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PAREIGA REMTI
Dr. Trimakas: tarp VLIKo ir PLB tegali 
būti tamprus bendradarbiavimas

(Elta) Savo pasikalbėjime Kanadoje lei 
džiamuose „Tėviškės Žiburiuose“ (40 nr.) 
VLIKo pirm. Dr. A. Trimakas, paklaustas 
dėl siūlymų reformuoti laisvinimo organi 
zaciją, atsakė, kad Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas turėtų būti tobu
linamas, o jo bazė plėstina, tačiau jis ne
gali ir niekados nesutiks keisti savo pa
grindinio' tikslo — laisvės Lietuvai, savo 
prigimties, pavadinimo ir demokratinių 
dėsnių, kuriuos jis norėtų matyti įgyven
dintus išlaisvintoje Lietuvoje. Pagal Dr. 
Trimaką. VLIKas. kaip tautinė atstovybė 
Lietuvos nedalios metu, yra atdaras vi
siems politiniams susigrupavimams, ku
rie siekia tautos laisvės. O kitokio pobū
džio (nepolitinės — E.) organizacijos pra
šomos moraliai ir medžiagiškai remti 
VLIKo darbus ir veiksmingai padėti jam 
juos tinkamai atlikti. Visos jėgos kviečia
mos į laisvinimo darbą jungtis be jokio 
pažiūrų skirtumo. Esą. nemaža veiklių ir 
jaunų jėgų, kurios nėra vilkinių grupių 
sudėtyje, yra padėjusios VLIKui tautos 
laisvės kovoje ir tebetalkina ligi šiol. To
liau VLIKo pirmininkas nurodė, kad Lie
tuvos laisvinimas yra visų lietuvių parei
ga ir reikalas. Laisvinimo kova ypač rei
kalinga stiprios ir sutariančios vadovybės 
ir tikslaus turimųjų jėgų panaudojimo. 
Dabartinės tvarkos, kol ji tebėra veiks
minga, keitimas galėtų turėti grynai nei
giamų padarinių.

VLIKo pirmininkas pasikalbėjime pasi
sakė ir prieš keliamas nuomones Lietu
vos laisvinimo darbų vadovavimą pavesti

JUGOSLAVIJA IR BENDROJI RINKA
Sov. Sąjungos prez. Brežniovui atvykus 

į Jugoslaviją, pasaulio spaudoje pasirodė 
spėliojimai, kam tas vizitas buvo reika
lingas: Sov. Sąjungai ar Jugoslavijai? Tų 
dviejų komunistinių valstybių ginčas, pra 
sidėjęs dar Stalinui esant gyvam, sudarė 
pradžią vėlesniems nesusipratimams tarp 
vadinamųjų satelitinių kraštų ir Sov. Są
jungos. Tiems nesusipratimams buvo poli
tinių ir ekonominių priežasčių, kurios jau 
yra žinomos šio laikraščio skaitytojams. 
Tačiau Vakarų Europai pradėjus jungtis 
į bendruomenę, Jugoslavijai teko užmiršti 
senuosius ginčus, nes jos krašto ūkis atsi
dūrė labai keblioje padėtyje.

Dar 1962 m. gegužės mėn. Tito ir jo ar
timiausieji bendradarbiai atvirai pripa
žino, kad jugoslavų krašto ūkis, ir komu
nistų partija garmėja į bedugnę. Gamy
bos plano lygis ųebuvo pasiektas; dauge
lis krašto ūkio šakų skolose, kitos turi 
sumažinti gamybą ir atsargas, finansavi
mas blogėja.

Politinėje srityje — rinkimai nėra pra
vesti Federaliniam Parlamentui ir provin
cinėms administracijoms, nors jų kaden
cija pasibaigė. Konstitucinė komisija po 
dvejų metų darbo jokių pataisų nepatei
kė. Sekantieji rinkimai bus pravedami pa
gal naujus įstatymus ir naują konstituci
ją. .Tai rodo, kad dėl konstitucinės refor
mos ^štrus trynimasis vyksta Jugoslavi
jos Komunistų Lygoj.

Negalėdama paslėpti visų nepasisekimų 
nuo viešumos, Jugoslavijos komunistų 
partija aiškina, kad tie visi trūkumai įvy
ko nieko nežinant partijos vadams. Tito 
nenorėjo pripažinti, kad Jugoslavijos kraš 
to ūkis susmuko todėl, jog industrializavi 
mas buvo perdaug išplėstas. Dėl to žmo
nių priespauda ir ekonominė krizė.

Kokios klaidos buvo padarytos?
Pramonės įmonių statyba buvo vykdo

ma be jokio plano; šimtai milijonų dinarų 
išleista be reikalo. Pramonės įmonių sta
tybos, kurios jau turėjo gaminti, dar nėra 
baigtos. Jugoslavijos gaminiai nepajėgia 
varžytis dėl blogos kokybės ir aukštos kai 
nos. Čia nukenčia metalo pramonė, kuri 
buvo išvystyta daug daugiau, negu vidaus 
rinka gali sunaudoti. To pasėkos: Jugosla 
vijos mašinos turėjo būti parduotos že
miau gamybos kainos. Milžiniškus nuosto 
liūs valstybė turėjo padengti iš iždo.

Dabar, išvysčius sunkiąją pramonę, ky
la klausimas, ką su ja daryti. Federalinei 
Tautinei Asamblėjai gegužės 26 d. Kardei 
jis pasakė:

— Moderni pramonė, paremta moder
niaisiais gamybos metodais, Jugoslavijoj 
negali išlaikyti, kraštui nedalyvaujant 
tarptautinėj prekių rinkoj. Bet kuri Jugo 
slavijos įmonė, kuri pasieks darbo našu
mo standartą, yra per didelė Jugoslavijai, 
jeigu gaminiai bus skirti vien tik jugosla
vų reikalams; tik tuo atveju, jei mes siek

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vadovy
bei. Kadangi, pagal Dr. Trimaką, PLB 
žmonės priklauso įvairioms politinėms or
ganizacijoms ar jas remia, tai PLB įsiter
pimas į laisvinimo darbą įneštų lygiagre
tumo laisvinimo veikloje. Esą, būtų tiks
liau, jei PLB siektų bendradarbiavimo ir 
darbo pasiskirstymo. Pagal pirmininką, 
visi esame tautos laisvės kariai, bet visi 
turime kovoti savo bare. Laisvinimo srity 
je tegali būti tamprus bendradarbiavimas 
ir ypač tarp VLIKo ir PLB. Su šios pasta
rosios padaliniais įvairiuose kraštuose 
VLIKas bendradarbiauja ir norėtų tą 
bendradarbiavimą dar labiau plėsti. Dr. 
Trimakas pasisakė prieš laisvinimo veiks 
nių centralizaciją: tegali būti kalba apie 
visų politinių grupių subūrimą į VLIKą. 
O šis, kaip toliau pastebėta, nuolat kvie
čia ir ragina visuomenę, paskirus tautie
čius visame pasaulyje padėti jam vykdyti 
laisvinimo žygius: veikti žodžiu, raštu ir 
asmeniškais santykiais gyvenamųjų kraš 
tų vyriausybes, spaudą, parlamentus ir 
rpokslo žmones Lietuvos laisvės reikalui.

Jei. anot VLIKo pirmininko, nesą daug 
vilčių Lietuvos bylai pajudėti tarptauti
niu mastu, tai vis tiek neturime nuleisti 
rankų. Priešingai, dar sparčiau turime 
veikti ir daugiau įtempti visas jėgas lais
vės kovai laimėti. Be to, politikoje juk ga 
limi staigūs posūkiai. O vieningai veikda
mi, pasieksime to, kad Lietuvos byla bus 
iškelta pasauliniame forume ir teigiamai 
išspręsta. Pagaliau VLIKo pirmininkas 
dar pabrėžė, kad tenka budėti ir tinkamai 
reaguoti prieš bet kokius priešo bandy
mus mus silpninti ir vilioti užmegzti ry
šius su Maskvos kontroliuojamais paverg 
tojo krašto okupaciniais organais. Turime 
viešumai atskleisti Kremliaus siekius dez 
organizuoti mūsų laisvės kovą.

sime pasaulinės prekybos ir tarptautinės 
prekių rinkos, galėsime išlaikyti' moder
nias įmones. Todėl mūsų ekonominė poli
tika turi būti daugiau koncentruojama 
eksportu pakelti prekių apyvartą ir eko
nominiu bendradarbiavimu su užsienio 
kraštais.

Kardeljis, suprantama, norėjo parodyti 
parlamentui, kaip jauna Jugoslavijos pra 
monė, atsižvelgiant į didelius gamybos 
kaštus, pasaulinėj rinkoj galėtų varžytis 
su seniai pastatytomis pramonės įmonė
mis, kurios seniai jau išsimokėjo statybos 
išlaidas.

Tarp dviejų blokų
Geografinė padėtis, žemės rūšis ir jos 

žaliavos, lygiai kaip transportas, Jugosla
vijos ekonomiją verčia bendradarbiauti 
su Vidurio Europos kraštais. Tačiau 70 
proc. Jugoslavijos užsienio prekybos vyks 
ta su Vakarų kraštais: paskolos ir pagal
ba krašto supramoninimui daugiausia gau 
narnos iš Vakarų. Nežiūrint to, ideologiš
kai ir politiškai komunistinės Jugoslavi
jos valdžia krypsta į sovietinį bloką. Toks 
nenusistovėjimas kraštą gali nuvesti į pa
vojingą padėtį.

Du didieji pasaulio blokai pradeda kur
ti plačias ekonom'nes bendruomenes. Ju
goslavijos komunistai, pripratę naudotis 
Vakarų ekonominėm paslaugom, bet poli
tiškai eidami išvien su Rytais, dabar nie
kur nebepritampa. Tokios dviveidės poli
tikos pasekmės palaipsniui Jugoslavijos 
gaminiams uždaro duris Rytų ir Vakarų 
rinkose. Kaip pagerinti Jugoslavijos eko
nominę padėtį pasaulinėj prekyboj? Tito 
pats save "klausė Splite pasakytoj kalboj:

— Neseniai aš kalbėjausi Egipte dėl 
Europos Bendrosios Rinkos. Mes atsidūrė
me blogoj padėty, lygiai kaip ir kiti kraš
tai, nepriklausą jokiam blokui. Šitie blo
kai susiformuoja ir traukiasi iš kitų kraš
tų. Mes turime surasti būdą savo intere
sams apginti. Mes jau jaučiame pasekmes 
to. kas Europoj vyksta, ir turime galvoti, 
kur parduoti savo prekes. Mes turime ieš
koti būdų prekiauti su Azijos, Lotynų 
Amerikos, Afrikos ir pagaliau Europos 
kraštais, vesti pasitarimus, apeiti uždaras 
rinkas. Šalia rūpesčių dėl krašto padėties, 
mes priversti dabar dalytis šitų kraštų rū
pesčiais. Mes esame tokioj pat padėty 
kaip ir jie ir privalome surasti kelią iš 
šios painios padėties, kad išvengtume dar 
keblesnės.

Faktiškai didžioji Jugoslavijos pramo
nės dalis yra priversta ieškoti rinkų nau
juose Afrikos kraštuose, Azijoj ir P. Ame 
rikoj. Šie kraštai tegali mokėti kava, ar
bata ir bananais, o prašo pramonės gami
nių ir paskolų. Jugoslavija išeina į didžią
ją pasaulio rinką, bet privalo teikti kredi 
tij savo prekėms parduoti. Daugiau kaip

MIN. S. GIRDVAINIS DALYVAVO 
ATIDARANT VISUOTINĮ BAŽNYČIOS 

SUSIRINKIMĄ
Lietuvos Ministeris prie Šv. Sosto S. 

Girdvainis dalyvavo iškilmingoje Visuoti 
nio Bažnyčios Susirinkimo atidarymo ce
remonijoje. Jis atstovavo Lietuvai taip 
pat audencijoje, kurią Jo Šventenybė Po
piežius Jonas XXIII suteikė atvykusioms 
į tą ceremoniją svetimų valstybių specia
liosioms misijoms, ir kartu su jų nariais 
buvo priimtas Jo Eminencijos Kardinolo 
Valstybės Sekretoriaus A.G. Cicognani.

10 kaltinamųjų byla
(E) Spalio 10 d. Lietuvos Aukščiausia

sis teismas Vilniuje pradėjo svarstyti by
lą buvusių antrojo (dvyliktojo) vad. poli
cinio baudžiamojo bataliono (veikusio hit 
lerinės okupacijos metais) dalyvių: A. 
Impulevičiaus, Z. Kemzūros, J. Stankai
čio, J. Knyrimo, J.-Davalgos, P. Plančiū- 
no, B. Gaižausko. P. Tinterio, L, Kolkos 
ir J. Ūselio. Kai kurie jų buvo liudinin
kais Kaune vykusioje byloje. Būdinga, 
kad Kauno byloje buvo eilė liudininkų, 
buv. bataliono dalyvių. Vienas buvęs jau 
ir teismo baustas. Kaip ir Kauno byla, ir 
Vilniuje prasidėjusi yra parodomoji — 
atdara, teismo salėje pilna žiūrovų, spau
doje ir per radiją skelbiami pasipiktini
mo, pasmerkimo balsai. Tiek apie kauniš
kę. tiek apie vilniškę bylą pranešė ir už
sienio kraštų agentūros, paskiri laikraš
čiai ir radijai.
Teismo nuosprendis — sušaudyti

(E) Pasibaigė rugsėjo 26 d. — spalio 4 
d. Kaune vykusi vad. policinio baudžia
mojo bataliono dalyvių byla. Spalio 4 d. 
buvo paskelbtas nuosprendis — juo buvo 
nuteisti sušaudyti, kartu ' konfiskuojant 
'turtą, kaltinamieji: P. Matiukas, J. Palu
binskas, B. Čirvinskas, A. Raižys, L. Me
čius, J. Kopūstas, K. Skabickas, St. Ben- 
zius. Nuosprendis buvo galutinis, kasaci
ne tvarka neskundžiamas ir jau įvyk
dytas.

du šimtai milijonų dolerių tokių kreditų 
jau buvo suteikta.

