 
kur gražu, nuvežti, kur parkai, kur gatvės 
tvarkingos. Pagyvensi — priprasi, — ra
mina. Nuvažiuojame į Balfo centrą. Čia ke 
lios ponios ir labai energingos išvaizdos ku 
nigėlis įvairiais raštais apsikrovę, labai 
smarkiai dirba. Aplankome alumi pakvipu
sią lietuvišką taverną, ir pažintis su Niu
jorku užantspauduota. Tie dangoraižiai 
kažkaip baifgina ir svetimi dunkso rudens 
danguje. Skubi į traukinį, išsinomuoji pa
galvę už 30 centų, atlenki žemyn minkštos 
sėdynės atramą ir pagalvoji: už 20 valandų 
būsiu Čikagoje. Pro traukinio langus slen 
ka nematyti vaizdai, miestai, miesteliai, fa 
brikai ir kanalai. Laukai rudeniškai nu
skurę, medžiai pilki, ir pasigendi tokių per 
eilę metų įprastų laukų su angliškomis gy
vatvorėmis...

TRYS ŠVAISTO ŽODŽIAI
Juozas Švaistas yra vyresniosios kartos 

rašytojas, kuriam visokie kiti darbai Lietu 
voje bus atėmę nemaža laiko ir nedavę at
sidėti literatūrai. Lietuvoje jis išleido tik 
3 knygas, kurios jam sudarė vardą.

Tremtyje jis sujudo rašyti ir nuo 1947 
m. jau davė 8 knygas. Devintoji — „Jo su
žadėtinė“ — laimėjo Švaistui 1000 dolerių 
„Draugo“ premiją. Premijuotoji šiuo metu 
eina „Draugo“ dienraščio atkarpoje. Joje 
vaizduojamas Dr. V. Kudirkos gyvenimas. 
Kol ji pasirodys dar atskiru leidiniu, ta 
premijos laimėjimo proga skaitytojus nori
me supažindinti su praeitais metais išėju
sia šio rašytojo knyga „Trys žodžiai arba 
gyvenimo magija“.

Pirmosiomis savo knygomis Švaistas bu
vo ir gyvenimiškas ir modernus. 1952 m. 
išleistosios 2 jo knygos parodė naują palin
kimą — susidomėjimą pasakų pasauliu. 
„Aukso kirvis“ buvo pasakų stilizacijos 
bandymai, bet „Petras Širvokas“ jau didės 
nė naujiena. Šitoje knygoje rašytojas užsi
mojo realybę sujungti su pasaka, ir mums 
atrodo, kad tas užsimojimas nepasisekė 
taip meniškai, kaip galėtume laukti. Pasa
kos ir realybės jungimas reikalautų iš ra
šytojo bent žmones padaryti didesnius ne
gu jie gyvenime būna.

„Trys žodžiai“ yra toks pat pasakos ir 
gyvenimo maišymas. Tai 8 trumpesni da
lykai.

Savo alegoriškumais pasaka, žinoma, 
duoda kartais daugiau progos rašytojui pa 
moralizuoti ir pafilosofuoti, bet ji verčia 
daugiau atitolti ir nuo gyvenimo, kuris 
skaitytoją labiausiai traukia.

Šioje Švaisto knygoje randame pasaką 
apie žmogų, kuris brangiai mokėjo už iš
mintį ir ja vadovaudamasis daug laimėjo 
(„Kelias į rytojų“). Kita („Be rūpesčių“) 
pasakoja apie vaikiną, kurį beširdis ponas 
baudė, bet kuris taip pat patyrė grūdinan
čią pamoką. Trečioj turime pas kleboną 
tarnaujantį angelą, dar kitoje pasakojama 
anie žiedą, kurio stebuklingumu tikėta. 
„Kriaučiukas nelabasis“ — supasakinta is
torija persekiojamo žmogaus, kuris keistu 
būdu užmušamas. Pasaka apie Tagytą 
(„Meniškoji siela ir kančios“) vaizduoja

PRANYS ALSĖNAS, Kanada.

meLietuvos nepriklausomybės atgavimo 
tines Toronto lietuvių kolonijoj atšvęstos 
gražiai ir itin iškilmingai. Pagrindinis mi
nėjimas įvyko sekmadienį, vasario 15 d. Ta 
čiau radijo bangomis minėjimas pradėtas 
jau išvakarėse su puse valandos programa 
per „Tėvynės prisiminimų“ radijo valandą, 
vedamą J.R. Simanavičiaus. Minėjimo pro 
ga kanadiškoj radijo programoj pasireiškė 
ir mūsų meninės jėgos: solistas V. Verikai
tis ir „Varpo“ choras, vadovaujamas muz. 
St. Gailevičiaus.

„Canadian Ali“ sekmadieninėj progra
moj pasirodė tik lietuviai. Ta proga pro
gramos vedėjas J.C. Read paruošė pasikal
bėjimą su Dr. J. Sungaila, kuriame buvo 
primintas šventės faktas ir nušviestas lie
tuvių kančios kelias okupacijoj.

Sekmadienį, vasario 15 d., visose Toron 
to lietuvių bažnyčiose buvo atlaikytos pa
maldos ir pasakyti dienai pritaikyti pa
mokslai. 4 vai. p.p. milžiniškam Imperial 
kino teatre įvyko iškilmingas minėjimo ak 
tas ir meninė programa. Minėjitne dalyva
vo apie pusantro tūkstančio lietuvių ir dau 
gelis svečių kanadiečių, jų tarpe pasigėrėti 
nas skaičius savivaldybės ir valdžios ats
tovų.

Svečių, sveikintojų ir kalbėtojų tarpe bu
vo itin žymių asmenybių. Be pagrindinio 
tos dienos kalbėtojo, Federalinės valdžios 
Senato pirmininko Hon. Marc Drouin, lie
tuvius sveikino Toronto miesto burmistras 
(žydų tautybės, kuris savo kalbose vis pa
brėžia, jog jo prosenelė buvo kilusi iš Lie
tuvos, nuo Kalvarijos) Natham Phillips, 
Ontario ’ Transporto ministeris Hon. John 
Yaremko, Federalinio parlamento narys M. 
Maloney, MP, Ontario CCF partijas lyderis 
ir parlamentaras Donald MacDonald, MP, 
Estijos Konsulas Markus, latvių ir estų cen 
trinių organizacijų atstovai ir kt.

Minėjimas buvo pradėtas Karalienės 
himnu ir giesme „Lietuviais esame mes gi
mę“. Invokacinę maldą perskaitė kun. P. 
Ažubalis.

Tuomet angliškai kalbą pasakė KLB Kr. 
V-bos pirm. V. Meilus, kuris formulavo Va 
sario. 16 prasmę, dabartinę Lietuvos padėtį 
ir bendrąją pasaulio politikos padėtį.

Lietuvišką gražų žodį į minėjimo daly
vius tarė Lietuvos Gen. Konsulas Vyt. Gy
lys.

Pagrindinis kalbėtojas, Senato pirminin
kas Hon. Marc Drouin, Kanadoje žinomas 
kaip vienas geriausiųjų Ottavos (sostinės) 
kalbėtojų, čia pasireiškė visu savo iškalbin 
gurnu. Retai kas yra kalbėjęs į lietuvius 
tokiu nuoširdumu ir tokiu jų aspiracijų su 
pratimu. Jis savo kalboj pabrėžė, kad norįs 
pareikšti lietuviams savo be galo didelę 
simpatiją ir pasigėrėti Lietuvos kultūrine 
ir kitokia pažanga, kurios ji pasiekė per 
gana trumpą laiką, tik per dvidešimtį me
tų. Apgailestavęs dabartinę tragišką Lietu
vos padėtį, skatino lietuvius gyventi vilti
mi, nes, esą, naujoj kovoj lietuviai nėra vie 
ni. Su jais eina visi, kurie gyvena tomis 

gabaus liaudies menininko likimą. „Dzido- 
rėlio laimė ir nelaimės“ ir „Gyvatė prie 
širdies“ būtų lyg ir savaip stilizuotos liau
dies pasakos.

Po šitos rūšies pasakinių bandymų Švais 
tas pasuko į istorinius pasakojimus. Toks 
buvo jo romanas „Knygnešių pėdsakais“ 
(1955 m.). Toks dabar bus ir premijuotasis 
romanas „Jo sužadėtinė“. K. Abr.

Po kanadisku
dangumi
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Šventasis Lietuvos Sūnus

pat viltimis ir tais pačiais laisvės troški
mais. Savo kalbą senatorius baigė lietuviš
kai: „Telaimina Dievas jus visus“.

Buvo gauta ir sveikinimų. Jų tarpe Fede 
ralinės valdžios opozicijos lyderio, Liberalų 
partijos vado, Lester Pearson.

