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_____________________________ Žinokite ir tai, kad mes Anglijoj.

LIETUVOS 
ŠVENTE

Vasario 16 d. lietuvių tauta švenčia 
Lietuvos Nepriklausomybės pas
kelbimo 34-ąją metinę sukaktį. 
1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Ta
ryba, kaip vienintelė lietuvių tau
tos atstovybe, Vilniuje išreiškė 
mūsų tautos valią — atstatyti ne
priklausomą, demokratiniais pa
grindais sutvarkytą, Lietuvos vals
tybę.

Nepriklausomybės paskelbimo 
faktas,' tačiau, tebuvo tik lietuvių 
tautos laisvės žodis. Kad jis galėtų 
virstį gyvuoju valstybės organizmu, 
lietuvių tauta Nepriklausomybės 
kautynių laukuose, dar turėjo su
dėti daug kraujo ir gyvybių aukų. 
Ir anomis dienomis tautos valia 
gyventi laisvai ir nepriklausomai 
buvo jokių vidaus ir išorės priešų 
nepalaužiama. Pasitikėdama ne 
materialiniais resursais ar fizine 
jėga, bet savo dvasios galybe, tau
ta sau laišvę laimėjo.

Sunkus buvo kelias mūsų tautai 
iš verguvės į laisvę. Atgaivinta 
tautinė sąmonė betgi sulaužė mil
žiniškas kmtis ir ilgų metų troški
mus apvainikavo laisvės palaima. 
Tai šviesus pavyzdys, kad visiems 
laikams iš tautos laisvės niekas 
neatims, jeigu pati tauta jos neišsi
žadės ir nepasitrauks iš šios didžios 
kovos lauko, nes politinė laisvė 
pati neateina. ...

Vergija he amžina. Sugriuvo ca
rinės Rusijos vergija Lietuvoje, 
ateis diena, kai sugius ir šiandieni
nis sovietinis košmaras. Tačiau tas 
dar nereiškia, jog jo galas ateis 
savaime. Jį reikės susprogdinti. Dėl 
to mes negalime ramiai laukti, nie
ko šia kryptimi neveikdami. Kai 
mūsų tauta Tėvynėje veda vieną iš 
(nuostabiausių ir heroj iškiausių 
išsivadavimo partizaninių kovų 
žmonijos istorijoje, mes, laisvame 
pasaulyje gyveną lietuviai, turime 
būtį aktyvūs darbininkai visame 
Lietuvos laisvinimo fronte. Kas 
šiandien vienu ar kitu būdu neįsi
jungia į šitą frontą, tas pasitraukia 
nuo savo tautos. Nesvarbu šiandien, 
ar iš kairės ar iš dešinės eisi į Lie
tuvą, svarbu, jog mūsų Tėvynės 
laisvinimo darbas mums visur ir 
visados būtų ir ryto malda ir va
karo giesmė. Ir jeigu laisvojo pa
saulio lietuviai ir keldami, ir dar
bus dirbdami, ir guldami savyje 
nešios pasišventimą ir ryžtumą — 
viską daryti ir aukoti vardan Lie
tuvos, tai mes žymiai sutrumpinsi
me sovietinės vergijos dienas.

Nepriklausomoybės šventė mus 
dvasiškai stiprina ir giliai įparei
goja. Atiduodami pagarbą visiems 
aušrininkams, varpininkams* kny
gnešiams, savanoriams, kariams, 
partizanams, Sibiro kankiniams ir 
Visiems gyviesiems tautos darbmin-

MINISTERIO BALUČIO ŽODIS LIETUVAI
Radio-kalba Vasario šeš'ol:’ktą.
Į jus kalba Bronius BALUTIS. 

Lietuvos Įgaliotas Ministers Lon
done, Anglijoje.

Aš džiaugiuosi, gaudamas prabilti 
į jus šiądien, Lietuvos Nepriklauso
mybės Dienoje. Aš esu gi.iai dėkin
gas „Amerikos Balso“ radijui, kad 
tokią progą man suteikė.

Tad gilaus broliško jausmo kupi
nas. ir sakau jums: „Sveiki, mano 

broliai ir sesės Lietuvoje!".
Taip daug norėčiau jums pasa- 

Ir taip maža laiko. Tad tik 
labai trumpai apie tai, kas jums 
Lietuvoje svarbu žinoti.

Pirmausią, žinokite, kad, nepai
sant visų Geležinių Uždangų, mes 
visgi žinome, kas pas jus Lietuvoje 
darosi.

— ir viso pasaulio lietuviai, — nc- 
pamiršome jus ligi šiol, ir sakau 
jums; greičiau mums akys išvar
vės ir rankos nudžius, negu pamir
šime jus ir toliau. Nepamiršime! 
Dirbsime rankų ncnuleidę, kol Lie
tuvai išplėšta laįsvė bus ir vėl 
grąžinta. O kad ji bus grąžinta — 
mes visi esame giliausiai įsitikinę.

Visa tai žinokite ir šventai tam 
tikėkite!

Noriu jums pranešti ir dar kai 
ką. Mus pasiekia žinios, kad Mask
vos viešpačiai ir jų klapčiukai Lie
tuvoje nori jums įkalbėti, buk lais
vas pasaulis pamiršo ir apleido Lie
tuvą ir kitas maskolių pavergtas 
tautas.

Tai gyvas melas, ir jam netikė
kit! Jie nori sunaraližuoti jūsų va
lią, atimti jums paskutinę viltį — 
kad lengviau pasiduotumėte ir grei 
čiau nusilenktumėte Sovietų stabui
— balvonui. Bet tokioms pagundoms 
yra ir atsakymas, geras bibliškas 
atsakymas. „Šalin, šetone! Nebus 
tavo valia! Nebus, kaip tu nori!“...

Mes girdime ir kitą Maskvos 
kliksmą. Prarijęs pusę Europos, 
ruskis dabar šaukia: „Taika, taika! ga;va atvyko Danijos, Švedijos, 
Tebūnie taika!“.., Jau beveik sep
tyni metai po karo, — o taikos vis 
nėra.

Taikos visi nori. Bet visi mato, 
kad tikra ir patvari taika bus tik 
tuomet, kai'ji bus paremta teisybe 
ir laisve. Nes taika be teisybės — 
tai pragaras;
tai kapinių taika. Taip Vakarų Eu
ropa, taip ir laisvas pasaulis nema
no virsti nei bolševikišku pragaru, 
nei komunizmo kapinėmis... štai 
kodėl Anglija, Amerika ir kitos lais
vos šalys galvatrūkčiais ginkluoja
si.

Ir įvyko dar vienas dalykas. Pir- 
miaus daug kas Vakaruose manė: 
„Kaip nors su tuo ruskiu visgi su
gyvensime“... Kaipgi, — sugyvens 
tau vilkas su ėriuku! Šiądien tos 
svajonės nyksta. Šiądien jau su
prantama, kad kai viena kaimo 
pusė treška liepsnose, tai didelis 
pavojus ir kitai pusei supleškėti... 
Taip ir su Europa; kol viena jos 
pusė apimta bolševikišku gaisru, 
nesaugi ir kita pusė.

Čia ir prieinama prie išvados: kad 
pavergtų tautų laisvė ir Europos 
saugumas — yra tas pats dalykas. 
Kol nėra vieno, negali būtį ir kito.

Taigi matote, Vakarų Europos 
galvosenoje įvyko svarbus persilau
žimas. štai kodėl prieš tris sąvaites 
galėjo susirinkti net labaj didelė ir

Graikijos ir Norvegijos 
Olandijos karalienė, 
wealtho kraštų vyriausybių atsto
vai, Prancūzijos prezidentas Auriol, 
JAV valstybės sekretorius Acheso- 
nas kaip prezidento Trumano ats
tovas, gen. Eisenhoweris, princai 

taika be laisvės — jr ^itos karališkos asmenybės, o taip 
pat visa Britų tauta — asmeniškai 
ar sieloje — dalyvavo savo myli
miausio monarcho laidotuvėse. Vi
sa tauta liūdėjo, — ji liūdėjo jau 
nuo to tragiško pereitos savaitės 
trečiadienio ryto, kada žaibo grei
tumu visus pasiekė žinia, kad ka
ralius mirė —- mirė be skausmo, 
miegodamas, žinia buvo tuo labiau 
netikėta, nes visi matė karalių 
sveikstant po sunkios operacijos. 
Tik prieš kelias dienas jis išlydėjo 
savo vyriausią dukterį į kelionę po 
Commonwealthą 
mas ir sveikas, 
buvo Trombosas 
kietėjimas, kas 
perdavimą į širdį).

kams. mes Vasario 16-ąją turime 
pakartotinai sustiprinti savo tikėji
mą Lietuvos laisve ir savo tautos 
amžina gyvybe, šitas tikėjimas mus 
turi lydėti mūsų sunkiame tremties 
kelyje ir jis turi būti kelrodis visų 
mūsų darbų.

Laisvi gimėme, dėl Laisvės visa 
tauta didvyriškai kavoja, Laisvės visį kraštai nustojo savo valstybės traukė ,posėdžius.
dienų ir vėl sulauksime! galvos. Liūdesys ir gedulas buvo ne Popiežius pasiuntė užuojautos

svarbi konferencija Londone. Čia 
pirmu syk po karo susėdo drauge 
Europos pavergtų tautų atstovai ir 
laisvų Europos kraštų politikai, 
parlamentarai ir valstybės vyrai. 
Susėdo svarstyti pavergtų kraštų 
reikalus. Ir vienbalsiai jie nutarė: 
kad joks patvarus susitarimas su 
Rusijos Tarybų Sąjunga negali 
įvykti, kol nebus atstatyta nepri
klausomybė rusų pavergtuose kraš
tuose. Šitoj konferencijoj aktyviai 
dalyvavo ir Lietuvos atstovai.

Dar pieš porą metų tokia konfe
rencija Londone būtų buvusi neį
manoma. O dabar ir Anglijos vy
riausybė ją formaliai sveikino. Tai 
jau didelis žingsnis pirmyn.

BRANGUS LIETUVIAI UŽSIENY
Jau daug metų jūs kuo galėdami 

padedat Tėvynei kovoti už jos lais
vę, taj y^, už mūsų visų laisvę. 
Juo toliau, juo daugiau pareigų 
mums uždeda Lietuvos nepriklau
somybės byla. Tačiau lygiagrečiai, 
nors Ir lėtai, gerėja sąlygos mums 
veikti tarptautinėj plotmėj, pri
minti pasauliui apie-Tautos kan
čias ir reikšti jos valią Išsivaudoti 
iš sovietų okupacijos. Būkime pa
siryžę ir pasiruošę savo pareigas 
Tėvynei ir toliau ištikimai atlikti.

Į mus yra nukreiptos Tautos a-

GEDULO DIENOS
Penktadienį, Britų tauta, Com- 

monwealthas ir visas pasaulis pa
lydėjo į amžiną poilsio vietą Wind
sore, buvusį Britanijos karalių 
Jurgį VI. Laidotuvėse dalyvavo be
veik viso pasaulio valstybių galvos 
ar jų atstovai. Paskutinį kartą 
atsisveikinti su Britų Imperijos

karaliai, 
Common-

ir atrodė links- 
Mirties priežastis 
(kraujo gyslų su- 

sustabdė kraujo

Tik pasiekus žiniai apie karaliaus 
mirtį, vėliavos nusileido iki pusės 
stiebo, radio sustabdė transliacijas, 
parlamentas nutraukė posėdžius, 
įstaigos užsidarė, krautuvės apsi
dengė gedulo šydu, teismai sustab
dė bylas, teatrai ir kinai užsidarė, 
restoranai buvo be muzikos ir šo
kių, žmonės gatvėse ir autobusuo
se tyliau pradėjo kalbėti, daugeliui 
byrėjo ašaros. Tas viskas įvyko 
spontaniškai, be jokio įsakymo.

Commonwealthe. Panašiu būdu 
Jurgio VI mirtis buvo sutikta vi
same Commonwealthe — Kanadoj. 
Australijoj. N. Zelandijoj, Pietų
Afrikoj, Indijoj ir Pakistane. Tie" dienų gedulas.

Visa tai parodo, iš kur ir kokie 
vėjai pučia. Su laiku jie nupūs šalin 
ir tuos juodus debesis, kurie dar 
dengia Lietuvos ir kitų pavergtų 
kraštų padangę.