Tito rado išeitį ir iš šios keblios padė
ties. Savo kalboje Splite jis pasako:

— Nors mūsų pramonė nebėra silpna, 
tačiau visokių gaminių yra importuojama. 
Mūsų pačių gaminių pasirinkimas yra 
įvairus, ir beveik visi reikmenys gali būti 
pagaminti savame krašte. Vis dėlto mūsų 
prekybos atstovai nori, užsienio gaminių, 
ne dėl to, kad nebūtų apsukrūs, bet norė
dami praturtėt'. Jie dažnai perka gami
nius, kurių mums visai nereikia, bet kad 
jie yra pigesni, kaip sako užsieny. Už tai 
mes turėjome mokėti užsienio valiuta, ku
rios mums taip trūksta. Šiandien mūsų 
skolos užsieniuose sudaro 800.000.000 do
lerių, ir deficitas vis dar kyla". Tokioj pa
dėty mes turime kelti eksportą ir suma
žinti importą.

1961 m. buvo paruoštas planas Jugosla
vijos krašto ūkiui gelbėti. 275.000.000 dol. 
paskola buvo duota tam tikslui. Keitimo 
kursas buvo nustatytas nuo 600 į 750 di
narų už dolerį. Deficitas mokėjimo balan
se neturėjo prašokti 50.000.000 dinarų ir 
turėjo būti išlygintas palaipsniui. Ekono
miniai sandėriai turėjo būti finansiškai 
stabilūs ir duoti pelno. Iki 1962 m. prak
tiškai nieko nebuvo padaryta. Deficitas 
1962 m. mokėjimo balanse susidarė, pagal 
oficialius duomenis, 110.000.000 dinarų. 
Iš tikro turėjo būti daug daugiau. Bend
ras kainų pakėlimas sumažino dinaro ver
tę Jugoslavijos rinkoj. 750 dinarų už dole
rį pasidarė neberealistiška, dabar yra 
1000 dinarų.

Ir tokioj padėty būdami Jugoslavijos 
ekonominiai vadai duoda kreditus Afri
kos, Azijos ir P. Amerikos kraštams, kad 
tik parduotų savo pramonės gaminių at
sargas.

P. J-čius

NENUSKRIS Į MĖNULĮ
Amerikiečių į erdvę paleistasis Ranger 

laivas turėjo pasiekti mėnulį. Tačiau jame 
esančios baterijos nustojo veikusios, dėl 
to jo nebegalima valdyti. O skrisdamas 
taip, kaip dabar, jis praskris pro mėnulį 
nutolęs apie 300 mylių.

Tas laivas kainavo apie 8 mil. dolerių.

PALAIKO RYTŲ VOKIETIJĄ
Lenkijos min. pirm. Cyrankiewicius ir 

partijos vadas Gomulka, lankydamiesi Ry 
tų Vokietijoje, pareiškė visišką pritarimą 
Ulbrichto politikai.

Iki šiol tarp Lenkijos ir Rytų Vokietijos 
režimų nėra buvę didesnio nuoširdumo. 
Kol Gomulka sėdėjo kalėjime, Ulbrichtas 
buvo geriausias Stalino mokinys ir patiki 
masis. Be to. Lenkija dar nėra užmiršusi, 
ką vokiečiai padarė jai karo metu.

— Britų nacionalsocialistų partijos va
dai nuteisti kalėti — Colin Jordan 9 mene 
siams, John Tyndall 6 mėn., Kerr-Ritchie 
ir Pirie po 3mėn.

— Pietų Afrika nubaudė sociologę He
len Joseph 5 metams namų arešto: nakti
mis niekur neišeiti, niekur neišvažiuoti iš 
Johannesburgo, nepriimti nieko į namus, 
nedalyvauti jokiuose susirinkimuose ir 
kasdien registruotis policijoje,

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Linkstama nusileisti
Turėdamas galvoje sovietų grasinimus 

pasirašyti su Rytų Vokietija atskirą tai
kos sutartį ir tuo pasunkinti susisiekimą 
su Berlynu, amerikiečių „The New York 
Times“ rašo:

„Patsai taikos sutarties pasirašymas nė 
ra joks pagrindas pradėti kariauti. Tačiau 
Vakarai yra aiškiai davę suprasti, kad ru 
sų ar rytinių vokiečių bandymams kaip 
nors susiaurinti vakariečių teises bus pa
sipriešinta visomis galimomis priemonė
mis, o prireikus net ir atominiais ginklais. 
Mūsų NATO sąjugininkai yra įsipareigoję 
ginti Berlyną. Bet vis dar turima vilties, 
kad Chruščiovas tarsis, kai įsitikins, kad 
reikia arba tartis, arba kariauti. Sunku 
patikėti, kad Chruščiovas savo nesukalba 
mumu tyčia siektų sukelti karą“.

Bet šveicarų „Tribune de Geneve“ jau 
šitaip pasisako:

„Įvairūs smulkūs ženklai rodytų, kad 
Vakarų kraštai, kategoriškai atmesdami 
vienašališkus Chruščiovo diktavimus... ne 
be taip energingai jau atmeta mintį pa
versti Berlyną „ypatingu junginiu“ arba 
net laisvuoju miestu“.

ADENAUERIO RŪPESTIS
Lapkričio 7 d. Vokietijos kancleris Dr. 

Adenaueris važiuoja pasimatyti su prezi
dentu Kennedžiu. Prancūzų „Le Figaro“ 
dėl to rašo:'

„Jei ta kelionė jau seniai buvo numaty
ta, tai kyla klausimas, kodėl gi ji iki pas
kutinio akimirksnio buvo slepiama. O jei 
staiga buvo sumanyta, tai kokie skubūs 
reikalai verčia abu valstybės vyrus pasi
matyti? Didžiausia galimybė yra ta, jog 
Kennedys pramato, kad lapkričio mėn. ga 
Įima susilaukti naujos Berlyno krizės ir 
kad į J. Tautas gali atvažiuoti Chruščio
vas“.

Tą busimąją Adenauerio kelionę aptar
damas italų „III Messaggero“ rašo:

„Adenaueris nerodo baimės dėl Vakarų 
Berlyno. Jis yra įsitikinęs, kad amerikie
čiai neapleis Berlyno ir kad jie bet kuria 
kaina priešinsis jėgos veiksmams. Tačiau 
jis bijosi, kad Amerika, norėdama susitar 
ti su Sov. Sąjunga,' gali versti jį kuriam 
laikui sudrausti tas dvasias, kurių šmėk
liški pavidalai darosi vis pavojingesni 
„stebuklo Vokietijoje“: revanšizmo dva
sia, vokiečių tautos apjungimo dvasia, ne
ramioji romantiškojo ir protu nesuvokia- 

P SejįįnioS^
PRADEDAMA BLOKADA

Prez. Kennedys savo kalboje pakaltino 
sovietus, kad jie Kuboje rengia raketų bar 
zes. O tai reiškia ginklavimąsi ne gintis, 
bet pulti. ,

Dėl to visi bet kurio krašto laivai, kurie 
gabens į Kubą ginklus, bus grąžinami. Ku 
rie neklausys tokio įsakymo, bus skandi
nami. O tai savo ruožtu gali reikšti ir ka 
rinius veiksmus.

Berlyne amerikiečių daliniams taip pat 
įsakyta būti pasirengusiems.

NENULENKS GALVOS
Indijos ministeris pirm. Nehru pareiš

kė, kad jo kraštas yra už taiką, tačiau ne
nulenks galvos prieš užpuoliką.

šitaip jis pasakė priimdamas Rumuni
jos prezidentą Georgių Dejų.

O tas užpuolikas, be abejo, Kinija.

BEN BELLA SUTARIA SU CASTRO
Apsilankęs Kuboje, Alžyro min. pirm. 

Ben Bella kartu su Castro paskelbė bend
rą pareiškimą, kuriame pasisakoma prieš 
amerikiečių karinę bazę Quantaname, 
Kuboje.

Manoma, kad toks pareiškimas pasun
kins Alžyrui šiuo metu gauti J. Amerikos 
Valstybių paskolą.

ATSARGOS PRIEMONĖS
J. Amerikos Valstybės nusiuntė į Key 

West. 90 mylių nuo Kubos, eskadroną lai
vyno kovos lėktuvų. Lėktuvai pajėgūs 
skristi aukštai ir išvystyti greitį iki 1400 
mylių.

Tos priemonės imtis privertė žinios, kad 
į Kubą atgabenta 25-30 pačių moderniau
sių sovietinių kovos lėktuvų.

IŠTEISINO SUŠAUDYTUOSIUS PRIEŠ 
25 METUS

Jugoslavų „Politika“ paskelbė, kad so
vietai grąžino teises 1937 m. sušaudytie
siems savo vadams Bucharinui, Rykovui, 
Piatakovui, Radekui, Tomskiui ir kitiems.

Painformuotos jų šeimos, ir toms, ku
rios dar negavo, pasiūlytos pašalpos.

Politiškai jie neišteisinti.

mojo nacionalizmo dvasia. Adenaueris ne
gerbė tų dvasių ir nieko gera nelinkėjo 
joms, tačiau jis ir neišgainiojo jų. Dėl to 
Adenaueriui esama pagrindo susirūpinti“.

GOMULKA STIPRINA ULBRICHTĄ
Vertindamas Gomulkos vizitą Rytų Vo

kietijoje, britų „The Times“ rašo:
„Vargu Gomulka gali jaustis laimingas 

sovietinėje zonoje. Kaip paties liberaliau
sio, populiariausio ir sėkmingiausio Rytų 
Europos režimo vadas, jis nieko negali lai 
mėti, palaikydamas glaudžius ryšius su 
pačiu nepopuliariausiu, ko mažiausiai li
beralizmo rodančiu ir daugeliu atžvilgių 
pačiu nesėkmingiausiu režimu. Tačiau rei 
kia turėti galvoje, kad Gomulkos šio vizi
to metu turėjo pasireikšti pareiga ten, kur 
per menkai tegalėjo pasireikšti meilė. 
Ulbrichtą tas vizitas turėjo sustiprinti, ir 
jis reikalauja jau paremti jį politiškai ir 
ūkiškai. Jei sovietinės zonos režimas ga
lėtų pasinaudoti Gomulkos patarimais, 
tada padidėtų viltys. Bet sovietinės zonos 
tragedija yra ta, kad jos režimas toks jau 
susmukęs, gyventojai taip priešiškai nusi
teikę ir partija tokia kietakaktė, jog libe- 
ralėjimas be didesnių neramumų tiesiog 
neįmanomas“.

BEN BELLOS VIZITAI
Sekdamas Alžyro ministerio pirminin

ko Ben Bellos žingsnius, prancūzų „L‘Au- 
rore rašo:
„Greit jau bus pilna prirašyta Ben Bellos 

užrašų knygutė, kurioje jis susižymi savo 
busimąsias keliones. Iš visų pusių jis su
silaukia kvietimų, ir visiems labai greit 
pažada, nieko nenorėdamas apvilti ir tikė
damasis tuo sustiprinti savo padėtį vidu
je. Pirmadienį jis buvo su prez. Kenne
džiu, o sekančią dieną jau su ministeriu 
pirmininku Fideliu Castro Havanoje. Vė
liau jis aplankys Macmillaną Londone ir
Chruščiovą Maskvoje. Beskubėdamas pri
imti visus kvietimus, Ben Bella nepagal
voja apie tuo būdu savo daromąsias klai
das. Kaip atrodo. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, kurios smerkia jo kelionę į Ku 
bą, dėl to skubėjimo jis maža tesusilaukė 
draugiškų pasireiškimų. Juo labiau, kad 
toks Fidelis Castro niekada nėra suteikęs 
jokios žymesnės paramos Alžyro laisvės 
kovotojams.

DIENOS -|
BERLYNO IR VOKIETIJOS 
KLAUSIMAS

Iš Maskvos ir Rytų Berlyno ateina ži
nios, kad sovietai pasiryžę sumažinti Ber
lyno įtampą. Taikos sutarties su Rytų Vo
kietija pasirašymas būsiąs nukeltas į se
kančius metus.

Maskvoje ir Vašingtone pagyvėjo vals- 
tybininkų-diplomatų susitikimai. Chruš
čiovas tris valandas prasikalbėjo su J. 
Amerikos Valstybių ambasadorium, o 
prez. Kennedys buvo susitikęs-su Gro- 
myku.

KOVOS HIMALAJUOSE
Himalajų kalnuose, Indijos-Kinijos pa

sienyje, prasidėjo kovos. Ginčijamoji sie
na yra apie 2500 mylių ilgio. Esama daug 
aukų abiejose pusėse.