Meninėj minėjimo daly pasirodė tautinių 
šokių grupė „Gintaras“, pašokusi trejetą 
tautinių šokių (grupei vadovauja p. Turū- 
ta), taipogi sol. Verikaitis ir mišrusis cho
ras „Varpas“, vadovaujamas St. Gailevi- 
čiaus.

Baigiamąjį žodį tarė KLB Toronto Apy
linkės V-bos pirm. J. Senkus. Minėjimas 
baigtas Lietuvos Himnu.

Spaudos puslapiuose
DEŠIMT METŲ LIETUVIŲ KULTŪROS 

SARGYBOJE
Australijos lietuvių bendruomenės sa

vaitraštis „Mūsų Pastogė“ sulaukė 10 metų 
. amžiaus. Sausio 30 d. numeris skirtas tam 
praeitam keliui apžvelgti. Mūsų jau sumi
nėtąja antrašte išspausdintame straipsnyje 
nusakomi santykiai tarp laikraščio ir skai
tytojų šitaipos:

„Iš skaityojų pareikštų ir dažnai tik pa
kalbamų pageidavimų galima susidaryti 
nuomonę, kad savaitraštis stovi gerame ke 
lyje. Nors mūsų daugumas jau gyvename 
Australijoje apie dešimtį metų, tačiau vy
resniosios kartos lietuviai vis dar nėra ge
rai išmokę anglų kalbos. Jei dažnas ir skai 
to vietinę periodiką, tačiau negali tiek į ją 
įsigilinti, kad suprastų visus svetimosios 
kalbos niuansus. Taigi tųjų sugestijos, ku
rios pataria, kad nereikėtų visiškai dėti po 
litinių informacijų, nes jos skaitytoją pa
siekiančios per vėlai, nėra pilnai priimti
nos. Kaip minėta, dar žymi dalis mūsų šį 
skyrių noriai skaito, jei ir būna kai kurias 
žinias supratę iš australiškos spaudos ar ra 
dijo garsintuvo.

„Visuotinai pritariama informacijoms iš 
Lietuvos, kurios tegaunamos tik iš lietuviš 
kųjų spaudos šaltinių, nes juk visiems 
mums rūpi juo smulkiau sužinoti, kas vyks 
ta okupuotoje mūsų tėvynėje.

Geroka dalis skaitytojų pageidauja be
letristinių nuotrupų ar net ilgesnių kūri
nių. Šį skyrių, manytina, galėtų tikrai pa
gyvinti mūsų rašytojai Australijoj, jei jie 
dėtų savo kūrybos“.

Labai įdomu būtų, ar „Europos Lietu
vio“ skaitytojai yra tokios pat pažiūros į sa 
vąjį laikraštį, kaip australiečiai, ar jie tu
ri ir skirtingų nuomonių.

Mums rodos, kad europiečiai į australie- 
čius labai panašūs kaip du vandens lašai, 
vienu atžvilgiu, štai šiuo:

„Nereikėtų laukti į visus pobūvius /ikrai 
dančio redaktoriaus ar jo siųsto specialaus 
korespondento, kas mūsų sąlygomis yra fi
ziškai neįmanomo, o kiekvienai organizaci 
jai reikėtų savo veiklos reiškinius trumpa 
forma aprašyti ir atsiųsti redakcijai“.

Taip, aprašyti ir atsiųsti redakcijai!

(E) Įsisteigė studijų klubas lietuvių ko
lonizacijai Britų Hondūre tyrinėti. Steigia
masis susirinkimas įvyko A. Bendoriaus 
bute. Prof. K. Pakštas padarė platų prane
šimą ir atsakinėjo į eilę klausimų. Klubo 
pirmininku išrinktas geografas A. Bende
rius, sekretorium Dr. M. Slapšys.

Kovo 4 d. mūsų tautai yra garbės diena. 
Garsiosios didžiųjų Lietuvos kunigaikščių 
Gediminaičių giminės sūnus Kazimieras 
yra iškilęs į altorių garbę, pasiekęs šven
tumo aureolės. Jis žinomas visam katalikiš 
kajam pasauliui. Jo trumpa biografija įra
šyta į jo šventės Bažnyčios maldas, visame 
pasaulyje laikomos šv. Mišios, prašant jo 
užtarimo. Pereitais metais minėjome Šv. 
Kazimiero 500 m. gimimo sukaktį. Ilgas lai 
ko tarpas mus skiria nuo jo išgyventojo že 
mėje laiko, bet jis gyvas mūsų tarpe. Kas 
miršta dėl kilnaus idealo, pasidaro nema
rus kaip idealas, lieka gyvas įkūnytas pa
vyzdys kartų kartoms. Šv. Kazimieras gy
veno karališkame dvare, kur prabangoje i 
pasaulio vylionėse yra daug sunkiau išl 
skaisčiam ir tyros širdies, bet jis Dievo ma 
lonės vedamas mokėjo eiti savęs atsižadė
jimo ir neturto keliu, savo kilnia siela besi 
verždamas prie skaistybės idealo. Kardino 
las J. Newman sako, kad didžiausias žmo
gaus kilnumas yra turėti idealą, dėl kurio 
sutiktų mirti. Toks buvo mūsų šventasis 
karalaitis! Nemiršta tautos, kurių sūnūs 
moka mirti dėl nemirštamų idealų!

Visose Tėvynei sunkiose istorijos valan
dose su nauja viltimi prisimenamas savo 
šventasis Globėjas, kad danguje užtartų 
pas Visagalį, kad čia žemėje stiprintų savo 
tautiečius. Juk ir jo paties žemiškieji pa
laikai ilsisi Lietuvos sostinėje Vilniuje. Ir 
jie neturi ramybės — bolševikų įsakymu iš 
katedros pernešti į Antakalnį, kaip ir lie
tuvių tauta bolševikų blaškoma ir vargi
nama. Bet kur pasaulyje atsidūrę lietuviai 
gana dažnai saVo draugijas ir bažnyčias 
skiria Šv. Kazimiero garbei. Šiuo metu V. 
Europoje vienintelė Lietuvių bažnyčia Lon 
done jau senųjų išeivių prieš 50 metų pa
švęsta Lietuvos šventajam Globėjui. Lietu
vių Kolegija Romoje ir ten esanti koply
čia — skirtos Šv. Kazimiero garbei. Ame
rikoje daug lietuvių bažnyčių ir parapijų 
turi Tautos Šventojo Karalaičio vardą, o 
pirmieji tremtiniai atsidūrę Venezueloje, 
ten ra'do net miestą pavadintą Šv. Kazimie 
ro vardu! Šventas pavyzdys visiems yra 
brangus!

Senųjų romėnų išminčius Seneca mokė, 
kad aukščiausias gamtos nuopelnas, kad do 
rybė į visas širdis meta šviesą; net ir tie, 
kurie nenori eiti dorybių keliu, jas vistiek 
mato. Šv. Kazimieras (pagal dabartinę mū
sų kalbos dvasią mieliau vadintinas ŠV. 
KAZYS) ir dabar budi danguje dėl savo-----
žemiškosios Tėvynės Lietuvos. Sekdami do 
ros , pavyzdžiu, prašydami jo užtarimo, 
mums niekad nepritruks patriotizmo kan
čių kelyje ir vilties į Lietuvos Laisvę!

P. Dauknys, MIC
Pamaldos
DERBY — šį sekmadienį, kovo 8 d. 11 v., 

Seselių koplyčioje, Bridge Gate. Išpažin
tys klausomos nuo 10.30 vai. Velykinės 
pareigos atlikimui kviečiami plačiosios 
apylinkės tautiečiai.

Europos lietuviškoji periodika
DARBININKŲ BALSAS, Nr. 1 (31). Tu

rinyje: Maskvos planai, Socialistinis Inter-, 
nacionalas sveikina lietuvius, Maskvos ka-įs 
ras su revizionizmu (Asoka .Mehta), Dar-, 
bai ir uždarbiai, Nauji tarybiniai lūorhai 
(J. Gutauskas), Berlynas ir nota (V. Žars
teklis), Amerikos darbininkai —antikomu- 
nistai ir kt.

TĖVŲ ŽEMĖ, Nr. 1. Turinyje: Vasario 
16 ir mes, Tėvynė ir mes (J. Miškinis), Dėl 
Lietuvos Pasiuntinybės Vatikane, Mito fi
losofija arba Michailovui į talką, Paradok
siškas okupuotos Lietuvos teismo sprendi
mas, Sveikinimas, Pabiros, Nuolatinio dė
mesio mažiesiems, kronika.

LIETUVA IR JOS NUOTAIKOS
(E) Neseniai iš Lietuvos į Vakarus at

vykęs buv. Sibiro tremtinys „Eltos Infor
macijoms“ papasakojo apie savo pergyveni 
mus ir pastebėjimus.