Taigi nenusiminkite, mano mieli 
broliai ir sesės Lietuvoje! Ar tokiu, 
ar kitokiu būdu, bet laisvė Lietuvai 
bus atgauta. O tuo tarpu, būkite 
kantrūs ir vieningi; taupykite savo 
jėgas ir gyvybes; nebarstykite jų 
bereikalingai. Bukite išmintingi ir 
— anot Šv. Rašto — ..gudrūs, kai 
žalčiai“...

Sudie! Pasimatysim laisvoj Lie
tuvoje!

LONDONAS, 1952 m. vasario 16 d.

kys. Temato jį mus, užsienio lietu
vius, susibūrusius į vieną didelę 
brolišką bendruomenę, kuriai 
svarbiausias principas yra demo
kratinis, taigi savitarpe toleranci
ja bei pagarba pagrįstas bendra
darbiavimas, o vyriausias įstaty
mas — Lietuvos gerovė.

šį linkėjimą reikšdamas, aš svei
kinu Jus iš visos širdies. 1952 me
tų vasario mėnesio 3 dieną.

Stasys Lozoraitis 
Lietuvos Diplomatijos 

šefas

pagal protokolą, bet pagal žmonių 
širdis — natūralus, spontaniškas.

Australijos parlamentas pertrau
kė posėdžius ir visas kraštas apsi
dengė gedulo šydu. Ceylone, Zelan
dijoj, Pakistane vyriausybės įstai
gos užsidarė, vėliavos nusileido iki 
pusės stiebo. Pietų Afrikos premje
ras Dr. Mallan, pats sirgamas, atė
jo pranešt; parlamentui liūdną ži
nią ir pasiūlyti užuojautos rezoliu
ciją. Kanados premjeras St. Lau
rent pareiškė, kad kanadiečiams 
karaliaus mirtis yra asmeniškas 
liūdesys. „Yra reikšmingas daly
kas", pareiškė Indijos premjeras 
Nehru, sąryšyje su karaliaus mirti
mi, „kad šiame respublikų pasau
lyje Britų karališki namai stovi 
tvirtai, — tvirtai ne tik įstatyme, 
bet tvirtai žmonių meilėje ir pa
garboje“. Karaliaus mirtį Indijos 
parlamentas pagerbė minutės tyla, 
po kurios pertraukė tolimesnius 
posėdžius. Vyriausybė paskelbė 
vienuoklis dienų oficialų gedulą.

Dominijose ir kolonijose kara
liaus mirtis buvo prideramai atžy
mėta ir įvairiomis formomis išrei
kštas gedulas. Kad tą visą aprašyti, 
reiktų užpildyt; kelių mėnesių 
„Britanijos Lietuvį“.

Iš užsienio kraštų Amerika ypa
tingai skaudžiai pergyveno žinią 
apie karaliaus mirtį. Jurgis VI 
lankėsi Amerikoje prieš karą ir yra 
daugeliui asmeniškai pažįstamas. 
Prezidentas Trumanas pastebėjo: 
„Jo Didenybės mirtis išplėšė iš 
mūsų tarpo pasaulinę asmenybę, 
kuri išlaikė aukščiausias Anglijos 
konstitucinės monarchijos tradici
jas“. Kongresas Įnešė užuojau
tos rezoliuciją ir vienbalsiai nutarė 
pertraukti posėdžius, išreiškiant 
pagarbą mirusiam karaliui.

Prancūzijoj vyriausybės parėdy
mu vėliavos buvo iškeltos iki pu
sės stiebo. Laikraščiai ypač pažymi 
karaliaus pergyvenimus ir drąsą 
karo metu.

Vokietijoj buvo įvestas keturių 
Parlamentas per-

LAIMUTIS ŠVALKUS

KENČIANČIAI ŠALIAI
Tu iškeli rankas į dangų surakintas 
Ir Tavo veidu ašaros ir kraujas laša. 
Senai, senai užgeso Tavo šviesus 

žibintas, 
Kurį Tau uždegė už laisvę mirdami 

Tavieji sūnūs 
Amžių tėkmėj kančias ir smurtą 

nešant.
Tu iškeli rankas ir Viešpatį 

maldauji, 
nes Tavo aimanų pasaulis 

nebegirdi.
„O Viešpatie, aš menkas tru

pinys tik Tavo saujoj, 
Aš taip maža, bet Laisvę man 

. grąžinki, 
paguosk tiek metų kenčian

čią man širdį!“ 
Ir Tu drebi kai gūdžią, samanotą 

naktį 
Tavų miškų tankmėje miršta 

partizanas. 
Ir širdžiai jo sustojus Tavo Laisvei 

plakti, 

MŪSŲ ŠVENTOVE KAUNE

telegramą karalienei ir karalienei 
motinai.

Ir taip visi laisvo pasaulio kraš
tai reiškė užuojautą Britų kara
liškai šeimai ir visai tautai. Tik 
Rusija pasitenkino kelių žodžių 
kronika Pravdoje, kad Anglijos ka
ralius mirė, gi Višinskis išreiškė 
užuojautą Britų ambasadoriui 
Maskvoje, žinant, kokia šviesi as
menybė buvo Jurgis VI, nestebėti
na, kad Rusija jo mirtį beveik ig
noravo.

CHURCHILLIS KALBA'
šiame krašte visi žymesnieji vy

rai davė savo pareiškimus, kuriuo
se iškeliami Jurgio VI nuopelnai 
ir reiškiame gili užuojauta karalie
nei motinai (velionies žmonai), 
naująjai karalienei, karalienei 
Marijai (velionies motinai), prin
cesei Margaretal ir visa; karališkai 
šeimai. Daug gražių žodžių buvo 
pasakyta karalienei motinai, kuri 
buvo ideali karaliaus draugė, o 
taip pat karalienei Marijai, kuri 
neteko jau antro savo sūnaus 
(Kento kunigaikštis žuvo prieš ke
lis metus lėktuvo nelaimėje).

Pereitos savaitės ketvirtadienio 
vakare premjeras Churchilįis per 
radio sujaudintu balsu kalbėjo į 
britų tautą; „Karalius buvo savo 
žmonių labai mylimas. Jis buvo vi
sų gerbiamas ir kaip karalius ir 
kaip žmogus". Ypatingai gilaus 
įspūdžio paliko premjero žodžiai: 
„Paskutiniais mėnesias karalius 
vaikščiojo kartu su mirtimi, kurią 
jis pažino ir jos nebijojo". Kara
liaus pasiaukojimą pareigoms, są
žiningumą, nuoširdumą ir jo dorą 
ir laimingą šeimynišką gyvenimą 

Tu raudi alpdama su motinom prie 
kapo, 

O Tavo žemėn sunkias juodo kraujo 
klanas.

Drėgnam kalėjmų rūsy Tu 
lauki naujo ryto, 

Kartu su kaliniu kenti Tu 
troškulį ir alkį.

Šaukies per ašaras į tautą 
išblaškytą: 

„Ateikite manų kalėjimų 
juodų sutrupint 

Ir Laisvės vėliavų aukštai 
iškelti!“ 

Mes .matome rankas Tavąsias su
rakintas 

Ir Tavo veidu ašaras ir kraują 
lašant. 

Tikėk, Brangi šalie, nors baisiai 
iškankinta 

Tu kelsies amžiams Laisvėje 
gyventi, 

Kurią Aukščiausis Tau tautos 
krauju užrašė!

iškėlė savo pareiškimuose opozici
jos vadas Attlee, Kanterburlo arki
vyskupas, Westminsterio arkivysk. 
kard. Griffin, liberalų vadas Da
vies ir kiti.

Prieš išplaukdamas Į karaliaus 
laidotuves, Wlndsoro kunigaikštis, 
vyresnysis velionies brolis, davė 
spauda; pareiškimą, kuriame jis 
iškelia savo brolio gerą pareigų 
ėjimą, kurio jis negalėjo padaryti.

Kaip prisimename, Jurgis VI tapo 
Anglijoj karaliumi, jo vyresniam 
broliui iš tų pareigų abdikavus. 
Abu broliai vienas kitą mylėjo ir 
liko ištikimais draugais. Londone 
Windsor© kunigaikštis apsistojo 
pas savo motiną karalienę Mariją. 
Jis atvyko vienas - jo žmona liko 
New Yorke.

Elzbieta II. Tik pasitvirtinus ži
niai apie karaliaus mirtį, visų 
mintys natūraliai nukrypo į vyres
niąją karaliaus dukterį, kuri tokia
me jauname savo amžiuje turėjo 
perimti aukštas Britų Imperijos 
galvos pareigas. Ji su savo vyru 
ilsėjosi Sakano viloje, Kenijoje, 
prieš išplaukdatna į Ceyloną ir 

(Nukelta į psl. 4)

UŽUOJAUTA
Liūdesio valandoje: P. 

Pranciškai — mirus brangiam 
vyrui, p. Aldonai ir collegai 
Karoliui Lėderiams, mirus 
mylimam tėvui, reiškia užuo
jautą

Buvęs Vokietijoje
Pabaltiečių stovykl, 

gyd. J. Uogintas

1



AUSROS KELIU NEPRIKLAUSOMYBES
(Dr. J. Basanavičiaus 25-ąsias mirties metines minint). AKTO SIGNATARAI

1883 metais prūsuose išleidžiamas 
laikraštis „Aušra", kuriame J. Ba
sanavičius, vienas jo steigėjų ir 
globėjų, sąmonina lietuvius ir ža
dina ju dvasią veiksmui.

1905 metais J. Basanavičius grįž
ta į Vilnių, kur tuo metu jau auga

Istorijos, dėl atelnan-

Vasario 16 d., Nepri- 
Šventės dieną, užgeso

Lietuvos, jos 
čių kartų.

1927 metų 
klausomybės
J. Basanavičius gyvybė, ištisai skir
ta kovai dėl tautos laisvės.

neapkenčiamais pan-

viršum Lietuvos saulė 
kaip ir prieš amžius,

Tai buvo metas, kai jau kelinta 
lietuvių karta kėlė caristinės Rusi
jos jungą.

Ties Nemuno šalimi, lyg juodas 
debesys, kabojo dvigalvis plėšrus 
erelis ir draskė galingais nagais bet 
kurį gyvesnį tautinės lietuvių min
ties atspindį, bet kurį bandymą ir bręsta lietuvių politinė mintis, 
nusikratyti 
čiais.

Ir nors 
tebešvietė,
nors javai laukuose lanstėsi su tuo 
pačiu šlamesiu, taip pat tekėjo 
upės ir taip pat ošė medžiai senų 
senovės atgarsiais — tamsybių ap
supta ir vergijos nuodais maitina
ma tautos širdis plakė silpnai. Nu
silpusį tautinė mintis snūduriavo 
lietuvių liaudies gelmėse, valstybi
nė mintis nedrįso prasikalti, nepa
jėgė.

Tik protėvių kalba buvo tautos 
skydas, tik dainos ir legendos sie
josi su girių ošimu ir rišosi į bend
rą mazgą su praeitimi.

Antroje devynioliktojo amžiaus 
pusėje Maskvos universitete, įvai
rių, į milžiniškos Rusijos imperijos 
sudėtį įeinančių, tautybių tarpe 
atsidjrė taipgi būrys mokslo sie
kiančių lietuvių.

Maskvos lietuvių studentų ratelis 
nebuvo anuomet idėjiniai vienin
gas, lygiai, kaip ir patys Nemuno 
šalies gyventojai.

Buvo ten surusėjusių karjeristų, 
kuriuos buvo sugluminusi ir įsun
kusi rusiškoji aplinka, buvo sulen
kėjusių, gyvenusių unijos tradici
jomis ir svajojančių apie Lietuvos 
atstatymą galingos kitados Jogai- 
lėnų valstybės rėmuose, ir buvo 
nedidelis, tačiau realiai anom dviem 
grupėm besipriešinąs būrelis roman
tikų - būrelis lietuvių — bekom- 
promlsinlų patriotų.

Jų svajonių idealas buvo nepri
klausomos tautinės Lietuvos atsta
tymas.

Vienas tų romantikų patriotų 
buvo J. Basanavičius, ūkininko sū
nus, tikrasis sūnus lietuviškos ša
lies, kurią jis visa savo siela buvo 
pamilęs iš mažens.