Kai kuriose vietose kiniečiai įsiveržė 
giliau į Indiją.

Indijos armija yra apie 450.000, Kinijos, 
kaip spėjama, apie 2.000.000.

8 METAI STAŠINSKIUI
Vokiečių teismas ukrainiečių veikėjų 

Levo Rebeto ir Stepano Banderos žudiką 
— sovietų slaptosios policijos agentą Sta- 
šinskį nuteisė 8 metams kalėti.

Teismas rado švelninančių aplinkybių: 
Stašinskis ne savo valia žudė. z

UŽDRAUS LAIVAMS ĮPLAUKTI
Laukiama, kad prez. Kennedys ' greit 

uždraus į J. Amerikos Valstybių uostus 
įplaukti tiems bet kurio krašto laivams, 
kurie gabena į Kubą ginklus. Baudų prie
monės bus pritaikytos ir tiems laivams, 
kurie gabens į Kubą nekarinius dalykus.
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EUROPOS LIETUVIS

MIRĖ PUUS ŽIŪRYS

DAINOSE IR GIESMESE
Lietuviškų dainų repertuare irgi 

nemažai svetimybių, o dainuojame ir 
raudonuojame. Pavyzdžiui paminėsiu 
kelias, plačiai pasklidusias .Jų mes neno
rime ar negalime atsikratyti.

1. Ant marių kraš‘o, Palangos mieste
ly... Ši Birutės daina dainuojama visoj 
Žemaitijoj, tekdavo išgirsti net Šiaurės 
Lietuvoje ir Vilniaus krašte. O melodija 
gi mums gerai žinoma lenkų patriotinės 
giesmės, kurią lenkai sukilimo metais 
net bažnyčiose giedodavo.

2. Gražių dainelių daug girdėjau tyliuo
ju... žodžiai K. Žitkaus. Šita dainelė labai 
populiari, ją visi visur lietuviai dainuoja. 
Ir kokia nelaimė, kad melodija svetima. 
Aišku, toks gražus eilėraštis negalėjo likti 
knygų lentynoj. Vienas iš daugelio juo su- 
sužavėjęs, bet nemokėdamas ar nieko ne
suprasdamas apie mūsų tautos muzikos 
reikšmę, pritaikė jam žinomą svetimos 
tautos melodiją. Ilgai nereikėjo laukti, 
kad daina užkrėstų visus mylinčius ro
mantines dainas.

3. Vilija mūsų, upelė močiutė. Melodiją 
tariamai pritaikiusi Didžiulienė-Nitaitė 
(gim. 1856.IV.21). žinoma, jos patarnavi
mas mūsų tautai visam laikui liks meškos 
patarnavimu, kaip ir visų kitų „talentų“, 
kurie į lietuvių dainų lobyną įnešė sveti
mybių.

4. Ko liūdi, berželi, ko liūdi, ko verki 
nuleidęs šakas?., šis eilėraštis tikras pa-

yra 
ne
tik

Tautybei ir gimtajai kalbai išlaikyti 
vartojame daug priemonių. Veiksminga 
priemonė yra ir dainos. Ne kartą paverg
toms tautoms jau gilioje senovėje, o ir lie 
tuviams carų priespaudos laikais būdavo 
draudžiama viešai dainuoti, net šventas 
giesmes giedoti bažnyčioje savo gimtąja 
kalba, kad nežadintų tautinių jausmų (ge 

- nerolo Orževskio įsakymas gubernato
riams 1894 m. spalio 14 d. Nr. 1610). To
dėl išeivijoje reikėtų ypač dėmesį atkreip 
ti į mūsų liaudies dainas, kad jos senie-

■ siems ir jauniesiems prakalbėtų į jų dar 
svetimo grybelio nepakąstas širdis. Bet 
tautos dvasia reikalauja, kad dainos ir 
giesmės būtų grynai lietuviškos, nes, K. 
Senkaus žodžiais tariant, kaip tekstas, 
taip ir melodija mūsų senovės dainoms 
yra esminis dalykas.

Galima džiaugtis ir didžiuotis, kad turi 
me daug lietuviškų dainų ir giesmių, gal 
net daugiau už kitas tautas, jei palyginsi
me su gyventojų skaičiais. Dainos be galo 
melodingos ir turiningos. Jos pavergė dau 
gelio svetimųjų širdis, ne kartą lietuviams 
Iškovojo pirmaujančią vietą. Deja, dainų 
ir giesmių lobyne prisirinko nemaža sve
timybių. Prof. Žilevičius tvirtina, kad lie
tuviai turi apie 90 procentų lenkiškų me
lodijų ir apie 75 procentus lenkų giesmių 
vertimų. Dainų irgi yra nemaža su sveti
mais tekstais ir melodijomis. Žala tautai 
yra labai didelė. Pasisavindami kitų tau
tų žodžius arba melodijas, mes iš pagrin- vyzdys. Nestebėtina, kad jis, dainos rūbais

■ dų suvoliojame savo gražiausią ir bran- apvilktas, plačiai pasklido po visą Lietu- 
' giausią turtą — tautinę muziką, prieš ki- vą. Žodžiai žavi kiekvieną lietuvį, bet me

tas tautas save išstatome pajuokai, kai lodija ne vieną gal pravirkdė, nes ji sve- 
tuo tarpu mūsų tauta iš pagrindų yra la- tima.
bai muzikali, svetimųjų pripažinta muši- Kurie mokėmės rusų kalba, literatūros 
ei naturales. Mūsų genialūs muzikai - kom teorijos, atsimename Lermontovo eilėraš- 
pozitoriai, gerai susipažinę bei išstudijavę tį, verstą iš prancūzų kalbos: Po sinim vol 
liaudies dainas, jas suharmonizuodami, nam okeana, gdie zviozdy blestiat v nie- 
Jnešė daug naujo, bet. gink Dieve, ne sve- besach. korabl odinokij nesiotsia, nesiot- 
timo elemento. Deja, mes iki šios dienos šia na vsiech parusach. šitas Lermontovo 
vis dar neatsikratome svetimybių. Di- verstas eilėraštis buvo paduotas pavyz- 
džiųjų švenčių metu bažnyčiose tebegieda džiu, kaip reikia dalykas išversti iš sveti- 
me tas pačias iš senų laikų pasisavintas mos kalbos, nes jis tikrai labai puikiai iš- 
svetimas giesmes, šiek tiek pataisę žo- verstas. Rusai šiam eilėraščiui parinko 
džius. Grynai lietuviškų giesmių nedidelį melodiją ir visoje Rusijoje dainuodavo, 
teturime skaičių, bet tam kartui užtektų, Ir šis nežinomo „muziko“ pasitarnavimas 
jei tik būtų gerų norų apsivalyti nuo sve- mūsų tautai atnešė didelę gėdą.
timybių. Kaz. Senkus prieš porą metų pa- 5. Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus, nepa
sirūpino surinkti ir pateikti giesmyną lik savo tėviškės namų. Be tavęs vakarai 
„Garbė Dievui“. Daug dar palikta berei- bus nuobodūs, be tavęs nebus vasaros dai- 
kalingų giesmių, bet jame yra nemaža gry nų. Daina plačiai paplitusi Suvalkijoje, 
nai lietuviškais tekstais ir melodijomis. Aukštaitijoje, Žemaitijoje nei Vilniaus 
Laikas joms užimti svetimųjų giesmių krašte neteko girdėti. Pirmą kartą ją iš
vietę. girdau 1944 m. Vokietijoje, gyvendamas

Langenberge (Rh.) su suvalkiečiais. Gra
žus lietuvio poeto eilėraštis gal niekuomet 
nesitikėjo, kad jį lietuvis apvilks sena nu
dėvėta rusiška melodija.

Šitą rusišką melodiją pirmą kartą išgir
dau 1913 m. Čialebinske. Dainavo du ru
sai kareiviai. Daina man labai patiko, me
lodiją iki šios dienos atsimenu, tik tekstą 
pamiršau; prisimenu vos porą eilučių.

Ignas Andrišiūnas š. m. Dirvoje, Nr. 
104, prakalbėjo Jeremijaus balsu: „Šian
dien tėvynėje pasilikusius kankina mark
sizmo dialektika, griaunančioji dvasia 
rausiasi po lietuvių tautos dvasinį lobyną, 
be gailesčio naikina tautos išugdytą su
pratimą apie teisingumą, artimo meilę ir 
pasiaukojimą tėvynei, išprievartauja žmo 
gaus garbę ir sąžinės laisvę, be atodairos 
ruošia mūsų tautą galutiniam išnykimo 
kapinynui, o svetur išklydusius smaugia 
praktinis materializmas ir skubėjimas 
greičiau pamesti lietuviškos dvasios gra
žų rūbą“.

Argi daina nėra mūsų visos tautos šven 
tadieniškas rūbas? Jei mes dar iki šios 
dienos tebedainuojame ir tėbegiedame 
svetimas melodijas, kokiomis priemonė
mis išlaikysime tautybę nuo mirties? Čia 
nekalbu apie Čiurlionio ansamblį, Daina
vos dainininkus ir chorus, bet apie savait
galio mokyklas, kur mūsų jaunoji karta 
maitinama nelietuviškomis dainomis ir 
giesmėmis.

Iškeldamas reikalą apsvarstyti ir išvaly 
ti mūsų dainų bei giesmių lobyną nuo sve 
timo elemento, esu tikras, kad surasime 
ir priemonių, jeigu šiuo reikalu visi gyvai 
susidomėsime. Maironis juk sako:

Tas ne lietuvis, kurs jos būdo.
Jos žemės dainų nemylės;
Neverks, kad patys sūnūs žudo. 
Kas verta meilės ir garbės.

J. J-nis

Didžiuokitės rusės žygdarbiu...

(E) Būdingas vaizdelis, kaip liaupsina
mi sovietiniai atėjūnai Lietuvoje: Panevė 
žio komunistė Klara Rybakova išgirdo pa
galbos šauksmą. Pasirodo, lietuvė Irena 
Žilinskienė iki kaklo įbrido raiste, buvo 
pavojus gyvybei. Klara Rybakova išgelbė 
jo skęstančią. Rugsėjo 19 d. Vilniaus radi 
jas paskelbė: fabriko darbininkai didžiuo 
jasi komunistinės Rybakovos žygdarbiu.

MAIRONIS SEE

LIETUVA
vn.

Suma jau pasibaigė. Vienas už kito 
Bajorai pro žmones laukan išsirito;
Porom's klebonijon betraukė.
Vikaras pamokslą pasakė griaudingą;
Sutrynė nevieną širdelę jausmingą!..
Bet ponai pamokslų nelaukia.

Nors Juozas bažnyčios apleist neskubėjo, 
Tačiau iš pamokslo nedaug ką girdėjo:
Kitur jo beskraidė mintis.
Jis žino: dabar pas kleboną pilnai 
Svečių susirinko, tur būt, ir jinai!.. 
Ten traukte jį traukia širdis.

Seniuką kleboną aplanko visi:
Godoja jį ponai ir vargšai basi;
Visiems atdari jo namai.
Pas jį ir į teismą ateina kasdieną;
Kaip tėvas skaudžiai jis apšaukia nevieną, 
Tačiau atsileidžia ūmai.

Šiandieną nemaža svečių susirinko; 
Pirmiesiems vežėjai jau arklius bekinko. 
Asesorius kunigus skaito:
Atvykti be bilieto jiems nevalia!..
Tačiau valdininką apeisi šalia, 
Jei jis nuo degtinės apkaito.

Iš kelio klaidinti! Seniai į Sokaičius 
Žiūrėdami žvengia arkliai!“
Namo juos beragindams Glinskis sušuko:- 
Skilvys, mat, išalkęs jam grobus susuko, 
Ir kurkė po pilvą pypliai.

Nors davė klebonas stiklelį išmesti, — 
Per tai tik gavai įkyriau pasigesti 
Žalibarščių ir lašinių!
„Gana jau, besoti!“ jį Glinskienė mokė: 
„Nors kartą bent liaukis su pasaka tokia! 
Net gėda kaimiečių-žmonių“.

VIII.

„Perdaug dievobaimingas tamsta esi!“ 
Atsiliepė Ruze: „Štai laukiam visi 
Mes tamstos seniai... net prailgo!“

— Norėjau“, atsakė Rainys, „paklausyti, 
Kaip sakos pamokslas! juk rasit sakyti 
Pačiam prisieis neužilgo“.

Jadvyga į Juozą čia taip pažiūrėjo, 
Kad tas net prisiekti širdy panorėjo 
Daugiau nesijuokt niekados.
Motiejus, kurs apžado tokio nedarė,

, Bemaž kone verkti Ruzytę privarė,
Kad ta nesilaiko mados:

„Dabar, mat, panelės kitoniškai klastos, 
Ir uodegas išpučia kaimiškės prastos...
Ne rožės iš dangiško daržo!“ —

— „Iš Dievo malonės!“ — Glinskytė stebėjos. 
„Tai ar apsileisi?.. kaip sodžių verpėjos, 
Kurios net stuomens nesuvaržo“. —

— „Na, gražios merginos! Gana jaunikaičius

Nors Ruzei Motiejus gana įkyrėjo, 
Tačiau kad į kelią jai ruoštis padėjo, 

s Pritūpčiodamas mandagiai, —
Mergaitei širdelė minkšta atsileido, 
Skruostai net užkaito ant apskrito veido, 
Ir akys nušvito smagiai.

