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DIDŽIOSIOS 
BOMBOS

Vienam bet kuriam pasaulio miestui su-, 
naikinti visiškai užtenka 10 megatonų 
bombos. Chruščiovas ne kartą yra sakęs, 
kad sovietai pasiryžę pasigaminti 100 me
gatonų vandenilinę bombą. Nors partijos 
suvažiavime jis yra pakartojęs, kad tokia 
galimybė nėra atmetama, bet dėl tos pa
čios didžiosios jis vis dėlto pats suabejojo 
šįkart, galvodamas, kad ji gali ir savus 
langus išbarstyti. Tačiau 50 megatonų 
bombą Chruščiovas vis tiek nusistatė 
sprogdinti, nepaisant tai, kad toks sprog
dinimas dėl radioaktyviųjų kritulių dide
lio kiekio yra labai pavojingas žmonių 
sveikatai.

Kam jam reikalinga tokia didelė bom
ba? Jeigu žmogus žus ir nuo 10 megatonų 
bombos, ar Chruščiovas nori, kad nuo 50 
megatonų bombos jis žūtų 5 kartus ge
riau? Toks noras, aišku, būtų beprasmiš
kas, ir Chruščiovas jo neturi. Įsakydamas 
gaminti tas milžiniškas bombas, jis nori 
įgąsdinti pasaulį ir priversti jį galvoti, 
kad geriau būti raudonam, negu žūti. Juk 
jei tokia didelė bomba bus numesta kur 
nors, tai išsigelbėjimo jau nebėra. Pasau
lis labai gerai supranta, kad 5 ar 10 kar
tų stipriau nužudyti yra beprasmiška. Bet 
tuo pačiu pasauliui aišku, kam ryžtasi 
Chruščiovas. Žinodamas pasaulio jautru
mą, jis šiuo būdu laikinai atsisako nuo 
taikos apaštalo vaidmens, nors Maskva 
iki šiol laikė save taikos judėjimo šali
ninkų centru. Dabar jis pasirinko gąsdi
nimo propagandą. Ligšiolinis taikos pro
pagavimas ir sakymas, kad už viską kalti 
Vakarai, neįveikia įtikinti ne tik laisvojo 
pasaulio žmonių, bet net ir sovietinių 
kraštų gyventojų. Tie gyventojai negalvo
ja, kad kas nors iš tiesų už Sov. Sąjungos 
sienų stengiasi sukelti baisesni už visus 
iki šiol buvusius trečiąjį pasaulini karą.

Tie, kurie atidžiai seka įvykius Krem
liuje ir pažįsta buvusio taikos apaštalo 
Chruščiovo politiką, darosi dvi išvadas. 
Pirmoji yra ta, kad Chruščiovą siutina J. 
Tautų pasisekimas apsitvarkyti Konge ir 
amerikiečių pasiryžimas ne viską duoti, 
ko jis reikalauja Berlyne. Antra — pačia
me Kremliuje yra nepatenkintų, ypač ka
riniuose sluoksniuose, ir Chruščiovas ne
pajėgia atsilaikyti prieš juos. Vienu ir ki
tu atveju matyti, kad Chruščiovas gąsdin
damas kitus rodo ne savo stiprybę, o silp
numą. Taigi didžiulė bomba yra tarytum 
išraiška tų visų nepasisekimų, kurie ištin
ka ji užsieniuose ir viduje. Jis gamina 
bombą, kuri gali kartais ir jo paties lan
gus išbarstyti, bet nėra kitos išeities: pa
gal jo įsakymą neauga kviečiai ir kiti ne
duoda jam tai, ko jis nori.

O Chruščiovo generolai gali būti nepa
tenkinti, kad jis pasiekė nemaža laimėji
mų erdvės tyrimo srityje — leisdamas 
dirbtinius mėnulius. Tuo tarpu kai kurio
se apsiginklavimo srityse Sov. Sąjunga 
yra atsilikusi nuo Amerikos. Pirmiausia, 
kaip specialistai tvirtina, sovietų atomi
niai povandeniniai laivai toli gražu nėra 
tokie dar, kaip amerikiečių. Nors Chruš
čiovas tvirtina, kad tokių laivų sovietai 
turi ir dar net labai greitų, bet tiesą iš
duoda patys sovietų laikraščiai. Jie juk 
puola jau seniai pašalintąjį marš. Žukovą, 
kad jis nepripažinęs tokių dalykų reika
lingumo. Norėdamas patenkinti tuos savo 
generolus, kurie atsakingi už apsiginkla
vimą, Chruščiovas kaip tik ir vykdo nau
jų atominių bombų bandymus, kad būtų 
ne tik pasivyti, bet ir pralenkti amerikie
čiai bent bombos didumu. Pralenkti jis iš 
tikro gali tomis didžiulėmis bombomis, 
kokių amerikiečiai negamina, nes jos ne
praktiškos ir dėl to beprasmiškos. Jei jos 
Chruščiovo gaminamos, tai tik terorizavi
mo tikslais. Joms gabenti j priešo kraštą 
karo atveju reikia turėti didžiulių raketų, 
kurios labai brangiai kainuoja.

Ką veikė lietuviai de’egatai Maskvoje?
(E) Sovietų Sąjungos komunistų parti

jos 22-jo suvažiavimo delegatai — Lietu
vos komunistų atstovai aplankė visasą
junginę dailės parodą. Lietuvos dailei skir 
toje salėje jie susitiko su Vengrijos so
cialistinės darbininkų partijos CK pir
muoju sekretorium Kadaru ir kitais Ven
grijos atstovais. Vilniaus radijas praneša, 
kad vengrams didelį įspūdį paliko lietu
vių tapytojų, skulptorių bei grafikų dar
bai. Kokiais tikslais šis susitikimas buvo 
iš viso organizuotas, pranešime nesako
ma.
Lietuvos si'kės į satelitinius kraštus

(E) „Tiesa“ praneša, kad dide'i lietuviš 
kų „riebių“ silkių kiekiai siunčiami J so
vietų satelitinius kraštus. Klaipėdoje lan
kėsi Rytų Vokietijos, Rostoko žuvies kom
binato atstovai, susipažino su konservų 
fabriku, jo produkcija,

Dideli ir balti — štai tie Lietu vių Namai Londone, lietuviškasis 
centras, šiais metais pasigražinęs ir iš lauko ir iš vidaus, kad nebe
būtų jau toks skurdžiai apšepęs, kaip pastaruosius keletą metų._ 

žinoma, turint galvoje jų paskirti ir atliekamąjį darbą, būtų 
atleistina ir tai, jei būtų apšepę. Bet Lietuvių Namų Akc. B-vė, tų 
namų savininkas, pamažu praded a atsigauti ir buvo pajėgi jau pra
eitą vasarą sukrapštyti lėšų jiems atnaujinti ir išgražinti, kad būtų 
malonu pažiūrėti ir įeiti.

šiuose taigi namuose jau nuo šių metų pradžios yra įsikūrusi ir 
Nidos spaustuvė, gaminanti šį mūsų vienintelį Europoje laikraštį, 
Nidos Knygų Klubo leidinius ir kalendorius, šiuo metu toje spaustu
vėje kaip tik baigiamas rinkti ir spausdinti kun. Pr. Dauknio iš
verstas didžiulis KRISTAUS GYVENIMAS. Po to vėl skubiai bus
spausdinami nauji Nidos Knygų Klubo leidiniai.

Jei kada važiuosite pro Londoną, bukite malonus užsukti ir į 
šiuos namus. Gražiai atrodo, ar ne? Ne tik gražiai atrodo, bet juose 
vis dedama po lietuvišką plytelę, kad išliktumėm lietuviais, kad 
būtumėm lietuviškai gyvi.

NEPAKLUSNIOJI 
ALBANIJA

Chruščiovas savo kalboje partijos suva
žiavimo metu, palyginti, nemaža piktų žo
džių paskyrė Albanijos komunistų va
dams. Komunistinės Kinijos atstovas 
Chou En-lai užstojo Albaniją. Patys Alba
nijos komunistai smarkiai atsikirto Chruš 
čiovui.

Albanija tikrai yra maža, tik 1.700.000 
gyventojų, ir jos drąsumas priešintis so
vietams gali būti suprantamas tik dėl to, 
kad ji neturi su Sov. Sąjunga ar jos sate
litais bendrų sienų. Susisiekia ji tik su ko 
munistine Jugoslavija, bet tarp abiejų 
kraštų santykiai taip pat labai blogi. Alba 
nija, kaip ir komunistinė Kinija, pastoviai 
puola savo spaudoje marš. Tito. Albanų 
komunistų vadas Hoxha didžiuojasi, kad 
jis su albanų partizanais išlaisvino savo 
kraštą iš vokiečių be raudonosios armijos 
pagalbos. Iš tiesų toms partizanų kovoms 
vadovavo du vadai — Hoxha ir Xoxe. 
Bet 1949 m. Hoxha pakorė Xoxe, kad kraš 
te būtų tik vienas vadas. Xoxe buvo pakai 
tintas palaikymu Jugoslavijos Tito.

Nors Stalinas laikė albanus atsiliku
siais ir primityviais, pagirdamas tik jų iš
tikimybę ir prisirišimą, bet Hoxhai patiko 
ypač žiaurus jo valdymas. Pats Hoxha da
bar laiko ka’ėjimuose apie 30.000 savo tau 
tiečių. Trokšdamas šitaip tvarkytis, jis po 
Stalino mirties pradėjo linkti į Kiniją, ku
ri labiau nori karų, negu Sov. Sąjunga, ir 
visiško paklusnumo vadams.

Hoxhai nesunkiai pasisekė susitvarkyti 
su rusais. Santykiams su sovietais aštrė
jant, jis išstūmė visas karines sovietų mi
sijas, jų specialistus ir povandeninių lai
vų bazę iš Va’.onos. Rusus visur pakeitė ki 
niečiai. Galutinai atsiskaitydamas su so
vietiniais rusais, jis suruošė didžiulį valy
mą, pačius didžiuosius savo vidaus prie
šus iškorę, o mažesnius sukišo į 14 kon
centracijos stovyklų ir 22 kalėjimus.
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Hoxha, be to, nori būti daugiau savaran
kiškas, pats sau vadas ir diktatorius. To 
savarankumo jam daugiau teikia Kinija, 
kuri yra už 3.000 mylių, negu Sov. Są-ga.

O Chruščiovui toks Albanijos laikyma
sis reiškia pavojų. Jeigu nenubausta galė
jo pasitraukti Jugoslavija, o dabar Albani 
j;, tai ir kituose pavergtuose kraštuose ga 
Ii stiprėti noras atsikratyti okupacijos. Ki 
tiems gal tai padaryti sunkiau, nes čia pat 
yra sovietinės armijos, bet kartais pasiry
žimas įveikia ir armijas. Dėl to Chruščio
vas prižada Hoxhai atleisti, jei jis grįžtų į 
sovietinę šeimą ir atsisakytų savo savaran 
kūmo.

Be to, neparankus Chruščiovui dar ir 
tas dalykas, kad Albanija bendrauja su 
Kinija ir remia jos pažiūras, kurios nesi
derina su sovietinėmis. Kinija tebėra sta
linistinė, o Chruščiovas visas pastangas 
deda ne tik užsieniuose, bet ir viduje su
sitvarkyti su stalinistais, kurie jam nelei
džia patogiai jaustis ir varyti savo politi
ką. Stalinistų valdžia kituose komunisti
niuose kraštuose reiškia, kad yra pavo
jaus, jog ir viduje jie gali pradetLlabiau 
kelti galvas ir net perimti valdžią. Bet al
banų komunistai savo pareiškime savo: 
„Mūsų partija ir liaudis nesilenks ir nesi- 
klaups prieš Chruščiovo ir jo pasekėjų 
puolimus ir spaudimą“.

Be kita ko, Albanijos sostinėje Tiranoje 
dar ir šiandien tebestovi Skangenbergo 
aikštėje Stalino paminklas. Ten didžioji 
dalis gyvenamųjų namų dar nuo karo lai
kų languose dar neturi stiklų, kurie yra la 
bsi brangūs. Ten batus galima nusipirkti 
tik paskyrus tam reikalui viso mėnesio už 
darbį. žodžiu, padėtis tokia, kaip ir Sov. 
Sąjungoje.

O nuošaliau puošniose vilose gyvena vai 
dančioji klasė, saugoma ginkluotos polici
jos ir. karių. Viena tų vilų yra Hoxhos, ku-

Apskritai visi laisvųjų Vakarų laikraš
čiai dėl sovietų įvykdytojo 50 megatonų 
bombos sprogdinimo pasisakė smerkia
mai, apgailėdami tą įvykį, reikšdami dėl 
jo pasipiktinimą.

Štai švedų „Tidningen“ rašo: „Tai yra 
gedulo diena visiems tiems, kurie tikėjo, 
kad mes sukame į taikų sugyvenimą, ge
dulo diena visoms pasaulio tautoms“.