Labiausiai jį traukė istorijos ir 
archeologijos mokslai, tačiau gry
nai praktiškais sumetimais jis bu
vo pasirinkęs mediciną. Mokslo me
tai buvo jam sunkaus Ir vargingo 
gyvenimo etapas. Tėvai jį buvo 
nuskyrę būti kunigu, tačiau baigęs 
keturias klases, Basanavičius atsi
sakė stoti į kunigų seminariją ir 
toliau turėjo muštis per gyvenimą 
vien savomis jėgomis ir gabumais.

Baigęs studijas, jaunas dr. j. Ba
sanavičius jau žinomas, kaip gabus 
Ir pareigingas gydytojas, o drauge, 
kaip gyvo proto, nenuilstamas lie
tuviškos kultūros ir švietimo srities 
darbuotojas. Gydytojo praktika 
netenkina jo kūrybingos ir nera
mios prigimties. Jis nori dirbti 
mokslo srityje ir turėti laisvas ran
kas darbui dėl savo tautos.

Anuometinėje Rusijos valstybėje 
Jis neranda tam sąlygų ir išvyksta 
į Bulgariją, jauną tuo metu nepri
klausomą valstybę. Ten Basanavi
čius dirba profesinį darbą ir pasi
neria į virte verdančią politinę vei
klą.

Atstumas jo neatsiejo nuo tė
vynės Ir tautos. Visi jo darbai ir 
visos jėgos buvo skiriamos didžiųjų 
protėvių dvasios žadinimui ir gaivi
nimui. Jo meilė protėvių proistori- 
jai, senovės dainoms ir bylojimams 
sudarė akstiną gilintis į senovę, ją 
studijuoti ir kurti valstybinės min
ties atgimimo pagrindus ateičiai.

Nenuilstamai, su užsikirtimu, su 
tvirta Lietuvos valstiečio valia J. 
Basanavičius ligi šventenybės iške
lia tai, kas artimiausia liaudies 
sielai — pagarbą didiems protė
viams, iškylantiems iš proistorijos, 
magnetišką jų galią ir mitologijos 
slaptingumą, siedamas visa tai į 
didžią valstybinės minties legendą, 
gimusią prosenovėje ir einančią į 
dabartį.

Nesigailėdamas energijos, sveika
tos ir materialinės paramos, plun
ksna ir asmenine sugestija, jis su
buria eilę idealistų, kurie eina jo 
pėdomis ir formuluoja tautinės 
laisvės reikalavimus.

Veržli jo dvasia ir dinamika pa
traukia jaunas sielas. Karšta jo 
širdis ir pranašus protas apgaubia 
tautą, kuri jam skiria savo atbun
dančios dvasios vado garbingą vie
tą.

Ir kaį 1918 metų Vasario 16 d. 
Išmušė didi valanda, dr. Basanavi
čius buvo pirmasis, padėjęs savo 
parašą Lietuvos Nepriklausomybės 
Akte.

Toji valanda buvo apvainikavi
mas jo ilgo darbo, skirto tautos 
atgimimui.

Lietuva įžengė į laisvųjų tautų 
šeimą. Tačiau lietuvių tauta dar 
krauju ir aukomis turi užantspau
duoti laisvę. Tik kovų eigoje laimima 
tikroji laisvė. Nepilnutinė. Vilnius 
— praamžinoji Lietuvos sostinė 
atplėšiama nuo atgimusios valsty
bės.

Tautos atgimimo tėvas,J. Basana
vičius, pasilieka lenkų okupuotame 
Vilniuje, nesiskirdamas su Lietuvių 
Mokslo Draugija, įsteigta 1905 me
tais ir vaidinusia didelį vaidmenį 
kultūriniame ir tautiniame lietu
vių gyvenime. Jis įdeda į ją visą 
savo gyvenimo pelną, biblioteką, 
rankraščius, lėšas ir visa širdimi 
skiria pats save mokslo darbui dėl

Dvidešimt penkeri metai praslin
ko nuo tos dienos, kai Vilniuje ir 
visoje Lietuvoje susiūbavo gedulin
gi varpai, o Rasų kapinėse vėliavų 
giria ir jūra galvų palinko, atsisvei
kindamos su DIDŽIOJO LIETUVIO 
palaikais.

Palinko trispalvės vėliavos, pa
linko išdidus valstybinis ženklas — 
Vytis ir su Tautos Himno garsais 
nuskriejo Jo siela, meilės kupina 
apgaubė tą šalį, kurią taip didžiai 
mylėjo.

Jo vėlė nukeliavo pas didžiuosius 
protėvius, kuriais Jis taip didžiavo
si. Tačiau Jo idealai pasiliko šir
dyse atbuduslos tautos. Ant Jo idea, 
lų pamatų buvo atsikūrusi laisva 
valstybė ir užėmusi vietą laisvųjų 
tautų tarpe.-

šiandien tas pats amžinas, tik 
raudonas ir dar žiauresnis priešas 
šoko dar kartą paglemžti, suniek- 
šinti ir geležiniais pančiais sukaus
tyti lietuvių tautos dvasią. Tačiau 
veltui jis žudo ir rauna Lietuvos 
sūnus ir dukras iš gimtosios jų 
žemės. Tautos Tėvo idealai nelšplė- 
šlamai glūdi visų širdyse ir laikosi 
įsišakniję Lietuvos žemėje.

Ir pakaks tik pūstelėjimo, 
pražystų taip, 
pražysta gėlės

kad 
kaip kas pavasarį 

ant Jo kapo.
F. Nevaravičius

„KOMITATO CIVICO” LIETUVIAMS
Italų Tautinio „Comitato Civico“ 

Prezidento ir Italų Katalikų Akci
jos Generalinio Pirmininko Profe
soriaus Luigi GEDDA laiškas Vy
riausiam Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetui ir lietuvių tautai Lietuvos liško'solidarumo jausmus drauge 
Nepriklausomybes paskelbimo 34-

Italijoj ryžtingai kovoj anč.o prieš 
bedieviškąjį materializmą ir komu
nistinį totalistarizmą, noriu pare
ikšti Vyriausiajam Komitetui mū
sų krikščioniško supratimo ir bro-

Nepriklausomybės 
jų metinių proga,

Luigi GEDDAProfesoriaus 
yra vienas iš įtakingiausių ita. 
lijos katalikų veikėjų. Jo prieš 
ketvens metus įsteigtas taip 
vadinamas „Comitato civico“, 
kurio tikslas yra politinis Ita
lijos masių ugdymas ir kova 
su komunizmu, 1948 metų rin
kimuose išgelbėjo Italiją nuo 
Komunistų Partijos laimėjimo. 
Profesoriui GEDDA dabartinė 
Lietuvos padėtis gerai pažįsta
ma. Priešrinkiminės propagan.' 
dos metu jo rūpesčiu Italijoj 
buvo išplatinta keletas milionų 
plakatų ir atsišaukimų, įliu- 
struotų komunistų nukankin
tų lietuvių 
skelbiančių 
mos lietuvių 
italų 'tautai.
šv. Tėvas paskyrė prof. Gedda 
Italų Katalikų Akcijos Genera
liniu Pirmininku. Kaip nepa
prastų gabumų politikas Prof. 
Gedda yra pramatomas dabar
tinio Ministerių Pirmininko De

Lietuvos Nepriklausomybės aktą 
1918 m. vasario 16 d. 12 vai. Vilniu
je, Didžiojoje g-vėje buv. Lietuvos 
Tarybos posėdžių namuose, pasi
rašė ir paskelbė 20 vyrų, ku.-.e a..uj 
metu sudarė aukščiausią lietuvių 
tautos politinę atstovybę — Lietu
vių Tarybą, išrinktą Vilniaus Lie
tuvių Konferencijoje 1917 m. rug- 
sėpo 18-23 d. Aktą visi Tarybos 
nariai pasirašė alfabeto tvarka.

Nepriklausomojo gyvenimo me
tais didžioji dalis Lietuvos Tarybos 
narių išėjo į pirmąsias mūsų tau
tos įvairių gyvenimo sričių vietas. 
Du iš jų buvo Lietuvos Respublikos 
Prezidentai, du — ministerial pir- . 
mininkai, penki - ministerial, 
vienas — vyskupas, trys — diplo
matai, vienas — Kauno ir Vilniaus 
universiteto rektorius, trys — pro
fesoriai, vienas — finansininkas, o 
kiti dirbo įvairiose kitos atsakin
gose pareigose.

Praėjus 34 metams nuo istorinio 
įvykio mūsų tautos gyvenime, įdo
mu šiandien, nors suglaustai, pri
siminti Lietuvos Nepriklausomybės 
akto signatarus ir žvilgterėti, kur ' 
jie yra šiandien.

Dr. Jonas Basanavičius — „Auš
ros" ir Lietuvių Mokslo Draugijos 
įsteigėjas, Vilniaus Didžioje Seimo 
pirmininkas, už savo nuopelnus 
gavęs Tautos Patriarcho vardą 
mirė Vilniuje 1927 m. 
sario 16 d.

Saliamonas Banaitis 
lietuviškos spaudos 
mirė Kaune 1932 m.

Mykolas Biržiška - 
kas, publicistas ir visuomenės vei
kėjas 1918 ir 1919 rp. — švietimo 
ministeris, Lietuvos vyriausybės 
generabnis Įgaliotinis Vilniuje po 
1920 m. spalio 9 d. lenkų smurto, 
Kauno, o vėliau — Vilniaus uni
versiteto rektorius, gyvena Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, Kalifor
nijoje, Los Angeles mieste.

Kazys Bizauskas •—• diplomatas, 
1920 m. švietimo ministeris, Lietu
vos Pasiuntinys Londone, Vašing
tone, Rygoje, ilgametis užsienių 
reikalų - ministerijos direktorius, 
1939 ir 1940 m. ligi I-oslos bolševi
kų okupacijos — minlsterlo pirmi
ninko pavaduotojas, bolševikų nu
žudytas prie Červenės 1941 m.

Pranas Dovydaitis — 1919 m. 
ministeris pirmininkas, katalikiš
kųjų organizacijų veikėjas, publi
cistas, mokslininkas, universiteto 
profesorius, 1941 m. birželio 14 d. 
bolševikų ištremtas į Sibirą.

Steponas Kairys — 1919 m. dar
bo ministeris, socialdemokratų

nuotraukomis 4r 
komunistų žudo- 

tautos įspėjimų 
Paskutiniu laiku

Gasperi įpėdiniu.
Laisva valstybė negalį užmiršti 

nepaprastai kilnios lietuvių tautos, 
jau eilę metų kenčiančios po sve
timu jungu ir svetima, bet kokią 
laisvę visiškai pamynusia, ideolo
gija.

Katalikiška tauta, kaip Italija, 
negali nejausti lietuvių tautos tra
gedijos, ji negali nematyti tų per
sekiojimų, kurie viršyja žiaurumus 
ne tik caro, bet net nacių, gėdingų, 
1939 metų rugpiūčion mėn. paktu 
pardavusių sovietams šios garbin
gos ir didvyriškos Lietuvos ne
priklausomybę ir laisvę.

O tačiau net giliausio suspaudi
mo valandoje, net jei betkokia pri
sikėlimo viltis atrodytų pranykusi, 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, sudarytas iš tikėjimo 
ir drąsos žmonių, „in spe contra 
spem" — viltimi prieš viltį ryžtasi 
paminėti tą 1918 metų 16 vasario, 
kurį grąžino kraštui politinę nepri
klausomybę ir tuo pačiu laisvę ka
talikų tikėjimui, kuris amžių bė
gyje buvo tėvynės meilės ir viso
keriopo civilinio tautos progreso 
šaltinis ir siela.

Kaip Pirmininkas Tautinio ..Co
mitato Clvico", jau ketveri metai

te pasveikinti kankinių žiedall) — 
Jūsų kraujas yra derlinga krikščio
nių sėkla.

Dėl Jūsų Lietuva nemirs, negali 
mirti, nes Jūsų auka padaugins iš
tikimus Kristaus ir Tėvj n®s karius.

Visas laisvas pasaulis mato ir 
seka su simpatijomis ir nemažesne 
viltimi tą veiklą, kurią su nepa
laužiamu pasitikėjimu atlieka Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas, kad išlaikytų gyvą tautiš
kumo jausmą, padarytų veiklią 
v.isų lietuvių valią kovoti su Tėvy
nės pavergėju ir priminti jos ne
priklausomybę.