Užmiršo tada, kas jai šiąnakt sapnavos, 
Ir taip su Motiejum meiliai šnekučiavos, 
Kad, rodės, ir tam nusibos.
Jadvygai ir Juozui vieniems pasilikus,

. Akims jų netyčia bailiai susitikus, 
Iš karto pritrūko kalbos.

Pritrūko iš karto kalbos ir drąsos!
Taip merkias iš karto žmogus nuo šviesos.

■ Kad trykšta tiesiog spinduliai;
Bet akys daugiau, nekaip žodžiai, atdengia: 
Giliau jos į širdį nedrąsią nužengia, 
Nekaip iškalbingi piršliai.

Jadvyga ir Juozas nedaug sau pasakė;
Bet širdys gana sutartingai jiems plakė;
Ir veltui drovėjos aikštės:
Abudu suprato kiaurai širdimi,_
Jog sau nebebus niekados svetimi, 
Ar džiaugsis kada, ar kentės.

„Mus tamsta per vasarą dar aplankysi?“ 
Paklausė Jadvyga: „Juk gal atsiminsi. 
Našlaičių ir savo draugų?“

— „O, noro netrūktų“, atsakė Rainys: 
„Bet puikūs čia rūmai, o aš vargdienys;
Man skirta vien kelias vargų!“ —

— „Kodėl gi vargų? Kas kam skirta Dangaus, 
Aš to nežinau; tik žinau — nuo žmogaus
Priklauso dažniausiai likimas;

(E) Rugsėjo 18 d. Cleveland mieste, 
JAV, miręs chemijos inž. Pijus žiūrys bu
vo vienas didžiųjų Amerikos lietuvių pat 
■riotų - visuomenininkų. Jis buvo gimęs 
1893 m. spalio 16 d. kapsų ūkininko šei
moje. Vos septynerių metų amžiaus Žiū
rys išvyko į JAV. Velionis labai aktyviai 
dirbo visoje eilėje organizacijų: Tėvynės 
Mylėtojų Draugystėje, Susivienijime Lie
tuvių Amerikoje, Am. Liet. Tautinėje San 
daroje, Lietuvai Vaduoti S-je ir kitose. 
Lietuvos laisvės bylos reikalais lankėsi 
Vašingtone, San Francisco ir kt. P. Žiūrys, 
dirbdamas lietuvybės reikalams, turėjo ir čios kunigaikščiai pirmą kartą istorijoje 
daug pažinčių įtakingų amerikiečių tarpe. 
Jis aktyviai dėjosi į lietuvių tremtinių iš
plėstą visuomeninę veiklą Clevelande, gy
vai domėjosi kultūros įvykiais. Velionis iš 
kvietė į JAV-bes Čiurlionio ansamblį ir 
padėjo įsikurti daugeliui tremtinių — 
antrojo pasaulinio karo aukų. Paliko žmo 
ną Hypatiją (buv. Yčienę).

OEKMADIFNIO/

KARALIAUS KARŽYGIAI
Kristaus Karaliaus šventė Romoje nea

bejotinai bus minima nepaprastu iškilmin 
gurnu. Ir tai savaime suprantama. Juk 
ten iš viso pasaulio susirinkusieji Bažny-

KNYGA APIE LIETUVĄ

turi galimybės visi kartu nusilenkti savo 
karaliui jo švenės proga. Pirmojo Vatika
no susirinkimo metu toji šventė dar ne
buvo švenčiama.

Lietuviams labai negausiai tegalint da
lyvauti tose iškilmingose apeigose, tinka 
pažvelgti į savo tautos paskutiniųjų de
šimtmečių narsiuosius Kristaus Karaliaus 
karžygius. Išskaičiuoti visus tuos, kurie 
nesvyravo sudėti savo gyvybių auką 
Kristaus Karaliaus tarnyboje, jokiu būdu 
nebūtų įmanoma, šia proga pilnai pakaks 
prisiminti Lietuvos kankinius vyskupus,Lithuania Land of Heroes. Country,

People, History, Language, Lithuania's tuos Bažnyčios kunigaikščius, kurie savo 
Fight Against the Kremlin Rule. Soviet gyvybių auka paliudijo Kristaus Kara- 
Genocidal Practices in Lithuania. Prepa- liaus tikroviškumą.
red and edited by Leonard Valiukas. Lith l.Vyskupas Vincas Borisevičius. Kilimo 
uanian Days Publishers. 4364 Sunset suvalkietis, kunigas nuo 1910 metų, vys- 
Blvd., Hollywood 29, Calif. 88 p. Part II— kūpąs nuo 1940 m. Nors būtų galėjęs leng- 
Illustrations, 96. Price: 4.75 dol.

Knyga plačiai nušviečia lietuvių rezis
tencinę ir partizaninę kovas bolševikų ir 
nacių okupacijų metais Lietuvoje. Knyga 
parašyta specialiai kitataučiams infofmuo 
ti apie Lietuvos laisvės kovą tėvynėje ir 
pasaulyje; gausiai iliustruota, plačiai do
kumentuota; tai dar viena knyga, tinkan
ti padovanoti mūsų laisvės bylos drau
gams ir rėmėjams.

ŠVEDŲ STIPENDIJA LIETUVIAMS 
V. VOKIETIJOJE

(E) Baltų humanistinė draugija Švedijo 
je ir šiais metais, kaip pernai, skiria 500 
DM stipendiją lietuvių tautybės studen- 
tui(-ei), studijuojančiam kuriame nors V. 
Vokietijos universitete ar aukšt. mokyklo 
je. Prašymai priimami iki š.m. spalio 22 
d. Prie prašymo turi būti pridėtas lanko
mos aukštojo mokslo įstaigos pažymėji
mas ir duomenys apie studijų pažangą.

Rašyti: Baltiška Humanistiska Foerbun 
dėt, Skraeddargrand 2 B, Stockholm.

Q tamsta, tikiuosi, visai ne iš tų, 
Kurie nepasiektų net rūmų aukštų, 
Jei tvirtas bus pasiryžimas“.

— „Ne koks aš didvyris, kaip tamsta manai!
Bet pertvaros yra, kurių milžinai
Ir tie nepajėgtų išgriauti;
Jos amžiais išaugo lig mūsų laikų;
Čia jėgą neveiksi, o melsti aukų...
Ne! Meilės vargu elgetauti!“ —

— „Jei noras bus karštas, šalčiausius ledus- 
Sutrupins, bet tamsta perdaug išdidus,
O tai nemaža nuodėmė!
Tačiau ateitis, aš tikiuosi, parodys,
Kad tamstos širdelė geresnė, neg žodis;
Joj mano vilties ištvermė“.

Ir trilapį neužmaršuolės gėlelės
Nuskynus nuo drebančios rankoj puokštelės.
Nuraudus, lyg kuo nusidėjus,
Piršteliais jam įteikė, per užmiršimą
Net neatsisveikinus, sėst į vežimą 
Pasprukus, kur laukė Motiejus.

Kelyje Jadvygai vis dūrė į širdį, 
Kad šiandie nuo Juozo tą patį ji girdi, 
Ką vakar iš tėvo girdėjo;
Ar būtų Motiejaus čia neatsargus 
Liežuvis prikišęs nelemtus nagus? 
Tikėkis ko gero nuo vėjo!

O, kiek gi tai kartų kančia ir juokai 
Greta sau bendrauja ir rišas paikai, 
Ir veltui ieškotum pradžios:
Taip buvo per amžius! Taip buvo ir bus, 
Su tuo ir pasaulis nueis į kapus.
Ant paiko čia nėra valdžios!

Bet ne! Rodos, brolis už ją tik užtartų! 
Net tėvui pačiam jis išdrįso tiek kartų 
Užginčyt, n‘apkęsdams skriaudos;
Nors nėra tarp brolio ir jos atvirumo, 
Nors juokias dažnai iš sesutės jautrumo, 
Bet jos nenuskriaus niekados.

Tos abejos mintys Jadvygą kankino 
Per ištisą kelią, ir veltui mėgino 
1 brolį linksmiau ji prašnekti. 
Šneka nesirišo: nelengva kalbėti!
Per prievartą širdžiai nelengva tikėti! 
Nelengva, kas plyšo, susegti!

Nebuvo taip pat ir Motiejus šnekus. 
Gal kaltas tam murksantis oras sunkus? 
Nes debesys dangų aptraukė: 
Nekrinta iš aukšto ik šiolei lašai, 
Bet debesys juodos praskydo palšai 
Ir vien tik griaustinio belaukė.

Nušvito žaibais pagirys vakarinis: 
Sugriovė šių metų pirmasis griaustinis 
Ir griauna ir greit nenustos.
Pabiro lašai vis kaskart didesni. 
Ir štai jau upelių šimtai tekini 
Į prieglobstį bėga Ventos.

vai pasitraukti nuo Lietuvą užplūstančių 
komunistinių rusų, jis to nepadarė, o liko 
si savo ganytojo poste Telšiuose. Visą lai
ką pasižymėjęs šventu gyvenimu, prasidė 
jus didžiajam lietuvių tautos terorui 1944 
metais, vysk. Borisevičius rėmė lietuvius, 
beviltiškai kovojančius už tautos ir tikė
jimo laisvę, už tai pats buvo suimtas ir 
Vilniuje nuteistas mirties bausme. Nėra 
tikrų žinių, ar ir kada toji bausmė buvo 
įvykdyta.

2. Arkivyskupas Teofilis Matulionis. Net 
vyskupu pašventintas (1928) buvo slap
tai, nes jau tada Rusijoje visu smarkumu 
šėlo Kat. Bažnyčios persekiotojai. Už tikė
jimą kalėjo komunistiniuose kalėjimuose 
3 kartus, viso apie 16 metų: 1923-25, 1929- 
33 ir 1946-56 metais. Jo laikysena buvo 
nepaprastai kieta ir didžiadvasiška. „Jūs 
manęs neįbauginsit", sakydavo jis savo 
kankintojams komunistams. „Aš dėkoju 
Dievui, kad galėjau kentėti už Kristų“ — 
kalbėjo prisiminęs kentėjimų valandas. 
Dievas savo didžiajam liudininkui suteikė 
nepaprasto ištvermingumo ir leido gyven
ti beveik 90 metų. Šiemet rugpiūčio 20 d. 
arkiv. T. Matulionis mirė šventojo mirti
mi ir iš Kaišiadorių katedros spinduliuoja 
paskatinančia stiprybe visiems, kurie turi 
tęsti jo kovą.

3. Vyskupas Pranciškus Ramanauskas. 
Telšių vyskupo augziliaras, mokslininkas, 
pedagogas. 10 metų (1946-56) iškankintas* 
bolševikiniuose kalėjimuose, mirė Lietu
voje 1959 m.

4. Arki vyskupais Mečislovas Reinys. Pir
mą kartą komunistų kalintas 1919 metais 
Vilniuje, Daugpilyje ir Smolenske. Nepri
klausomoje Lietuvoje Vilkaviškio vysku
pas koadjutorius, vienas aktyviausių ir 
labai plačios veiklos dvasiškių. 1947 m. 
komunistų suimtas, nuteistas 10 metų ka
lėjimo ir ištremtas. Žuvo 1953 m. žiemą 
kariniame Vladimiro kalėjiine. Visą savo 
gyvenimą buvo didelis asketas. Nevartojo 
rūkalų ir svaigalų. Jo šventą gyvenimą 
liudija kartu su juo kalėjęs vokietis Dr. 
G. Starke: „Jo laikysena yra tikrai Bažny 
čios šventojo laikysena... Jo autoritetas 
sklido pro kalėjimo sienas iš vienos griež 
tai izoliuotos celės kiton. Aš pats daug ga
vau iš šios prakilnios asmenybės, kurioje 
jungėsi tvirtas tikėjimas, didelis mokslas, 
krikščioniškoji meilė ir nusižeminimas“. 
1951 m. žuvus vienam kaliniui, arkiv. M. 
Reinys likusius guodė: „Neliūdėkime. Nu
kankintieji kovoja drauge su mumis... Jie 
stiprina mūsų gretas. Tebus pašlovintas 
nenusilenkęs prieš netiesą Jis gyvena 
amžinai“.

Kun. Bronius Liubinas 
LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
ROCHDALE — spalio 28 d., 11.30 vai. 
MANCHESTERIS — spalio 28 d„ 10.30 V.

(Bus daugiau)

GIMTASIS KRAŠTAS IR OKUPANTO 
PĖDSAKAI

. „Tiesoje“ išspausdintas J. Subačiaus re
portažas iš kelionės Nemunu nuo Druski
ninkų iki Kauno marių.

Subačius — turizmo įstaigų pareigūnas. 
O tai turėtų reikšti, kad jis vis atkreipia 
dėmesį, į ką turistas turėtų žiūrėti, ką 
matyti ir ką girdėti. Jo reportažas dar tu
ri ir gražią pagrindinę antraštę: „Pažinki
me gimtąjį kraštą“. Kaip gražu, kaip ma
lonu, kol skaitome tik antraštes! Tačiau 
kai pradedame skaityti patį reportažą, tai 
su kiekvienu nauju sakiniu didėja pasi
piktinimas. Ar Nemunu reikėtų paplaukto 
ti ne tam. kad pasigėrėtum gražiais vaiz
dais ir pasidomėtum garsia ir įdomia savo 
krašto praeitim? Taip turėtų būti. Jei lie
tuvis nori pažinti savo kraštą, tai tokie da 
lykai jam ir turi rūpėti. O Subačius plau
kia ir skaičiuoja, kur čia koks rusas buvo 
sužeistas, kur palaidotas. Tarytum tokie 
dalykai turi ką nors bendra su mūsų gim
tuoju kraštu, su savo krašto meile.