Italų „11 Giornale dTtalia“ ironiškai su
šunka: „Po šios dienos, kai didžiuliai ra
dioaktyvieji debesys pradeda pasauliui ly 
ti liaukų ligas, vėžį, nevaisingumą ir mir
tį. Chruščiovo vadovaujamieji komunistai 
vėl pradės šaukti apie „taiką“ ir reikalau
ti baigti atominiams bandymams „atsišau 
kimų“, „pareiškimų“ ir „parašų“.

Ispanų „Ya“ kviečia vienybėn prieš te
roro grėsmę šiais žodžiais: „Dabar labiau 
negu bet kada žmonija turi būti griežtai 
ir sąžiningai pasiryžusi ginti save. Žmoni 
ja visos planetos apimtimi turi apsijungti 
prie despotus, kurie grasina teroru“.

Britų „The Guardian“ ironiškai sako: 
„50 megatonų bomba yra nusikaltimas 
prieš žmoniją — nusikaltimas, kurį dar 
šlykštesnį padaro jos autorių veidmainiš
kas apgailestavimas tų nusikaltimų, ku
riuos įvykdė jų pirmtakūnai“.

Amerikiečių ,.N.Y. Herald Tribūne“ ati' 
dengia ir tą veidmainiavimą šiais žo
džiais: „Sovietų pareiškimai, kad sprogdi 
nimas buvo reikalingas norint išvengti ka 
ro, suprantama, yra didžiulė nesąmonė. 
Kremlius labai puikiai žino, kad karo grės 
mės šaltinis yra tarp jo sienų. Patsai ban
dymas maža teturi karinės reikšmės, jei
gu iš viso turi, o kaip karinė priemonė — 
nereikalingas. Gana įsakmūs sukrečian
čio pasibaisėjimo, siaubo ir baimės pareiš 
kimai sutiko sovietų bandymus. Bet ar jie 
išvirs į veiksmus, ar bent į balsus J. Tau
tose? Ar gal ir toliau pasibaisėjimo apimti 
neutralieji atlikinės keliones į Maskvą, 
vaikštinėdami ten raudonais kilimais ir 
pasirašinėdami kartu su Chruščiovu bend 
rus pareiškimus apie taiką ir imperializ
mą?“ ii^

P SeįtįnįoS^ DIENOS ~|
KADA JODAS GERAI?

Keliamas nerimas, kad nuo sprogdina
mųjų bombų susidarę krituliai ypač kenks 
mingi sveikatai dėl radioaktyvaus jodo. 
Britai ir vokiečiai apsirūpino pieno milte 
liais, kurie bus duodami vaikams, jei tyri 
mai parodys, kad piene jau perdaug to 
kenksmingo jodo.

Bet britų Royal Free Hospital išaiški
no, kad jei kas suvartoja pakankamą kie
kį vaistų nuo kosulio, kuriuose yra jodo, 
tai jo pažandės liaukos 3 mėnesius yra at 
sparios kritulių radioaktyviajam jodui.

Britų gydytojų žurnale „Lancet“ Phyllis 
George aiškina, kad radioaktyvųjį jodą 
nuo liaukų sulaiko ir tasai jodas, kurio 
yra nuo kosulio vartojamose pastilėse.

TRŪKSTA BULVIŲ
Rytų Vokietijos vyriausybei didelio su

sirūpinimo kelia bulvių trūkumas. Ne tik 
maža užderėjo jų, bet ir per lėtai jos ka
samos, nes nėra pakankamai darbininkų. 
Dar nenukąstą apie 150.000 hektarų bul
vių.

Vyriausybė kaltina ūkininkus, kad jie 
tyčia neskuba (daugumas atsisako dirbti 
ilgiau kaip 8 vai.). Bulves kasa studen
tai, moksleiviai.

IŠKRITUSIEJI IR NAUJAS
Iš komunistų partijos centro komiteto 

prezidiumo iškrito Chruščiovo artima 
draugė Furceva, Ignatovas, Aristovas ir 
Muchitdinovas, o naujai įėjo Voronovas. 
Vadinas, prezidiumas iš 14 narių buvo su 
mažintas iki 11.

Chruščiovas išrinktas pirmuoju sekreto 
rium, Kozlovas pirmuoju jo padėjėju.

ris 1941 m. įsteigė albanų komunistų par
tiją.

Dar kiltų klausimas, ką Chruščiovas ga 
Ii padaryti Hoxhai. Jis gali išmesti Albani 
ją iš Varšuvos gynybos sąjungos ir iš Ry
tų bloko ekonominės organizacijos Come- 
con. Kartą jis bandė jau — atėmė pasko
las. Bet tuojau pat įsikišo Kinija, davė pi
nigų, kviečių ir suteikė techninės pagal
bos. O dabar jau kiekviename Albanijos 
mieste ir kaime visur yra kiniečių techni
kų. Kiniečiai padeda apmokyti ir Albani
jos kariuomenę,

TIRONAI PAKEITĖ TIRONUS
Kai partijos suvažiavimas dar kartą pa 

smerkė Staliną ir dabar jau nuo valdžios 
atstumtuosius kai kuriuos jo bendradar
bius, „N.Y. Herald Tribūne“ rašo: „Sta
linas, teroro savo krašte apaštalas, buvo 
išgyvendintas iš savo kapo tuo metu, kai 
Chruščiovas, teroro užsieniuose apaštalas, 
bando savo žudikišku didumu pačius di
džiausius ginklus, kokius tik žmogus iš vi 
so yra pagaminęs. Chruščiovas aiškiai pa 
smerkė Stalino terorą ne dėl to, kad tai 
buvo teroras, bet dėl to, kad jis buvo Sta
lino vykdomas“.

„The Guardian“ klausia: „Jeigu Stali
nas iš tikro buvo klystantis, žmonės gali 
klausti, iš kur mes galime žinoti, kad jo 
įpėdiniai bent kiek mažiau klysta? Tokie 
klausimai nebus keliami viešai. Bet ne
viešai sovietinių žmonių pasitikėjimą tais 
pačius save pasiskyrusiais vadais dar kar 
tą tai sukrės. Dar daugiau — patsai tas da 
lykas, kad dabar išduodama paslaptis, jog 
Stalinas buvo tironas, gali paskatinti žmo 
nes tikėti, kad nuo jo Įpėdinių kada nors 
ateityje taip pat savo ruožtu bus nuimta 
kaukė. Toksai tikėjimas ėda diktatūrą 
kaip vėžys. Chruščiovas juk kaip ir Stali
nas tiki, kad istorija padarė jam išimtį 
nukrypti nuo įprastinės moralės. Kaip ir 
Stalinas, jis tiki, kad viskas gera, kas tik 
didina sovietinės valstybės galią, ir kad 
viską galima nušluoti, kas tik pastoja jai 
kelią. Dabar, kaip ir prieš dvidešimt metų, 
diktatūros logika neišvengiamai verčia 
naudotis masinėmis žudynėmis, kaip poli
tikos priemone. Ne vien tik Stalinas turi 
būti nuvainikuotas, bet visas marksizmo- 
leninizmo mokslas“.

ABU LABU TOKIU
„N.Y. Herald Tribūne“ rašo: „Antiparti- 

nės grupės pergalės komunistiniame blo
ke, beveik tikras dalykas, reikštų naujas 
pastangas apjungti Raudonosios Imperi
jos valdymą. Beveik tikra, kad tai reikštų 
dar aštresnius susidūrimus su laisvuoju 
pasauliu. Tačiau nėra jokių esminių skir 
tumų tarp čou En-laj aus ar Enver Hoxhos 

ir Nikitos Chruščiovo“.

KAIMYNŲ SUSIRŪPINIMAS
Sovietai pasiuntė notą Suomijai, įrodi

nėdami, kad jau gresia Vokietijos pavo
jus ir reikia imtis bendrų priemonių savo 
sienoms ginti.

Susirūpinę dėl tokios notos ne tik da
nai ir norvegai, kurie yra įsijungę į NA
TO, bet ir švedai.

NUOTAIKOS AMERIKOJE AIŠKIOS
Pagal Gallupo apklausinėjimus, iš 100 

amerikiečių atominio karo atveju 81 pasi 
rinktų karą, 6 mieliau sutiktų būti komu 
nistų valdomi, o 13 dar nėra apsisprendę.

Iš 100 britų 21 rizikuotų karu, 31 mie
liau pasirinktų komunizmą, o 48 dar nėra 
apsisprendę.

GEN. MOBUTU VIENIJA KONGĄ
Pats stipriausias Konge žmogus — ar

mijos vadas gen. Mobutu pareiškė, kad jo 
daliniai jau yra nužygiavę apie 30 mylių 
gilyn į Katangą, turtingiausią krašto pro
vinciją, kuri nori būti savaranki. Tikslas 
— apjungti visą Kongą.

Katangos vyriausybė skelbia, kad jos 
karinės pajėgos atmuša užpuolikus. Pas
kutinėmis žiniomis, iš tiesų Mobutu nesi
seka.

URAGANAS BRITŲ HONDŪRE
Britų Hondūrą, kuriame buvo užsimoję 

kurtis lietuviai, nusiaubė uraganas. Žuvu 
šių gali būti daugiau kaip 100. Iš 32.000 
gyventojų apie 10.000-15.000 nebeturi pa
stogės.

Britanija, Meksika ir JAV teikia pirmą
ją pagalbą. Tvarkai palaikyti įvestas karo 
stovis ir nusiųsta kariuomenės.

SUNKUMAI DĖL MINISTERIŲ
V. Vokietijos kancleriui Dr. Adenaue

riui susidarė sunkumų kabinetui paskirti,' 
kai jo krikščionių demokratų partija buvo 
priversta sueiti į koaliciją su laisvaisiais 
demokratais.

Laisviesiems demokratams nepriimti
nas užsienių reikalų ministeriu von Bren- 
tano (jis pasitraukdamas savo priešus pa 
kaltino pastangomis vesti nacionalistinę 
užsienių politiką). Nepriimtinas nė Hall- 
šteinas (dabartinis Europos Ekonominės 
Bendruomenės pirmininkas). Dabar siūlo
ma Schroederio kandidatūra (dabartinis 
vidaus reikalų miriisteris).

-

1
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Paminklas J. Bataičiui
PLB VOKIETIJOS KRAŠTO TARYBOS NARIO MOKYT. FR. SKĖRIO KALBA,

PASAKYTA PAMINKLO ŠVENTINIMO IŠKILMĖSE
1961 m. sausio 17 d. Heidelbergo Univer 

siteto Klinikoje mirė advokatas Juozas Ba 
taitis, kurį sausio 23 d. palaidojom Huet
tenfeldo kapinėse.

Jis buvo gimęs 1894 m. spalio 17 d. Rasei 
niuose, gyveno Kaune ir turėjo nuosavą 
advokatūrą Laisvės Alėjoj. Buvo žinomas, 
kaip Korp. Neo-Lithuanijos steigėjas, vė
lini veiklus tos pačios Korporacijos filis
teris, ramus, bet patvarus tautininkas.

Didysis a.a. Juozo Bataičio įnašas, pa
grindinė jo duoklė savai besikuriančiai 
valstybei buvo tarnyba teisingumui, kuris 
® santykyje įstatymų su piliečių reika 

r tų reikalų supratimu. Būti geru ad
vokatu reikia mokėti galvoti nešališkai, 
būti tvarkingam ir darbščiam. Velionis vi
ses tas ypatybes turėjo, ir tai įvedė jį į žy 
miųjų Lietuvos advokatų eiles.

1938 m. jam buvo pasiūlyta Teisingumo 
Ministerijos juriskonsulto vieta, ir jis ją 
tik po ilgesnių pakartotinų prašymų pri
ėmė.

Velionis 1940 m. birželio 15 d. buvo Vii 
niuję komandiruotėj, kai raudonasis tva
nas užliejo Lietuvą. Juozas Bataitis pir
muoju pasitaikiusiu traukiniu važiavo 
Kauno link, bet ir Kauną pasiekęs neišli
po: šovė į Kybartus. Jis buvo pirmas ir vie 
nintelis neoficialus žmogus, kurs nesileido 
bolševikų paimamas, ir tuo jis parodė tik
rą, realią nuovoką apie komunistus.

Po karo, tremties metais, velioniui bu
vo nelengva dėl ištikusių jį ligų. Susirgo 
džiova. Gydėsi įvairiose sanatorijose, o pa
sveikęs nebeturėjo 60 proc. darbingumo. 
Paskutiniais metais žiauri liga visiškai pa 
kirto, ir jis turėjo atsigulti Heidelbergo 
Universiteto klinikoje. Buvo daryta opera
cija, bet ji jam jau nieko nepadėjo. Sausio 
17 d. jis atsiskyrė su šiuo pasauliu.

A.a. Juozą Bataitį teko pažinti 1954 me
tais Weinheime ir nuo to laiko su juo gra
žiai ir maloniai bendradarbiavau lietuviš
kais reikalais. Jam buvo verta gyventi ir 
kovoti dėl gėrio, dėl žmogaus teisių, dėl 
tautų teisių ir laisvo apsisprendimo, dėl 
žmonijos šviesesnės ateities, dėl lietuvių 
tautos teisių, dėl Lietuvos Nepriklausomy
bės, dėl jos ateities šviesaus idealo laisvė
je. Labai gaila, kad jis savo darbo vaisių 
jau nebesulauks. Už tai mes, likusieji, kiek 
vieną dieną vis stipriau jaučiame tą spra
gą ir nuostolius, kuriuos tenka pakelti lie 
tuvių bendruomenei Vakarų Vokietijoje J. 
Bataičio netekus. Mes pagrįstai didžiuoja 
mės jo atliktais darbais tautinės veiklos 
bare. Jis buvo ir liks mums kelrodžiu to
limesnei veiklai.