Komitetui, kaip ir visai Lietuvių 
Tautai, o ypatingai tiems, kurie 
Tikėjimo ir Tėvynės vardan auko
jasi kietoje aktyvaus pasipriešini
mo kovoje prieš įsibrovėlius, mes 
siunč.ame mūsų broliško padrąsi
nimo ir įsitikinimo pareiškimą, ku
rį sustiprinta mūsų malda ir paties 
singumas, nedorybė niekad negali 
žygio šventumas, kad atliktos pa
stangos galiausiai bus vainikuotos 
laimėjimu, nes priespauda, netei
singumas nedorybė niekad negali 
turėti tikios <r galutinės pergalės.

Dievas su Jumis, Lietuvos broliai, 
ir šitas ilgas skausmingas bandy
mas yra tikras Jūsų Tėvynės prisi
kėlimo laidas.

Succisa virescit. parblokšta, bet 
nenugalėta, ji vėl sužydės, nes ji 
Kristaus žemė, vis idealus šv. Pe
tro Turtas, tos Bažnyčios, kuri vi
sada buvo laisvės ir kiekvienos kul
tūringos pažangos nešėja.

Su šv. Povilu mes kartojame iš
kilmingą perspėjimą: priešinkitės 
tvirti tikėjime.

Tai vyriški ir paskatiną žodžiai, 
kuriuos narsi lietuvių tauta, gali
ma pasakyti, paėmė kaip savo pro
graminį šūkį kovije už nepriklau
somybę, už laisvę ir už kultūrą.

šv. Kazimieras, didis Tautos 
Globėjas, kurs ją stiprino ir palai
kė sunkiame kančių kelyje, tegu 
veda ją dabar į išsilaisvinimą, te
gu išprašo iš Dievo iškęstos kan
kinystės ir Kristui bei neklaidin
gam Petro Sostui nesugriaunamos 
Ištikimybės vertą pargalę.

Dr. A. Maltarella
Italijos Katalikų Akcijos 
Vyrų Sąjungos Centro 
Pirmininkas

Donatas Malinauskas %- visuo
menininkas ir diplomatas, Lietuvos 
ministeris Čekoslovakijai, 1941 m. 
birželio 14 d. bolševikų ištremtas 
į Sibirą.

Vladas Mironas — kunigas, vi
suomenės veikėjas, 1938 m. minis
teris pirmininkas, ligi 1946 m. gy
veno Kaune, bet apie jo dabartinį 
likimą nežinoma.

Stanislovas Narutavičius — pa
vyzdingas ūkininkas ir ūkio orga
nizacijų veikėjas mirė 1937 m. 
Lietuvoje.

Alfonsas Petrulis — kunigas, pu
blicistas mirė 1929 m. Lietuvoje, 
Šešuoliuose.

Kazimieras šaulys — Kauno ar
kivyskupijos generalvikaras, uni
versiteto profesorius, visuomenės 
veikėjas, gyvena Šveicarijoje.

Jurgis šaulys — įžymus Lietuvos 
diplomatas, Lietuvos ministeris 
Vokietijai, Lenkijai ir Šveicarijai, 
publicistas ir visuomenės veikėjas 
1949 m. mirė Šveicarijoje.

Jokūbas šernas — visuomenės 
veikėjas ir publicistas mirė 1923 m.

Antanas Smetona - visuomenės, 
veikėjas publicistas, Lietuvos Ta
rybos pirmininkas, I-asis ir IV-asls 
Lietuvos Respublikos Prezidentas. 
1943 m. mirė Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, Clevelando mieste.

Stasys Smilgevičius — visuome
nės veikėjas, kooperatyvų organi
zatorius mirė 1933 m. Lietuvoje.

Justinas Staugaitis — kunigas, 
visuomenės veikėjas, publicistas, 
Lietuvos Seimo pirmininkas, Teisių 
vyskupas, mirė 1943 m.

Aleksandras Stulginskis — žemės 
ūkio ministeris. Steigiamojo Seimo 
pirmininkas, n-asis Lietuvos Res
publikos Prezidentas, 1941 m. bir
želio 14 d. bolševikų ištremtas į 
Sibirą.

Jonas 
nanslninkas, pramonės Įmonių, jų 
tarpe „Maisto“ kūrėjas, Ūkio Ban
ko valdytojas mirė 1944 m. Vokie
tijoje.

Jonas Vileišis — visuomenės vei
kėjas ir publicistas, vidaus reikalų 
ir finansų ministeris, ilgametis 
Kauno miesto burmistras; mirė 
1942 m. Kaune.

Iš šios apžvalgos matome, kad 
tik, greičiausiai, trys iš dvidešim
ties Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbėjų yra gyvi, 12 mirusių, ke
turi yra bolševikų ištremtį į Sibirą, 
o vieno likimas kol kas nežinomas.

Vasario 16 d., minėdami Lietu
vos Nepriklausomybės, sukaktį, 
mes atsiminkime šiuos 20 garbin- 

partijos pirmininkas, universiteto gų mūsų tautos sūnų, kurie 1918 m. 
profesorius, vokiečių okupacijos 
metais — pogrindžio1 VLIKo pirmi
ninkas ir dabartinio VLIKo narys 
ir Tautos Findo valdytojas, gyve
na Vakarų Vokietijoje.

Petras Klimas - publicistas, 
istorikas, užsienių reikalų vicemi- 
nisteris, ilgametis Lietuvos mini
steris Prancūzijai, Belgijai ir Is
panijai, 1944 m. bolševikų ištrem
tas į Vorkutą.

istorinę va-

— įžymus 
darbuotojas

mokslinin-

Vailokaitis — įžymus fi-

su tvirtu įsitikinimu, kad pradėtoji 
kova už išlaikymą lietuvių tautoje 
gyvos ir degančios tėvynės meilės 
bei nepalaužiamo tikėjimo jos pil
nu prisikėlimu galutinai baigsis 
pergale.

Taj nėra koks nors grynai forma
linis įsitikinimas, tuščias ir nieku 
nepagrįstas, tarsi koks linkėjimas 
su baime, kad galį būti nerealus. 
Tai krikščioniškas pasitikėjimas, 
pagrįstas lietuvių tautos dvasios 
gilumu, jos pilna teise ir nesvyruo
jančiu įsitikinimu, kad pagaliau 
gėris laimės kovą prieš blogį.

Ji, kuri buvo vadinama ,,kryžių 
žeme“, nes kiekviename krašto 
kampelyje, kiekvienoj kryžkelėj, 
kiekviename lauke yra pastačiusi 
nesuskaitomą daugybę kryžių, sim
bolizuojančių Atpirkimą ir išreiš
kiančių švelnų meninį jos žmonių 
jausmą, ši žemė šiandien yra dau
giau negu nukryžiuota, ji yra savo 
katalikiškojo tikėjimo ir savo pa
triotizmo kankinė.

Tačiau jos kančia nebus, negali 
būti nevaisinga. Nacistinės ir ko
munistinės žudynės bei deportaci
jos, sunaikinusios dalį lietuvių tau
tos, tikėjimo persekiojimas, bandąs 
išplėšti paskutinį jos sielos turtą, 
paskutinę jos vidinės laisvės ir jos 
žmogiško kilnumo apsaugą, politi
nis jungas, kuriuo norima iš šak
nų išrauti jos krikščioniškąją civi
lizaciją, nepajėgs niekuomet pilnai 
ir galutinai nugalėti slą drąsiai ko
vojančią tautą. Nes, kaip yra pa
sakęs didysis Popiežius Benediktas 
XV, tautos nemiršta; ir Lietuva 
nežus, nes Dievas nemiršta.

Lygiai prieš septynis šimtus me
tų, 1252 m., valdant Karaliui Min
daugui ir jam priėmus krikščioniš
kąjį tikėjimą, Popiežius Inocentas 
IV paskelbė Lietuvą šv. Petro šei
mos nariu, šiandien, kaip ir anuo
met, prie jos budi Katalikų Bažny
čia, toji „Tylos Bažnyčia", kaip ją 
pavadino Pijus XII savo kalėdinėje 
radijo kalboje, kuri „nors ir suriš
tomis rankomis ir užčiauptomis 
lūpomis... savo žvilgsniu rodo tik 
ką supiltus savo kankinių kapus ir 
savo išpažinėjų grandines", būda
ma tikra, kad Jos tyli auka" kar
tu su visomis savo tautos kančio
mis pelnys iš Dievo — ir tebūnie 
arti ši diena, kaip mes italai kata
likai trokštame •— mylimajai Tė
vynei išsilaisvinimą ir prisikėlimą, žmogiškosios asmenybės vertę

stovėjo Lietuvos valstybės priekyje 
ir kurie lietuvių tautai paruošė 
Laisvę ir Nepriklausomybę. Šitie 
vyrai tebūnie mums šviesus ir nuo
lat paskatinantis pavyzdys, kaip 
reikia visiems — visų politinių ir 
religinių įsitikinimų lietuviams, 
ranka į ranką vienybėje 
kad į mūsų gimtąją žemę 
grįžtų laisvės palaima.

dirbti, 
vėl su-

V. Zm.

S.m. 
vai. 45
41.44

PRO M E M O R I A 
1952, II. 11 d.

Vasario 16 d. 17 vai. 30—17 
mln. bangomis: 42,22 48.39 
Prancūzijos Radiofonas iš

Paryžiaus sutiko čudti specialią, 
Vasario šešioliktosios proga, emi
siją. skirtą į Lietuvą.

KANKINIU ŽIEDAI
tiems 600 tūkstančiams lietuvių, 

kurie merdėja kalėjimuose ar iš
blaškyti po nežinomas vietoves so
vietų priverčiamojo darbo stovyk
lose, tikros vergijos moralinėse ir 
medžiaginėse sąlygose, atskirti ir 
nublokšti ant visados nuo savo 
brangiausių asmenų, be vilties vėl 
pamatyti savo gimtąją žemę;

■ nesuskaitomiems tremtiniams, 
kurie, nors ir rado svetingą kraš
tą, kur galt gyventi ir laisvai išpa
žinti savo Tikėjimą, tačiau su il
gesiu laukia tolimos Tėvynės lais
vės ir prisikėlimo.

Be to, šitose metinėse nepriklau
somybės, kuri nužymėjo pilną bei 
nuostabų Bažnyčios ir Katalikų 
Tikėjimo sužydėjimą, kurs per 
tiek amžių narsiai atsilaikė prieš 
schizmatikų ir liuteronų antpuo
lius, mes skiriame savo prisimini
mą, savo pagarbą bei savo pasi
gerėjimą toms herojiškoms vysku
pų, Kunigų, pasauliečių ir Katali
kų Akcijos kovūnų eilėms, kurie 
nenorėjo eiti į kompromisus su ko
munistiniu ateizmu ir tapo jų Ti
kėjimo neapykantos aukomis.

Salvete Uores martyrum! (Būki.

Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo 34-jų metinių proga Ita
lijos Katalikų Akcijos Vyrų Sąjun
gos Centro Pirmininkas Dr. A. Mal- 
tarella atsiuntė sekantį sveikinimo 
raštą lietuviams katalikams;

„Lietuvos broliams, garbingam 
Katalikybės avanpostul, nuo sep
tynių šimtų metų schizmos, erezi
jos ir šiandien marksistinio ateiz
mo nepaimamai tvirtovei, Italijos 
Katalikų Akcijos Vyrų Sąjunga 
siunčia savo krikščioniškus sveiki
nimus ir linkėjimus trisdešimt ke
tvirtose Nepriklausomybės metinė
se.

Kaip šitos organizacijos; suda
rančios Italų Katalikų Akcijos pa
grindinį branduolį ir ašį. Centro 
Pirmininkas mielai pasinaudoju 
šia proga išreikšti visų narių vardu 
supratimo, solidarumo, krikščio
niškos meilės gyviausius jausmus, 
kuriuos mes jaučiame lietuvių tau
tai:

kuri kenčia Tėvynėje kiečiausią 
.politinį priešo jungą, apsunkintą 
ir tapusį nepakeliamu dėl ideolo
gijos, neigiančios Dievą, laisvę ir

PRANEŠIMAS
Lietuvos Nepriklausomybės pa

skelbimo 34-jų metinių minėjimą 
Vatikano Radijo siųstuvas trans
liuos vasario 16 d. (šeštadienį) 18 
vai. Centrinės Europos laiku (17 
vai. Grinvičo laiku ir 20 vai. Lietu
vos Jalku);

Banga: 50.27 - 31,10 — 25,55 — 
196 — 202.

Tautos šventės paminėjimui 
taip pat bus skiriamos įprastos 
Vatikano Radijo transliacijos lie
tuvių kalba šiomis dienomis;

Vasario 16 d. (šeštadienį) 20 vai. 
Centrinės Europos laiku; banga: 
50,27 — 41,21 — 31,10 — 196.