Lietuva vis dar išsiskiria iš sovietinių 
kraštų

Atvykęs pasakoja, kad grįžusiam iš trem 
ties į Lietuvą lietuviai - tremtiniui susida- 

■ ro toks įspūdis, jog esi patekęs jau į užsie
nį. Pripratusiam prie rusiškų pastatų, ke
lių, žmonių apsirengimo, miestų ir kaimų 
čia tuoj, krinta į akį skirtingos sąlygos. 
Nors okupanto ir nuvarginta, Lietuva ski
riasi nuo Rusijos tiek, kiek iš kitos pusės 
ji skiriasi nuo Vokietijos.

Pirmiausia matyti Lietuvoje žymiai ge
resnis žmonių apdaras, negu Rusijoje. Lie- 
.tuvos gyventojai nešioja visiškai kitų faso 
nų rūbus, nei ten. Moterys ypač Lietuvos 
miestuose pamėgdžioja kiek galint Vakarų 
madas pagal gaunamus iš užsienio madų 
žurnalus, ir plaukų šukuosena daugelyje 
atvejų ima lygintis Vakarams. Drabužių 
spalvos Rusijoje daugiausia tamsios: juo
da, mėlyna. Lietuvoje įsigali vis daugiau 
ir šviesesnės, margesnės spalvos. Ypač ge
riau apsirengę lietuviai Kaune. Net tvirti
nama, kad kauniečiai esą geriau apsirengę 

negu bet kurio kito miesto gyventojai Sov. 
Sąjungoje. Vis daugiau drabužių matytis 
pasiūtų iš amerikoniškų medžiagų. Vyrų 
kelnės siuvamos taip pat pagal Vakaruose 
įsigalėjusią madą — siauresnės, negu anks 
čiaų.

Komjaunimo ir partijos pareigūnai kar
tais griežtai kritikuoja įsigalinčią ir Lietu
voje „vakarietiškų“ kelnių, „vakarietiškos“ 
šukuosenos madą. Kalbama apie „stilia- 
gas“ ir stengiamasi jiems prikišti „kelia- 
klūpščiavimą Vakarams“.

Tačiau visa tai nesutrukdo, kad Kauno 
jaunimo, ypač studentų tarpe jaučiamas di 
delis susidomėjimas Vakarais. Tai pasireiš 
kia ne tik drabužių mada, šukuosena, va
karietiškos muzikos if šokių pamėgimu, bet 
ir tam tikrais kalbiniais išsireiškimais. Uo
liai skaitoma ir užsienio literatūra, kiek 
jos randama bibliotekose, be to, ir vienas 
kitas nučiuptas užsienio žurnalas. JAV pa
siuntinybės Maskvoje leidžiamas žurnalas 
rusų kalba „Amerika“ taip pat eina per 
rankų rankas.

Kaip šiuo metu su maistu?

Maisto problema šiuo metu Lietuvoj jau 
nebėra tokia aktuali, kaip anksčiau. Kur 
nors nuošaliame miestelyje prekių 

maža, bet turguose galima gauti bemaž vis
ko ir tai dažnai pigesnėmis kainomis, negu 
valstybinėse krautuvėse. Be reikalo užsie
nio lietuviai į savo siuntinius kartais įdeda 
dar sviesto, taukų, cukraus ir panašių pro
duktų — jų yra ir pačioje Lietuvoje. Tik 
drabužį įsigyti — tai buvo ir lieka proble
ma!. Mažesniuose miesteliuose, tiesa, ir 
dabar dar kartais tenka prie duonos išsto
vėti po valandą laiko, tačiau jau gauti ga
lima. Parduodami daiktai nevyniojami į 
popierių, kaip buvo seniau Lietuvoje arba 
kaip yra visur laisvajame pasaulyje. Šiaip 
jau maisto reikalu Sov. Sąjungoje vis dar 
bloga. Kvietinių miltų kai kur galima gauti 
tik didžiųjų švenčių metu. Tuomet eilės su 
sidaro jau iš nakties. Sovietiškoji liaudis 
maitinasi labai prastai. Kaip minėta, Lietu 
voje maisto padėtis kiek geresnė ir, būtent, 
gera dalimi kolchozininkų privačių sklype
lių ir jų laikomų gyvulių dėka. Parduoda 
savo gaminius ne todėl, kad negalėtų patys 
suvartoti, bet todėl, kad nori pasidaryti 
sau vieną kitą rublį, nes uždarbiai kolcho
zuose, kaip visiems žinoma, visai menki.

Išoriniai vaizdai

Keliai Lietuvoje, palyginus su Rusija, la- 
būna bai geri, Tačiau kaimų vaizdas nykus, Na-

'mai nepaprastai apleisti, stogai prakiurę, 
apšepę. Išvežtų į Sibirą ūkininkų sodybos 
daugiausia sugriautos. Ir tik iš apleisto so-
delio gali spėti, kad čia kažin kada lietuvio 
gyventa.

Miestuose matyti labai didelis skirtumas 
tarp nacionalizuotų ir privačių namų. Na
cionalizuotieji namai atrodo baisiai: visa 
apleista, sugadintas vandentiekis ir kiti 
įrengimai, iš lauko ir vidaus nubyrėjęs tin 
kas. Jei greta nacionalizuoto namo stovi 
namelis, turįs privatų savininką, tai jis iš
siskiria kaip diena nuo nakties.

Sovietinės kariuomenės daugiau pastebi 
ma Vilniuje, Kaune, Tauragėje, Marijampo 
Įėję (Kapsuke), Klaipėdoje, Pagėgiuose. 
Klaipėdoje įgula įkurdinta senose kareivi
nėse. Klaipėdos įgulai priklauso ir stipri 
zenitinė artilerija, kurios būstinė pajūryje, 
maždaug pusiaukelyje tarp Klaipėdos ir Pa 

Tangos. Tarp rusų karių ir lietuvių nėra jo 
kio bendravimo. Rusai ir toliau tebelaiko
mi okupantais. Be to, yra sunkumų ir su 
kalba: kaimiečių dauguma visiškai nemoka 
rusų kalbos.

Pačioje Klaipėdoje, gal būt, daugiau 
kaip pusė gyventojų yra rusai. Tačiau Klai 
pėdos krašte rusų nėra daug, daugiausia 
jie įsikūrę miesteliuose ir sovehozuose.

Tokių, kurie numato emigruoti į Vokie
tiją, Klaipėdos krašte esą dar apie 3.000.

Kuršių Neringa tebelaikoma draudžiamą 
ja zona. Net grupinės ekskursijos turi ture 

ti leidimą. Klaipėdos uostas nuo plačiosios 
visuomenės tebėra izoliuotas. Jis aptvertas 
aukšta lentų tvora. Viršuje ištemptos spyg
liuotos vielos. Nuolat saugomas.

Palangos kurorto paplūdymiui išskirtas 
tik apie pusantro km ilgio ruožas. Pajūry
je vasarą leidžiama vaikščioti iki 23 vai. 
Po tos valandos visas pajūrio smėlis išakė 
jamas. Pajūrio pušyne į abi puses nuo Pa
langos yra stebėjimo bokštai.

Labai madoje gintariniai gaminiai. Net 
nelietuvės nešioja gintarinius karolius — 
kaip gyduoklę nuo įvairių ligų... Palangos 
vasarotojų tarpe lietuvių tautybės žmonių 
nedaug tebūna. Pats Palangos miestelis ge 
rokai išsiplėtė, daug naujų namų ir gatvių. 
Pastarosios yra meksfaltuotos. Nauji pasta 
tyti namai mūriniai. Sezono metu Palangoj 
viskas brangu. Iš Palangos į Kretingą kas 
valandą kursuoja autobusas.

Dėl okupanto sudaryto skurdo kaime, 
kas tik pajėgia ir gali, veržiasi į miestus, 
kuriuose paprastai yra kiek didesnių gali- • 
mybių. Todėl kolchozuose ir sovehozuose 
didelė persvara moterų ir senių.

Žmonės grįžusius iš Pietų Amerikos į Lie 
tuvą laiko visiškais „kvailiais". Bet kartu 
ir patenkinti, kad „ir jie paragaus tarybi
nės laimės“. Keletas grįžusiųjų, kaip tekę 
girdėti, pabaigė savo gyvenimą savižudybe.

Kai dėl nuotaikų, tai lietuviai nėra susi-. | 
taikę su mintimi, jog rusai Lietuvoje liks s 
amžinai. Daugis nesibijo net.karo ir yra įsi' -u 
tikinę, kad tokiu atveju viskas pasikeis, |
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LIETUVIŠKOS VALANDĖLĖS PER 
TAUTINĮ ISPANIJOS RADIJĄ

Per Tautinį Ispanijos Radiją Madride lie 
tuviškos valandėlės būna kasdien 32 ir 42 
metrų bangomis 19.30-19.45 vai. Vidurio Eu 
ropos laiku — 21.30-21.45 vai. Lietuvos lai
ku.