Mes nebuvome draugai, bet liberalinės 
tautinės minties bičiuliai. Mums abiems 
rūpėjo brangi Tėvynė Lietuva, jos laisvi
nimo byla ir lietuvių Vasario 16 gimnazi
jos išlaikymas. Į partijų ir partijėlių riete 
nas nekreipdavome dėmesio. Su giliu 
skausmu širdyje su juo keletą dienų prieš 
mirti atsisveikinau galutinai Heidelbergo 
klinikoje.

A.a. Juozas Bataitis buvo silpnos sveika 
tos, bet labai judrus lietuvių bendruome
nėj Vakarų Vokietijoje. Kurį laiką buvo 
net VLIKo nariu. Būdamas ilgus metus 
Vokietijos Krašto Tarybos ir Valdybos na
riu. ypač rūpinosi bendruomenės reika
lais ir lietuvybės išlaikymu, 1959-60 m., 
būdamas Krašto Valdybos reikalų vedėju 
ir gimnazijos ūkvedžiu, dirbo už du. Čia 

jis padėjo dalį savo sveikatos. Mūsų šau
nus jaunimas Vasario 16 gimnazijoj jo ne 
užmirš ir reikš jam pagarbą ir padėką, 
kol gimnazija veiks. Jo kapą prižiūrės 
mūsų gimnazistės.

Jis, be to, palaikė tamprius ryšius su 
Baltų Draugija bei Vokiečių-Lietuvių sek

cija. Velionis yra žinomas, kaip vienas 
Baltų Draugijos steigėjas ir ilgametis Vo
kiečių-Lietuvių sekcijos pirmininkas. Pa
laikė tamprius ryšius ir su vokiečiais, ki
lusiais iš Lietuvos. Draugiškai bendradar
biavo su Lietuvos vokiečių Landsmann- 
schafto pirmininku prof. Dr. Stnauch.

Mokėdamas laisvai vokiečių kalbą žo
džiu ir raštu, turėjo didelės įtakos, kaip 
lietuvis, aukščiausiuose vokiečių sluoks
niuose, net ministerijose Stuttgarte ir Bon 
noje.

Bendradarbiaudamas su įvairiausių pa
žiūrų ir įsitikinimų lietuviais laisvajame 
pasaulyje ir su kitataučiais, velionis laikė 
si tiesiai, pavyzdingu būdu ir geru cha
rakteriu susidarydamas nemaža draugų.

Kaip paminklo statymo reikalų įgalioti
nis, dėkoju Komitetui New Yorke, jo pir
mininkui dipl. teisin. A. Senikui, ALT S- 
gos pirm. dipl. teisin. V. Abraičiui, Tauti
nės Sąjungos 1-jo skyriaus pirmininkui 
P. Narvydžiui, Korp. Jaunoji Lietuva fi
listeriui J. Sirusui, Korp. Neo-Lithuenijos 
filisteriui P. Ulėnui, Korp. Neo-Lithuani
jos Vyr. Valdybos pirm. M. Valiukėnui už 
atsiųstą labai stambią įauką paminklui per 
dipl. teisin. A. Seniką, visiems aukoto
jams užjūryje, Pinnebergo apylinkei už 
auką per J. Čekauską, Huettenfeldo apy
linkei ir jos pirmininkui vyr. mokyt. S. 
Antanaičiui, Vokietijos Krašto Tarybos 
nariams, Krašto Valdybai, Norkaičiams, 
K. Serementerskienei iš Miuncheno, Vasa
rio 16 Gimnazijos direktoriui prof. Dr. 
Groniui, visiems mokytojams, tarnauto
jams, Gundermonienei ir gimnazistėms už 
kepo prižiūrėjimą, skautėms ir skautams. 
Dėkoju Stp. Vykintui už kalbą Neo-Lithu 
anijos Vyr. Valdybos, PLB Vokietijos Kr. 
Tarybos ir Valdybos vardu. Jis Korp. Neo 
-Lithuanijos vardu padėjo vainiką.

Padėką reiškiu Dr. Deveikei iš Pary
žiaus, kuri kalbėjo teisininkų vardu.

Ypatinga padėka Lietuvos vokiečių Kr. 
Valdybai ir jos pirm. prof. Dr. Straųch 
už užuojautos laišką ir vainiką.

Latvių ir estų Vokietijos Kr. Valdybos 
atsiuntė laiškus ir išreiškė užuojautą lie
tuviams. Latvių Kr. Valdybos pirminin
kui Janums ir estų Kr. Valdybos pirmi
ninkui Reisenberg už tai nuoširdžiai dė
koju.

Ypatingą pagarbą ir padėką reiškiu lie

tuvių Vasario 16 Gimnazijos katalikų ka
pelionui kun. Dr. Navickui už paminklo 
šventinimo apeigas, gimnazijos mokslei
viams už giesmes ir maldas, visiems drau
gams, vienminčiams, bendradarbiams, pa
žįstamiems už atsilankymą ir išreišku- 
siems žodžiu ir raštu paskutinę pagarbą 
paminklo šventinimo iškilmėje.

Fr. Skėrys

A.a. adv. Juozui Bataičiui paminklui 
pastatyti pajamos ir išlaidos 
iki 1961 m. spalio mėn. 17 d.

PAJAMOS
1. Iš paminklui statyti Komiteto New 

Yorke per dipl. teisin. A. Seniką — 225 
dol. (DM895,87);

2. Iš a.a. Bataičio palikimo per testa
mento vykdytoją — DM600;

3. Per J. Norkaitį, Igersheim — DM50;
4. Pinnebergo apylinkės per J. Čekaus

ką — DM22;
5. Huettenfeldo Apylinkės per vyr. mo

kyt. Antanaitį — DM20;
6. Jono Stankaičio — DM20;
7. Prof. Dr. Rukšos — DM20;
8. Prof. Dr. Gronio — DM10;
9. Stp. Vykinto —DM10;
10. Fr. Skėrio —DM10;
11. Antanaičio — DM10;
12. Kun. Dėdino — DM7;
13. Dr. Valančiaus — DM5;
14. Motgabių — DM5.
Iš viso DM1684,87.

IŠLAIDOS
1. Paminklo pastatymas iš švediško gra

nito su įrašais ir rėmais — DM1886;
2. Daržininkui už kapo apsodinimą — 

DM50;
3. Išlaidos susirašinėjimams, pašto ženk 

lams, fotografijoms, kelionėms ir kt. — 
DM164.

Iš viso DM2100.
Taigi susidaro dar DM415,13 trūkumas.

MIRTIS
Lapkričio mėnuo krikščioniškoje tradi

cijoje yra surištas su mirties prisiminimu. 
Katalikai jame mini Vėlines, o evangeli
kai daugelyje kraštų švenčia Mirusiųjų 
Sekmadienį. Už tai šioje vietoje noriu pri 
minti ypatingesnes Šv. Rašto mintis apie 
mirtį.

1. Mirties visuotinumas, šv. Rašte, ypač 
S. Testamente, tai labai dažna mintis. Jo- 
zuė ir Dovydas mirtį vadina keliu, kuriuo 
turi eiti visas pasaulis. Jozuė kalba prieš 
mirtį: „Štai aš šiandien įeinu į visos že
mės kelią“ (Još. 23,14). Panašiai aiškina 
Dovydas savo sūnui Saliamonui: „Aš įei
nu į visos žemės kelią“ (3 Kar. 2 2). Pagal 
psalmistą, niekas negali išsipirkti iš mir
ties; „Nes nė vienas neišvaduos pats sa
vęs (nuo mirties), neduos Dievui savo at 
vadavimo užmokesčio... Kapai yra jų na
mai per amžius, jų buveinės per kartų 
kartas, nors savo vardais jie būtų prami
nę žemes“ (Ps. 48.8.12). Daug ir gražių 
vaizdų mirties visuotinumui išreikšti pa
naudoja Sirako sūnus Jėzaus Eklesinėje 
knygoje. Štai bent vienas iš jų: „Visa, kas 
iš žemės, turės grįžti į žemę, taip kaip vi
sas vanduo grįžta į jūrą“ (Ekli. 40,11).

2. Gimtoji nuodėmė mirties visuotinu
mo priežastis. Nors žmogaus kūnas yra 
mirtingas iš savo prigimties, tačiau pagal 
Dievo valią žmogus turėjo tapti nemariu 
(plg. Prad. 3,22). Per nuodėmę kūniškoji 
nemarumo privilegija buvo atimta; „Sa
vo veido prakaite tu valgysi duoną, iki ne 
sugrįši į žemę, iš kurios esi paimtas, nes 
dulkė esi ir dulke vėl pavirsi“ (Prad. 3,19 
ir plg. 2,17). Tas mirties ir nuodėmės tar
pusavio ryšys yra aiškiai pareikštas Ekle
sinėje knygoje: „Iš moteriškės gavo pra
džią nuodėmė, ir per ją mes visi miršta
me“ (Ekli. 25,33). Taip pat mirties ir nuo 
dėmės tamprus santykis labai dažnai yra 
svarstomas šv. Povilo laiškuose. Vienas 
pavyzdys: „Kaip per žmogų atėjo mirtis, 
taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. 
Ir kaip Adome visi miršta, taip ir Kristu
je visi bus atgaivinti“ (1 Kor. 15.21; plg. 
taip pat Rom. 5.12-14.17; Rom. 6,23).

3. Mirties esmė g’ūdl sielos nuo kūno 
atsiskyrime. Kūnas palaidojamas žemėje 
ir ten sunyksta, o siela liekasi gyventi. Jo 
bas liudija kūno sunykimą: „Puvėsiui ta
riau: Tu mano tėvas; o kirminams: mano 
motina ir mano sesuo“ (Jobo 17,14; plg. 
Jobo 13,28 ir 25,6). Sielos pasilikimas gy
venti S. Testamente vadinamas susijungi
mu su savo tauta. Pvz., Prad. 25,8 sakoma 
apie Abraomo mirtį: „Jis mirė geroje se
natvėje, susilaukęs vėlaus amžiaus ir die
nų pilnybės; ir jis susijungė su savo tau
ta“. Iš kūno nuo sielos atsiskyrimo išplau 
kia tikėjimas, kad jie vėl susijungs kūnų 
prisikėlime.

4*. Mirties laikas niekam nežinomas. 
„Savo laiko žmogus nežino“ (Pam. 9,13), 
ir už tai ragina Jėzus Sirako sūnus: „Atsi 
mink, kad mirtis nevėluoja“ (Ekli. 14,12). 
Reikia būti visuomet parengties stovyje. 
„Žiūrėkite, budėkite ir melskitės, nes ne
žinote, kada bus laikas“ (Morkaus 13,33). 
„Štai aš’ ateinu, kaip vagis; palaimintas, 
kurs budi ir sergi savo rūbus, kad nevaikš 
čiotų plikas ir nebūtų matoma jo gėda“ 
(Apr. 16,15).

5. Kūno mirtis nėra pati didžioji blogy
bė ir nelaimė. Mirtis yra baisi tiems, ku
rie visa savo esybe prisirišę prie žemės ir 
mirdami viską praranda. Tačiau dauge
liui ji reiškia išvadavimą, ypač vargšams 
ir kitiems žemės nelaimingiesiems. „O, 
mirtie! Kaip kartus tavo atsiminimas žmo 
gui, kurs turi ramybės savo lobyje, žmo
gui be rūpesčių, kuriam visame sekasi ir, 
kuris gali dar priimti valgį. O mirtie! Ta 
vo nuturimas geras beturčiui ir tam, kie
no jėgos eina mažyn, atgyvenusiam savo 
amžių, turinčiam visokių rūpesčių, nusiml 
nusiam, kurs nustoja kantrybės“ (Ekll.41, 
1-4). Teisiajam mirtis nereiškia gyvenimo 
pabaigos, o tik perėjimą į naująjį gyveni 
mą. Už tai pranašas Balaamas nori mirti 
teisiojo mirtimi: „Kad gi aš numirčiau tei 
siojo mirtimi ir kad mano galas būtų pa
našus i jųjų!“ (Sk.23,10). Mirtis teisiajam 
yra palaimos šaltinis: „Palaiminti mirusia 
ji, kurie miršta Viešpatyje! Jau nuo da
bar, sako Dvasia, jie turi ilsėtis nuo savo 
vargų; nes jų darbai juos seka“ (Apr. 14, 
13). Tikinčiajam į Kristų mirtis yra pel
nas: „Nes Kristus yra mano gyvenimas, ir 
mirtis yra man pelnas... Aš trokštu mirti 
ir būti kartu su Kristumi; tai yra daug 
geriau“ (Pilyp. 1,21.23).

j Kun. Bronius Liubinas
PAMALDOS
KETTERING — lapkričio 12 d., 12 vai., 

šv. Edvardo bažn., London Rd.
ECCLES — lapkričio 12 d., 12.15 vai. 
MANCHESTER — lapkričio 26 d., 10.30 v. 
BIRMINGHAM — lapkričio 19 d., 11 vai,

Šv. Jono vienuolyne, 21 Park Rd.