Vasario 17 d. (sekmadienį) 17 
vai. Centrinės Europos laiku; ban
ga: 31.10 — 25,55 — 19,84 — 196.

REIKALINGOS KNYGOS!
Patariama] ai Lietuvių Grupei 

yra reikalingi Lietuvos "universite
to ir kitų Lietuvos aukštųjų mo
kyklų leidinai, ministerių leidiniai 
ir metraščiai, ūkinių organizacijų 
(Pienocentro, Lietūkio, Maisto, Lie
tuvos Banko ir kt.) leidiniai, Lie
tuviškoji Enciklopedija ir kltį vei
kalai, liečią teisės, istorijos, ūkio, 
kultūros ir kitus klausimus. Tais 
pačiais Lietuvą liečiančiais klau
simais reikaligos knygos ir ne lie
tuvių kalba.

Kas turi čia išvardintų leidinių 
ir sutiktų juos perleisti, prašomas 
rašyti šiuo adresu: Lithuanian 
Consultative Panel 16 West 58th 
Street, New York 19, New York, 
nurodant veikalo pavadinimą, au
torių ir kainą.

J.A.V-bių Lietuvių darbininkų 
savaitraštį

♦ "„Keleivis“
galim užsakyti per A. Zamžičką,
26, De^onport Rd., London, W.12.
Kaina metams 26 šil. 6 p.
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MUSU GYVENIMAS «*
NAUJA LONDONO LIETUVIŲ BRITANIJOS LIETUVIO“

MENO SAMBŪRIO VADOVYBE ... ATSTOVAI EUROPOJE
Vasario 3 d. Londono lietuvių pas kuriuos galima užslprenume- 

parapijos salėje /įvyko Londono ruotį ,.Britanijos Lietuvį“.
LletuviųMeno Sambūrio narių me- Vokietijoje: p. A. Mažeika, PLB 
tints susirinkimas. Dalyvavo per 30 leidyklo administratorius, (20a) 
asmenų. Susirinkimui pirminiu- Hannover-Kleefeld, Hegelstr. 6,

SUDIE, PONE CIPSE NAUJAS DIREKTORIUS IR MOKYTOJAI 
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

kavo A. J. Kaulėnas.
Apie Sambūrio veiklą pranešė jo 

valdybos pirm. p. Mašalaitis. Iš jo 
pranešimo paaiškėjo, kad Sambū
ris turį keturias sekcijas; chorą, 
vaidybos, trupę, šokių kapelą ir 
taut šoklų trupę. Metų būvyje Sam. 
būris turėjo iš viso 26 pasirodymus 
Londone ir kitose vietose savie
siems ir reprezentuodamas lietu

sius svetimiesiems.
B Gerai veikė choras ir valdybos 
! trupė, šokių kapela yra, palyginti, 

nesenas dalykas, bet eile pasirody
mų gražiai užsirekomendavo. Jai 
vadovauja p. Laurinaitis. Tautinių 
šokių trupė galėjo ir geriau pasi
reikšti, bet dėl dažno vadovų kei
timosi ir kitų priežasčių ji mažai 
pasirodė.

. Choras yra didžiausias Sambūrio 
vienetas, bet emigracija ir šeimos 
aplinkybės ir jo dalyvių skaičių 
palietė. Ilgametis choro dlrig. p. 
Mamaitis, dėl to, kad turi dirbti 
naktimis, iš dirigento pareigų pa
sitraukė. Dabar charui vadovauja 
p. Cernis. Tiek chorui, tiek vaidy
bos trupei trūksta moterų.

Sambūrio valdyba dirbo nuošir
džiai ir sutartinai, dėl to jokių ne
sklandumų savo darbe neturėjo, - 
pažymėjo pranešimą baigdamas p. 
Mašalaitis.

Apie materialinius Sambūrio rei
kalus pranešė iždininkas p. Pūkš
tys. Jis nurodė, kad per metus pa
jamų turėta 165 sv. 18 šil. ir išlaidų
— 143 sv. 14 šil. Pelno buvo per 22 
sv. Pie jo pridėjus likutį iš pereitų 
metų, dabar kasoje yra virš 43 
svarų,

A. Kaulėnas, suvesdamas disku
sijas dėl Sambūrio pereitųjų metų 
veiklos, pažymėjo, kad materialinė 
veiklos pusė yra ne maža, bet mo
ralinė pusė yra nepalyginti didesnė, 
nes Sambūris, savo veikla siekė ne 
materialinio, bet moralinio tikslo. 
Todėl moralinė darbo pusė yra la
bai didelė, o kiek didelė — pasiškės 
vėliau, tik po daugelio metų, pana
šiai, kaip paaiškėjo seniau Rusijo
je veikusių panašių lietuviškų sam
būrių veikla, kada iš ten grįžo lie
tuviai. Iš tų kolonijų grįžę lietu
viai, kuriose panašūs sambūriai 
veikė, buvo tautiniu atžvilgiu tvir
ti Ir susipratę, o iš ten, kur tokios 
veiklos nebuvo, grįžo jau aprusėję. 
Baigdamas, ragino jis Sambūrio 
dalyvius veikti nemažėjančia ener
gija ir toliau, kaip iki šiol, nepai
sant jokių sunkumų.

Naujai išrinktoji valdyba parei
gomis pasiskirstė šiaip: P. Maša
laitis — pirm., šalčiūnas — vlce- 
pirm., Pūkštys — uždln., Virkutis
— sekretorius ir Kusta — narys.

< Dalyvavęs

NOTTING II AMAS
Vasaiio 9 d. Lietuvių klubas „Ro

muva“ turėjo visuotinį narių susi
rinkimą, kurio metu buvo aptarti 
svarbūs reikalai; savišalpos klausi
mas. savišalpos kasos įstatų pakei
timas ir visos ..Romuvos“ perorga
nizavimas į Nottinghamo Lietuvių 
Savišalpos Draugiją, kuri privalėtų 
apjungti visus kolonijos yyvento- 
jus. Ta draugija apimtų savišalpą, 
bet kartu turėtų ir kitas sekcijas: 
klubą, knygyną - biblioteką, galė
tų prie jos valkti meno sambūris, 
choras ir sportininkai. Tuo būdu, ji 
turėtų tapti pilnutiniu kolonijos 
veikimo centru, o jeigu pasisektų 
įsigyti savo namus, tai tikrai ji 
taptų žydinčiu žiedu Nottinghamo 
lietuvių kolonijoje.

Labai gaila, kad „Romuva“ ne- 
darlnkti nauji. Dabar klubo valdy
bas narių: pirmininko Pr. Basčio ir 
kasininko Stanaičio. Jų vietoje 
darinkti nauji. Dabar kubo valdy
bą sudaro: St. Kasparas, M. Burba, 
M. Mašalaitis, K. Kudla ir V. Pa
liulis .

Nottinghamo Meno Sambūris 
lankėsi pas Corby lietuvius, išpildy- 
damas jų ruoštame Vasario 16 mi
nėjime meninę dalį, o corbiečiai 
žada atsilankyti Nottinghaman.

Vasario 16 d. DBLS Nottinghamo 
skyriaus valdyba ruošia Nepriklau
somybės paskelbimo minėjimą.

Vyturys

...

Germany.
Prancūzijoje: Pu-k. J. Lanskoron. 

skis, L.š.D-jos žurnalistų Sekc. 
pirmininkas, 7bd, Julien Potin, 
Neuilly s/Seine, France.

Danijoje: P. S. Sliašinskas, 
Schweizerdalsvej 81, Kobenhavn, 
Vanlose, Danmark.

Italijoje: Kun. V. Kazlauskas, 
Liet, radio transl. red., Via Casal- 
monferrato 20, Roma, Italy.

NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTE LONDONE

Primenama visiems Londono lie
tuviams, kad Lietuvos Nepriklau
somybės šventė įvyksta šį šeštadie
nį, varario 16 d.-5 vai. vakaro, pra- 
pijos salėje, 345r, Victoria Park Rd., 
E. 9. Programoje DBLS Tarybos 
nario J. Senkaus paskaita ir meni
nė dalis. Ruošia Londono Lietuvių 
Meno Sambūris.

Visi tautiečiai kviečiami punk
tualiai į šią mums brangią šventę 
atsilankyti.

VASARIO 16 D. MINĖJIMAS 
DERBYJE

Minėjimas įvyksta vasario 23 d„ 
5.30 vai p.p. St. Peters Church 
Yard, YMCA Victoria Hall.

Po oficialiosios dalles — meninė 
dalis, kurioje bus suvaidinta R. 
Spalio „Tėvynės Namai“. Po to šo
kiai. Laike šokių bus loterija su 
vertingais laimėjimais, kaip tai 
foto aparatas r kt.

Apylinkės lietuvius maloniai 
kviečiame minėjime dalyvauti.

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI
Vasario mėn. 23 dl., 19 vai., Lie

tuvių Namuose, 43 Holand Park 
ruošiamas iinksmavakaris — Užga
vėnių blynai .

Veiks bufetas su įvairiais užkan-. 
Ožiais. Užgavėnių proga kukli pro
gramėlė. Šokiai. Kviečiama daly
vauti iš arti ir iš toli.

Manchesterlo Lietuvių Socialinis 
klubas vasario 23 d. 18 vai. (vai. 
p.p.) klubo patalpose, pirmą kartą 
Manchesterlo lietuvių gyvenimo 
istorijoje, ruošia linksmą

Užgavėnių šokių vakarą.
šokiams gros lietuviškas orkes

tras. Priedas; turtingas bufetas ir 
nuotaikinga lietuviška daina. Vi
sus lietuvius maloniai kviečiame 
atsilankyti. Įėjimas: nariams — 
nemokamai, ne nariams — 1 šil.

Klubo valdyba

„Nepriklausoma Lietuva“, nežiū
rint jų politinių, religinių ir kito
kių nusistatymų, ypač brangina 
visų lietuvių talką,, nes tiktai bend
romis jėgomis galima pasiekti vi
siems rūpimą ir brangų tikslą.

„Nepriklausoma Lietuva“ išeina 
8 ir 10 pusi, kas savaitę. Prenume
rata — 6 dol, metams. Atstovai 
Anglijoje: a. Gerdžiūnas, 6 Beechey 
St., Oldham, Lancs, ir A. Jurevi
čius, 20, Shakespeare St., Barker
end Rd., Bradford. Per juos galima 
užsisakyti „Nepriklausomą Lietu
vą".

‘Pasaulio lietuvių karių mėnesi- 
nis žurnalas „Karys“ išeina dide
lio formato, gražiai iliustruotas, 
duoda daug įdomių medžiagų.

Prenumerata — 4 dol. metams, 
atskiro num. kaina — 45 c. Atsto
vas Anglijoje; A. Gerdžiūnas, 6, 
Beechey St., Oldham, Lancs.

Prašomas atsiliepti Stasys Po
cius, kilęs iš Dauglaukio km., Tau
ragės apskr. arba jį žinantieji pra
nešti; A.'Bauža, 24, Beamsley Rd., 
Frizinghall, Bradford.

Ieškomas Jonas Sasnys, kilęs iš
S. Kalvarijos, pranešti; R. Ane- 
lauskas, 1, Tishborne St., Leicester.

Lietuvis, 34 m. amžiaus, aukšto 
ūgio, turįs pastovų amatą, nori su
sirašinėti su atatinkamo amžiaus 
lietuvaitėmis, vedybų tikslu. Rašy
ti: F. No.J. R. (22, c/o 4, Suther
land Rd., Walthamstow. London, 
E. 17.

Autorius James Hilton, išvertė 
K. Barauskas, išleido Akiratis, 62 
puslapiai.

Labai smulkus šriftas 62 pusla
piuose talpina stambią apysaką, 
kurios turinys lietuviams jau iš 
dalies žinomas, nes prieš karą Lie
tuvoje pagal tą apysaką buvo pa
statyta filmą, kuri turėjo didelį 
pasisekimą.

Apysakos kompozicija labai pa
prastutė. Ją sudaro mokytojo Gip
so dvi gyvenimo daiys. Pirmoje jis, 
išėjęs į pensiją „svajojąs prieš ug
nelę, svajojąs apie laikus ir įvy
kius, kuriuose jis vienas turėdavo 
savo slaptą dalį“. Antroje dalyje, 
Didžiajam Karui prasidėjus, jis 
vėl grįžta mokytojauti.