Kiekviena programa kartojama kitos die 
nos rytą 6.30-6.45 vai. Vid.. Europos laiku 
— 8.30-8.45 vai. Lietuvos laiku.

DBLS PIRMININKO PASKAITA 
AGENTŪRINIAME LEIDINY

Savaitinis spaudai -skirtasis biuletenis 
„Features and News from Behind the Iron 
Curtain“ vasario 18 d. išsispausdino DBLS 
pirmininko J. Vilčinsko pranešimo „Lietu
va šiandien“ santrauką.

Pranešimas buvo skaitytas subuvime su 
kitataučiais Londono Lietuvių Namuose va

LONDONO ŠEŠTADIENIO MOKYKLA
Kovo 7 d., šeštadieni, 2 vai. p.p., prade 

da mokslą su naujais mokytojais: klebonas 
kun. A. Kazlauskas, kun. P. Dauknys, P. 
Nenortienė ir kt.

Tėvai prašomi ir kartu įpareigojami sa
vo vaikus leisti’ piokyklon reguliariai; nes 
vaikai bus rengiami Motinos Dienos minėji 
mui. Nereguliarus vaikų lankymasis truk
do mokykloje darbą.

Pamokų vasario 28 d. nebus. Pamokos 
vyks, kaip ir anksčiau, Parapijos salėje.

KUR PRALEISTI VELYKAS?
Geriausia vieta Velykų atostogoms yra 

Lietuvių Sodyba. Užsakymai jau priimami. 
Kaina už dvi dienas (pirmą ir antrą Ve
lykų dieną) nuo 3 s v. 10 šil. iki 4 svarų. 
Kiekviena papildoma diena po 24 šil.

Dar yra laisvų kambarių nuo liepos 25 
d. iki rugpiūčio 8 d. Kas tuo laiku nori 
atostogauti Sodyboje, prašomi skubiai už
sisakyti, nes greitai neliks vietų.

" Užsakymai gausiai plaukia ir kitam va
sarojimo laikui. Kad nereikėtų nusivilti, vi 
si prašomi paskubėti užsisakyti atostogas 
kaip galima greičiau.

Visais reikalais rašyti: Lithuanian House 
Ltd., 1-2, Ladbroke Gardens. London, W. 
11. Tel. Park 2470.

CHORO ŠVENTĖ
Pereito šeštadienio vakare parapijos sa

lėje Londono Bažnytinis choras su svečiais 
turėjo puikiai pasisekusį dainų vakarą, nes 
po 4 mėnesių praleistų atostogų Australi
joje atgal i Londoną sugrįžo uolioji choris
tė Viktorija Puidokienė. Ji Londono chore 
dalyvauja nuo pat mažens. Jos vyras Sta
sys, 10 m. vedybų sukakties proga, padarė 
tikrai retą dovaną, išpirkdamas kelionės 
bilietą į Australiją, kad ten žmona galėtų 
aplankyti savo gimines.

Vakarienei ir visam pobūviui šeiminin
kavo choro vedėjas V. Mamaitis. Sugrįžu- 
siąją syeikino parapijos kunigai ir visa ei
lė choristų taip pat pasakė sveikinimo kal
bas. Pačios choristės buvo paruošusios įvai 
rių lietuviškų valgių, o sugrįžusioji p. Vik
torija visiems parvežė dovanų. Skambėjo 
dainos, o p. Mamaitis davė progos paklau
syti dabartinių Lietuvos solistų. :

Reikia tikrai pasidžiaugti, kad choras, 
kaip vienetas, savo tarpe yra puikiai susi
gyvenęs. Tik dideliu pasišventimu choras 
gali išsilaikyti, nes visi choristai gyvena ga 
ną plačiai pasklidę po Londoną. Tai yra di 
delis įnašas į Londono kolonijos religinį ir 
kultūrinį gyvenimą. Parapijos koresp.

LONDONO ŠEŠTADIENIO MOKYKLOS 
MOKINIŲ ŽINIAI

Visi tėvai prašomi prisiminti, kad mokyk 
la'pradeda mokslą šį šeštadienį ir tėvai pra 
šomi savo vaikus atvesti mokyklon punk- 
tualial-2 val ’p.p; Parapijos salėn.

LONDONO LIETUVIŲ SPORTO IR SOC. 
KLUBO SUSIRINKIMAS

Kovo 1 d. įvykusio susirinkimo metu iš 
klubo sekretoriaus pranešimo paaiškėjo, 
kad klubas turėjo pajamų 4119 svarų ir iš
laidų 4009 svarų. Ir .karju sumažino savo 
skolas 442 sv. Tuo būdu klubas dar turi 
5162 sv. skolos.

Klubo pajamos galėjo būti ir didesnės, 
bet klubo patalpose be jokio. mokesčio 
vyksta susirinkimai, minėjimai ir kiti pa
našūs suėjimai. Klubas pasitenkina vien 
tik baro duodamuoju pelnu.

■Susirinkimas, apsvarstęs senosios vado
vybės veiklą išrinko visai naują klubo vai 
dybą: pirmininku — J. Parulį, sekreto
rium— V. Lagunavičių, kasininku — A. 
Pukštį, be to, klubo komitetan: P. Bulaitį, 
P, Senkuvienę, B. Namajuškienę, J. Vika- 
nį, J. Grupiljoną ir A. Jankūną. Revizijos 
komisijon išrinkti Z. Juras, S. Kasparas ir 
J. Šemeta.

■:Dar tenka pažymėti, kad senasis sekreto 
rįus Z. Juras išbuvo septyneris metus to- 
sė pareigose, atėjęs į jas tada, kai Klubas 

•išgyveno kritiškiausią padėtį. Šiandien pa
sitraukdamas jis paliko Klubą daug geres
nėje padėtyje — mažiau skolų ir padidin
ti prekių atsarga.

PAIEŠKOJIMAI
BLASEVIČIUS (Balsevičius?) Henrikas, 

sūnus Andriejaus, gimęs 1932 m. Lietuvoje, 
prašomas atsiliepti „Eur. Lietuvio" Admi
nistracijai.

REIKALINGAS VIRTUVĖS 
DARBININKAS

Lietuvių Sodybai reikalingas nuolatinis 
virtuvės darbininkas arba darbininkė. Pa
geidaujama be šeimos. Tinkamam ir virtu
vės darbą mėgstančiam kandidatui yra ga
limybė pasidaryti Sodybos virėju.

Kreiptis į Lietuvių B-vę, 1-2, Ladbroke 
Gardens, London, W.U, arba tiesiog į Sody 
bos Administraciją, Headley Park, near 
Bordon, Hants.

LAIŠKAS K. JURGŪNUI
„Europos Lietuvio“ Administracija yra 

gavusi iš Alytaus laišką K. Jurgūnui.

VĖL PINIGAI BE SIUNTĖJO PAVARDĖS 
„Europos Lietuvio“ Administracija yra 

gavusi 2 svarus iš Corby, bet siuntėjas nė
ra pažymėjęs nei savo pavardės, nei ad
reso.

PIJUS DIDŽBĄLIS DĖKOJA
Dar praeitais metais gavęs kraujo spau

dimo smūgį ir dėl to atsidūręs ligoninėje 
(nevaldo kairės rankos ir silpnai tevaldo 
kairę koją), Lietuvių Sodybos gyventojas 
P. Didžbalis reiškia padėką p.p. Lūžoms, 
lankiusiems jį, visur padėjusiėms, o taip 
pat draugams ir pažįstamiems, sveikinu
siems, užjautusiems ir materialiai sušelpu
siems.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖•t*

16 VASARIO PRESTONE
Nedidelis pats Prestonas, nedaug jame 

lietuvių, bet jie turi savo DBLS skyrių, ku
ris nesnaudžia. Vasario 21 d. jis suruošė 
Lietuvos Nepriklausomybės šventės minė
jimą. šventiškai nusiteikę tautiečiai su 
draugais ir pažįstamais skuba į , Old Oak“ 
restorano patalpas. Ten antrajame aukšte 
minėjimas. Pilna salė žmonių. Energingas 
skyriaus pirmininkas VI, Palilionis su ki
tais valdybos nariais pasitinka svečius.

Skyriaus pirmininkas pradėjo iškilmes 
ir pakvietė iš Rochdalės atvykusį D. Banai
tį paskaitai. Paskaitos visi atidžiai klausė
si. Būtų gerai, kad tokių paskaitų dažniau 
būtų! Po paskaitos tarė žodį Prestono lat
vių organizacijos DVF pirm. K. Podinš. Ofi 
cialioji dalis baigta Tautos' Himnu. Po to 
Mocuras ir Ramonas deklamavo.

Buvo suruošta taip pat ir loterija, kurios 
pelnas skiriamas Vasario 16 gimnazijai.