A. ŽMUIDZINAVIČIUI 85 METAI
(E) Dail. Ant. Žmuidzinavičiui sukako 

85 m. amžiaus. Dar ir šiandien dailinin
kas dirba savo srityje ir yra geros sveika 
tos. Pagal bolševikinę spauda, dailininkas 
buvęs aktyvus kovotojas prieš „dekadentl 
nio meno skersvėjus burž. Lietuvoje“...

LIETUVIŲ DIENOS —
NR.9 išspausdinta šešių Liet. Kat. Moks 

lo Akademijos suvažiavime skaitytų pa
skaitų autorizuotos santraukos, eilė ilius
truotų reportažų apie Lietuvių Fronto Bi
čiulių stovyklą, apie „Ateities“ šokėjus, 
Jono Kario straipsnis apie lietuviškus pi
nigus, kuriems suėjo 600 metų, J. Gliau- 
dos ištrauka iš spausdinamo romano, Ba
lio Pavabalio satyrų bei ironijų pluoštas 
ir Telesforo Valiaus rašinys .apie dailinin 
ko Viktoro Petravičiaus kūrybą.

Angliškame „Lietuvių Dienų“ skyriuje 
Stasys Daunys rašo, kad lietuvių tauta nė 
ra tik verkianti, — ji yra heroiškai kovo 
janti tauta. Dailininkas Mikas Šileikis 
taikliai apibūdina dailininkės Tamošaitie 
nės tautinių drabužių ir paveikslų parodą 
Čikagoj. Nuolatiniai skyriai, kaip knygų 
recenzijos, kronika ir Lithuanians Make 
News, duoda gausų lietuviškos informaci
jos pluoštą.

Pirmąjį žurnalo viršelį puošia Barboros 
Armonienės, garsios Sibiro tremties per
gyvenimų knygos herojės „Ašaras palik 
Maskvoje“ nuotrauka, paskutiniajame vir 
šelio puslapyje — dail. V. Petravičiaus Šv. 
Jurgio paveikslas.

Nusipelnęs mokslo veikėjas
(E) Lietuvos Aukšč. Taryba nusipein/u 

šio mokslo veikėjo garbės vardą suteikė 
Kauno Valst. medicinos instituto rekto
riui, med. Dr. prof. Zigmui Januškevi
čiui. Jis įvertintas už „ypatingus nuopel
nus ruošiant jaunuosius specialistus ir il
gametę mokslinę pedagoginę veiklą“, ry
šium su gimimo 50 m. sukaktimi.

GRĮŽIMAS -= — ...... . . FONTAMARON
(2)

Stoties aikštėje veltui aš dairiausi auto
buso, kuris kadaise slėniu važiuodavo iki 
B. Man buvo pasakyta, kad jau keli metai, 
kai jis nebevažinėja.

— Palauk, — pasiūlė pašto valdininkas. 
— Gal važiuos kokia bėda ar vežėčios. Ar 
tamsta, iš šių vietų kilęs?

Aikštės vidury pamačiau trykšlį, apgul
tą moterų. Jų įprastiniai pasikalbėjimai, 
jų įprastiniai judesiai, tartum iš senovinių 
religinių apeigų, lyg medaus lašai susisun- 
kė man į širdį. Jauniklės skareles susiri- 
šusios užpakaly, o senės pasmakrėje. Vie
na prisisems ąsotį, kitą padės jai pakelti ir 
pastatyti ant padėklo, dengusio galvą. Net 
ir senosios moterys galvas laiko pakeltas 
po tuo svoriu ir einą tięsios, kad neišsilais 
tytų vąnduo'. Tolėliau sudėjo motiną ir me
džio pavėsy supo Itūdiljį; lopšys buvo pa
našu^' į iąivęlį, Ir jis judėjo pamažu, lyg 
bangų supąmąs. Tada i stotį atvažiavo kai
miečių, apsidariusių šventadieniais drabu 
žiąią, apsikrovusių sunkiais ryšuliais, ir at 
rodė jie lyg Ipklę’ pąbėigėliąi ar bastūnai.

— Ąr ėjo pro čia kąrąs? — apsidairęs 
pąkląusiąu pašto valdininką. Kažkaip at
rodo, kad čią nęjo.

— Sįį'jįiąimą pęrąekioją likimas, — pąaiš 
kino jis man. — Net ir žemės drębėjimas 
neaplenkė jo. Niekas čia neatstatoma, ne
gauname jokių vąldžios pašalpų, iš. viso jo 

kios paramos. Nieko čia daugiau nėra, tik 
skurdas, skurdas, skurdas.

Staiga aš nusprendžiau eiti pėsčias; iš 
tikro pagalvojau, kad taip bus geriausia.

— Teks porą valandų keliauti, — įspėjo 
mane valdininkas. — Nepažįstate čia ke
lio; dulkės ir akmenys.

— Eisiu tiesiausiu keliu, — tarmiškai 
atsakiau.

—■ Ak, tai tamsta iš šių vietų! — sušuko 
jis.

Slėnyje vynynų žalumo ir gelsvumo mar 
glnys greit užleido vietą nuogiems vaiz
dams. Niūrias kalvas puošė tik keletas kry 
žiu, rodos, iš kartono padarytų. Man atėjo 
mintis, kad jaunuolio patyrimus laprėžia 
ne tik laikas, bet ir erdvė. Nuostabu, kaip 
atitinkamo amžiaus sulaukę žmonės gali 
įžengti į naujas dvasines sritis, jei jie fiziš 
kai visą laiką tebegyvena senajame savo 
krašte. Sulaukusiam tam tikro amžiaus 
žmogui patogiau, paprasčiau, žymiai dera 
su jo prigimtim, gal net garbingiau iške
liauti svetur. Bet iškeliavimas, kai imi 
apie jį galvoti, ką jis iš tiesų reiškia? Iš 
tų, kurie liko čia ir dabar jau palaidoti, 
kiek iš jų savo gyvenime dairėsi į sveti
mus kraštus, kur viešpatauja sena tiesa, 
kad išeiviai vis skundžiasi namų ilgesiu? 
šitas kraštas — ar aš užmiršau jį? Ar ma
no vaizduotė nerodė man visko, kas čia 
prasideda ir čia baigiasi? Eidamas aš sten 
giausi vis narplioti praeities metus, atsek

ti savo gyvenimo vaizdą ir veltui klausinė 
jau save, ar tai turi kokios nors reikšmės.

Sutikau kaimo policininką, persimetusį 
per petį šautuvą ir nešantį ant karklo ša 
kos prisivėrusį luptų varlių.

— Kadaise B. gyveno varliagaudys, — 
tariau jam, — žmogus, vardu Lazaras. Ar 
teko jį pažinoti? Kas su juo atsitiko?

— Vargšas žmogelis, kol buvo gyvas, tai 
niekad ramybės neturėjo, — atsakė polici
ninkas. — Bet galiu pasakyti, kad jis pats 
buvo kaltas. Jis iš tiesų buvo pakvaišęs.

— O kokios jį ten bėdos buvo užgriuvu
sios? — paklausiau.

— Visokios, — atsakė jis. — Bet aš tu
riu pasakyti, kad jis tas bėdas vis pats už
sitraukdavo sau. Reikalas toks, kad jis tie 
siog nesugebėjo žiūrėti vien savo reikalų; 
štai kur jis buvo pakvaišęs.

— Jis turėjo dukterį, Lauriną, ar ne?— 
paklausiau. — Kas jai atsitiko? Kur ji da
bar?

Policininkas mostu davė suprasti, kad 
nežino.

Nuo tam tikros vieto slėnys susiaurėjo, 
ir ten dar šilčiau, karšta lyg pečiuje. Eida 
mas paupio taku, greit pasiekiau tą vietą, 
kur iš uolų sienos veržiasi vanduo ir suda 
ro čia gryną ir permatomą išsiliejimą. Vai
kystės metais dažnai ateidavau čia, sėdė
davau ant krašto, ledo šaltumo srovėje ma 
taruodavau kojomis ir žiūrėdavau to tekė
jimo; praeis kiek laiko, ir užlies krantą Ir 
kartu mane.

Dabar toje pat vietoje radau seną mote
rį, besiilsinčią pievoje, pasidėjusią šalia sa 
vęs pilną pintinę valakinių riešutų. Visiš
kas tas jos nusibaigimas ir išsekimas suda 
rė įspūdį, tartum ji būtų ne žmogus, o 
skenduolis kažkoks daiktas ištrauktas Ir 

patiestas pievoje džiūti. Pamačiusi mane, 
ji atsisėdo ir pasitvarkė drabužius. Ji pa
sisakė man, kad buvusi nuėjusi savaitinin 
turgun į P., bandžiusi parduoti valakinius 
riešutus, bet niekas nenorėjęs pirkti jų. 
Dabar jau trečią kartą ji buvo nunešusi 
juos į turgų.

— Jei būtum pardavusi juos, — tariau 
aš, — tai kiek būtum gavusi? Ar užtektų 
visoms bėdoms atbūti?

— Bėdoms? — atsakė ji. — Ar tokia, 
kaip aš, moteris, šeimos motina, gali kada 
nors nustoti galvoti apie bėdas?

Ji pasisakė, kad namie turi sergančią 
dukterį, ir daktaras prirašė jai žirniukų, 
o žirniukai kainuoją pinigą. Norėdama nu 
pirkti tų vaistų — žirniukų, ji bandė par
duoti, kas galima. Bandė ji tris savaites, 
bet veltui. Jei per tą laiką mirs duktė, ką 
žmonės pasakys? „Motinos kaltė“, sakytų 
jie.

Senoji moteris nusikosėjo, graibydamasi 
ir nerangiai stengėsi atsistoti ir tęsti ke
lionę. Kurį laiką ėjau šalia ir nešiau jos 
pintinę.

— Negaliu ilgai ilsėtis, — tarė ji. — Jei 
ilgai ilsėčiaus, tai visas nuovargis sueitų 
į krūvą, ir tada jau niekaip nebepakilčiau 
ant kojų. Tiek čia tos mano jėgos, tai tada 
ir šitos nebetekčiau. Net ir naktį du tris 
kartus turiu keltis iš lovos, nes aš vis ke
pu vigam kaimui. Tai nėra laiko nė sirgti.

Netrukus mūsų keliai išsiskyrė, nes mo
teris gyveno O. kaimynystėje.

— Ar nepažinojai tokio seno kaimiečio 
iš B.? — paklausiau ją. — Jo pavardė La
zaras, o vadindavome jį varliagaudžiu.

— Tikrai pažinojau, —atsakė ji. —Varg 
šas žmogus, šitaip sunkiai jis gyveno. Jis 
buvo šventasis. Niekas negalėjo apie jį 
blogo žodžio pasakyti. Niekam bloga nepa 

darė. Bet jis nežinojo, ką reiškia nusileis
ti. Negalėjo laikyti nulenkęs galvą.

— Niekad negalima nusileisti paniekai,
— tariau aš. — Niekad negalima nusileisti 
neteisybei.

Moteris sustojo ir su didele užuojauta pa 
žiūrėjo į mane.

— Vargšas žmogus, — tarė ji, — tad Ir 
tu esi iš tokių pat? Vargšas tu berneli, kas 
iš to išeina gera, sakyk man, kas gera? Ga 
lėtum būti nuolaidus

— O jei būsi nuolaidus, tai kas iš to ge
ra išeina? — atsakiau aš. — O kaip su ta
vim, motin? Ar tau dėl to buvo gera?

— Iš tiesų nebuvo gera, —tarė ji. —Bet 
jei vis tiek, ar mes galvas iškėlę laikysim, 
ar nuleidę, tai galim būti nuleidę. Savo šie 
lų išganymui.

— Lazaras turėjo dukterį, — tariau aš.
— Jos vardas Laurina. Ar ji gyva?

— Dar gyva tebėra,—atsakė moteriškė.
— Ji gyvena, kaip ir aš, kaip vargšė motę 
ris ir turi gyventi, nuleidusi laiko galvą. 
Taip jau atsitiko, kad mes esame kaimy
nės. — Tada ji dar pridėjo: — Aš pasaky
siu jai, kad buvau susitikusi tave; ji 
džiaugsis. Kaip tavo tėvas vadinosi?

— Pavardė nesvarbu, — tariau aš.
Kalvų viršūnėje jau matyti B. Kalifas 

nepasikeitė, kai aš palikau jį; tarp juoduo 
j ančių namų dar gali pamatyti tuos prasi
vėrusius plyšius, kuriuos prieš trisdešimt 
metų paliko žemės drebėjimas. Kai pasie
kiau kaimą, mane suėmė staigus ir neišaiš 
kinamas abejojimas; norėjau apsigrįžti ir 
pabėgti. Bet tuomet bus buvęs pats tęs me 
tas, kai kepalai imami iš krosnies, ir vėjo 
pūstelėjimas atnešė man šviežios duonos 
kvapą, kuris suminkštino ir patraukė 
mane.