Jau iš apysakos kompozicijos 
matome, kad visas svoris remiasi 
Gipsu. Ne tik mes pažįstame jį iš 
prisiminimų ar vėliau iš įvykių, 
bet ir apysakos autorius iš šalies 
pasakoja apie jį, lyg apie artimą 
draugą.

Gipsas (pavardė) yra kuklus, pa
prastas žmogutis be ypatingo ta
lento, kuris net savo srityje nebu
vo gilus mokslininkas. Jis net kiek 
juokingas, štai mėgsta skaityti 
Times trumpus vedamuosius tik 
todėl, kad ten būdavo įterpiami 
kartais klasikinių kalbų posakiai, 
kurių tik nežymus skaičius žmonių 
tesuprasdavo. Ne, ne išdidumas 
vertę jį taip daryti, bet jis juto, 
kad tai yra viena pagrindinių ver
tybių, kurias teikia klasikinis au
klėjimas. Kartais jis net tragiko
miškas: Gipsas šokasj gelbėti mer
giną, bet tuoj reikalai kitaip nu
krypsta, nes jis atsidūrė gelbsti- 
mojo vaidmenyje, užuot buvęs gel
bėtoju. Jis skeptikas apie moder
niąją moterį (kuri dviračiu važiuo
ja ir politiškai radikalė), bet jis 
tokią įsimyli Ir veda.

Taigi paprastas, pilkas žmogelis, 
bet kas jį- įprasmina, kas padaro 
jį ypatingu, apie kurį miela žinoti, 
verta rašyti? Tai meilė mokiniams

KAS GLOBOS

— berniukams. Tojj meilė padaro 
jį didžiu, įprasmina jo gyvenimą. 
Ir nejučiomis griebia mums už šir
dies, kai karo metu mokyklos ko
plyčioje skaitomi žuvusių mokinių 
vardai, Gipsas, jau senis galvoja: 
skaitančiajam tik vardai, jis ne
mato veidų, kaip aš...

Dar aukščiau senasis mokytojas 
sužiba, kai tarp savųjų žuvusių jis 
ryžtasi paminėti prie priešą, anks
čiau tos mokyklos mokytoją. Klau
sytojams tai atrodo nusikaltimas 
„čipsiška idėja“.

Tarp puslapių prasiskverbia daug 
puikių minčių, gilus žmonių moki
nių pažinimas, sodrus juokas. Kas 
iš mūsų nesijuoks skaitydamas 
Gipso lotynų kalbos pamoką, sprog
stant bomboms, šaudant priešlėk
tuvinei.

Įdomu susipažinti ir su pedago
ginėm tų laikų priemonėm, kurios 
gal ir dabar nėra visai išnykušios:

— Tu.ten penktoje eilėje — tu 
raudonplauki, kaip tavo pavardė.

•— Kolis, pone.
— Labai puiku, Koli, tu gausi 

šimtą liniuotės smūgių.
Taip Gipsas susitvarko' pirmą 

savo pamoką.
žinoma, apysaka turi klek ir trū

kumų, taj veiksmo stoka, per daž
nos autoriaus pastabos, kartais ir 
jumoras tiek iškraipytas, kad ne
žinai ir ar užsigauti nereikėtų. 
Pav.:

— Koli, tu esi — hm puikiausias
- hm- — paveldimųjų tradicijų 
pavyzdys. Atsimenu tavo senelį — 
jis niekad nepajėgė suprasti ablia- 
tivo absoliuto. Kvailas vaikėzas tas 
tavo senelis. Tavo tėvas — taip 
pat, bet tu esi visų kvailiausias iš 
visų!

Tačiau visumoje apysaka tiek 
yra šilta, tiek miela, kad niekam 
nesudrums ramybės, o tik atneš 
pluoštą atsiminimų bei gražų pa
sitenkinimą. Ne be reikalo nuo 
1934-jų metų tos apysakos jau išėjo 
net 23 laidos.

R. Spalis

LIKUSIUS 89?
S. m. vasario 16 d. 34-tą kartą 

minime Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimą ir tą dieną sukanka 
lygiai metai, kaip tuo reikšmingu 
vardu buvo iškilmingai pakrikšyta
vienintelė laisvame pasaulyje išli
kusi tikrai lietuviška VASARIO 16 
GIMNAZIJA, Diepholze. Be to, Vo
kietijoje veikia dar 9 lietuvių pra-. 
džlos ir vargo mokyklos. Gimnazi
joje ir tose mokyklose mokosi 323 
lietuvių jaunuoliai (ės), kuriems 
dėsto pamokas 27 mokytojai. Vi
soms šioms mokykloms išlaikyti 
reikia nepaprastai daug lėšų, ta
čiau daugiausia jų reikia prie gim
nazijos veikiančiam mokinių ben
drabučiui, kuriame dabar yra 90 
mokinių.

Maisto produktų kainoms Vokie
tijoje pakilus, vieno mokinio išlai
kymas bendrabutyje permėnesį 
kaintuoja daugiau kaip 80, — DM., 
kas sudaro 20, - dolerių. Dėka ne
nuilstamų mūsų mokyklų rėmėjų 
ir talkininkų, iki šiol pavyko išlai
kyti gimnaziją ir visas mokyklas 
veikiančias. Paskutiniu metu, iš 
užjūrio plaukiančios tam tikslui 
aukos labai sumažėjo, rėmėjai ir 
talkininkai rodo nuvargimo žymių. 
PLB Vokietijos Krašto Valbyba 
gimnazijos ir mokyklų išlaikymo 
reikalams priversta buvo įbristi į 
skolas, nes aukos plaukią neregu
liariai. šiandien pasirodė aišku, 
kad reikia skubiai ieškoti pastovių 
lėšų šaltinių, norint išlaikyti gim
naziją ir mokyklas veikiančias taip 
ilgai, kol. turėsime čia pakankamai 
lietuviško jaunimo, gi šių metų 
sausio 1 d. turėjome dar Vokietijoje 
registruotos 2.797 lietuvių vaikus iki 
18 mt. amžiaus. Bent dalį tų turi
me išsaugoti nuo nutautėjimo pa
vojaus.

VASARIO 16 GIMNAZIJA yra 
visų' laisvojo pasaulio lietuvių kū
rinys. Jos likimas yra visos pasau
lio lietuvių bendruomenės rankose. 
Tuo kūriniu ir jo kūrėjals-pasau- 
lio lietuviais stebisi visi svetimtau
čiai, kurie tik turėjo ir turi progos 
jį pažinti. Stebisi nepalaužiama 
pasaulio lietuvių vienybe ir susi
pratimu. Deja, tas spindintis lie
tuvių jaunuomenės švietimo židi
nys šiandieną atsidūrė pavojuje

sugriūti dėl lėšų stokos, jei nesura
sime naujų būdų jam išlaikyti.

Atsižvelgiant į susidariusią be
veik kritišką padėtį ir blogėjan
čias materialines ateities perspek-
tyvas, PLB Vokietijos Krašto Val
dyba nešdama tiesioginę atsako
mybę už savų mokyklų ir VASARIO 
16 Gimnazijos išlaikymą, jaučia pa
reigą laiku painformuoti apie su
sidariusią padėtį viso pasaulio lie
tuvius. Vienkart, nenuleisdama ran
kų, PLB Vokietijos Kr. V-ba ieško 
Įvairiausių būdų ir priemonių rei
kalingoms lėšoms surasti.

Tarp kitų, mėginta ir mė
ginama kreiptis į įvairius švieti
mo fondus, tačiau iki šiol be pasė
kų. Esame per smulkus objektas 
pasaulinės politikos erdvėj ir, dar 
laisve kvėpuojančiais mūsų tautos 
likučiais, negalime sudominti tų 
fondų valdytojus, nes nesudarysi
me tokiam Fondui pasaulinio mas
to reklamos, jeigu jis skirtų mūsų 
jaunuomenės švietimui nors ir 
50.000 — 100.000 dolerių. Tenka pa
sitikėti mums tik savo pačių jė
gomis, pasiaukojimu ir gerais no
rais.

Tuo tikslu, Gimnazijos Vadovybė, 
pasitarusi su Krašto Valdyba, pe
reitų metų pabaigoje kreipėsi at
skirais laiškais į lietuviškas orga
nizacijas, draugijas ir sambūrius 
(kurių tik adresai jai buvo žinomi) 
užjūryje, prašydama kiekvienos iš 
jų apsiimti nuolatiniai išlaikyti 
nors vieną mokinį bendrabutyje. 
Tas kainuotų 20, — dol. mėnesiui, 
kuriuos galima įmokėti per BALF'ą 
ar kitu kuriuo PLB Vok. Krašto 
Valdybos nurodytu būdu.

Į šitą Vasario 16 Gimnazijos at
sišaukimą pirmasis atsiliepė „Dai
navos“ Meno Ansamblis, esantis 
2421 W. 45th St., Chicago 32, Ill., 
USA, pasižadėdamas nuolatiniai iš
laikyti vieną mokinį benrabutyje, 
aukščiau nurodytomis 'sąlygomis. 
Tai sveikintinas ir sektinas pavyz
dys visoms kitoms draugijoms, or
ganizacijoms ir sambūriams! Gim
nazijos Direktorius Antanas G ed. a 
tis praneša, kad Ansamblio išlaiky
mui Pedagogų Taryba paskyrė pir
mosios klasės (Ansamblio pageida
vimu muzikalią) mokinę Danutę

Pereitų metų rudenį Vasario 16 
Gimnazija, Diepholze, pergyveno 
didelę direktoriaus ir mokytojų 
trūkumo krizę. Buvusiam gimnazi
jos direktoriui Dr. A. Palaičlui iše
migravus į USA, beveik tuo pačiu 
laisu išemigravo ir visa eilė moky
tojų. PLB Vokietijos Krašto Valdy
ba griebėsi visų priemonių kuo sku
biausiai surasti naujus pedagogus, 
kurių jau taip maža yra belikę Vo
kietijoje. Trūkstamus mokytojus 
pavyko surasti kiek greičiau, bet 
atsakingoms direktoriaus parei
goms rasti tinkamą padagogą buvo 
labai sunku ir šis reikalas užsitęsė 
iki šių metų pradžios.

PLB Vokietijos Krašto Valdyba 
naujuoju Vasario 16 Gimnazijos 
direktoriumi paskyrė žinomą peda
gogą, buvusį Jurbarko Valstybinės 
Gimnazijos Direktorių — rašytoją 
Antaną Giedrių-Giedraitį, kuris 
šias pareigas jau perėmė ir - jose 
dirba nuo š. m. sausio mėn. pra
džios. Gimnazija vėl atsidūrė tvir
tose prityrusio pedagogo rankose.

Gimnazijos mokytojų kadrą da
bar sudaro šie mokytoja! Dr. A. 
Sakalauskas, Saliamonas Antanai
tis, Bernardas Petkūnas, Kun. Pe
tras Glrčius, T. Knopfmileraitė, O. 
Dirvells, Jonas Jurkaltis, Aleksan-

MARGUTIS STEIGIA
sauiepęjou ‘S I 1 H O H V W 
įsijungei savo įnašu i PASAULIO 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ jos 
tautinei dvasiai ir gyvybei palaiky
ti, paskatinant lietuviškos muzikos 
kūrybą, steigia 500 dolerių 
MUZIKOS PREMIJĄ ir ją skiria 
šiomis konkurso sąlygomis: *

1) Už dvi jury komisijos pripa
žintas geriausias dainas skiriama 
$500.00; I-ji premija $300.00 ir II-ji 
$200.00.

2) Dainos turi būti originalios, 
lietuviškos minties, niekur nes
pausdintos ir nedainuotos, parašy
tos solo balsui.

3) Jury komisijai dainos pri
siunčiamos iki 1952 metų lapkričio 
mėn. 30 d. Autorius siunčiamą dai
ną pasirašo slopyvardžiu. Atskira
me voke pažymi savo tikrą pavar-
dę. Vienas asmuo gali konkursui mą absoliutine balsų dauguma.

„DRAUGAS“ SKELBIA NAUJA ROMANO KONKURSĄ
Vėl skiriama 1,000 dolerių premija šytojų Draugija, du „Draugas“ ir 
Mecenatas — Čiurlionio ansamblis vieną Čiurlionio Ansamblis.