Pasirodo, kad ir mūsų darbščios ponios 
nesėdėjo rankas nuleidusios. Po paskaitos 
paaiškėjo jų triūsas ir darbas: papuošti sta 
lai, apdėti užkandžiais, kaip kadaise Lietu
voj. Prasidėjo pokalbiai ir dainos. Atrodė, 
kad ne tremtyje esame, bet kažkur savo tė 
vyne j — Lietuvoj. M. Ramonas

Padėka
Skyriaus valdyba dėkoja: D. Banaičiui 

už paskaitą, ponioms už sumuštinius, loteri 
jai paaukotus fantus ir bilietų išplatini
mą, dalyviams už atsilankymą ir Vasario 
16 gimnazijai už loterijos parėmimą, Nepri 
klausomybės šventės minėjimo metu.

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
Bradfordo lietuvių žiniai

Kadangi kovo 14-15 d.d. St. Ann's bažny 
čioje yra misijos anglams, rekolekcijos lie 
tuviams bus St. Cuthbert bažnyčioje (Wil
mer Rd., netoli Listerio fabriko). Tvarka 
ši: šeštadienį, kovo 14 d., 11 vai. ryto pa
maldos ir išpažintis; 4 v. p.p. — išpažintis; 
sekmadienį, kovo 15 d., 12.30 vai. ten pat 
pamaldos.

Rekolekcijas ves kun. Kz. Kuzminskas. 
Išviečių jose gausiai dalyvauti Bradfordo 
ir apylinkės lietuvius. Kapelionas 

N. ZELANDIJA
Vasario 16 minėjmas Aucklande

Vasario 16 minėjimas Aucklande įvyko 
tos šventės išvakarėse Royal Common
wealth Society svetainėje. Minėjimas pra
dėtas Lietuvos Himnu. Apylinkės pirminin
kas J. Žiginskas savo kalboje pastebėjo,
kad šiuo metu Lietuvai netrūksta draugų 
ir mus užjaučiaučiųjų. Didžioji atsiskaity
mo diena gali ateiti bet kada. Nepriklau
somybės kovose kritę buvo pagerbti tylos 
minute.

Kr. Bendruomenės pirm. Č. Liutikas skai 
tė paskaitą V. Kudirkos 100 metų gimimo 
sukakčiai paminėti.

Meninėje dalyje buvęs Lietuvos Valst. 
Teatro aktorius P. Šimkus pateikė ištisą 
Inčiūros pjesės „Vincas Kudirka“ prologą.

Elena Paukštienė skaitė savo kūrinį — 
„Istorinę poemą“. Ši poema tematika ir me 
niškumu verta platesnio atgarsio ir, reikia 
tikėtis, greitai pasirodys mūsų spaudoje.

D. Pečiulaitytė paskambino Beethoveno 
„Mėnesienos sonatą“, o L. Paukštytė akor- 
dijonu pagrojo eilę meliodijų. Po to buvo 
kavutė, žaidimai ir šokiai.

„Auckland Star“ dienraštis šeštadienio 
laidoje išspausdino Lietuvio Studento at
virą laišką, pavadintą „Lietuviai raudonų
jų priespaudoj“. Laiške paminėta Vasario 
16-tos sukaktis ir lietuvių tautos bei vals
tybės likimas sovietų priespaudoje. G.P.

PAIEŠKOJIMAI
DAMIJONAITIS Jeronimas, sūnus An

tano, apie 56 m. amžiaus, iki 1944 m. gyve
nęs Zapiškyje, Kauno apskr., svarbiu rei
kalu prašomas rašyti: Mrs. Elizabeth Sher- 
ksnas, 145, Boland Ave., Lee Park, Wilkes- 
Barre, Pa., USA.

BIRMINGHAMAS
Nepriklausomybės šventė

„Didelio Jaučio Galvos“ restorano salėn 
susirinko bemaž visi šio miesto lietuviai ir 
gražus būrys coventriečįų. Buvo matyti 
taip pat daug ir anglų svečių. Minėjimą ati 
darė skyriaus pirmininkas, sveikindamas 
dalyvius ir perduodamas Ministerio B. Ba
lučio sveikinimus ir linkėjimus. Paskaiti
ninkui Dr. K. Valteriui dėl tarnybos nega
lint dalyvauti, padėtį gelbsti skyriaus pir
mininkas, duodamas trumpą ekonominę ir 
kultūrinę dabartinės Lietuvos apžvalgą ir 
perskaitydamas Dr. K. Valterio sveikini
mą.

Birminghamo miesto valdybos narys I. 
Thomas nesigailėjo gražių žodžių Lietuvai 
ir lietuviams, išreikšdamas vilti, kad Pabal 
tijo tautų reikalas anksčiau ar vėliau bus 
svarstomas Jungtinėse Tautose ir šie kraš
tai vėl atgaus nepriklausomybę. Thomas 
pažadėjo Visą galimą paramą lietuvių kul
tūrinei veiklai ir pakvietė aktyviai daly
vauti Birminghamo festivalyje su lietuviš
ka programa: tautiniais šokiais, dainomis 
ir visa tuo, kas išryškintų mus, kaip kul
tūringą tautą. Reikia tikėtis, kad Skyriaus 
Valdyba šį kvietimą rimtai apsvarstys ir 
nepraleis puikios ir retos progos atlikti pa
reigą Tėvynei.

Coventry sk. pirmininkas Jonas Kazlaus
kas sveikindamas kvietė galimai arčiau 
bendradarbiauti, ruošiant parengimus ir 
minėjimus. Jo šūkis — vienybėje stiprybė, 
reikia tikėtis, bus išgirstas ir vidurinės An 
glijos lietuviškosios kolonijos nepatingės 
vieni antrų aplankyti ir tuo pačiu pagyvin
ti skyrių veiklą.

-Kaip paprastai, į mūsų minėjimus visuo
met atsilanko estų atstovas, taigi ir šį kar
tą mums perdavė nuoširdžius kaimyniškus 
sveikinimus. Latvių „Dauguvos Vanagų“ 
organizacija prisiuntė raštišką sveikinimą, 
linkėdami, pajėgumo, ištvermės Lietuvai 
dirbant ir sunkią tremties gyvenimo naštą 
nešant.

Trumpa oficiali dalis baigiama Tautos 
Himnu. Šokiams grojo puikus orkestras, 
ir pakilioje nuotaikoje dalyviai linksminosi 
iki vidurnakčio.

Reikia tikėtis, kad panašių subuvimų 
bus surengta daugiau. Panemunietis

Birminghamiečiams Vasario 16 d. proga 

(Vietoj sveikinimo)

Šiemet minim svetur 15-tą kartą Lietu
vos Nepriklausomybės Paskelbimo sukaktį. 
Jei pirmaisiais tremties metais visi lietu
viai susirinkdavo į minėjimą, tai dabar jau 
vaizdas būna kitoks Netikiu, kad lietuvių 
jausmai Lietuvai atbuko. 15 metų yra per 
trumpas laikas išdildyti Tėvynės meilei. 
Žiūrėkit, britai, išbuvę savo kolonijose ar 
dominijose 50 ar 60 metų, tėvynės ilgesio 
traukiami, prieš mirtį dar atvyksta žvilg
terėti į savo gimtinę salą..Tikiu, kad lietu
vių Tėvynės ilgesys yra stiprus ir Vasario 
16 diena jiems tebėra brangi.

Jei minėjimai lietuvius mažiau betrau
kia, tai gal čia ir minėjimo formos kaltė. 
Prisipažinsiu, kad in man įgrįso dešimtme
čius besitęsianti minėjimų tvarka: jaudi
nanti kalba, kartais paskaita, koncertas ir 
Tautos himnas, o po to — . linksmoji da
lis“... Minėjimo dalyviai linksminasi, kol 
jau liūdna ir graudu būna žiūrėti į besi
linksminančius. ..

Lietuviškasis darbas, lietuviškoji spau
da labai reikalingi pinigų, pinigų ir dar 
kartą pinigų. Tad ar neverta pradėti nau
jos rūšies „minėjimus“ — būtent, organi
zuoti lietuviško solidarumo demonstraciją
— DIRBTI TĖVYNEI IR LIETUVYBEI!

Ligi šiol aktyvieji lietuviai palikdavo 
darbą ir vykdavo į minėjimą, tuo netekda
mi dienos uždarbio. Ar ne geriau būtų jei 
visi lietuviai Vasario 16 d. dirbtų net ant- 
valandžius, o uždarbį skirtų Lietuvos ir lie 
tuvybės reikalams? Žinoma, socialinis ben
dravimas ir pasilinksminimai reikalingi, 
bet juos galima būtų ruošti Kalėdų ir Vely
kų bei Sekminių proga, kada beveik visi 
švenčia.
Man būtų malonu, jei Birminghamo lietu 

viai būtų pirmieji, kurie pradėtų dirbti Tė 
vynei ir tuo duotų pavyzdį viso pasaulio 
lietuviams ir net kitataučiams tremti
niams!