(Bus daugiau)
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Skaitytųjų taukai
KELIO SANTAIKON IR 

VIENYBĖN BEIEŠKANT
Europos Lietuvio Nr. 29, 1961.VII.18, 

Laisvosios tribūnos skyriuje, K. Deveikis 
iškėlė lietuviškosios vienybės klausimą, 
pateikdamas konkrečius pasiūlymus, kaip 
tos vienybės reikėtų siekti, ir prašyda
mas plačiau tuo reikalu pasisakyti kitus. 
Iki šiol pasisakė, berods, tik Pranys Al- 
Šėnas (žr. E.L. Nr. 35, Skaitytojų laiškų 
skyriuje). Tačiau kiek K. Deveikis vieny 
bės klausimą iškėlė pagrįstai rodydamas 
didelį rūpestį, tiek P. Alšėnas lengvapėdiš 
kai šį klausimą subanalino, lyg tai pas 
mus būtų puikiausia vienybė, nebūtų jo
kios nesantaikos ir lyg tai nebūtų siekti 
ko geresnio, kaip kad dabar yra.

Nesantaikos kurstytojų dar yra
Tiesą P. Alšėnas tvirtina, kad mūsų žy

miausioji spauda, kaip Draugas, Naujie
nos, Dirva, jau kuris laikas pašalino iš sa 
vo puslapių nesantaikos kibirkštis. Tai 
labai džiugu, ir reikia tik linkėti, kad nuo 
latos taip būtų. Tačiau tai dar ne viskas. 
Pikti nesantaikos kurstytojai susiranda 
sau plačią dirvą ir be šių laikraščių. Tu
riu galvoj Jaunimo žygius, kuriuos, be 
abejo, skaito ir P. Alšėnas. Argi P. Alšė
nas nepastebėjo, kiek daug ten nesantai
kos sėjama, kiek daug ten prirašyta žo
dinių paplovų, išgalvotų ,,faktų“? Ir po to, 
visais tais „faktais“ besiremiant, niekina
mi mūsų reikšmingi ausie j i susigrupavi- 
mai, kaip Lietuvių Fronto Bičiulių Sąjū
dis, užkabinėjama mūsų nuosaikiausioji 
spauda, kaip Draugas, Darbininkas, Lietu 
vių Dienos, I Laisvę; beveik nuolatos už
puldinėjami mūsų žymiausieji kultūrinin 
kai bei visuomenininkai, jų tarpe (alfabe 
to tvarka): St. Barzdukas, prof. J. Brazai
tis, L. Dambriūnas, prof. J. Grinius, prof. 
Z. Ivinskis, kun. Dr. A. Juška, Dr. J. Lei- 
monas, prof. A. Maceina, K. Mockus, J. 
Vidzgiris ir ilga eilė kitų; apkaltintas net 
miręs Vaižgantas... Visi čia paminėti var
dai, išskiriant vieną, užkabinti vien tik 
paskutiniuose dviejuose (dvigubuose) Jau 
nimo Žygių numeriuose: Nr. 2-3 (22-23), 
1960 m., ir Nr. 1-2 (24-25), 1961 m. Kokiu 
plačiu mastu ši nesantaikos akcija vykdo
ma, parodo ir puslapių skaičius: šiam tiks 
lui minėtuose Jaunimo Žygių numeriuose 
— 22-23 panaudota 13 puslapių, 24-25 — 
15 puslapių, ir beveik viskas smulkiausiu 
šriftu! Panašiomis „proporcijomis“ minė
ta kryptimi vykdoma „veikla lietuvybei“ 
jau keleris metus, kiekviename Jaun. Ž.
numeryje... Be abejo, dėl šitokių faktų 
skaudu yra kiekvienam lietuviui, bet 
skaudžiausia krikščioniškai pasaulėžiūrai
priklausantiems, kaip man, nes toji nesan 
taikos ugnis kurstoma prisidengus krikš
čionišku drabužiu. Skaudu ir gėda. Gal 
būt, tokią pat gėdą jaučia ir P. Alšėnas, 
jei visa tai nutylėjo. Bet juk tylėjimu gė
dos vis tiek neišvengsime. Ir K. Deveikio 
rūpestis dėl nesantaikos pilnai pagrįstas. 
Pateisinamas ir jo būkštavimas, kad ne- 
lantaika gali nuvesti į „lietuviškosios vi
suomenės išnykimą išeivijoje“, nes juk mi 
nėta nesantaikos ir net neapykantos ug
nis kurstoma jaunimui skirtoje spaudoje. 
Vadinas, nuodijama jaunoji karta, į kurią 
mes dedame viltis mūsų ateičiai.

Jau iš seno nesantaikos gilios nuotaikos 
pasireiškia ir Australijoje: ten vienos gru 
pės ypačiai puldinėjami vietos lietuviai 
kapelionai. Ieškant vienybės, ir šio nesan
taikos fakto nutylėti negalima.

Taikus sambūvis nereiškia vienybės
K. Deveikis minėtame savo straipsnyje 

plačiau svarsto vienybės atstatymo klausi 
mą ir kartu konkrečiai siūlo, kokiu būdu 
reikėtų siekti vyriausio politinio organo 
sudarymo. Panašiai šiuo klausimu, ypa
čiai dėl vyriausio politinio organo suda
rymo, Tėviškės Žiburiuose (1961.VI.22) 
pasisakė ir Dr. J. Grinius. Bet P. Alšėnas 
tvirtina, kad visi veiksniai esą sutartinai 
dirba, savo ruožtu gražiai veikia ir iš VLI 
Ko pasitraukusios grupės, tuo būdu suda
rydamas įspūdį, lyg tai pas mus yra pui- 
kįeusia vienybė. Todėl jis nepatenkintas, 
kam K. Deveikis konkrečiai trim punktais 
siūlo „atrasti vienybę“, nes tie punktai 
esą lietuviškai visuomenei nieko gero ne
žadą. Ypačiai P. Alšėnas nepatenkintas
trečiuoju punktu, kurį jis įtaigoja supras- turi 
ti kaip siūlymą išardyti iki šiol egzistuo
jančius veiksnius ir tik po to statyti iš 
naujo, t>ėl Dr. J. Griniaus pasisakymo Tė

VISI, KAS TIK GALI, — Į „DAINAVOS“ BALIŲ!!!
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viškės žiburiuose P. Alšėnas jau tiesiai 
nekorektiškai tvirtina, jog šis Tėv. žibu
riuos šūktelėjęs: „Sugriaukime viską ir 
vėl statykime iš naujo!“ (žr. E.L. Nr.35). 
Beje, P. Alšėnas ir kitu atžvilgiu yra la
bai nekorektiškas Dr. J. Griniui, jį pava
dindamas „vienu daktaruotu asmeniu iš 
Europos“ (kaip atrodytų, jei šių eilučių 
autorius P. Alšėną vadintų „vienu nedak 
taruotu asmeniu iš Kanados“? Kaip at
rodytų, jei visi vieni kitus šitaip pravar- 
džiuotumėm?). ,

Prie viso to tenka padaryti tokias išva
das:

1. Tiesa, kad šiuo laiku visi veiksniai ir 
susigrupavimai gražiai ir santaikoj dirba 
Lietuvos laisvinimo ir lietuvybės išlaiky
mo darbą: VLIKas, ALTas, LLK, diploma 
tai, frontininkai, tautininkai (išimtį su
daro tik viena grupė, prisiglaudusi Jauni 
mo Žygiuose, nuolat vaikščiodama palai
dais apyvarais ir besistumdydama alkū
nėmis). Bet tas gražus darbas dar nereiš
kia vienybės, o tik taikų sambūvį...

2. Netiesą P. Alšėnas tvirtina, kad K. 
Deveikis ir Dr. J. Grinius reikalauja pir
ma sugriauti esamus veiksnius ir tik po to 
vėl statyti. Nei K. Deveikis, nei Dr. J. Gri
nius tokių reikalavimų savo straipsniuo
se neiškėlė ir nedavė net tokių sugestijų. 
Čia tik paties P. Alšėno prasimanytas 
„faktas“. Ir nereikia tuos veiksnius griau 
ti bent tol, kol nebus sukurtas vyriausias 
politinis organas.

3. šiuo laiku mes neturime tokio vyr. 
politinio organo: egzistavimas 1-mame 
punkte išvardintų eilės veiksnių ir jo
kiems veiksniams nepriklausančių reikš
mingų susigrupavimų šitokį teigimą aki
vaizdžiai patvirtina. Puiku, kad Tautos 
Fondo pinigais išlaikomos (ar bent remia 
mos) tokios reikšmingos įstaigos, kaip ra 
dijo valandėlės (lietuviškos) Europoje, 
monitoringas, leidžiami Eltos biuleteniai 
svetimomis kalbomis. Tačiau šių (ir kitų) 
įstaigų veikimas būtų dar efektingesnis, 
jei į šį darbą būtų įtrauktos mūsų visos 
stipriausios pajėgos; tuo tarpu tam kelią 
pastoja stoka vienybės.

Įvairūs mūsų veiksniai parašo daug 
svarbių raštų Lietuvos laisvinimo reika
lais svetimų kraštų vyriausybėms ir ki
tur, ir tai yrą labai reikšmingas dalykas. 
Tačiau juk ir svetimiesiems yra žinoma, 
jog mes neturime vyr. politinio organo. 
Svetimieji dažniausiai mandagiai atsako į 
tuos raštus, bet tuo viskas ir baigiasi. Be 
abejo, tačiau didesnė tų raštų reikšmė 
būtų, jei juos rašytų ir visą kitą panašią 
akciją vestų visų lietuvių susigrupavimų 
pripažįstamas vyriausias organas. Tuomet

Retas nesusipratimas
Salonikuose, Graikijoje, rugsėjo mėn. 

buvo ruošiama tarptautinė prekybos mu
gė. Tos mugės organizavimo direktorius 
Konstantinos Samaras prieš pat atidarant 
dar pasistengė visur apžiūrėti, kad paskui 
nebūtų kokių nors nesusipratimų. Pasku
tinę minutę jis pastebėjo, kad sovietams 
skirtame parodos sandėlyje yra pamestas 
ryšulys su 400 egzempliorių Amerikoje 
leidžiamojo antikomunistinio žurnalo ang 
lų kalba „Problems of Communism“. Jis 
žinojo, kad tas žurnalas yra leidžiamas ne 
Maskvoje, o Vašingtone, Jungtinių Ame
rikos Valstybių Informacijos Įstaigos. Bi
jodamas diplomatinių nesusipratimų, su
griebė jis tą ryšulį ir išnešė. Bet apie tai 
kažkaip nugirdo sovietų paviljono direk
torius Nikolaj Golofkin. Jis pareikalavo 
atiduoti jam tuos žurnalus, ir graikai ati
davė.

Kai paroda prasidėjo, rusai lankyto
jams tris ar keturias dienas dalijo tą žur- 
na’ą. Kadangi parodoje neleidžiama skleis 
ti propagandos, tai žurnalas būdavo įtei
kiamas, kai parodos lankytojas pasukda
vo kiek į šalį. I ketvirta ar penktą dieną 
buvo liautasi dalyti. Matyt, kažkas iš pa-

— „Pravdos“ redaktorius Satiukovas 
tvirtina, kad Stalinas paskutiniaisiais sa
vo gyvenimo metais niekada neišeidavo iš 
Kremliaus ir su nieku iš „liaudies“ nepa
sikalbėdavo.

— Prancūzijos vyno gamintojas Aubert 
pasitraukti iš Bormes-les-Mimosas

kaimo seniūno pareigų ir bus nubaustas 
didele bauda, nes į vyną pildavo vandens 
(kalėjimo gal išsisuks dėl senatvės).

būtų labiau koordinuota visa politinė veik 
la. Nėra abejonės, tuomet šiems reikalams 
būtų surenkamos ir daug didesnės sumos 
pinigų, kaip kad dabar.