1. Dienraštis „Draugas“ skelbia 
naują lietuviško romano konkur
są. Paskutinė data konkursui ski
namo romano rankraščiui įteikti 
- 1952 m. lapkričio 1 d. ' '

2. Geriausiam romanui’skiriama 
premija — tūkstantis dolerių. Pre
mijos mecenatas —- Čiurlionio An
samblis. 1952 m. balandžio mėn. 27 
d. Chrcagos Operos Namuose Įvyks 
Čiurlionio Ansamblio koncertas, 
iš kurio gauto pelno skiriama 1,000 
dolerių premija lietuviškam roma
nui. Premijos organizatorius — 
„Draugo“ Bendradarbių Klubas.

3. Teisėjus premijuotlnam ro
manui nustatyti parinks: du Ra-

Ošurkaitę. Apie tai pranešta jai ir 
jos tėvams.

„Dainavos“ Ansamblis pralaužė 
pirmuosius ledus ir parodė kelią, 
kuriuo eidami galime ir toliau išlai
kyti veikiančias savas mokyklas ir 
gimnaziją. PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba ir Vasario 16 Gimnazijos 
Vadovybė šaukiasi Į visas kitas lie
tuviškas organizacijas ir prašo pa
sekti gražiu „Dainavos“ Ansamblio 
pavyzdžiu, nes dar 89 mokiniai ben
drabutyje ješko išlaikytojų! Drau
gijos su savo išlaikomaisiais moki
niais ir jų tėvais galės palaikyti 
nuotatinį ryšĮ laiškais ir bus jų be
tarpiai informuojami apie visus 
rūpimus klausimus. Užsimegs arti
mas ir nuolatinis ryšys tarp rėmė
jų ir remiamųjų. Kiekvieno naujo 
globėjo (draugijos) Ir globojamojo 
vardai bus skelbiami plačioje lie
tuvių spaudoje.

Kviečiame visas pasaulio lietu
vių organizacijas, draugijas ir sam
būrius Į tą didžiąją talką. Neleiski
me žūti paskutlnloms lietuviškoms 
mokykloms ir neišstumkime mūsų 
brangų jaunimą į svetimųjų mo
kyklas — nutautėjimui. Būkime įr 
toliau stiprūs dvasia ir vieningi, 
kad galėtume grįžti į Išsilaisvinusią 
iš vergijos mūsų tėvynę Lietuvą ne 
tuščiomis rankomis! 

dras Petkevičius, Kazys Motgabis, 
E. Motgabienė ir O. Gešventas bei 
A. Gasnerlenė, kuriedu vadovauja 
mokinių bendrabučiui ir duoda 
(silpniau lietuvių kalbą mokan
tiems Klaipėdos krašto jaunuo
liams) pagelbines lietuvių kalbos 
pamokas bei dėsto kūno kultūrą 
berniukams ir mergaitėms. Be to, 
laukiama atvystant mokytoja p. 
Blstramienė, kurios atvykimas dėl 
ligos buvo kiek susitrukdęs. Tenka 
pasidžiaugti, kad šis mokytojų ka
dras yra stiprus ir nei vienas iš jų 
tarpų nenumato artimiausiu laiku 
išemigruoti.

Mes nekantriai laukiame Jus at
siliepiant, šiais adresais:

1) PLB Vokietijos Krašto Valdyba 
(Litauisches Zentralkomitee)

(20a) Hannover - Kleefeld, 
Hegelstr. 6, Germany

arba tiesiog;
2) Lietuvių Vasario 16 Gimnazi

ja (Litauisches Gymnasium)
(23) Diepholz — Am Flug- 
platz, Germany.

PLB VOKIETIJOS KRAŠTO 
VALDYBA

ir'
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

PEDAGOGU TARYBA

MUZIKOS PREMIJĄ 
patiekti ir daugiau dainų. Dainos 
turi būti perrašytos svetima ranka.

4) Konkurse gali dalyvauti viso 
pasaulio lietuviai muzikai.

5) Premijuotos dainos lieka Mar
gučio nuosavybėje. Nepremijuotos 
dainos grąžinamos autoriams jų 
nurodytu adresu.

6) Jury komisiją sudaro; pirmi
ninkas Antanas Oils, nariai; Juzė 
Augustaitytė —r Vaičiūnienė, Sta
sys Baranauskas, Juzefma Dauž- 
vardlenė, Aleksandras Kučiūnas 
ir Antanas Pocius.

7) Dainos siunčiamos šiuo adre
su:

MARGUTIS — „Dainos 
Konkursui“
6755 S. Western Avenue 
Chicago 36, Ill.

8) Jury komisija daro sprendi-

4. Romano siužetą pasirenka pa
tys autoriai. Romanas turi būti pa
rašytas mašinėle, nemažesnis, kaip 
apie du šimtu, romano formato 
spausdintų puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Roma
no Konsurso Komisija, „Draugas“, 
2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, Ill.

6. Sprendimo bešališkumui pa
tikrinti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame užbara
me voke pažymėti savo tikrą pa
vardę ir adresą, ten pat Įrašant 
romano antraštę ir pasirinktą sla
pyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją 
gavęs autorius be papildomo hono
raro romano pirmosios laidos tei
sės perleidžia „Draugo“ Bendra
darbių Klubui, įskaitant ir teisę 
spausdinti „Drauge“ ir išleisti ats
kiru leidiniu. Premijos nelaimėję 
autoriai spausdinimo sąlygas nus
pręs abipusiu susitarimu.

Karaliaus Jurgio VI arklidėje 
dirbo senukas Jurgis Wolardas, ku
ris valydavo pakinktus. Vargšas 
senukas buvo beveik visaj kurčias 
ir dėl to labai garsiai kalbėdavo.

Kartą, kai karalius lankė arkli
des, Jurgis taip garsiai kalbėjo, 
kad karalius negalėjo susikalbėti 
su savo palydovais. Karalius Jur- 
g‘s priėjo prie Wolardo, patapšnojo 
per petį ir sako: „Klausyk, Jurgi, 
kuris iš mudviejų čia nešioja ka
rūną?“

Karo metu karalius buvo supa
žindinamas kaip naudotis rankiniu 
kulkosvaidžiu, nes buvo bijomasi, 
kad vokiečiai galį bandyti jį pa
grobti. instruktoriams baigus aiš
kinimą, karalius paima vieną kul
kosvaidį ir bando šauti — kliūtis, 
paima antrą - kliūtis. „Taip visa
da būna, kai aš prisiliečiu prie ma
šinų, — sako karalius. Bet tikėki
me, kad tai neatsitiks, jei vokiečiai 
čia ateis“.
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BRITANIJOS LIETUVIS

GEDULO DIENOS
(atkelta iš psl. 1)

Australiją, kada ją pasiek® žinia 
apie tėvo mirtį. Tą žinią ji priėmė 
„kaip karalienė“, pasakoja liudi
ninkai. Kelionės tęst; ji negalėjo 
ir tuojau lėktuvu grįžo į Londoną. 
Vyriausybės pageidavimu, tik ofi
cialūs asmenys atvyko į aerodro
mą jos pasitikti. Greta vienas kito 
pirmoje eilėjo stavėjo premjeras 
Churchillls ir opozicijos vadas Att
lee, toliau kiti vyriausybės ir opo
zicijos atstovai.

Pagal konstituciją, karaliavimas 
yra nepertraukiamas, kas reiškia, 
kad princesė Elzbieta automatiš
kai tapo karaliene tuojau pat ka
raliui mirus. Oficialios ceremoni
jos sekė vėliau. Karalienei grįžus, 
įvyko taip vadinamos Įpėdinystės 
Tarybos posėdis, kuriame Elzbieta 
davė priesaiką. Ta proga ji pareiš
kė: „Meldžiuosi, kad Dievas man 
padėtų vertai atlikti šį sunkų už
davinį, kuris man buvo uždėtas 
taip anksti mano gyvenime“.

Pereitą penktadienį Elzbieta 
buvo oficialiai paskelbta karaliene, 
ši tradicine, kelių šimtų metų se
numo ceremonija, yra labai įspū
dinga. Tokiu pat būdu buvo pas
kelbiami karaliai ir senovėje. Net 
ir dalyvių drabužiai ir ginklai yra 
panašūs. Londone pakeslbimas įvy
ko trijose vietose, pradedant šv. Jo
kūbo Rūmais, tradicine karalių 
paskelbimo vieta. Tą dieną ir vė
liavos, kurios visą savaitę kabojo 
nuo pusės siebo, buvo iškeltos iki 
viršaus. Paskelbimas įvyko ir pro
vincijos miestuose. Pirmu kartu 
istorijoje į karalienės titulą buvo 
įrašyti nauji žodžiai: Common- 
wealtho galva. Tai buvo padaryta 
sąryšyje su Indija, kuri, nors ir 
būdama respublika, liko Common- 
wealthe. Kiti Commonwealtho 
kraštai — Kanada, Pietų Afrika, 
Australija, N. Zelandija — kiek
viena atskirai paskelbė Elzbietą 
savo karaliene.

Vėl moteriai paėmus Britų im
perijos sostą, natūraliai prisime
nami pirmosios karienės Elzbietos 
ir Viktorijos laikai, kada Britanija 
pergyveno geriausius savo istorijos 
laikotarpius. Tikimasi, kad Elzbie
tos II karaliavimas atneš pasau
liui laimingesnį gyvenimą. Naujoji 
karalienė toms pareigoms ruoštis 
pradėjo turėdama 10 metų am
žiaus. Jos jaunatvė gali duoti kraš
tui naują entuziazmą, paskatini
mą ir viltį ateičiai. Jos vyras, Edin. 
burgo kunigaikštis, kuris savo 
rimtumu jr Intelektualiniais gabu
mais išsidirbo sau gerą vardą, bus 
didelė parama jaunąjai valdovei.

Artimoj ateity Elzbieta II-ji su 
šeima persikels gyventi į Bucking- 
hamo Rūmus, o karalienė motina 
su princese Margareta apsigyvens 
Clarence Namuose, kur dabar gy
vena karalienė.

Parlamento nariai jau davė prie
saiką naująja! karalienei. Pereitą 
pirmadienį parlamente buvo per
skaityta Elzbietos II-sios kalba, po 
ko parlamentas išsiskirstė iki po 
karaliaus laidotuvių, priėmus ofi- 
ciolią užuojautos rezoliuciją kara
lienei, karalienei Motinai, karalie
nei Marijai ir visai karaliaus šei
mai.

TAUTA MELDŽIASI
Visą savaitę įvairių religijų žmo

nės meldėsi už karaliaus vėlę. Pe 
reitą sekmadienį visos bažnyčiose 
įvyko specialios pamaldos, kaj ku
rios buvo transliuojamos per radi
ją. Per pamokslus buvo užakcen
tuojama ne tik velionies nuopel
nai. einant karlallaus pareigas, bet 
ypač religingumas, jo fizinė ir 
moralinė drąsa, o taip pat jo lai
mingas ir doras šeimyniškas gyve
nimas.

Chichesterio vyskupas savo pa
moksle, kuris buvo transliuojamas 
per radiją, karaliaus mirtį surišo 
su pokariniu gyvenimu, kada tiek 
daug tautų yra pavergtų ir tūks
tančiai žmonių Iš Baltijos valsty
bių, Lenkijos Ir kitur turėjo ieško
ti prieglaudos svetur.

„BRITANIJOS LIETUVIS“ 
VIENINTELIS 
LI ETUVIU 
SAVAITRAŠTIS 
EUROPOJEI

IN MEMORIAM karaliaus laidotuves
Karaliui Jurgiui VI mirus, ne 

vienas sau tarė: „Atrodo, lyg bū
čiau netekęs geriausio savo arti
mo“. Tai gal ir būtų geriausias 
nekrologas šiam Britų Imperijos 
monarchui, kurį taip staigiai mir
tis išplėšė iš mūsų tarpo. Liūdesys 
visuotinis neįsakytas ir neperdė
tas, nes Jurgis VI buvo užkaria
vęs visų širdis, jis buvo visiems ar
timas. Per 15 savo karaliavimo me
tų velionis buo pavyzdys visiems 
— pavyzdys karaliaus, žmogaus, 
šeimos tėvo, viršininko.

To viso jis atsiekė, neturėdamas 
tam įgimtų gabumų bei pasiruoši
mo ir nugalėdamas kliūtis, ku
rios mažesnės drąsos žmogui gali 
atrodyti nenugalimos.