Mintimis ir dūšia su Jumis
K. Valteris 
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VIS DĖLTO TIK LIETUVIŠKA KNYGA 
— GERIAUSIA DOVANA.

Prašau pasirinkti:
J. Bačiūnas — Kelionė į Pacifiko kraš

tus — 8 šil. (Svečiuose pas saviškius).
M. Katiliškis — Išėjusiems negrįžti — 

36 šil. 8 penai. .
J. Danielius — Amžinas gyvenimas (Psi

chologinė studija) — 14 šil. 8 d.
Lithuanian Narrative Folksongs — 25/8.
W. Somerset Maugham — Dažytas vua

lis — 22 šil.
J. Švaistas — Trys žodžiai (arba Gyveni 

mo magija) — 14 šil. 8 d.
M. Krupavičius — Lietuviškoji išeivija

— 14 šil. 8 d.
J. Prunskis — Metai su Dievu — 14/8.
Liet, plokštelės,.. laikraščiai, žurnalai 

siuntinėliai anapus, žemėlapiai ir kt. '
Prašau atsilyginti už Liet. Enciklopedi

jos XVI tomą.
Rašyti: „Dainora“, 49, Thornton Ave, 

London, W.4.

VOKIETIJA
BOCHOLTAS.

Prieš trejetą metų atsikūrus Miunsterio 
apylinkei, jos pirmininkas V. Kurgonas pri 
jungė prie savo didelės teritorijos ir Bo
cholto lietuvius, kurių čia esama apie 100 
galvų. Tačiau Miunsterio apylinkės didu
mas padėtį tik pablogino — buvo sunku 
padaryti dažnus narių susirinkimus, sunku 
ir neįmanoma narius aplankyti. Tokiai pa
dėčiai esant Kr. Valdyba sutiko, kad Miuns 
terio apylinkė būtų „apkarpyta“ — kad 
grįžtų senasis Bocholto apylinkės statusas. 
Šiuo metu Bocholto apylinkės reikalus tvar 
ko: p-kas P. Rožė, iždininkas J. Petraitis 
ir nariai specialiems reikalams: A. Bacevi 
čius ir V. Šimkevičius, pastarieji daugiau 
Balfo reikalams, ir P. Norkūnas ir J. Pe
truškevičius.

Ši apylinkė nuo pat jos įsikūrimo prieš 
8 metus yra veikli, o tautiečiai solidarūs. 
Nors dauguma yra angliakasiai ir kitais 
sunkiais darbais užimti, tačiau jie nuolatos 
kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį su
sirenka, aptaria savus kultūrinius ir bend
ruomeninius reikalus ir susimoka solidaru 
mo mokestį ar aukoja kitiems savišalpos 
ir įvairiems reikalams. Jie atsiunčia Kr. 
Valdybai visą surinktą solidarumo mokes
tį, nepasilaikydami sau jiems priklausan
čios 30 proc. dalies!

BONN - BAD GODESBERG
Paskutiniu metu kiek „apšnūdusi“ šioji 

apylinkė vėl atgijo. Seniūnės pareigas pa
siėmė studentė Regina Kumfertaitė. Tiki
masi netrukus suorganizuoti pilną apylin
kės valdybą.

DUESSELDORFAS
Kaip Bonnos, taip ir šios apylinkės gy

venimas buvo kiek apmiręs. Dėka veiklios 
O. Krutulytės - Boehm pastangų, pavyko 
ir čia surasti žmogų imtis perorganizavimo 
darbo ir laikinai seniūno pareigų — tai 
Martynas Valaitis.

NEUMUENSTERIS. Ir šias metais šiai apy 
linker vadovaus jos ilgametis ir energingas 
seniūnas Balys Oria. Reikia pabrėžti, kad 
net slaptu balsavimu jis buvo vienbalsiai 
išrinktas.

STUTTGARTAS
Išrinkta nauja apylinkės valdyba iš šių 

asmenų: dipl. inž. L. Prosinskio, Dr. P. Rėk 
laičio, J. Trakio, G. Repšienės ir M. Mile
rio. Valdybos priekyje tapo iš savo tarpo 
„pastatytas“ šios apylinkės ilgametis veikė 
jas dipl. inž. L. Prosinskis. Buvusi apylin
kės pirmininkė S. Jauniškytė dėl persikro 
vimo darbais nutarė, bent kiek pailsėti.

Mūsų mirusieji
Urbonas Jonas, sūnus Jono ir Joanos (Ja 

ninos) Balsytės, gimęs 1911 m. sausio 2 d. 
Raseiniuose. Mirė 1958.XII.9 Solingen mies 
te. Mirdamas pasakė Tėvui Konstantinui 
OFM Cap., kad jo brolis Antanas dabar gy 
venąs Milašaičiuose, Raseinių apskr.

Pusdešrienė - Gudaitytė Marija, duktė 
Juozo, gimusi 1870 m. Kiduliuose, Šakių 
apskr. Mirė 1958.XII.23, palaidota Varelio 
kapinėse. Velionies sūnus liko Lietuvoje, 
o vaikaičiai JAV-ėse.

Montvilas Juozas, gim. 1902 m. Obely
nės kaime, Kvėdarnos valse., Tauragės a. 
Mirė 1958.XII.27 Kaiserlauterne. Lietuvoje 
paliko žmoną, vaikus ir kitus gimines.

Skaitytoju taukai
tai yra aukštos rimties pasiūlymas, apie ku 
rį turėtų visi pagalvoti ir ko greičiausiai į 
vieną krūvą susijungti. Mat, gyvename to
kius laikus, kai iš visų pusių pavojai mus 
praryti tykoja. Pavieniui visi greičiau žūs
ta. Tačiaųjues tikime rytojumi, laisvės auš 
ra, tai vienykime^! O tai padaryti bus la
bai lengva, tik gerų norų reikia. Tų norų 
mums visuomet nestigo ir nestigs. Kur du 
stos — visados daugiau padarys. Jeigu tė
vynės ateičiai dirbame, tai kam, anot p. K. 
Valterio, tie penki laikraščiai — vieno „E. 
Lietuvio“ užtektų!

Vokietijoje mes turime tik „Svečią“ ir 
„Keleivį“. Jeigu nebetektume „Europos Lie 
tuvio“, tai visi pražūtume! Kad taip neįvyk 
tų, skubėkime ir p. K. Valterio pasiūlymą 
vienbalsiai priimkime: visi Europos lietu
viai džiaugsis ir sveikins tą laimėjimą.

Tad į darbą, kol dar nevėlu!
Ig. Šmigclskls

(E) Lietuvos vet. gydytojų draugijafišei- 
vijoje su būstine-čikagoje apjungia apie 70 
lietuvių vet. gydytojų. Neseniai korespon- 
denciniu būdu į naująją valdybą išrinkti: 
Dr. L. Kriaučeliūnas — pirmininku, Dr. P. 
Gailiūnas vicepirm., Dr. S. Sarbys — sekre 
torium ir iždininku. Revizijos komisijon iš
rinkti Dr. P. Lapatinskas ir Dr. K. Avižie
nis.

Lietuviai veterinoriai visuose užsienio 
kraštuose dirba savo profesijoje ir turi ge
rą vardą. Ir politinėje - tautinėje veikloje 
draugijos nariai gyvai pasireiškia, įsijung
dami į Lietuvos laisvinimo darbą.

(E) žemaitė ukrainietiškai. Ukrainos 
valst. leidykla Kijeve ukrainiečių kalba iš
leido J. Žemaitės apsakymų rinkinį „Šv. 
Jurgio aukos“.

DĖL GARNIŲ
Malonu buvo gauti RINKTINĖS Nr. 2. 

Vienu prisėdimu visą perskaičiau. Tikiuo
si, jog ateityje jinai dar daugiau sričių pa
lies, dar įdomesnė ir vertingesnė bus.

Norėtųsi tiktai, jog viskas, kas RINKTI
NĖJE atspausta, pilnai atitiktų teisybę, 
kad kiekvienu žodžiu, kiekvienu skaičiumi 
būtų galima pasitikėti, o prireikus ir pasi
naudoti. O čia štai kas man krito į akis.

Straipsnelyje „Garniai nyksta“ (paimta 
iš „Sandaros“) tvirtinama, jog pereitais 
metais Vakarų Vokietijoje tebuvo vos 12 
porų garnių, o Danijoje nė vienos. Pripuo
lamai teko matyti oficialius duomenis. Pa 
gal juos vien Schlesvig - Holsteino provin
cijoj 1958 metais perėjo apie 600 garnių po 
rų. Danijoje esąs kaimas, kuriame kasmet 
peri daugiau kaip 100 porų.