Šių faktų akivaizdoje reikia ieškoti nau
jų kelių vienybėn. Todėl sveikintini K. De 
veikio ir Dr. J. Griniaus pasiūlymai. Gali 
ma juos kritikuoti, ieškant dar geresnio 
sprendimo, bet negalima taip lengvapėdiš
kai atmesti vien dėl to, kad jais ieškoma 
vienybės. Nepasitarnavo vienybei Dr. M. 
Anysas bei P. Stravinskas Tėv. žiburiuo
se atmesdami Dr. J. Griniaus pasiūlymus, 
kaip esą iš viso nereikalingus. Nepasitar
navo vienybei ir P. Alšėnas Europos Lie
tuvyje. Dabartinę būklę vaizduodami dirb 
tinai ružavom spalvom, vienybės reikalin 
gurno nenuslėpsime ir juo labiau šio klau
simo neišspręsime. Vienybės klausimą tin 
karnai išspręsti reikalauja ir moralinis įsi 
pareigojimas pavergtai mūsų tėvynei, nes 
tai yra viena mūsų tremties pašaukimo 
pareigų. Ypačiai vienybė būtina šiuo mo
mentu, Vakarų-Rytų santykiams vis la
biau įsitempiant, kad reikšmingi Lietuvos 
ateičiai įvykiai neužkluptų mūsų nepasi
ruošusių. Todėl ir šių eilučių autorius drįs 
ta šiuo klausimu padaryti porą pasiūly
mų, kokiu būdu būtų galima atstatyti vie
nybę vėl:

1. Toliau tęsti paliaubas didžiojoje spau 
doje. Prie šių paliaubų turi prisidėti ir vi 
sa šalutinė spauda;

2. Atitaisyti skriaudą toms iš VLIKo 
pasitraukusioms grupėms, kurioms iš tik
rųjų buvo padaryta skriauda ir kurios 
skriaudos atitaisymą stato sąlyga sugrįž
ti VLIKą;

3. 2-ram punkte minimą skriaudą ati
taisyti atsisakant, sukviesti visų veiksnių 
ir susigrupavimų bendrą suvažiavimą. Ja
me turėtų dalyvauti: VLIKas, LFB ir 
LNT, be to, Laikinosios Lietuvos Vyriau
sybės nariai, ALTo, LL Komiteto, Lietu
vos pasiuntinių atstovai ir PLB Valdyba. 
Suvažiavimo tikslas būtų apsvarstyti vi
sas vyr. politiniam organui sudaryti gali
mybes ir tokį organą sudaryti. Kokia to 
organo sudėtis turėtų būti — sutaria su
važiavimas. Suvažiavimą kviečia PLB 
Valdyba, kaip politiškai neutralus orga
nas, kurs bendruomeninėj plotmėj apjun
gia viso pasaulio lietuvius (žinia, suvažia
vimui kviesti iniciatyvos galėtų imtis ir 
kiti, pvz., Laikinosios Lietuvos Vyriausy
bės nariai).

Tiesa, kartą PLB V-ba jau kvietė 3-čia- 
me punkte siūlomą panašų veiksnių su
važiavimą, tik tuomet jis neįvyko VLIKui 
atsisakius dalyvauti. Bet, praėjus kuriam 
laikui, reikia vėl pabandyti. Vienybės 
klausimas yra tiek svarbus, kad jam iš
spręsti reikia turėti daug kantrybės ir ne
pagailėti didelių pastangų tol, kol tikslas 
bus atsiektas.

Mečys Musteikis

čių sovietų perskaitė ir pamatė, kas žurną 
le rašoma. Pirmasis straipsnis, parašytas 
ir mūsų lietuviams Londone ne vienam 
gerai pažįstamo T.. Zavalani, iš antraštės 
galėjo net bolševikiškas atrodyti. To 
straipsnio antraštė: „Reikšmingumas Al
banija būti“.

Kaip tas žurnalas galėjo patekti į sovie 
tų sandėlį parodoje? Visai Graikijai leidė
jai kiekvieno numerio neišsiunčia nė šim
to. Šįkart liepos-rugpiūčio mėn. numerio 
pateko į Salonikus 400 ir visi į sovietų 
sandėlį, ir sovietų pareigūnai pabuvo jo 
platintojais.

Durininkas sako į paskaitą atėjusiam 
svečiui:

— Pone, labai prašau tyliai įeiti, ne pa
skaita jau seniai prasidėjo.

— Ar jau visi miega?

— Pasakyk, ką žinai apie Ameriką? — 
mokytojas klausia berniuką sovietinėje 
mokykloje.

— Amerika yra vargingas kraštas, kur 
visi skursta kapitalistinėje vergijoje.

— O ko siekia Sovietų Sąjunga?
— Ji siekia pasivyti Ameriką.

— Vakar buvo atėjęs vienas vyriškis 
prašyti tavo rankos, — sako tėvas dukte
riai.

— Kuris? Aš buvau pakvietusi keturis, 
kad tu turėtum iš ko pasirinkti.

VEDA: V. čekauskienė-Grinkevičiūtė

ŽALIA SPALVA: PAVASARIO 

NUOTAIKAI IR SANTUOKOS GINČUI

Kiekviena moteris turi mylimiausią 
spalvą, vienos gal raudona, kitos mėlyna. 
Bet gal jums ir labai patinka spalva, ta
čiau ne visada gera nešioti ją. Jeigu, pa
vyzdžiui, jūsų vyras grįžta iš tarnybos 
kiek prislėgtas, tai sutikite jį raudona 
suknia apsivilkusi. Šita spalva kiek pra
giedrina jo nuotaiką. Bet jeigu jūs pati 
esate nervinga, jautri moteris, tai geriau 
nenešiokite raudonos suknelės, nes tai ga
li padaryti jus dar nervingesne.

Bet jeigu jūsų vyras grįžo iš tarnybos 
ne prislėgtas, o visai įniršęs, tai apsivilki
te ko greičiausiai žalią suknią, nes žalia 
spalva yra taikos spalva, poilsio spalva, 
atoslūgio ir pavasarinės nuotaikos spalva. 
Žalias kostiumas į griežtą raštinės atmos
ferą įneš kiek šviežumo ir gali kiek apra
minti audringą nuotaiką namuose.

Ar jūs pastebėjote, kad geltoną suknią 

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

GRIEŽČIAUSIAI DRIAUDŽIAMA

Guldau galvą, kad visų labiausiai kai 
kur paplitusi liga yra: „Draudžiama“, 
„Griežčiausiai draudžiama“, „Kategoriš
kai draudžiama“ ir dar „draudžiama“, 
„draudžiama“, „draudžiama“.

šios baisiausios ligos epidemija paplito 
ne vakar ir nepernai, ne užvakar ir ne 
prieš pusmetį. Jos šaknys gilios, ir šia la
bai užkrečiama liga serga visų transporto 
priemonių — geležinkelio, plentų, jūrų, 
upių, oro — atstovai. Ja užsikrečia vis dau 
giau gydytojų. Iš pusiausvyros ši liga ve
da įvairius parkų, visuomeninių vietų sau 
gotoj us.

Žingsniuoju anądien į Palangos parką. 
Prie įėjimo tarp vešlios žolės įkastas toks 
žalias stulpas, o ant jo išrašyti penki 
„griežtai draudžiama“.

Automašinos ir dviračio kišenėse netu
riu, gulėti žolėje nesiryžtu, nes ką tik 
sodriai palijo. Laužyti medelių ir krūmų 
nežadu, šiukšlinti ir gadinti parko inven
toriaus negaliu, peilių nesinešioju, šiukš
lių dėže irgi dar nepavirtau. Vadinasi, 
man įėjimas į parką laisvas.

Įveikęs baimę perskaičiau kas man bū
tų, jei imčiau ir bent vieno draudimo nesi 
laikyčiau?

Manydami, kad lankytojai dar neišmo
ko vaikščioti, draudimų sumanytojai pik
tai gąsdina:

„Lankytojai! Vaikščiokite tik alėjomis 
ir takeliais“.

O jei užsižiopsosi ir netyčia iš takelio 
išsuksi, tau iš karto taikoma:

„Baudžiami vietoje pinigine bauda ir 
administracine tvarka“.

Kas tas griežtasis baudėjas?
„Palangos miesto vykdomasis komite

tas“.
Visgi ryžausi pereiti parku. Keliose vie

tose vos neužkliuvau už spygliuotos vie
los. Sutikti parko darbuotojai paaiškino, 
kad šitie spąstai pažeidėjams paspęsti. Ir 
kaip mat pasigyrė, jog kuo skubiausiai ža
dą užsakyti dar dvidešimt griežto draudi
mo lentų.

Išsisukęs parke nuo baudos vietoje, su
stojau prie medinio takelio, kuris veda į 
paplūdimį. Tartum sargybiniai abipus sto
vi dažytos lentos su griežčiausiais draudi
mais. Užsimerkiu ir kaukšinu toliau. 
Bakst į lentą. Vyrų paplūdimys. Moterims 
vaikščioti draudžiama.

Nuo vienos lentos atsimušiau į kitą:
„Audra. Maudytis griežtai draudžiama“.
Draudimai, paprasti ir griežti, tiek ma

ne persekiojo prie tilto ir paplūdimiuose, 
parke ir gėlynuose, valgyklose ir parduo
tuvėse, kad, metęs poilsį, stengiausi kaip 
mat išsprukti iš Palangos.

Autobusas sausakimšas, ir geroką galą 
negalėjau įsigyti bilieto. Mašina kažko 
truktelėjo, ir nejučiomis kilstelėjo mano 
galva.

„Bauda“, - skelbė didelės baltos raidės.
Iki Klaipėdos važiavau nuleidęs galvą. 

Uostamiesčio geležinkelio stoty nuėjau nu 
sipirkti laikraščio. Vėl akis bado devyni 
draudimai su devyniomis galybėmis baus
mių,

dėvint daug lengviau suvaldyti savo 3-4 
metų vaikus? Vaikišką pastabumą patrau 
kia šita rėkianti spalva. Tačiau geltona 
spalva tinka nešioti tiktai jaunoms mote
rims, o juoda net jaunai mergaitei teikia 
rimtumo. Juoda spalva su kuo nors švie
siu visuomet ir visur tinka. Ruda spalva 
gali jauninti, teikti šviežumo ir sportiš
kumo, bet ji gali atrodyti ir monotoniška, 
nublukusi. Ruda spalva yra žavinga jau
noms — taip iki 25 metų — moterims, bet 
jeigu moteris yra jau vyresnė, tai prie tos 
rudos spalvos reikia prijungti dar ir ko
kią kitą spalvą.

Ar jūsų akys niekuomet nesustodavo 
ties žvaigždėtu dangum ar ties pievomis, 
laukais, pilnais žydinčių baltagalvių? Ta
da jaučiame kažkokį pakilų jausmą ir di
delį džisugsmą. Kodėl taip yra, niekas ne
gali paaiškinti, bet šviesūs taškai tamses
niame dugne visuomet veikia maloniai 
žmogų.

Praktiškai tai reiškia, kad jeigu jūs ei
nate aplankyti savo sergančios draugės, 
tai užsidėkite šaliką šviesiais taškais, o 
jeigu norite ką nors laimėti iš seno, niū
raus valdininko, tai apsivilkite šviesią 
suknelę.

JUDANTIEJI PAPUOŠALAI
Žinomas Paryžiaus juveliras Fred išlei

do rinkon gana ypatingus papuošalus. Jie 
tuo nepaprasti, kad gali „judėti“. Tie pa
puošalai yra dviejų rūšių: botanikos ir zo
ologijos motyvais.

Pirmąją rūšį sudaro rožės ir tulpės. 
Šios gėlės padarytos iš aukso, brangakme
nių ir perlų. Jos taip pagamintos, kad ju
dėtų: pirma jos vaizduoja pumpurą, kuris 
„žydi“ ir atsidaro į gėlę, o paskui „nuvys
ta“. Šitas vyksmas vis kartojasi ir karto
jasi, ir tuo būdu papuošalas nuolat juda.

Zoologiniai yra peteliškės ir bitės, ku
rios plasdena sparniukais. Yra taip pat 
judančių šunų, kačių ir paukščių. Šių me
tų žieminėms suknioms ir kostiumams, 
apskritai gana griežto stiliaus, šitie judan 
tieji papuošalai teikia savotiško gyvumo 
ir judrumo.

Autobusas nubildino į turgų. Perskai
čiau taisykles, kurios vėl draudžia, drau
džia... Panorėjau patekti į parduotuvę. 
Status skardis žaliuoja. Net repečkom į jį 
neįlipsi. Pačiame žolyno vidury išmintin
gos turgaus galvos įsmeigė mietą su ap
draskytu, lietaus ir saulės susuktu fane
ros lapu: — ' • *

„Piliečiai! Mindyti žolynus griežtai drau 
ūžiama!“

Kategoriški „nerūkyti“, „nešiukšlinti“, 
„nespiaudyti“ lydėjo mane per visą mies
tą, ir juste nepajutau, kai atsidūriau Klai
pėdos kultūros ir poilsio parke. Į mane 
spoksojo sutrejintos lentos. Trylika drau
dimų sveikina gryno oro mylėtojus.

Žmogau, nemėgink nusakinti pušį ir im
ti iš jos sakus! Nesigardžiuok sula (ne
svarbu, kad parke beržai ir klevai nesi
teikia augti)! Neplėšk luobo! Liepų parke 
irgi nėra. Be to, vargu ar kas Klaipėdoje 
mėgins vyžas pinti.

Aha! Apie karnas pamiršo. Matyt, drau
dimų sumanytojai nežino, kad iš jų krep
šiai pinami...

Toliau draudimų lentos nežengiau. Kuo 
skubiausiai bėgau pas draugą, kuris gyve
no senų kapinių rajone.

Vėl kelią pastojo lenta:
„Piliečiai!
Ant kapinių priimti saulės vonias, gir

tuokliauti, lošti kortomis ir užsiiminėt bet 
kokia sporto šaka griežtai draudžiama. 
Bauda 100 rublių“.