Daug okupantų paliko kaulus mūsų že
mėje, bet mes juos užmiršome, nenorime 
prisiminti ir apie juos ką nors žinoti,
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ja, pavyzdžių negaliu pateikti, nes tada, 
kai kova tebevyksta, išdavimas būtų vie
šai pasipasakoti, kuriuo būdu tau sekasi 
kovoti.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI

mums buvo

■. 42(733). 1082. X. 23 EUROPOS LIETUVIS

N enutraukiami saitai
RAŠO O.AUDRONYTĖ

KASDIENISKOS
Aš dažnai skaitau spaudoje, kad mūsų 

lietuviškasis jaunimas nutausta, kad per
daug žavisi svetimybėmis, šių dienų mo
derniojo pasaulio reiškiniais. Dažnai šia 
tema kalbame ir mūsų šeimoje. Kartais 
sutariame visi trys: tėvelis, mamytė ir aš. 
Tačiau kartais mūsų nuomonės skiriasi, 
ir nerandame jokio sutarimo. Kartais aš 
nesuprantu mano tėvų, o jie nesupranta 
manęs. Gal būt, dėl to dažnai kyla ir šis 
nutautimo klausimas.

Mano tėvai, kaip ir daugelis kitų čia gy
venančių lietuvių, gimė ir užaugo laisvoje 
Lietuvoje. O kurie gimė kiek anksčiau, 
tai matė ir jos prisikėlimą ir jos suklestė
jimą. Kai kas gal buvo eilėse tų, kurie ko
vojo dėl jos Nepriklausomybės, dėl jos 
laisvės. Jie visi užaugo ir subrendo ten. 
jos laukuose. Ten sukūrė šeimas, ir gimė 
jiems pirmieji vaikai. Ten jie sudėjo visas 
savo viltis i gražią ateitį.

Labai dažnai tėvelis su mamyte pasii
ma kokį nors daiktelį, atsineštą dar iš Ne 
priklausomos Lietuvos, ir kalbasi. Prisi
mena anuos gražius laikus ir įvykius: tai 
buvome ten, cnt Šešupės kranto, diena 
buvo graži ir saulėta, mūsų Jonelis jau 
pradėjo vaikštinėti, kiek 
džiaugsmo .. Jie prisimena, džiaugiasi ir 
gėrisi. Atrodo, jie gyvena tais gražiais 
anų dienų prisiminimais. Jie dar ir dabar 
gyvena Nepriklausoma Lietuva.

O aš viso to nemačiau. Man tik graži 
svajonių pasaka. Kartais susapnuoju kaž
ką gražaus. Rodos, kažkur bėginėju po 
gražias lankas, vėjas plaukus draiko. 
Kartais pliuškinuosi skaidraus upelio ban 
gose. Pabudusi vaizduojuosi, kad tai buvo 
Lietuva. Tik gailiuosi, kad toks trumpas 
buvo tas mano sapnas.

Aš didžiuojuosi, kad esu lietuvaitė. 
Mėgstu dėvėti tautinių rūbų kostiumėlį, 
kuris išskiria mane iš šio krašto mergai
čių. Didžiuojuosi labai sena ir gražia lie
tuvių kalba, mūsų puikiomis dainomis, 
gražiais krašto vaizdais, gražia ir turtin
ga Lietuvos praeitimi, kurios net ir dideli 
kraštai mums gali pavydėti. Man smagu, 
kad ir kiti mane vadina lietuvaite.

Mūsų gimnazijoj esava dvi lietuvaitės. 
Turiu pasigirti, kad mokomės ne taip jau 
labai blogai: esava pirmųjų eilėse. Mudvi 
dažnai tarp savęs kalbamės lietuviškai. O 
kai kartą kitoms klasės mergaitėms papa
sakojau, kad mūsų kalba labai sena, la
bai turtinga, labai skambi, kad apie ją 
yra rašę ir pasaulyje plačiai žinomi kal
bos mokslo žmonės, susidomėjo ir jos. 
Padainavome joms lietuviškų dainelių. 
Ypač joms patiko: _

Pasakyk, mergele, balta lelijele, 
Pasakyk, ar tu būsi mano?
Joms labai patiko dainelės žodžiai. Kai 

kada jos bando dainuoti tą dainelę. Gra
žiai mergaitės ištaria žodį pasakyk, bet 
žodis mergele joms neišeina taip, kaip 
reik. Jų liežuvėliai kažkaip susidvilinkuo 
ja ir pasako tik kažką panašų į mergele. 
Bet tai nieko nekenkia mūsų gražiai drau 
gystei ir dainos pasisekimui.

Prie savo namų turime darželį. Ten ma 
mytė pasodino gėlių. Turime ir_rūtą. 
Prieš keletą metų tėvelis parnešė ir paso
dino jauną gražų berželį. Mudvi su mamy 
te nenorėjome to berželio. Norėjome ten 

Dabar jau laikas užsakyti kalėdinius siuntinius 
savo giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje. 
Tam reikalui smulkių informacijų ir naujų 

kainoraščių prašome kreiptis į

lĮALTK STORER
(Z. Juras)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND. 
Tel.: SHO 8734.

Tikra lietuviška Bendrovė, patarnaujanti lietuviams 
jau daugiau kaip 20 metų.

Pasiunčiame: medžiagas, gatavus rūbus, siuvamas 
mašinas, maistą, avalynę ir visa kita, 

kas tik yra leidžiama.
Mes garantuojame kiekvfeno siuntinio pristatymą 

per 4 savaites.
Mūsų, išrašytosios sąskaitos, siunčiant siuntinius per 
mus, duos jums teisę gauti mokesčio nuo uždarbio 

sumažinimą (Income Tax).
Pakvitavimas su siuntinio gavėjo parašu 

pristatomas kiekvienam siuntėjui.
Pasinaudokite mūsų geriausiu ir asmenišku 

patarnavimu.

ATSTOVAS MANCHESTERYJE:
A. Kuzmickas, 67, Cromwell Rd., Eccles, Manchester.

ATSTOVAS DERBYJE:
Ivaškevičius, 50, Balaclava Rd., Derby

pasodinti kokį kitą dekoratyvinį medelį.
Bet tėvelis pasakė:

— Ne. čia turi augti berželis. Berželis 
kažkaip susigyvenęs su lietuviais: savo 
namus puošdavomės jaunutėmis berželio 
šakelėmis Sekminių išvakarėse, berželio 
šakomis vanodavomės nugaras pirtyse, jo 
sulą pasigardžiuodami gerdavome pava
sarį. Man atrodo, kad berželis džiaugėsi 
lietuvio pasisekimais ir liūdėdavo, kai jį 
nelaimė ištikdavo. Mes ir dainuodavom:

Ko liūdi, berželi, ko liūdi?
Ko raudi, nuleidęs šakas?
— Berželis ir mūsų šeimoje turi gražią 

istoriją, gražių prisiminimų. Aš tau, Onu
te, papasakosiu kada nors. Tu sužinosi, 
kodėl aš čia pasodinau berželį, o ne kitą 
medelį, kad ir gražesnį už mūsų svyruo
nėlį, — dar sakė jis tada.

Aš laukiau. Man buvo įdomu išgirsti 
berželio istorija.

Kartą sekmadienį, kai mes pagėrėme 
čia įprastos arbatos, kurią vietos žmonės 
vadina tea, tėvelis patogiai atsisėdo į fo
telį, užsirūkė cigaretę, pasuko galvą į lan sulaikyti, kad jos nepradėtų riedėti že- 
gą, pro kurį buvo matyti berželis, ir susi
mąstė. Jis pro berželio viršūnę žiūrėjo 
kažkur toli toli... Atrodo, jis norėjo ten 
kažką pamatyti, kažką prisiminti. Atrodo, 
jis paskendo toje tolumoje ir prisimini
muose.

Ir kai mudvi, indus susiplovusios, su
grįžom į kambarį, tėvelį radome dar besė
dintį. bežiūrintį į beribes tolumas ir susi
mąsčiusį. Mudvi pasižiūrėjom viena į 
antrą ir nedrįsom jo pažadinti. Nedrįsom 
nutraukti jo gražios vizijos.

— O tai buvo seniai, — nutraukė tėve
lis tylą: — gimė mūsų pirmgimis sūnus. 
Pakrikštijo jį Jonu. Ten, sodo kampe, ne
toli seklyčios lango, pasodinau berželį. 
Tai buvo Jono berželis. Augo juodu kartu 
ir tiesėsi. Berželis tiesėsi, nes jį pasodinau 
j puikią -dirvą, o Jonas augo gražiai ir rū
pestingai savo mamytės prižiūrimas, o 
kartais net ir lepinamas. Dažnai taip daro 
jaunos motinos.

Jonas žinojo, kad tai jo berželis. Jis mė 
go ten pabuvoti, mėgo vienas ten pažaisti. 
Kartais ten ir užmigdavo, ypač kai die
nos būdavo gražios ir saulėtos. Jonas ir 
berželis buvo du neišskiriami draugai.

Per keletą metų
nias ir kai kurias obelis, o Jonas baigė 
pradžios mokyklą, iXAj~ -‘—--—j- 
jo į universitetą.

Gražiai buvo nuaugęs berniukas, kaip 
ir tas berželis sodo kampe. Bet visa trage
dija prasidėjo, kai sovietai okupavo Lie
tuvą. Karas. Vokiečių okupacija... Paga
liau mudu su Elenute buvom priversti 
trauktis į vakarus, o Jonas liko Lietuvoje. 
Jis Kaune buvo tuo metu, ir niekaip ne
galėjom jo pasiekti.

Nuvykom į vieną DP stovyklą, kai ka
ras pasibaigė, o apie Joną jokios žinutės, 
nors klausinėjome visus.

Tik jau daug vėliau dar gyva mano ma
ma parašė laiškutį... Jonas baigė mokslus 
jr išvažiavo pas savo pusbrolį... O pusbro 
lis, Nepriklausomos Lietuvos laikais gy
venęs Panevėžyje, su šeima ištremtas į 
Sibirą aną baisiąją birželio naktį. Ir dar 
vėliau gavome( antrąjį laiškelį. Ten para
šyta, kad Jonas mirė 1947 metais.

Atvažiavome į Angliją. Kartą savo gi
minaitei parašiau laišką ir paklausiau, 
kur palaidotas Jonas. Nieko apie tai ne
rašė. Tik kitame laiške radome štai šito 
eilėraščio „Po baltuoju berželiu“ posmą:

Kuklus kapelis partizano.
Žali vainikai jau gelsvi...
Čia jis kovojo, čia gyveno.
Kad mes gyventume laisvi...
Štai dėl ko pasodinau berželį. Gal ber

želis ne toks ir gražus, nepasipuošia jis 
puikiais žiedais pavasarį, bet, jis primena 
man Joną ir kenčiančią Lietuvą.

Pasodinau laisvoj Lietuvoj berželį, kai 
jis gimė, pasodinau čia antrą berželį, kai 
jis mirė. Gal ir palaidotas kur nors po 
berželiu.

Nejauki tyla slėgė mūsų kambarį, kai 
tėvelis baigė pasakoti apie berželį. Tylėjo 
me toje tyloje paskendę ir niekas nedrįso- 
me jos nutraukti. Ji slėgte slėgė mus 
visus.

Stebėjau mamytę. Jos akys buvo pilnos 
ašarų. Ji neverkė ir stengėsi tas ašaras 

myn jos veidais.
Kažin kaip ilgai mes būtume tylėję, jei 

ne kaimynas, kurs atėjo pasikalbėti ir 
paspaudė durų skambutį. Mes sukrutome, 
ir ta slegianti tyla pranyko. Mes lyg ir pa
budome, tik ne iš miego, o iš tos baisiai 
slegiančios tylos.

Mudvi su mamyte likome namuos, kai 
tėvelis aną kartą išėjo į susirinkimą, ku
riame buvo minima anoji birželio tragedi
ja. Mamytė nenorėjo eiti į susirinkimą, 
nes jos širdis buvo pilna skausmo ir kaž
ką pergyveno. Atrodė, ji norėtų išsiverk
ti, o gal pasiguosti kam nors. Nedrįsau jos 
klausti, nenorėjau pajudinti žaizdos, kurią 
ji nešiojosi savo širdyje.

Aš pasiėmiau knygą, atsisėdau prie sta
lo ir pradėjau skaityti. Atėjo mama, pa
sirėmė ant mano peties.
galvą ir sušnibždėjo:

— Einam, vaikeli.
Išėjom į darželį, mama 

rūtos šakelę, ir slinkome
Mama pasilenkė, padėjo rūtos šakelę po 
berželiu ir tarė:

— Mūsų Jonas ten kažkur Lietuvoje 
palaidotas po berželiu.

Jos veidu pradėjo riedėti didelės aša
ros, lūpose pasirodė maldos šešėliai, ir ji 
suklupo ant kelių. O paskui ją ir aš.'

Nežinau, ar matė kaimynai mudvi ten 
suklupusias, o jei matė, tai nežinau, ką 
jie ir galvojo. Tur būt, niekas jų neatspė
tų, kodėl mudvi ten klupojom, kodėl ma
mos veidu ritosi ašaros, kodėl jos lūpos 
šnabždėjo maldą.