Teisybė, garnių skaičius mažėja, bet jie 
dabar labiau globojami, saugojami ir nesi
tikima, jog visai išnyktų, kaip „Sandara“ 
skelbia.

Gal reikėtų RINKTINĖN straipsnius 
rinkti atsargiau, nes mūsų bendroje spau
doje dažnai skelbiami faktais įvairiausi 
„vėjai“. Skaitytojas gi, mokėdamas prenu 
meratą, neturi noro būti klaidinamas ar 
net kartais už kvailą laikomas.

Skaitytojas iš Vokietijos

„E. LIETUVIS“ IR KITI ANGLUOS 
LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI

„E. Lietuvis“ mums Vokietijoje ir kitur 
yra geras pažįstamas, laukiamas ir myli
mas. Taip pat ir aš. jį visai per trumpą lai
ką pamilau ir be jo gyventi negalėčiau. Vi
si geros valios tautiečiai jo vertingumą ži
no. Todėl ir p. K. Valterio pasisakymui „E. 
Lietuvio“ Nr. 8 labai pritariu ir sakau, jog

LIETUVIŠKI ATLAIDAI HAMBURGE
Šiemet Hamburgo ir apylinkių lietuviai 

labai iškilmingai paminėjo Lietuvos Nepri 
klausomybės dieną. Hamburge, didelėj, gra 
žioj vokiečių mokyklos saloje susirinko vi 
si galintieji pasiekti Hamburgą. Jie buvo 
iš Hamburgo, Liubecko, Geestachto, Pinne- 
bergo ir kitų vietovių. Liuneberge buvo 
kaip tik pasibaigęs Pabaltijo kraštų bend
ruomenės suvažiavimas ir daugelis daly
vių buvo taip pat specialiu autobusu atvy
kę į tą šventę. Buvo ir kitų tautų atstovų 
ir svečių.

Scenoje prie nuleistos uždangos stovėjo 
vienoje pusėje katedra, šalia jos gėlių de
koracija. Pradėdamas oficialiąją dalį, p. 
Banaitis pasveikino Krašto valdybos var
du. Po jo kalbėjo Dr. Windecker, buvęs 
1921 m. konsulas ir attache Lietuvoje. Dr. 
Strauch, buvęs vokiečių gimnazijos direk
torius Kaune, lėtai ir aiškiai, gražia lietu
vių kalba pasakė, kad jie, vokiečiai, gimu
sieji ar gyvenusieji Lietuvoje, žiūri į tą 
kraštą, kaip į savo tėvynę.

Dr. Gerutis papasakojo, kaip gražiai ir 
vieningai lietuviai iš visų kraštų atsiliepė, 
kada Lietuvos pasiuntinys prie Vatikano 
pateko į sunkumus.

Sveikino estų atstovas, o po jo latvių, ku 
ris labai gražiai prisiminė Lietuvą. Kuni
gas V. Šarka gražiai padėkojo visoms mus 
šelpiančioms organizacijoms ir priminė, 
kad mes, palikdami savo tėvynę, palikome 
ten vargstančius brolius ir seses, kurie lau 
kia iš mūsų pagalbos.

Užuolaidą atskleidus, pasirodė scena, pa
puošta lietuvių ir vokiečių vėliavomis. Ba
naičiui akomponuojant, visi dalyviai sugie
dojo Himną.

Koncertinėj daly pasirodė svečias vokie
tis pianistas ir vokietė smuikininkė, atlikę 
lietuvių kompozitorių kūrinius. Paskui dai 
navo mūsų tenoras Leonas Baltrus. Tai mū 
sų kylanti žvaigždė meno padangėje. Bū
damas tik 10 metų amžiaus, turėjo palikti 
savo tėvynę. Baigė Vokietijoje gimnaziją, 
išemigravo į JAV ir pradėjo studijuoti Sy
racuse universitete muziką ir dainavimą. 
Buvo pašauktas į kariuomenę, dalyvavo 
Korėjos kare, buvo sužeistas. Gavęs iš 
JAV stipendiją baigti dainavimo studi
joms, išvažiavo į Vieną, ir ten jau pustre
čių metų'mokosi pas žinomą pedagogą'Ti
no Pattierą. Jam dar liko pusantrų metų 
baigti mokslui. Tai „sausi duomenys“. Jis 
pats gražiai atrodo ir daro simpatišką įspū. 
dį. Dainavo tik lietuviškas liaudies dainas. 
P. L. Baltrus turėjo didelį pasisekimą, bet 
tai ir nenuostabu, nes jis turi ne tik gražų 
balsą, bet ir moka dainuoti „su siela“. 
Jam akompanavo jo graži, jauna žmona — 
anglė, kuri taip pat studijuoja muziką.

Pasibaigus oficialiajai daliai, beveik visi 
dalyviai specialiu autobusu nuvažiavo į 
„Haus der Begegnung“. Ten vyko vaišės. 
Visa paruošė rūpestingosios M. Lingienė 
ir Šeivienė. Gerdami arbatą ar alų, lietu
viai vėl pasijuto vienos šeimos nariais. Ku
nigui šarkai raginant, pradėjome dainuoti 
liaudies dainas. Prie dainų prisidėjo ir p. 
Baltrus. V.F.

PRANCŪZIJA
MILAŠIAUS MINĖJIMAS SUSILAUKĖ 

PLATAUS ATGARSIO
Oskaro V.L. Milašiaus mirties dvidešimt

mečio minėjimas, kurį ruošė Lietuvos Mi
nisterio Prancūzijoje Dr. S. Bačkio pirmi
ninkaujamas komitetas, susilaukė nemažo , 
atgarsio. Mūsų gautomis žiniomis, minėji
mo programą paskelbė tokie dideli pran
cūzę laikraščiai, kaip „Le Figaro Litterai- 
re“, ir kt.
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DUOMENYS APIE KOMUNISTŲ PARTIJĄ LIETUVOJ
Pirmą kartą partijos suvažiavimo proga 

ištisai paskelbtas mandatų komisijos pra
nešimas su konkrečiais duomenimis apie 
komunistų partiją Lietuvoje. Iš to praneši 
mo aiškėja, kad kompartija Lietuvoje jau 
yra suorganizavusi 3885 partijos kuopeles, 
iš kurių 107, matyt, yra apmirusios, nes ne 
sušaukė susirinkimų prieš šį suvažiavimą.

Partijos narių ir kandidatų skaičius per 
praėjusius metus augęs maždaug po tuziną 
kasdien. Per metus tas skaičius padidėjo 
4293 ir dabar partijos narių skaičius oficia 
liai Lietuvos teritorijoj skaičiuojamas 41. 
574, o kandidatų skaičius — 7.540. Tai yra 
apie 1.8 proc. gyventojų, arba 2.8 proc. da
bar tenai turinčiųjų teisę (arba prievolę!) 
..balsuoti“ (nuo 18 metų amžiaus).

Nuo to skaičiaus narių ir kandidatų su 
važiavime turėjo būti 520 pilnateisių daly
vių ir 94 be sprendžiamojo balso teisės (po 
vieną nuo 80 narių bei kandidatų). Tačiau 
faktiškai suvažiaviman buvo siųsta 596 pil 
nateisiai nariai ir 129 nepilnateisiai (iš ku
rių 13 neatvyko).

Darbininkai suvažiavime buvo silpniau
siai atstovaujami (53 pilnateisiai dalyviai 
— 9 proc.).

Paskelbtas ir pilnateisių delegatų pasi
skirstymas tautybėmis: lietuvių — 460, ru
sų — 96, ukrainiečių — 14, gudų — 10, len 
kų — 6 ir kitų —10.

Pažymėtina, kad prezidiume buvo ma
žiausia 24 nelietuviai (daugiausia rusai) 
iš 76 prezidiumo narių tarpo.

Atstovais į XXI partijos kongresą Mask
voj deleguoti: Sniečkus, Šarkovas, Sumaus 
kas, Paleckis, Luomonas, Diominas, Dir- 
žinskaitė - Piliušenko, Driukienė.

(LNA).'

Geriausias pasveikinimas
Sv. Velykų proga TAZAB bendrovė parengė Jūsų artimiesiems stan
dartinius pavasarinius siuntinius ypatingai prieinamomis kainomis, 

štai vienas iš dešimties standartinių siuntinių:

P <& B SUPPLY CENTRE ETD
prašo Gerbiamus Klijentus reikalauti 

informacijų prieš sudarant savo siuntinius 
Lietuvon ar Sibiran. Nauji potvarkiai nėra 
Jūsų nenaudai (pvz., muitas vaistams ir gata
viems drabužiams yra sumažintas); bet reikia 
žinoti, ką pasirinkti, kad siuntinys pigiausiai 
kainuotų, o geriausiai paremtų Jūsų artimus.

Pasinaudokite mūsų patirtimi, mes esame 
visad pasiruošę Jums patarnauti.