Šis griežtas draudimas visiškai išvertė 
mane iš klumpių. Pasiekiau draugą. Niko 
demas, kaip mokėdamas, mane ramino. 
Davė nuo katino atlikusių valerijonų, guo 
dė mane:

— Visoj respublikoj visų tų draudimų 
ir nesuskaičiuosi. Klaipėda, Palanga — 
tik lašas jūroje.

Draugužis ramino toliau:
— Man teko matyti ir tokius skelbimus: 
„Dėkingi, kad valote kojas“.
„Ačiū už durų uždarymą“
„Dėkojame, kad nerūkote“.
„Saugckime gėlynus, žolynus, medžius 

ir krūmus“.
„Gerbkime visų mūsų turtą“.
šie skelbimai msn buvo visų geriausi 

vaistai. Atkutau. Tik suabejojau.
Užpyko draugužis, čiuptelėjo mane už 

rankos. Veda prie „Baltijos“ kino teatro, 
į Tarybų aikštę. Baigėsi rugsėjis, o žolė 
didelė, žalia, gėlės raudonos raudonos. Ir 
nė viena nenuskinta. O griežtų griežčiau
sių draudimų nėra. Iš viso, joks skelbimas 
žmogaus negąsdina.

Vadinasi, yra žmonių, kurie palaidojo 
archyvan, giliai užkasė visus gąsdinimus, 
baiminimus ir kreipiasi į žmogaus sąžinę, 
į jo orumą.

Norisi, labai norisi, kad būtų parašytas 
dar vienas ir paskutinis draudimas:

„Visų griežčiausiai draudžiama rašyti 
ir viešoje vietoje skelbti bet kokius drau
dimus!“

Šitokį skelbimą su didžiausiu malonu
mu pasirašau:

V. Miniotas
„Tiesa“, 1961.X.3
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Europos Lietuvių Kronika
SĄŽINĖS PERKRATYMAS

Spalio 31 d. Lietuvių Namų Akc. 
B-vė Londone baigė savo finansi
nius metus. Sudarinėjant balan
sus, paaiškėjo, kokia yra padėtis 
Nidos Knygų Klubo ir „Europos 
Lietuvio“.

Pasirodo, kad tai dienai svaro 
kraštuose nesumokėta už Nidos 
Knygų Klubo leidinius buvo446.19. 
3 sv.; dolerio kraštuos 1.555.50 dol. 
(už busimuosius leidinius iš anksto 
sumokėjusių svaro kraštuose 91.8. 
10 sv.; dolerio — 269.75 dol.).

Už „Europos Lietuvį“ neatsily
ginta yra 314.13.0 sv.. o už kitus me 
tus įmokėta jau 20.11.0 sv.

Padėtis nelinksma, dėl to prašo
me kiekvieną, kuris yra skolingas, 
perkratyti savo sąžine ir prisiųsti 
priklausančia suma šiuo adresu: 
Lithuanian House Ltd.. 1 Ladbroke 
Gardens, London, W.ll.

Leidėjai yra dėkingi tiems, kurie 
iš anksto susimokėlę už . Eurooos 
Lietuvį“ ar Nidos Knygų Klubo lei
dinius.

KALENDORIUS GRĮŽO
Kasdien nuplėšiamas kalendorius su pa 

siskaitymais 1962 metams jau grįžo iš ri
šyklos Ir pradedamas siuntinėti skaityto
jams.

Lietuvių kolonijose pasigendama jam 
platintojų.

Aprūpinkite juo ir savo bičiulius, kurie 
jo negauna.

MUSŲ RĖMĖJAI

Spaudai paremti mokėdami už ją aukų 
pridėjo M. Rėklaitis 1 dol., L. Balzaras 
0.50 dol., J. Trečiokas 5 šil., A. Kukanaus- 
kas 3 šil., L. Adamkavičius 1 šil.

LONDONAS
KAS BUS GRUODŽIO 2 D.?

Po linksmo moterų baliaus šiek tiek pa 
ilsėję, susieikime į literatūros vakarą, ku
ris gruodžio 2 d., šeštadienį, ruošiamas 
Lietuvių Namuose Londone (ga'ėtų lietu
vių atvažiuoti ir iš artim. kolonijų).

Vakaro programoje dalyvauja Fabijo
nas Neveravičius, Danguo’ė Sadūnaitė- 
Sealey, Romualdas Spalis ir Vladas šlai
tas (jeigu pasirodytų, kad jų kūriniai dar 
neužpildo viso programai skirtojo laiko, 
vietoje bus dar pridėtas vienas atsarginis 
plunksnos kareivis).

Pasik'aus? literatūros žcdžio kam pa
tiks. ga'ės ir kojas pramankš'inti šokiuo
se, o kas labiau pa inkęs į kitokias links 
mybes, tai jų ga'ės pasitiekti bare (be ki
ta ko, baras yra apsirūpinęs ne tik ang
lišku ir danišku alum, bet ir vokišku; kas 
mėgsta viskę, tai, šalia visokių kitokių 
gėrimų, esam? ir visame pasaulyje garsi
namosios Vat 69).

ir dabar pilna sparta spausdinamu plačiu 
Kristaus gyvenimu, kurį išvertė kun. P. 
Dauknys, MIC, o vietos lietuviai tikrai 
gausiai iš anksto knygą užsisakė.

Svečias paskaitininkas patraukliai, gi
liai, bet visiems suprantamai kalbėjo apie 
Kristų Karalių ir žmogaus vertę, kuri 
pilnai išsiskleidžia tik Evangelijos spindu
lių atokaitoje.

Meninę dalį pravedė Stasys Kasparas. 
Čia pasirodė ir eilė naujų veidų. Mokslei
vis Romas Kinka perteikė Bernardo Braz
džionio „Jėzaus gyvenimo“ ciklo ei’ėraš- 
čius: Sekmadienis be Viešpaties ir Vasa
ros Kristus. Juos jis jau turi išvertęs į 
anglų kalbą. Jonas Parulis smuiku išpildė 
Gounod Sveika Marija. Pianu palydėjo 
stud. Antanas Parulis.

Buvusi Marijampo'ės teatro artistė Ele
na Pranskūnienė deklamavo B. Brazdžio
nio Kristaus paieškojimą ir Onos Audro
nės Ryto maldą. Moksleivis Petrukas Pa
rulis atliko pianu Angelų harmoniją, šeš
tadieninės liet, mokyklos mokiniai Aušre
lė Mamaitytė ir Petrukas Aleksandravi
čius duetu sugiedojo specialiai šiai akade
mijai muziko V. Msmaičio parašytą kūri
nį: O Karaliau visagali. Pianu lydėjo, Ri- 
mutis Namajuška. Prieš šią ir kitas gies
mes žodžius skaitė Rafaelis Sealey.

Vėl pasirodė J. Parulis ir smuiku išpil
dė Hendelio largo. Akomponavo V. Mamai 
tis. E. Pranskūnienė deklamacijas jautriai 
baigė B. Brazdžionio Atleisk man, Viešpa
tie, ir Jono Aisčio Antai tenai. Pakilęs Lie 
tuvių bažnyčios choras, diriguojamas V. 
Msmaičio, darniai sugiedojo Juozo Gruo
džio Tėve mūsų ir Alfonso Mikulskio O 
Dieve geriausias.

Į pabaigą klebonas kun. Antanas Kaz
lauskas, MIC, tarė žodį apie Kristaus ka
rališkojo sosto atsparą, viešos jam pagar
bos reikalą, dėkojo akademijos rengėjams 
naujagimiams ateitininkams ir programos 
išpi’dytojams. Galiausiai tvirtai suskambę 
jo to paties choro giedamas Konrado Ka- 
vecko O Kristau, pasaulio valdove, him
nas, kuris pirmą kartą nuaidėjo laisvoje 
Lietuvos padangėje 1934 m. tautinio Eu
charistinio kongreso metu: „Su Tavim ei
na tautos gyventi, su Tavim eis visa Lie
tuva“.

Šventės dalyviai, patenkinti gaivia, tur
tinga, bet neperkrauta akademijos progra 
ma, vieni nuskubėjo į atstu esančią šv. Ka 
zimiero bažnyčią lietuviškcms vakari
nėms pamaldoms, o kiti likosi draugiš
kiems pašnekesiams.

Rengėjai ateitininkai liek? giliai dėkin
gi visiems atsilankiusiems ir ypač progra
mos išpi’dvtojams kurie taip mie’ai aka
demija parėmė. Tik tarpusavė pąrama įga 
liną žybte'ėti gaivinančia liepsne’e. Gau
sus m'nėjimsn atsilankymas yra ženklas, 
l*=‘d ’ietuvis panašių prcšvairčių ilgisi.

ALFR. PETRAUCKO MUZIKA 
IIOPAKUI

Sekmadieni, snalio 29 d.. Ukrainiečių Są 
jvnga suruošė Londone didžiulę savo so- 
'istų dainininkų ir tautinių šokių koncer
tą.

PABALTIJO TAUTŲ BAZARAS

Kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet 
gruodžio mėn. 8-9-10 dienomis ruošiamas 
Pabaltijo Tautų Ka'ėdinis Bazaras, kurio 
pelnas eina šalpos reikalams.

Londono Lietuvių Moterų „Dainavos“ 
Sambūriui tenka atstovauti lietuvių sky
riui. Mūsų mažam narių skaičiui tenka la 
bai didelis ir atsakomingas darbas, nes ba 
žarą lanko ir anglai, kurie stebi ir lygina 
Pabaltijo tautų meną ir sugebėjimą. Lat
viai visuomet pirmauja savo eksponatų 
daugumu, gražumu ir įvairumu. Estai pa
sižymi meniškais odos dirbiniais. Deja, 
mes neturime kuo nustebinti. Mūsų eks
ponatai, išskyrus vieną kitą, neturi tauti
nių bruožų ir jų neperdaugiausia.

Kaip būtų gražu, jeigu šįmet ir mes ga
lėtume daugis u kuo pasirodyti, o tai parei 
na nuo mūsų visų. Todėl mes labai malo
niai prašome visų kuo kas gali prisidėti 
prie šio bazaro paruošimo. Tai yra ne mū 
sų Sambūrio ambicijos reikalas, bet visų 
lietuvių prestižo klausimas. Jeigu turėsi
me gerų norų, visuomet rasime ką nors pa 
siųsti, ar tai parduoti (atskaičius komi
są, prisiusime pinigus), ar kaip auką.

Pereitais metais vienas kitas suprato šį 
svarbų reikalą ir atsiliepė j mūsų prašy
mą. Tikimės, kad šįmet atsiras daugiau 
šio bazaro rėmėjų, ir mums neteks stovėti 
prie apytuščio stendo.

Jeigu jau tikrai neatsiras ką pasiųsti, 
būtų gerai ir pinigai, kurie kaip jau minė 
jome eina šalpos reikalams. Taip pat pa
geidaujama ir smulkmenos, kurios tiktų 
loterijai, nes iš jos gaunamas geriausias 
pelnas.

Nenumokime ranka į šį svarbų reikalą, 
bet jau dabar pagalvokime, kuo galėtume 
prisidėti. Parodykime jautrią širdį tiems, 
kurie reikalingi paramos, o kartu neatsiti
kime nuo savo kaimynu latvių ir estų.

Daiktus ir aukas prašome siusti iki lap 
kričio mėnesio pabaigos šiuo adresu:

L.L.M. DAINAVOS SAMBŪRIS.
1, Ladbroke Gardens, Lsndcn, W.ll.

BAZARUI RENGTI KOMITETAS

DERBY
VEIKSNIŲ VEIKLA

Lietuvių Klubas. Dr. J. Mockaus vado
vaujamas, atšventė trečiąsias gyvenimo 
metines.

Lietuvių Ša’pcs Komitetas, kurio pirm, 
yrą M. Rau'inaitienė. ir DBLS skvrius. J. 
Levinsko vadovaujamas. ruošia liet, vai
kams ka’ėd’ne es’utę. ku~i bus dar prieš 
šventes. Ji suburia arti 30 vaikučių.

DBLS skvrius į lapkričio galą minės 
Lietuvos kariuomenės sukaktį.

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Derby, lapkričio 12 d., 15 vai., kun. Al- 

donis Putcė laikys evangelikams pamal
das St. Mary's Chapel (St. Mary's ir Sow- 
ter Rd. sankryžoje).

LEICESTERIS

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
ŠAUKSMAS

Palaimingi visais atžvilgiais buvo Vasa
rio 16-sios Gimnazijos praėjusieji mokslo 
metei. Apie ją buvo daug rašoma ir deda
ma iš jos gyvenimo nuotraukų spaudoje, 
ypač po p. Bačiūno atsilankymo joje. 
Spaudoje, susirinkimuose buvo keliami ir 
svarstomi šio taip svarbaus jaunajai kar
tai lietuvybės ir mokslo ugdymo židinio 
dabartinė būklė ir ateitis. Buvo reiškiama 
Įvairių nuomonių dėl jos galimos refor
mos.

Gyvenimas gi ėjo savo keliu. Būrelių va 
dovai su nemažesniu uolumu, kaip ir anks 
čiau, stengėsi surinkti dolerines mėnesi
nes aukas iš savo būrelių narių, atskiri as 
menys bei vienetai (bankai, klubai, drau
gijos) teikė gausių aukų.