Dabar jau kasmet mudvi su mama atlie 
kam šitas apeigas, tik rūtos šakelę papuo- 
šiam tautiniu kaspinėliu, pasimeldžiam 
už Joną ir už sovietinę vergiją nešančią 
Lietuvą.

Aš didžiuojuosi šitom apeigom ir rūpės 
tingai joms pasirengiu: aš skinu pačią gra 
žiąją rūtos šakelę, papuošiu ją kaspinėliu 
ir jau dabar aš padedu ją po berželiu. Šios 
apeigos tai lyg ir mūsų šeimos šventė, ku
ri mus sujungia su mirusiu mano broliu, 
sujungia su kenčiančia Lietuva.

štai dėl ko aš didžiuojuosi esanti lietu
vaitė.

O jūs?..

Nelinksmų dalykų prirašė V. Kubilius 
„Pergalės“ Nr. 8, suį ažindindamas savo 
skaitytojus su lietuvių literatūros daly
kais prancūzų ir vokiečių enciklopedijose. 
Nelinksmi jie ' daugiau sovietininkams. 
Jei prancūzai gana šykščiai tepaskyrė vie
tos lietuvių literatūrai, jei, sakysim, apie 
Krėvę pasakyta net taip, kaip sovietinin
kams nepatiktų. Kubilius nerodo jiems 
didesnės paniekos. Prancūzai rašė, sako, 
patys. Kaip mokėjo, taip ir padarė.

O vokiečių Didžiajam Brokhauzui ir 
XX amžiaus pasaulio literatūros enciklo
pedijai talkininkavo patys lietuviai ir, 
svarbiausia, ne sovietiniai lietuviai, o tie, 
kurie gyvena užsieniuose. Tai yra jau di
delis smūgis ne pačiai lietuvių literatūrai, 
bet sovietiniam režimui, dabartinėms 
okupuotosios Lietuvos įstaigoms' ir jų 
darbuotojams. Tai reiškia, kad didieji pa
saulio kraštai netiki, jog iš sovietinio 
krašto jie galėtų- gauti teisingų, neiškrai
pytų žinių. Šiuo atveju tokio įsitikinimo 
laikosi ne politikai, o mokslo žmonės, 
kuriems daugiau negu kam nors kitam rū
pi bešališka "tiesa. Šiaip juk tokiais atve
jais kreipiamasi į atitinkamą kraštą, į jo 
įstaigas ir specialistus. Tik ten juk tegali 
būti visi reikiami šaltiniai. Ne tik tokių 
šaltinių'-neturėjimas gal kaltas yra už vie
ną kitą tų klaidų, kurias Kubilius teisin
gai nurodo. Iš universitetų ir akademijų 
enciklopedijoms galėtų būti atsiunčiama 
gerai apsvarstyta medžiaga. Čia, svetur, 
juk nėra kam ir kur svarstyti. Pagaliau 
ir Kubilius ir jo skaitytojai gali suprasti, 
kad enciklopedijos turi ne tik bendradar
bius, bet ir redaktorius. Jie vienam kitam 
gautajam dalykui gali duoti net ir kiek 
kitokį toną. Dėl to Brokhauze, tur būt, at
sirado teigimas, kad 1923 m. Lietuva už
grobė Klaipėdą, o 1939 m. grąžino ją Vo
kietijai. Juk kiekvieno pirštai vis tiek bū
na riesti į save.

Tačiau jei sovietiniams lietuviams bū
tų tekę rašyti tam pačiam Brokhauzui, 
tai jie visą Lietuvą būtų, iš lengvos rankos 
pardavę Maskvai. Būtų parvežę Stalino 
saulę vadinamojo liaudies seimo ranko
mis ir patenkinti dabar sakę, kad tai tei
sybė, kad lietuvių tauta taip norėjo.

Kubiliui yra ko širsti ir daugiau. Svar- 
■ blausia, kad enciklopedijose pateikiamo

se apžvalgose Lietuvoje gimusi literatū
ra ima ir nutrūksta su Savickiu, Šeinium, 
Dovydėnu. Vaičiūnu, Gira. Iš sovietinių 
teminimas tiktai Mieželaitis, ir to paties 
dar vardas paduotas klaidingai. O litera- 

1 tūros dabarčiai atstovauja emigracijoje 
gyvenantieji rašytojai.

DIDŽIŲJŲ VARŽYBOS
Tarp didžiųjų varžovų visada mėgsta

ma pasigirti. Tai ir Kennedys pasigyręs 
Chruščiovui:

— Mes turime daktarą, kuris mirusį ga 
Ii prikelti.

Chruščiovas, apimtas nuostabos, žengė 
žingsnį atgal, tačiau tuoj susigriebė ir at
sakė:

— Mes turime žmogų, kuris per 
sekundes nubėga 100 jardų.

Po kurio laiko Kremlių pasiekia 
grama, kad atskrenda Kennedys ir 
ža tą ‘ nuostabųjį žmogų. Susirūpinęs 
Chruščiovas tuoj pasišaukia Miko j aną ir 
klausta jį:

— Kaip Stalinas būtų suradęs tokį 
žmogų, kuris per 6 sekundes nubėgtų 100 . 
jardų?

— Jis būtų paprašęs Molotovą, — sako 
Mikojanas.

— Bet aš negaliu jo prašyti, — sako 
Chruščiovas.

Tai Mikojanas nueina pas Molotovą. 
Grįžęs jis pataria Chruščiovui nuvesti tą 
amerikietį daktarą prie Stalino kapo.

— Jei jis galės prikelti Staliną iš numi
rusių, tai tu rasi žmogų, kuris per 6 sekun 
dės nubėgs 100 jardų.

— Kas gi toks?! — nekantrauja Chruš
čiovas.
. — O gi’tu, Nikita.

JUOKAS PRO AŠARAS
Du draugai susitiko Prahos stotyje.
— Kur gi tu važiuoji? —klausia vienas.
— Važiuoju į Revnicą mėsos pirkti.
— 16 mylių važiuoji mėsos pirkti? Pra

hoje juk yra mėsos.
— Aš žinau, kad yra. Aš Prahoje ir per

ku. O į Revnicą važiuoju atsistoti į eilės 
galą prie mėsos.

SMULKMENOS
Mielas Redaktoriau,

„Vienybės“ redaktorės S, Narkėliūnai- 
tės važinėjimų po Lietuvą Nukeltasis 
įtempimas dar vis neišsikvepia. Čia vieni, 
čia k!ti pasilsi ir vėl kimbasi į skvernus. 
Labai atsiprašau, kad savotiškai anąkart 
įvėliau „Europos Lietuvį“, iškeldamas 
mintį, kad ginčuose turėtų būti sakomas! 
ne dėl kurio nors asmens nosies, ūsų ar ap 
rangos, o dėl minčių ar veiksmų.

Įvėliau, nes „Dirvoje“ atsiliepė Bronys 
Raila.

Tikra tiesa, kad aš- anąkart rašydamas 
pavarde jo neminėjau. Man tik nepatiko 
ir dabar nepatinki, kai laikraščiuose ar 
knygose pradedama asmeniškai purvin- 
tis. Tačiau negaliu išsiginti, kad turėjau 
galvoje ir Bronį Railą, aistringą laikrašti
ninką, kuris kartais įsikarščiavęs ima ir 
perdeda.

Bet taip pat tikra tiesa, kad nesiūliau 
nei savo bičiuliui Railai, nei kam nors ki
tam pradedant ginčytis užsimauti baltas 
šilkines pirštines ar pasipudruoti (gal dėl 
to, kad pats niekad nevartoju pudros ir 
kai svetur įsikūriau, tai niekad nebenešio- 
ju pirštinių). Šitaip pasiruošus ir išsigra 
Žin.us sunku ginčytis, ypač kai reikalas 
dar rimtas. Aš pripažįstu, kad ginčas, į 
kurį Raila yra įsivėlęs, rimtas. Tačiau as
menišką biauriojimąsi esu linkęs pateisin 
ti tik išimties atveju, kai vyksta pavojin
ga kova prieš okupantą, už laisvę.

šiuo atveju kova vyksta dar tik dėl žmo 
gaus sielos, jeigu iš tiesų ji vyksta, dėl pa
žiūrų. S. Narkėliūnaitė juk neateis ir ne- 
perims valdžios, jeigu visi jos įspūdžiai 
ir vėlesni pasisakymai ir reikštų, kad ji 
tolsta nuo mūsų. Ji neperims ir lietuviš
kos spaudos, nes svetur turime daug laik
raščių. Ji nepatrauks nė žmonių paskui 
save, jei jie nenorės eiti. O jei norės, tai 
mūsų purvinimasis tarpusavyje nesustab
dys jų. Nėra dar nei Amerikoje, nei aps
kritai laisvuose Vakaruose tokio įstaty
mo, kuris draustų kam nors paskui ką 
nors eiti. Asmeniškumai greičiau gali 
žmogų nustumti ten, kur' mes nenorėtu
mėm jo matyti.

O jei reikia kovoti, tai ir kovos būdų pasakodami? 
esama labai įvairių. Kartais net ir tylėji
mas yra kietas ginklas ir veiksmingas. De

—Il-
Gera laikraščiui, kuris turi rūpestingų 

rėmėjų, ir gera rėmėjams, kurie turi gerą 
laikraštį!

Iki šiol gerų rėmėjų vis turėjo „Draugo“ 
dienraštis. Jau dešimt metų, kaip viS 
susiranda po rėmėją, kurie pakloja 1000 
dolerių romanų konkursams. Konkursą 
laimėjęs romanas praleidžiamas per at
karpą, ir skaitytojai turi rinktinės švie
žienos.

Pernai metais toks geradaris paklojo 
1000 dolerių „Dirvai“, kad ji suruoštų ro
mano konkursą. Girdime, kad Alė Rūta 
laimėjo tą konkursą, o „Dirvos“ skaityto
jai pasidžiaugs tuo laimikiu. Bet romanas 
turi ribas, jo visiems metams neužteks at
karpai. O kad atkarpa vis tiek dažniau bū 
tų lietuviška, susirado kitas „Dirvos“ skai 
tytojas, kuris paklojo 250 dolerių. Sako, 
suruoškite novelės konkursą, išjudinkite 
rašytojus. Premijas laimėjusieji dalykai 
irgi bus spausdinami atkarpoje. Be to, tas 
pats lietuvis pažadėjo po 250 dolerių skir 
ti kas metai, kol jis išeis į pensiją ir nebe 
galės rodyti šitokio gražaus mosto.

O ką jūs pasakytumėte, kad kuris nors 
lietuvis ar jų kolektyvas paklotų „Euro 
pos Lietuviui“, sakysim, kas metai ko
kius 300 svarų novelės konkursui? Gražu 
būtų, ar ne? Malonu būtų kurį laiką vis 
paskaityti atkarpoje naujus darbus.

—0r—
Man rodos, kad vis dėlto moralinio su

puvimo yra nemaža ne tik Rytuose, bet ir 
Vakaruose.

Atsiųsti tokį gyvą sutvėrimą, kaip, pa
vyzdžiui, Bogdanas Stašinskis, kad jis žu
dytų čia antikomunistinius ukrainiečius, 
yra paskutinio laipsnio supuvimas.

Tačiau ar nėra toks pat supuvimas teik
ti visokeriopą globą tiems, kurie atlieka 
biauriausius darbus, o paskui pasiduoda 
Vakaruose policijai į rankas, nusiplauna 
rankas ir „palengvina“ sąžinę šį tą pasi-

Kad būtų surašyti vien tik klasikai ir 
tie rašytojai, kurie reiškėsi nepriklauso
mybės laikais, Kubilius gal dar ir galėtų 
atleisti. Jį, žinoma, šiek tiek jaudintų 
tai, kad čia į literatūrą tebežiūrima ne
marksistiškai. Marksizmas, girdi, tokias 
pažiūras, kaip čia enciklopedijoje jos 
reiškiamos, jau sugriovė, kaip nemoksliš
kas. O kokios „moksliškos“ tos sovietinio 
marksizmo teorijos, labai gražiai parodo 
kad ir Kubiliaus draugų paruoštasis so
vietinis lietuvių literatūros naujausiasis 
tomas. Tikra Prokrusto lova. Kas nepati
ko, tai tą pripiovė ir išmėsinėjo, o kam 
kad ir daug dar trūko, kad galėtų patekti, 
tai pritempė iki reikiamo dydžio. Tokios 
teorijos tinka tik diktatūriniam kraštui, 
kur ir literatūros kūrimas ir jos aiškini
mas priklauso nuo tas teorijas palaikan
čių valdančiųjų, o ne nuo tiesos.