LIETUVIŠKAS SKYRIUS < 
8a, Thurloe Place, 

London, S.W.7. '

KOVA DĖL NETOLIMOS PRAEITIES

A. Gricius, recenzuodamas buvusio en
kavedisto Gudaičio - Guzevičiaus naują 
veikalą teatrui („Nematomas ginklas“), pa 
žymi, kad netolima praeitis (priešbolševi- 
kiniai laikai) jaunimui jau sunkiai besuvo. 
kiama. Nepaisant agitpropo rodomų specia 
liai parinktų neigiamų fotografijų bei do
kumentų, jaunimui tie laikai virtę abstrak 
cija, netekę konkretumo. (Atseit, nors agit 
propas tuos laikus ir labai stengiasi juodin 
ti, jaunimas to neima į galvą. LNA). Tai, 
sako Gricius, panašu į paradoksą, bet vis 
dėlto tai yra tiesa...

Guzevičius savo veikalą parašė tam, kad 
vaizdingiau pajuodintų nepriklausomybės 
laikus. Koks tai menas, galima spręsti net 
iš vaidinimo personažų: Smetona, Smetonie 
nė, Tūbelienė, Skučas, Povilaitis, gyd. Za- 
charinas, generolas Vitkauskas ir kt. Ir 
Gricius, atsiprašydamas, nevadina to vei
kalo jokiu literatūriniu terminu, o manda
giai parenka jam vardą — „kronika“. Bet; 
ta kronika esanti gerai padaryta tai praei
čiai parodyti (taip, kaip partijai reikia).. 
Veikale esą daug trūkumų sceniniu požiū
riu, kurie, esą, kaip tos septynios liesos kar 
vės, gali suėsti gerąsias puses. Bet šiuo at- 
veju, esą, nesoės,. gal tik apkramtys...

(LNA)'

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

TAURAS
(sav. Ant. Briedis)

8», GOLDSMITH AVE.. London, W.3.
Tel. Acorn 9471

:x

LITHUANIAN DEPT., 1, Lad broke Gardens, London, W.ll.

1) 3 jardai vilnonės medžiagos 
moteriškam paltui, ypatin
gai aukštos kokybės. Raus
vos, tamsiai mėlynos ir juo
dos spalvos.

2) 3 jardai Tweed rūšies gry
nos vilnos medžiaga mote
riškam kostiumui, pageidau
jamų spalvų.

3) 3 jardai dvigubo pločio šil
ko pamušalams.

4) 4 jardai labai geros medžia
gos įvairių spalvų vasaros 
suknelėms.

Tokio siuntinio kaina su 
visomis išlaidomis 

tik £12.19.0.

Parašiusiems — pasiunčiamas visų velykinių standartinių 
siuntinių sąrašas.

Dabar užsakykite—Velykoms gaus.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

Tamstų sudarytus dovanų siuntinius 
persiunčiame į Lietuvą.

Talka Prekybos Bendrovė
1, Ladbroke Gardens, London, W.ll
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B TIK PER BALTIC STORES YRA

I
GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ 

KELIAS Į LIETUVĄ!

::

BALTIC STORES LTD.
(savininkas Z. Juras)

Vienintelė lietuviška siuntinių bendrovė 
Anglijoje

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.
TEL. SHO 8734.
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Skyriai Amerikoje, Australijoje, Kanadoje, 
Vokietijoje ir Venezueloje.

SKYRIAI ANGLIJOJE:
16, Thamley Rd., Coventry.
87, Cromwell Rd., Eccles, Manchester.
187, Lewisham High Str., S.E.13.
146, Holland Park Ave., W.ll.
150, Ridley Rd., E.8.
152, Ridley Rd., E.2.
20, Ridley Rd., E.2.
421, Hackney Rd., London, E.2.

MES PASIUNCIAME GERIAUSIOS RŪŠIES
GARANTUOTAS PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ!

Neįmanoma išvardinti visų prekių kainų, bet 
prašome palyginti nors keletą.

Geriausia vokiška raudona impilams medžiaga 
venas jardas jau su muitu tik 17 šil. 6"d.
Stiprūs vyriški pusbačiai OXFORD su muitu 
tik 1 sv. 14 šil.
Moteriški bateliai sportinio tipo arba COURT 
SHOE 2 sv. 14 šil.
Norintieji siųsti ekonomiškus siuntinius, pra
šome peržiūrėti mūsų kainas.
3 kostiumams medžiagos, jau įskaičiavus mui
tą ir visas kitas išlaidas, tik 10 sv. 10 šil.
arba
3 yd. vilnonės vyriškam paltui medžiagos, kos
tiumui medžiaga ir palto ir kostiumo pamuša
las, pas mus tik 15 sv. 10 šil.
arba
3 yd. moteriškam kostiumui medžiagos, 4 yd. 
šilkinės medžiagos suknelei, nilono kojinės, 
komplektas apatinių tik už 10 sv.
VELYKINIS MAISTO SIUNTINYS: 2 sv. svies
to, 2 sv. kumpio, 2 sv. cukraus, 1 sv. kavos, 1 sv. 
ryžių, 1 sv. razinkų, 1 sv. šokolado, 1 sv. arba
tos, 1 sv. kakavos, 1 sv. pipirų, i sv. lapelių, 20 
cigarečių, 1 sv. saldainių, įskaičius muitą ir 

. visus kitus mokesčius, tik 10 svarų.
SIUNČIAME TAIP PAT IR JŪSŲ PARUOŠTUS 

SIUNTINIUS.
KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMĄ MES 

GARANTUOJAME.
KIEVIENAS SIUNTĖJAS GALI PRISITAIKINTI PRIE 

JAM GERIAUSIŲ APMOKĖJIMO SĄLYGŲ!

s
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PIRMOJE EILĖJE TURI BŪTI ŽIŪRIMA 
SVEIKATOS,

o jei ji netvarkoj, tai padėkite saviesiems, 
pasiųsdami

VAISTŲ SIUNTINIUS,
pavyzdžiui (tuberkuliozei gydyti):

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 
jų, o mums malonu priminti, kad

muitas dabar sumažintas iki 25%.
Leiskite šį paruošimo ir pasiuntimo darbą at
likti profesijos žmonėms:
ACTON PHARMACY (export) LTD.

24, CHURCH ROAD, ACTON, LONDON, W.3. 
Telefonas: ACOrn 0712.

Visas informacijas galite gauti savo gimtąja 
kalba. Galite taip pat per mus siųsti savo su
pirktąsias prekes arba pirkti iš mūsų:

AUDINIŲ,
MEZGINIŲ,

AVALYNĖS, ‘ 
BALTINIŲ, 

MAISTO.

3 ■ I

LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS
NAUDOKITĖS PROGA, NES NAUJI POTVARKIAI SIUNTINIŲ PASIUNTIMO I 
PABALTIJO KRAŠTUS AR SIBIRĄ REIKALAIS LEIDŽIA MUMS YPATINGAI 
SUMAŽINTI ŠVEICARŲ GAMYBOS RAN KINIŲ LAIKRODĖLIŲ KAINAS, NES 
MES GAUNAME JUOS TIESIOG IŠ LAIK RODŽIŲ FIRMŲ SPECIALIAI ŽEMOMIS 
KAINOMIS IR RANDAME PROGĄ JUMS NEPRISKAITYTI JŲ ĮVEŽIMO Į ŠĮ 
KRAŠTĄ MUITO BEI KITŲ JŲ MOKESC IŲ, JŪS MOKAT UŽ JUOS ŽEMĄ KAINĄ

KARTU SU SOVIETINIU MUITU SEKAN CIAI:

1 vyriškas Swiss rankinis laikrodis, 15-17 akmenų, antimagnetinis, 
nebijąs vandens nei sutrenkimų...........................................  £5. 7.6

1 moteriškas Swiss rankinis laikro dėlis, 15 - 17 akmenų, antimagne
tinis, gražios išvaizdos ....   £5.12.6

1 jaunimui tinkamas Swiss laikrodėlis, antimagnetinis,- nebijąs su
trenkimų .................................................................................... £3.17.6 

MES GARANTUOJAME UŽ KIEKVIENĄ LAIKRODĖLĮ IR KLIENTUI 
PAREIKALAVUS, PRIEŠ JAM UŽSAKANT, SIUNČIAME NORIMĄ 

LAIKRODĖLĮ PASIŽIŪRĖTI.

BROWNEJONES
IIETlVli; SKYRIUS

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

RAŠYKITE LIETUVIAMS JAU GERAI 
PAŽĮSTAMAI FIRMAI-

Birminghame ir jo apylinkėse gyvenantieji lietuviai, kreipkitės siun
tinių pasiuntimo reikalais į mūsų firmos atstovą:

VANDA DIMITROVAITĖ - POLDMAA, 
3, Elm Avenue, Runcorn Road, 

BIRMINGHAM 12.

?i ---------
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