Iš 136 veikiančiųjų būrelių: 79 veikė la
bai gerai, 17 gerai, 16 vidutiniškai, liku
sieji — blogai, t.y. nepaisydami nei regu
liarumo, nei aukų kiekybės.

Iš būrelių, atskirų asmenų ir organizuo
tų vienetų per metų laikotarpį (1960.IX.1 
-1961.IX.1) yra gauta aukų 133.408,33 
DM. Didžiai reikšminga buvo ir BALF'o 
maisto produktų parama.

Šalia šios tauriųjų lietuvių duoklės pri
sidėjo dar ir vietos Land o pirmą kartą su 
teiktoji Gimnazijos išlaikymui 30.000 DM 
parama ir padidinta iki 40.000. - DM pa
šalpa bendrabučio remontams. Taip pat ir 
Pabėgėlių Ministerija pakėlė teiktąją 
prieš kurį laiką pašalpą iki 2.000. - DM 
mėnesiui. Apskritai reikia pabrėžti, kad 
vokiečių įstaigos paskutiniu metu pradėjo 
labiau domėtis bei įvertinti mūsų Gimna
zijos reikšmę, kaip lietuvybės židinio ug
dytojos.

Turint tai visa galvoje, kss aukščiau

yra suminėta, galima suprasti, kas teikė 
Gimnazijai galimybės praėjusiais mokslo 
metais išsiversti be ypatingų sunkumų ir 
kodėl tas laikotarpis galima vadinti pa
laimingu.

Neturint tuo tarpu pastovių pajamų šal
tinių iš valdžios įstaigų, vienintelis Vasa
rio 16-sios Gimnazijos išsilaikymo šaltinis 
palieka ir toliau laisvojo pasaulio lietu
vių aukos.

Pradėjus po vasaros atostogų tolimesnį 
mokslo metų laikotarpį, Vasario 16-sios 
Gimnazijos šauksmas kreipiamas vėl į sa
vo užjūrio brolius ir seseris lietuvius: į 
būrelių vadovus ir narius, į atskirus asine 
nis ir vienetus, k.a. bankus, klubus, orga
nizacijas. Jei išvardintieji asmenys ir vie
netai parodys tokio pat aukingumo, kaip 
per praėjusįjį mokslo metų laikotarpį, tai 
ir ateityje Gimnazija išsivers be ypatin
gų sunkumų.

Būtų skaudu, jei tuo metu, kada vokie
čiai pradeda mūsų Gimnaziją labiau 
šelpti (pažadėjo net 300.000. - DM suteikti 
naujiems klasių rūmams statyti), patys 
lietuviai liautųsi šią vienintelę savo pilną 
Gimnaziją remti ir gailėdami vieno kito 
dolerio ar dėl kokio nors nepasitenkinimo 
leistų jai nustoti gyvuoti.

Gimnazijos Vadovybė pilnai tiki, kad 
šis pagalbos šauksmas ras atgarsį taurių
jų lietuvių širdyse.

105-ių Vasario 16-sios Gimnazijos moks 
leivių akys ir širdys nukreiptos į Jus, lals 
vojo pasaulio lietuviai!

Neleiskite jaunajai kartai ištirpti sveti
mųjų jūroje-

VASARIO 16 GIMNAZIJOS VADOVYBt

PASAULYJ
— Britų Darbo partijos lyderiu perrink 

tas Gaitskell, o jo pavaduotoju George 
Brown, kuris savo metu buvo labai įerzi
nęs Chruščiovą.

— Anglijos Bankas sumažino procentą 
iki 6, bet nemanoma, kad tai galėtų kuo 
nors atsiliepti turintiems paskolas na
mams pirkti ar norintiems jss gauti.

— Graikijos naują vyriausybę sudaryti 
vėl pavesta Karamanliui (jis yra ministe- 
ris pirmininkas nuo 1955 m.).

— Izraelyje sudaryta koalicinė vyriau
sybė, kuriai vadovauja Ben-Gurionas.

— Kol policija buvo užimta su komu
nistiniu admirolu, Berlyne ties perėjimo 
punktu perbėgo į Vakarus filmuoti atėjęs 
fotografas.

— Izraelio min. pirm. Ben-Gurionas siu 
lo Nasserui techninę pagalbą, jei šis skir- 
siąs savo energiją taikiai tvarkytis Nilo 
slėnyje.

— Laisvųjų profesinių sąjungų tarptau 
tinė konfederacija nutarė apskųsti J. 
Tautoms Ghaną, kad ji pažeidinėja prof, 
sąjungų teises ir laisves.

LONDONO LIETUVIAI KRISTUI 
KARALIUI

Prašvitęs gražus spslio 29 d. sekmadie
nis Kristaus Kara’iaus iški'mei buvo pa
lankus. Lcndoniškiai lietuviai šventę pra
dėjo 11 vai. iškilmingomis pamaldomis 
Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje. Tau
tiečių pribuvo gausiai. Šv. Mišias giedojo 
svečią s iš Ame rikos kun. Dr. Fe’iksas Gu- 
reckas. Jis pamoksle išryškino Kristaus 
Karaliaus vietą grėsmingoje nūdienio pa
saulio padėtyje. Pilnutė ės sudėties cho
ras, Vinco Mamaičio vedamas, skambėjo 
įspūdingai. Apeigas baigė ga’ingu ..Ap
saugok. Aukščirusias, tą mylimą šalį“.

4 vai. į akademinę minėjimo dalį dail. 
Vinco Jokūbaičio išpuoštoje parapijos sa
lėje subuvo nesitikėtai daug tautiečių. Vi
so apie 200. Jų tarpe — Lietuvos Pasiun
tinybės Patarėjas Vincas B? liekas, Nau
josios Zelandijos lietuvių veikėjas agr. 
Butkus ir kt.

Akademiją atidarydamas, kun. S. Matu
lis, MIC, pristatė svečią paskaitininką 
kun. Dr. F. Gurecką, aukštaitį nuo Šven
tosios krantų, bet buvusį „Žemaičių Prie- 
telisus“ redaktorių, Čiurlionio ansamblio 
žymų rėmėją, Lietuvos Dukterų labdary

bei organizatorių ir ateinančiais metais 
De Paul universiteto Čikagoje profesorių. 
Pasidžiaugė, kad Londono Lietuva kara
lių Karaliui šlovę šiemet pareiškia ne tik
bažnytinėmis apeigomis, akademija, bet

Vienam šokiui — hopakui — muziką, 
ukrainiečiu vadovų prašomas, paruošė lie
tuvis muzikas Alfr. Petrauskas. Koncerto 
rengėjai, pagerbdami muzikos autorių, bu 
vo pasikvietę jį į koncertą, kaip garbės 
svečią.

PAIEŠKOJIMAI
TAMAŠAUSKAITĖ Zosė, gimusi 1921- 

1922 m„ pati ar žinantieji apie ją prašom 
rašyti „Europos Lietuvio“ Administra
cijai.

ŪGTERĖJIMAS

Leicesterio DBLS Skvrius, rugsėjo 10 
d. išsirinkęs naują valdžią, stengiasi pri- 
trsukti daugiau narių. Pastangos pasirodė 
sėkmingos. Skyriui vadovauja pirm. Ka
zys Pučinskas, sekr. Juozas Šalkauskas 
ir ižd. Steponas Liutikas. Revizuoja Alf. 
Paukštys ir Vytautas Kvietkauskas.

Vieliniai tautiečiai mėgsta aplankyti No 
ttinghamo lietuvius. Lapkričio 18 d. juos 
ten traukia Lietuvos kariuomenės šventė 
ir ypač Londono lietuvių choras.
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Puiki dovana bet kuria proga!

Naujai pagaminta
PIRMOJI

LIETUVIO KOMPOZITORIAUS 
ILGO GROJIMO 

PRAMOGINES MUZIKOS 
PLOKŠTELĖ

Lietuviškai įdainuota 
10 šokiu muzikos 

Hi-Fi ir STEREO plokštelė, 
gaunama visose lietuviškos 

spaudos ir dovanų 
parduotuvėse.

NOTTINGHAMAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lapkričio 18 d., 6.30 vai., Meadows Com 
munity Centre (netoli Midland geležinke
lio stoties), rengiamas

Kariuomenės šventės minėjimas.
Meninę programą išpildys Londono vy

rų choras. Sekančią dieną (sekmadienį) 
parapijos bažnyčioje bus atlaikytos gedu
lingos pamaldos už žuvusius karius.

Mieli tautiečiai prašomi atsilankyti į 
minėjimą ir pamaldas.

LTS Valdyba

©©oooosooooooo®
TAUTIEČIAI!

Ne mažiau kaip 10 proc. nuolai
da visoms prekėms Jūsų šventinių 
ir žieminių siuntinių pasirinkimui. 
Geriausios angliškos medžiagos 
kostiumams, paltams, suknelėms. 
Gražiausios nailoninės ir šilkinės 
medžiagos, šveicariškos kašmiri- 
nės skarelės „Pure wool“, o ne 
„Virgin wool", kurių kaina tik 26 
šil. su muitu. Singer siuvimo maši
nos. Hohner akordeonai. Elektri
niai urosai ir kitokie leidžiami sius 
ti reikmenys. Stalių įrankiai. Oda, 
geros rūšies avalynė pagal už ją 
mokamą kainą. Pasiūti drabužiai. 
Moheir. šiltos ir gražios stole-ska- 
ros. šalikai. Patalynė. Geriausia 
vokiška 63“ natalams medžiaga — 
jardas su muitu tik 16.3 šil.

Gal daugeliui norisi paklausti, 
ar tai iš tikrųjų pigiau, tai nrašom 
nalyffinti mūsų prekes ir kainas su 
bet kieno kainomis ir tik tuomet 
isPikinsite. TAURAS, būdamas tik 
rai lietuviškas ir savarankiškas, ne 
turėdamas ant saves jokiu antuo- 
niu ir nesidalydamas su niekuo sa 
vo uždarbiu, o tik su siuntėju, gali 
duoti tokia, nemaža nuolaida nuo

ESTŲ EKSPROTO - IMPORTO 
KOMPANIJA

ESTOTRUST LTD.
Kontinento dažų ir chemikalų 

firmos atstovai,
4/6, DUKES PLACE, 

LONDON, E.C.3
Telefonas: AVEnue 5978

Savo klientams pageidaujant, ati
darėme Dovanų Siuntimo Skyrių, 
siūlydami:
Britų eksportines tekstilės medžią 
gas 1961 m. audimo; Kontinentinį 
maistą maišeliuose ir dėžutėse. 
Viskas aukštos kokybės. Kainos 
konkurencinės. Jokių blogą vardų 
įsigijusių .Standartinių siuntinių'.
Darbo valandos šiuo metu: 
pirmadienis-penktadienis: 19-21 v 
šeštadienis: 14-17 v.
Požeminio traukinio stotys: 
Aidgate, Aidgate East ar

Liverpool St 
Autobusai:
Nr.Nr. 9 15. 22. 23 ar 25.
Geležinkelio stotys:
Fenchurch St. ar Liverpool St.
Mūsų atstovai:

Mr. R. Nolk,
97, Bradford St., Bolton, Lancs.

Mrs. E. Tavel,
483, Caerleon Rd., Newnort, Mon. 

Tel.: Newport 58791

EUROPOS LIETUVIS — 
LITHUANIAN WEEKLY.

ir tain nieių kainoraščio kainų.

NEPAMIRŠKITE, KAD MŪSŲ FIRMA SAVO KLIENTUS APTARNAUJA SKUBIAI IR 
VISAPUSIŠKAI TIKSLIAI.

VISAIS SIUNTINIŲ PASIUNTIMO REIKALAIS KREIPKITĖS LIETUVIŲ KALBA 
VISIEMS GERAI ŽINOMU ADRESU:

BROWNEJONES LTD

Norintiems visada nasiunčiama 
gausiai navvzd^iu nasirinkti.

Jūsų pačiu siuntiniai pasiunčia
mi už 1 sv. ulius muitas.

Tik parašykite:

TAURAS

.— n. - ’S,

1, NORFOLK PLACE, LONDON, W.2. 
ENGLAND 

Tel.: PADdington 2797

(A. Briedis)
MAIL ORDER&PARCEL SERVICE 

88. GOLDSMITH AVE., 
LONDON. W.3.

Tel. ACO 9471

Printed and Published in Great 
Britain by the Lithuanian House 
Ltd.. 1, Ladbroke Gardens, London, 
W.ll. Tel. PARk 2470.

Redakcijos ir Administracijos 
adresas: 1, Ladbroke Gardens.

London, W.ll. Tel. PARk 2470.
Redakcija rankraščius taiso ir 

trumpina savo nuožiūra.
Prenumeratos kaina: metams 

40 šil.. 6 mėn. 22 šil., atskiras nr. 1 
šil.; dolerio kraštuose — 6 doleriai 
metams.

Leidžia Lietuvių Namų Akc. 
Bendrovė. Leidimo Tarybą sudaro 
D.B.L.S. Valdyba ir Europos Liet 
Bendruomenių pirmininkai. i
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