Bet ir dar vienas baisiai liūdnas daly
kas prasikiša iš Kubiliaus rašinio. Į en
ciklopedinę lietuvių literatūros apžvalgą 
patekusius svetur gyvenančius Aistį, Bra- 
dūną, Brazdžionį, Jankų, Vaičiulaitį jis 
laiko žymesniais rašytojais. Jeigu taip, 
tai kodėl gi jų raštai nespausdinami Lie
tuvoje ir neleidžiami lietuviams skaityti? 
Jeigu ir Kubilius sutinka, kad tie rašyto
jai žymūs, tai ar kas nors bijo jų? Ar to
kie, kaip jis, ar jo valdžia, kuri teleidžia 
reikštis tik marksizmui? Ar kas nors Lie
tuvoje bijo dėl tos laisvės, kurią mini en
ciklopedija? Aišku, kad taip. Tačiau ir 
čia dar ne viskas. Kubilius įsitikinęs, kad 
tie. kurie dabar svetur rašo, ims pagaliau 
ir išmirs. Tada, aišku, jam niekas nebe- 
gadins nervų. Tačiau ir tada, deja, ne nuo 
Kubiliaus priklausys, ar, sakysim, Brok- 
hauzas panorės marksistinės lietuvių lite
ratūros apžvalgos. Gal jis spausdinsis se
nas apžvalgas ir tuo būdu prieš pasaulį 
bus mirusi ir sov. literatūra...

Takogo goroda, kak Vilnius, ja nikogda 
nevidal...

(E) Per Vilniaus radiją rugsėjo 16 d. pa 
šakota, kaip šimtai turistų vedžiojami po 
Vilnių, kaip jiems patinka miesto archi
tektūros paminklai. Kas aiškinama turis
tams? Čia vienas pavyzdys: viena vadovių 
rodo gatvelę, kur prieš 70 m. kasdien į 
gimnaziją vaikščiojęs revoliucijos didvy
ris Dzeržinskis... O atvykęs žvejys Kurap- 
kovas, nustebintas Vilniaus vaizdų, sušu
ko: tokio miesto savo gyvenime dar nesu 
matęs... šiais metais turistų Vilniuje ap
tarnauta per 50.000. Į Vilnių vežami ir 
vad. draugystės traukiniai iš Leningrado, 
Maskvos. Baltarusijos ir kt. vietų.
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Europos lietuvių kronikų
PRAŠOMA ATSILYGINTI

„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klu 
bo leidėjas Lietuvių Namų Akc. Bendrovė 
spalio mėn. paskutinę dieną baigia finan
sinius metus.

Sąskaitybos darbas žymiai paprastesnis 
būna ir be reikalo nesugaištama tiek 
daug laiko, kai nereikia sudarinėti skoli
ninkų sąrašų.

Dėl to būkite malonūs sulikviduoti savo 
skolas, kas jų turi: atsiteiskite už „Euro
pos Lietuvi“ ir Nidos Knygų Klubo kny
gas ir kitokius leidinius.

MIRĖ POVILAS ZELIONKA
Aylesbury, dirbdamas New Holland Ma 

chine Company, mirė 39 m. amžiaus lietu 
vis Povilas Zelionka. kilęs iš Kauno.

Palaidotas Aylesbury savivaldybės ka
pinėse.

Eilę metų buvo išdirbęs Eastern Electri 
city.

Paliko žmoną ir tris vaikus.

LONDONAS
PARAPIJOS PUSMETINIS 

SUSIRINKIMAS
Spalio 28 d. (sekmadieni). 4 vai. po pie 

tų, kviečiamas parapijos pusmetinis susi
rinkimas Sporto ir Socialinio Klubo (Pa
rapijos) salės patalpose — 345A Victoria 
Park Road, E.9.
\ Parapijiečiai visi kviečiami būtinai da
lyvauti. nes visas parapijos gyvenimas ir 
veikla priklauso nuo kiekvieno parapijie
čio,

50 METŲ SUKAKTIS
Šiais metais suėjo 50 metų, kai dabar

tinė Londono lietuvių bažnyčia buvo pa
šventinta. Ši auksinė sukaktis bus mini
ma gruodžio 9 d.

Progai paminėti bus pamaldos bažnyčio 
je, o vėliau, po pietų, atitinkama akade
mija parapijos salėje.

Smulkesnė programa bus paskelbta vė
liau.

LIETUVIAI SAVOSE KAPINĖSE
Beveik visi Londono lietuviai amžina

jam poilsiui renkasi kat. šv. Patriko Ley- 
tone kapinėse. Jų ten jau yra tūkstančiai. 
Yra gyvųjų, kurie vietas irgi užsipirko, o 
dar kiti nori pirktis. Tačiau visi po didžiu 
les kapines lieka kas sau išsibarstę. Todėl 
liet, parapija norėtų įsigyti tik lietuviams 
skirtą plotą. Tuomet galėtume geriau sa
vuosius mirusius tautiečius pagerbti, pa
statyti paminklą, ruošti specialias ten pa
maldas, gražiai kapus papuošti. Suintere
suoti smulkiau išgirs parapijiečių susirin 
kime spalio 28 d., 4 vai., parapijos salėje.

VISI ŠVENTIEJI IR VĖLINĖS
Visų šventųjų dieną Liet, bažnyčioje 

Mišios bus 7.30 rytą ir 8 vai. vakarą. Mi
šias privalu išklausyti. Vėlinėse Mišios 
7 ir 7.30 vai. rytą, o vakare 8 vai. Per ok
tavą vakarais 8 vai., o šeštad. ir sekmd. 
7 vai. ypatingos pamaldos už tautiečius.

NUMATOMAS REMONTAS
Būtinai reikalinga atremontuoti klebo

nijos virtuvė — įdėti naują praustuvą, iš
dažyti. Be to, reikalingi visi nauji baldai. 
Šis remontas kainuos apie 120 svarų.

Komitetas kreipiasi į visus parapijie
čius ir kartu į lietuvius biznierius, kurie 
turi baldų dirbtuves, kad paaukotų naujų 
baldų mūsų lietuviškai klebonijai, o į vi
sus kitus — kad prisidėtų piniginėmis au 
komis. Aukas galima įteikti parapijos kle 
bonui arba Komiteto nariams kiekvieną 
sekmadienį.

„DAINAVOS“ METINIS 
SUSIRINKIMAS

Spalio 28 d., sekmadienį, 4 vai. p.p„ Lie
tuvių Namuose. 1, Ladbroke Gardens. 
W.ll. šaukiamas

L.L.M. „Dainavos“ Sambūrio 
Metinis Susirinkimas.

Bus renkama nauja valdyba ir aptaria
mi kiti bėgamieji reikalai.
Visos narės prašomos būtinai dalyvauti. 

Taip pat laukiama atsilankant norinčių 
naujai įstoti sambūrin.

PARAPIJOS BAZARAS
šiais metais parapijos bazaras bus gruo 

džio mėn. viduryje.
Visų parapijiečių pareiga savo bazarą 

tinkamai surengti. Dėl to Parapijos Komi 
tetas kviečia visus parapijiečius į talką: 
aukoti daiktų, kurie turėtų būti nauji, 
nes bazaras nėra skirtas seniems daiktams 
išparduoti. Aukos priimamos klebonijoje: 
21, The Oval, Hackney Road, E.2.

Bazaro dienos bus paskelbtos vėliau.

IŠDEKORUOTA BAŽNYČIOS 
ZAKRISTIJA

Išdekoruota vidinė bažnyčios zakristija, 
perdažyti baldai, naujai izoliuoti vandens 
vamzdžiai, kad neužšaltų. Darbus atliko 
Adolfas Černiauskas. Remontas kainavo 
apie 50 svarų.

LONDONO ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA
Spalio 20 d. mokykla pradėjo darbą, su 

šliaukdama visų savo buvusių mokinių, 
kurių nemaža dalis lanko ją jau apie tre
jetas metų. Tai gražus būrelis susigyvenu 
šių vaikų, kurie sudaro lyg ir šeimą.

Mokyklos vedėjo pareigas eina klebo
nas Dr. S. Matulis. Mokytojų kadras bus 
sudarytas artimiausiu laiku. Mokykla 
veiks kiekvieną šeštadienį nuo 2 vai. iki 
4.30 vai. po pietų Sporto ir Socialinio Klu 
bo salėje — 345A, Victoria Park Rd., E.9.

Numatoma sudaryti dvi klases. Visi tė
vai, turintieji vaikų nuo 5 metų amžiaus, 
privalo atlikti savo tėvišką ir lietuvišką 
pareigą ir leisti vaikus j šią lietuvišką 
mokyklą, kurioje jie nuo mažens susidrau 
gaus ir kartu pajus, kad yra lietuvių vai
kai. Tenebūnie aiškinimosi: mums toli, 
aš išmokysiu pats juos lietuviškai. Dažnu 
atveju tėviškas mokymas nevyksta taip, 
kaip mokykloje. Be to. mokykloje ne vien 
mokoma lietuviškai skaityti ir rašyti, bet 
numatomos dar ir tautinių šokių ir daina 
vimo pamokos. Dėl to visi vaikai pagal tė
vų pageidavimą galės būti mokomi šokti 
tautinių šokių ar dainuoti.

Tėvų Komitetas

AUKOS LENKIJOS LIETUVIAMS
Labai gausiai Londono lietuviai atsilie

pė į aukų vajų Lenkijos lietuviams. Dau
giausia aukota drabužiais. Jau išsiųsta 19 
siuntinių, ir gavusieji labai dėkoja londo- 
niečiams. Aukos ir toliau priimamos kle
bonijoje. Pageidautina drabužių, kurie ga 
Ii būti ir dėvėti, tačiau gerame stovyje ir 
švarūs, o taip pat ir avalynė.

Kadangi brangiai kainuoja pats pasiun
timas, tai būtų gera, kad kai kas nepašykš 
tėtų atsiųsti ir pinigų.

Prašomi aukoti ne vien tik londoniečiai. 
Be to, priimamos lietuviškos knygos.

Aukų rinkimą ir persiuntimą tvarko 
Londono ateitininkai.

AUKOS VASARIO 16 GIMNAZIJAI
Vasario 16 Gimnazijai paremti aukas 

priima S. Kasparas kiekvieną sekmadienį. 
Arba galima palikti klebonijoje.

SODYBOJ DAR NE ŽIEMA
Vėlybas šių metų ruduo vasaros sezoną 

Sodyboje netyčia prailgino. Net ir šiuo 
metu dar yra labai įdomu praleisti dieną 
ar savaitgalį gamtoje, pasigrožėti auksinė 
mis miško spalvomis, atsikvėpti.

Lapkričio mėnesio pirmąjį savaitgalį, 
kol dar neužklupo žiema, Sodyboj ruošia
mos kelios rudeninės pramogos, į kurias 
kviečiami atsilankyti visi, kas tiktai gali.

šeštadienį, lapkričio 3 d., vakare numa 
tomas naujo baro svečių kambaryje atida 
rymas. Atvykusieji klubo nariai ir jų sve
čiai bus pavaišinti kokteiliu ir sumušti
niais. Kas panorėtų ta proga Sodyboje ap 
silankyti, prašom iš anksto pranešti ar pa 
skambinti (tel. Bordon 10).

Rytojaus dieną, lapkričio 4, apie 11 v., 
Sodyboj prasidės didžiulės motociklų lenk 
tynės (scramble), kurias ruošia Farnha- 
mo automobilių ir motociklistų klubas. 
Jei bus palankus oras, numatoma keletas 
tūkstančių žiūrovų. Atvykusieji praleisti 
savaitgalio, turės progos šias įdomias 
rungtynes pamatyti.

Pagaliau lapkričio 5 d. vakare vietiniai 
jaunimo klubai ruošia tradicinį laužą su 
dirbtinėm ugnim (fajeverkais) ir prie lau 
žo gamintais užkandžiais. Dalyvių skai
čius taip pat numatomas gana didelis.

MANCHESTERIS
PADĖKA

Reiškiame gilią padėką visiems vienu 
ar kitu būdu prisidėjusiems prie Mairo
nio minėjimo paruošimo ir pačios progra
mos išpildymo, o ypač p. K. Steponavičiui, 
parūpinusiam tai progai Maironio pa
veikslą. Mančesterio Koord. Komitetas

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
TIK PENKI DOLERIAI

Žmonės sako, kad pagirų puodas visuo
met netaukuotas. Kiek tenka nugirsti, 
daugelis mūsų nori ir stengiasi išskristi į 
tą laimės šalį — Ameriką. Na, jei tik su
sidaro galimybės, tai ir skrenda, gal kitas 
ir nežinodamas, kas ten jo laukia, bet kad 
tik į Ameriką. O jau ten bus dolerių, kaip 
šieno...

Bet tenka pastebėti, kad ir ten nėra 
taip, kaip svajojama. Ten tas doleris nėra 
taip lengvai gaunamas. Jau ir iš to galima 
spręsti: kai apsilanko amerikonas, tai ne
sisvaido doleriais aukoti. Kai amerikonas 
paaukoja 5 dolerius, o čia gyvenantis 5 
svarus, tai išeina skirtumas. J.L.

PADĖKA
Man sergant ir gulint ligoninėje, mano 

šeimai suteikusiems piniginę paramą nuo
širdžią padėką reiškiu: Didž. Britanijos 
Lietuvių Sąjungai. DBLS Huddersfieldo 
Skyriui ir Huddersfieldo ir apylinkės lie
tuviams.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju ir tiems lie 
tuviams, kurie aplankė mane ligoninėje.

P. Janušaitis

TEISININKŲ DĖMESIUI

Lietuvių Teisininkų Draugijos Ceptro 
Valdyba skelbia Draugijos Centro Valdy
bos. Revizijos Komisijos ir Garbės Teis
mo rinkimus.

1. Pagal LTD centriniams organams 
rinkti nuostatus (3 str. p. „b“) Centro 
Valdyba išaiškino, kad Draugijos centri
niai organai gali būti renkami: (a) Balti- 
morėje-Philadelphijoje-Washingtone, (b) 
Bostone, (c) Chicagoje, (d) Clevelande- 
Detroite, (e) Los Angeles, (f) New Yorke, 
(g) Toronte-Hamiltone.

2. Pagal LTD centriniams organams 
rinkti nuostatus (3 str. p.„c“) nustatomi 
šie rinkimų terminai: (a) kandidatai į 
centrinius organus siūlomi iki 1962 m. 
lapkričio 15 d. (pašto spaudo data). Kiek
vienas LTD narys gali pasiūlyti 10 kandi
datų į Centro Valdybą, 5 — į Revizijos 
Komisiją ir 5 į Garbės Teismą. Siūlytojas 
turi pateikti siūlomųjų kandidatų vardus, 
pavardes, amžių ar gimimo datą, adresą 
ir rašto sutikimą kandidatuoti, taip pat 
savo adresą.

Kandidatuoti gali kiekvienas LTD na
rys. Tačiau, kad centriniai organai galėtų 
veikti, tikslinga yra, kad kandidatų siūly 
tojai savo siūlomus kandidatus parinktų 
iš vienos kurios aukščiau nurodytos vie
tovės ar jų grupės (Clevelandas-Detroi- 
tas, etc.).

(b) Balsavimo lapai ir vokai pasiunčia
mi balsuotojams iki 1962 m. gruod. 15 d.

(c) Balsuotojai savo balsus pasiunčia 
Rinkimų Komisijai iki 1963 sausio 15 d. 
(pašto spaudo data).

(d) Balsai skaičiuojami 1963 m. vasa
rio 9 d.

(e) Skundai teikiami iki 1963 vasario 
16 d. (pašto spaudo data).

3. Rihkimams vykdyti sudaroma Rinki
mų Komisija: Birutė Novickienė. Jonas 
Šlepetys, Vytautas Vaitiekūnas. Komisi
jos adresas: Mrs. B. Novickienė. 95-12 
108th Avė, Ozone Park 17. N.Y.

4. Rinkimų Komisija: (a) teikia rinki
mų reikalais nurodymus, (b) priima kan
didatų siūlymus ir sudaro kandidatų są
rašą; (c) nustato balsąvimo ir balsų skai
tymo tvarką; (d) priima skundus dėl rin
kimų; (e) suskaičiuoja rinkimų duomenis 
ir juos praneša Centro Valdybai ir paskel
bia spaudoje.

5. Rinkimų Komisijai talkina Draugijos 
dalinių vadovybės. Jos įteikia rinkikams 
balsuojamuosius vokus ir lapus, iki 1962 
lapkričio 15 d. pateikia Komisijai savo da
linio narių sąrašus su adresais, vykdo ki
tus Komisijos nurodymus.

Malonūs Kolegos Teisininkai, tremties 
sąlygos mums ypatingai nepalankios. Ga
limybės mums ko mažiausios. Senatvė ir 
mirtis LTD visuomeninį darbingumą taip 
pat silpnina. Nepaisant visa to, mūsų tau
tos padėtis neatleidžia mūsų nuo tam tik
rų lietuvio teisininko pareigų tremtyje.

Centro Valdyba pabrėžtinai prašo Bal- 
timorės, Bostono, Chicagos, Clevelando, 
Detroito, Hamiltono, Los Angeles, New 
Yorko, Philadelphijos, Toronto, Wash- 
ingtono kolegas teisininkus pasistengti 
pasiūlyti kandidatus į LTD centrinius 
organus. x

PELNINGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS

Jūsų sutaupos duos daugiausia pelno, 
jei jas investuosite J
BALTIC SAVINGS & INVESTMENTS Co 

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, 
ENGLAND

Tel. SHOredich 8734
Grynas metinis procentas mokamas 6%
Taupantiems kas savaitę mokama taip 

pat 6%
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus. Smulkesnių informacijų reika
lu rašyti:

Z. Juras. 421, Hackney Rd.. London, 
E.2., England.

::::: TAZAB & CO. LTD

:::::

22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7, 
LIETUVIŲ SKYRIUS

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE
Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio 
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški 
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be pamušalo. Didelis pasirinkimas grynos vilnos 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, 

suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai. šveicariškos kašmiro 

vilnos skarelės. Pūkuotos skaros „Babuški“.
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai. 

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

VOKIETIJA
KUN. BR. LIUBINAS — 

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
DIREKTORIUS

Kun. Dr. L. Groniui sveikatos sumeti
mais pasitraukus iš Vasario 16 Gimnazi
jos pareigų, nuo spalio 15 d. jas perėmė 
kun. Br. Liubinas.

Ligi šiol kun. Br. Liubinas yra ėjęs įvai 
rias atsakingas pareigas lietuvių visuo
menės priekyje Vokietijoje. Neseniai jis 
kaip tik baigęs kadenciją pasitraukė iš 
Lietuvių Bendruomenės Vokietijoje Kraš 
to Valdybos pirmininko pareigų. O štai 
vėl turime garbę sveikinti jį pasiėmusį 
naują didžiulę naštą!

Malonu pasidžiaugti, kad kun. Br. Liu
binas jau seniai yra ir pasižadėjo būti nuo 
latiniu Europos Lietuvio bendradarbiu. 
Be kita ko. vienerius metus jis tvarkė 
Sekmadienio Rimtį.

Jo atsisveikinimą su Sekmadienio Rim
tim spausdinsime kitame laikraščio nume 
ryje.

PADĖKA VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
RĖMĖJAMS

Pasitraukdamas nuo spalio 16 d. iš Va
sario 16 Gimnazijos Direktoriaus pareigų, 
noriu dar kartą išreikšti savo nuoširdžią 
ir gilią padėką 127 rėmėjų būrelių vado
vams ir būrelių nariams, o taip pat Bal
iui, Įvairiems organizuotiems vienetams 
ir atskiriems asmenims už uolų rėmimą 
bei atjautimą Vasario 16 Gimnazijos rei
kalų mano 2-jų metų direktoriavimo lai
kotarpiu.

Linkiu visiems geriausios sėkmės ir 
gausios Dievo palaimos.

L. Gronis
buv. Vasario 16 Gimnazijos Direktorius

GGGGGGGGGGGGGGG
TAURAS VISADA TAURUS

TAUTIEČIAI,
jeigu jums iki šiol jau pa

sitarnaudavo TAURAS, tai jūs žinote, 
kad visada būna pasitarnaujama greit, 
sąžiningai ir siunčiamos tik geros prekės.

Kviečiame išbandyti visus tuos, kurie 
iki šiol dar nėra naudojęsi mūsų patar
navimu.

Geriausios vilnonės medžiagos paltams, 
kostiumams, suknelėms; nailonai, kapro- 
nas, šilkas ir kitokios dirbtinės medžia
gos; patalynės dalykai; avalynė, oda; vai
kų apranga ir apskritai visa, kas tik gali
ma siųsti.

Kojinės ir rankinės siuvimo mašinos 
(Singer, Pfaff. Alfa); švediški ir vokiški 
akordeonai; elektros reikmenys, radijo 
aparatai; laikrodžiai (Cyma, Avia ir kitų 
firmų).

Be kita ko, dabar galima siųsti 
jau pavartotos pramoninės pre
kėse laikrodžiai, siuvamosios ma
šinos, radijai, type-recorderiai ir 
kt.), bet tik geram stovyje, nes 
muitas imamas kaip ir už naujus.

Kas nori siųsti gatavai pasiūtus geros 
medžiagos kostiumus, gali užsisakyti (pa
siuva per 3-4 savaites; pasiuvimas 8 
sv. 8 šil„ o muitas 3 sv. ,4 šil. 1 penas).

Parašykite, kainoraščių paprašykite, 
klauskite, teiraukitės, lyginkite, darykitės 
išvadas.

Visada jums pasitarnauti pasiruošęs

TAURAS
(A. BRIEDIS)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
3. ST. DUNSTAN'S GARDENS 

LONDON, W.3 
ENGLAND

Tel. ACO 4374
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VOKIETIJOS KRAŠTO TARYBOS 
ATSIŠAUKIMAS GIMNAZIJOS 

REIKALU
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės nau 

jai išrinktoji Taryba, susirinkusi pirmam 
posėdžiui, su gilia padėka minėjo visus 
VASARIO 16 GIMNAZIJOS rėmėjus, 
ypač būrelių vadovus priekyje su nenuils
tamuoju kun. B. Sugintu. Taip gi su gilia 
padėka minėjo atskirus aukotojus, kaip 
asmenis, taip ir jų grupes — klubus, ban
kus ir organizacijas, savo aukomis prisi
dedančias išlaikyti VASARIO 16 GIMNA
ZIJĄ. Laisvajame pasauly gyvenančių lie 
tuvių parama, suteikusi galimybę įkurti 
ir iki šiol išlaikyti šį stambų ir labai svar 
bų mokslo ir auklėjimo lietuviškoj krikš
čioniškoj dvasioj židinį, sudarys vieną 
gražiausių lietuviškos emigracijos istori
jos puslapių. Mums ypač malonu konsta
tuoti, jog šiam židiniui išlaikyti lietuvių 
buvo parodyta didelė bendradarbiavimo 
dvasia, vienas kito supratimas ir parama, 
neatsižiūrint nei tikybinių, nei pasaulė
žiūrinių. nei politinių įsitikinimų. Mūsų 
stiprybė yra ta, jog visi giliai įsijaučiame 
esą vienos lietuvių tautos kamieno vaikai, 
surišti kraujo ryšiais su gimtąja žeme, ku 
rios niekad neišsižadėsime.

Mes šventai tikime, kad broliai ir sesės 
užjūrio ir Europos šalyse neužmirš Vokie 
tijoje paliktų lietuvių ir ypač į mokslus 
besiveržiančio jaunimo. Tas jaunimas yra 
vertas ir reikalingas paramos. Lietuvių 
Bendruomenė Vokietijoje viena neįsten
gia gimnazijos išlaikyti. Šiuo metu joje 
mokosi 103 lietuviai jaunuoliai (59 ber
niukai ir 44'mergaitės). Nors paskutiniu 
laiku, Krašto Valdybos pastangomis, gau
nama paramos tiek iš Federalinės Vokie
čių vyriausybės, tiek ir iš Wuerttember- 
go-Badeno Krašto vyriausybės, bet toji pa 
rama nėra nuolatinė ir ji padengia tik 
dalį išlaidų, reikalingų mokytojų ir admi
nistracijos tarnautojų algoms; didesnė 
algų dalis ir visos mokinių bendrabučio ir 
maitinimo išlaidos ir toliau dengiamos tik 
lietuvių aukomis. Maisto ir kitų reikme
nų kainos Vokietijoje aukštos ir nuolat 
kyla. Artėja žiema, reikia kuro, nes lenti
niai barakai, kuriuose vyksta pamokos, 
yra supuvę ir šalti. Suprojektuotas nau
jas klasėms pastatas, bet ir jo statybai 
dar daug lėšų trūksta. Tuo būdu Vasario 
16 Gimnazijos ir bendruomenės vadovy
bės nuolat susiduria su trūkumais ir bėdo 
mis, kurių pašalinimas būtų įvykdytas, 
jei būtų sutelkta daugiau lėšų.

Naujoji Bendruomenės Taryba, turėda
ma minty visus trūkumus, labai nuošir
džiai ir karštai kreipiasi į viso laisvojo 
pasaulio lietuvius būti dosniems, sustip
rinti pastangas ir aukas šiam lietuviškoje 
ir krikščioniškoje dvasioje auklėjimo ir 
jaunimo mokslinimo židiniui išlaikyti.

Vokietijos Krašto Tarybos vardu, jos 
įgalioti, reiškiame visiems geradariams 
lietuvišką dėkingumą ir gilią pagarbą.

Prezidiumas: J. Valiūnas pirmininkas, 
Iz. Rugienius vicepirmininkas, Fr. Skėrys 
sekretorius.

IIHHIUIHIHHIIlHlHiHIHIIIHIHIHIIIIHHIIIHIIIHHHHiHĮHH
KAIP GYVENA LIETUVIAI 

AUSTRALIJOJE?

Blezdingėlės prie Tcrrenso — Pulgio 
Andriušio ir VI. Radzevičiaus redaguota 
knyga apie Australijos lietuvių gyveni
mą. Gausiai iliustruota. Tik 0.7.4.

Dr. P. Gaidamavičiaus — Didysis neri
mas — 0.18.6. .

J. Kralikauskas — Titnago ugnis — pre 
mijuotas romanas — 0.18.6.

J. Švaistas — Žiobriai plaukia — 0.18.6.
A. Vambutas — Trys sakalai —pasakos 

ir padavimai. Iliustruota — 0.14.8.
J. Girnius —Tauta ir tautinė ištikimybė 

— 1.5.8.
J. Vaišnora. MIC — Mačiau Dievo 

Tarną (Pažintis su Arkivysk. J. Matulai
čiu) 0.3.9.

Kun. J. Gutauskas — Dievo vaikas — 
maldaknygė vaikams. Spalvota — 0.14.0.

Tautvaišienė — Tautų kapinynas — at
siminimai iš Sibiro — 0.9.6.

V. Mačernis — Poezija — 1.16.8. Didelio 
formato, dailiai išleista.

šios ir kitos naujai pasirodžiusios kny
gos gaunamos:

ii::

Besidomintiems pasiunčiame naujai 
atspausdintą knygų katalogėlį drauge su 
ilgo grojimo plokštelių sąrašu.
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