Karaliaus pareigoms jis ne
buvo auklėjamas ir tų pareigų 
jis nenorėjo. Jis nemėgo vie
šumos, buvo nedrąsus santykiuose 
su kitas žmonėmis, neturėjo ypa
tingų intelektualių gabumų, savo 
kalboje mykčiojo. Tiesa, kad kon
stitucinio monarcho teisės kraštą 
valdyti yra mažos, bet Jurgis VI 
buvo autoritetu ne pagal įstatymą, 
bet pagal savo asmenybę. Jis buvo 
ne valdovas, bet pavyzdys, kurį vi
si sekė, gerbė ir mylėjo. Ir kas 
daugiausia užkariavo žmonių šir
dis, tai velionies pasiaukojimas pa
reigoms, kas ne laiku nuvarė jį į

KARALIUS PAŠARVOTAS
Įspūdingiausios pamaldos ta

čiau įvyko mažutėjo Sandringha- 
mo bažnyčioje, kur pats karalius 
dažnai melsdavosi ir kur šeštadie
nį gulėjo pašarvotas Jurgio VI kū
nas. Pamaldose dalyvavo velionies 
žmona (karalienė motina), kara 
liene Elzbieta II-ji, kuri atvyko iš 
Londono, princesė Margareta ir 
Gloucesterio kungaikštis (jaunes
nysis velionies brolis). Karaliaus 
sesuo dalyvavo pamaldose kitoje 
netoliese esančioje bažnyčioje.

Karaliaus kūnas buvo perkeltas 
iš Sandringhamo Rūmų į netolie
se esenčią bažnyčią, kur jis išbuvo 
iki pirmadienio. Karaliaus dvaro 
tarnai pasikeisdami nešė sargybą 
prie karsto, o žmonių minios visą 
laiką ėjo į bažnyčią atsisveikinti 
su karaliumi. Sandrighamo gyven
tojams jis buvo pažįstamas ne kaip 
karalius, bet kaip malonus dvaro

KARALIŠKOS ŠEIMOS SARGAI
Palydėjus karalių Jurgį VI į am

žinojo poilsio vietą, vienas žmogus 
Anglijoje pasijus netekęs įprasti
nio darbo, kurį jis dirbo be per
traukos 22 metus.

Per tą laikotarpį aukštas, tiesus, 
ramių judesių policijos vyr. super
intendentas Hugh Cameron nebu
vo atsiskyręs su karalium; ir juodu 
solidniu automatiniu pistoletu, ku
rį jis visada nešioja parengtą šū
viui po savo švarku.

Kai karalius važiuodavo karališ
ku limuzinu, priekinėje sėdynėje 
visada sėdėdavo jis — Hugh Came
ron. Jis pirmas išlipdavo iš auto
mobilio ir atidarydavo duris kara
liui išlipti. Bet prieš tai, jis atydžiu 
ir aštriu žvilgsnu porą ar trejetą 
sekundžių skrosdavo aplink esan
čius, nes jis turėdavo nuspręsti ar 
karaliui pakankamai saugu čia iš
lipti.

Karaliaus saugumas buvo ištim- 
tina; jo rankose ir jis teturėjo tik 
tris gerus talkininkus — gero šau
lio akį, nedrebančią ranką ir pati
kimą pistoletą, kurio ,deja, jam ne- 
teko panaudoti.

Kur neidavo karalius, visur jį 
sekė neperskiriamas jo šešėlis — 
Hugh Cameron. Dabar bus jam 
nejauku vaikščioti gatvėje, netu
rint prieš savo akis to, kurį tiek 
metų nuoširdžiai ir su atsidėjimu 
saugojo, nes jo darbas yra baigtas.

Naują karalienę saugos jau kitas 
žmogus. Aukštas, greito žvilgsnio, 
juodbruvas atletas, policijos in
spektorius Tomas Clarke, prieš ke
lis metus jis buvo paprastas P.C. 
264. Šiom garbingom pareigom jis 
buvo skirtas dėl savo nepaprastos 
savitvardos.

Jis, ir kiti karališkosios šeimos 
narių sargai, turi savo būstines 
Buckinghamo rūmuose. Išimtį su
daro tik Gloucesterio kunigaikščio 

kapus, jo pavyzdingas gyvenimas, 
jo nuoširdumas. Nors jis nepsižy- 
mėjo iškalbingumu, jo žodžiai ėjo 
kiekvienam į širdį: jo šeimyniškas 
gyvenimas buvo be priekaištų ir 
kiekvienas statė tai sau idealu. Jo 
demokratiškumas buvo nuostabus 
ir jis buvo visiems prieinamas, vi
sais lygiaj rūpinosi ir sielojosi. Ka
ro metu liko Londone ir dalinosi 
su savo piliečiais pavojais ir var
gais. Buckinghaho Rūmai buvo ke
lis kart bombarduoti ir padegti.

Daugelis britų imperijos žmonių 
tiki, jog dangus lėmė Jurgiui VI 
būti karaliumi. Jo asmenyje kon
centravosi viskas, ko šiame šimt
mety ypatingai trūksta pasaulyje: 
žmoniškumas, padorumas, nuošir
dumas, atsakingumas pareigose, 
demokratiškumas ir pagarba ki
tiems žmonėms.

Jurgio VI asmenyje visas pasau
lis neteko kilnios asmenybės. Ve- saulis; 
lionis karalius britų imperijos sos-
tą paliko ant tvirtų pamatų. Soste 
šiandien yra kitas monarchas — 
jaunoji karalianė Elzbieta II, nes 
monarchijoj yra pavaldėjimo tę
stinumas. Kraštas nė minutės nė
ra be valdovo.

„Karalius mirė, tegyvuoja kara
lienė“, buvo žodžiai, kuriais pasau
lis sužinojo apie monarchų pasikei
timą Didžiojoje Britanijoje.

savininkas, kurį jie dažnai maty
davo veikščiojant ir kuris kiekvie
nam turėjo ką nors malonaus pa
sakyti. Ant karaliaus karsto buvo 
padėti trys vainikai; karalienės ii 
jos vyro, velionies žmonos ir prin
cesės Margaretos.

Pirmadienį karaliaus kūnas buvo 
pervežtas iš Sandringhamo, į Lon
doną ir pašarvotas Westminsterio 
salėje, Parlamento rūmuose. Kars
tą lydėjo garbės sargybos iš visų tri
jų ginklų rūsių (sausumos, jūros 
ir oro).

Tuo pačiu traukiniu, kurio buvo 
pervežtas velionies kūnas, į Lon
doną grįžo ir visa karališkoji šei 
doną grįžo ir visa karališkoji šei
ma.

Westminsterio salėje karstą pa
sitiko vyriausybė ir parlamento 
nariai, o taip pat kiti tradiciniai 
pareigūnai.

ir kunigaikštienės asmeninis sar
gas, policijos inspektorius Chi
sholm, kuris yra įskūręs Yorko rū
muose.

Renkant žmones šioms atsakin
goms pareigoms, daugiausia dėme
sio kreipiama į punktualumą, ra
mumą ir šaltumą pavojaus metu. 
Parinktieji, be normalaus poli
cininko atlyginimo, dar gauna spe
cialius priedus, nes jie turi būti 
pasirengę kiekvienai progai.

Beveik visi tie sargai yra labai 
panašūs — aukšti, neturi ūsų nei 
kitokių ypatingų žymių, ramūs, ne
kalbūs.

Išimtį sudaro Edinburgo kuni-
gaikščio asmeninis sargas, pol. in
spektorius Frank Kelly, kuris daug 
kartų buvo pastebėtas besišypsąs 
kartu su kunigaikščiu iš kokio nors 
smulkaus įvykėlio, kurio kiti net 
ir nepastebėjo.

Visi karališkosios šeimos narių 
sargai yra sujungti į taip vadina
mą policijos diviziją A, kurios vir
šininku iki šiol buvo Hugh Came
ron, jam pastraukus, jo vietą užims 
vyr. inspektorius A.E. Perkins, ka 
ralienės motinos asmens sargas.

Kur neitų karališkos šeimos na
rys, visur jį seks ir globos pasta
bios ir įgudusios sargų akys. Kai 
princesė Margarita eina į teatrą, 
privatinį balių ar Vestendo nakti
nį klubą, ją lydi jaunas policijos 
inspektorius Jack Ashbrook ir jos 
budrios akys nepaleidžia jos ir ta
da, kai ji po šokio atsisėda už sta
liuko flirtu; su savo partneriu.

Vasario 16 d. 17 vai. Manchestery- 
je, Blackley Instituto salėje, DBLS 
Manchesterio skyr. valdyba ruošia 

16-tos Vasario minėjimą
Įėjimas aukomis. Kviečiame Man
chesterio ir apylinkės lietuvus kuo 

' skaitlingiausiai atvykti.

Nuo pirmadienio iki laidotuvių 
tūkstančiai žmonių aplankė kars
tą, kad atidavus pagarbą ir atsi
sveikinti su savo monarchu, kurio 
sąžiningumas ir atsakomybė pa
reigoms ir jo žmoniškumas bus 
įrašiti aukso raidėmis istorijos 
knygose ir liks pavyzdžiu naujoms 
generacijoms.

Kareiienės parėdymu, karališka 
šeima nešios gedulą iki gegužės 31 
d. Karlallaus laidotuvių datą taip 
pat nustatė karalienė.

Karaliaus kūnas penktadienio 
rytą buvo pervežtas iš Londono į 
Windsoro pilį ir po pamaldų šv. 
Jurgio koplyčioj, palaidotas šalia 
kitų mirusių imperijos monarchų. 
Laidotuvių diena buvo darbo die
na. Tą nustatė karalienė, premje
ru; nutarus dėl sunkios krašto ūki
nės būklės. Visam krašte tačiau 
buvo išlaikyta dviejų minučių tyla.

Laidotuvėse dalyvavo visas pa- 
svetimų valstybių karaliai, 

kunigaikščiai, princai, prezidentai. 

SOVIETU NUSIKALTIMAI LIETUVOJE
Sausio mėn. pradžioje Lietuvių 

Kunigų Sąjunga Romoje išsiunti
nėjo 59 Jungtinių Tautų atsovams 
laiškus, prostestuodama prieš Lie
tuvoje ir kituose už geležinės už
dangos esančiuose kraštuose sovie
tų vykdomą genocido nusikaltimą 
ir prieš laisvųjų pasaulio tautų ne
jautrumą naikinamų tautų pagal
bos šauksmui. Laisvųjų tautų ats
tovai Jungtinių Tautų organizaci
joj buvo prašomi ginti sovietų pa
vergtų tautų teises JTO forume, 
paremti pasiūlymą, kad būtų nu
siųsta speciali komisija ištirti nai
kinamų tautų padėtį, jr paskatinti 
jungtines tautas neatidėliotinai 
imtis efektingų priemonių tautų 
naikinimo sustabdymui.

Lietuvių Kuningų Sąjungos Ro
moje Valdyba jau yra gavusi iš kai 
kurių JTO atstovų atsakymus, ku
riuose reiškiamos simpatijos ken
čiančiai lietuvių tautai ir žadama 
jieškoti priemonių jai pagelbėti. 

•Iki šiol jau yra gauti atsakymai iš 
šių Delegacijų Jungtinėse Tautose: 
Didžiosios Britanijos, Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Kanados. Sal
vadoro ir Liberijos.

Didžiosios Britanijos Delegacijos 
vardu atsako D. S. Laskey, kuris 
taip rašo; „Didžiosios Britanijos 
Delegacijos Jungtinių Tautų šešto
joj Sesijoj Pirmininkas įgaliojo ma
ne pranešti jums, kad yra gautas 
jūsų laiškas iš sausio 8 d. ir Kad į jį 
yra atreiptas visas dėmesys“.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
Delegacijos vardu atsako informa
cijos Direktorius Porter McKeever. 
Jis taip rašo: „Ponies Roosevelt. 
Ambasadoriaus Gross jr Ambasa
doriaus Austin įgaliotas., turiu 
jums pranešti apie gavimą pasku
tinio j ūsą laiško, kuriame rašoma 
apie komunistų vykdomą žmogaus 
teisių laužymą Lietuvoje. Jis yra 
perduotas Valstybės Departamento 
asmenims, kurie tiesioginiai rūpi
nasi žmogaus teisių klausimais. 
Dėkoju jums už pareiškimą nuo
monės šiomis problemomis, kurios 
kelia rimto susirūpinimo Jungti

KELIONIŲ BIURAS 
visada pasirengęs Jums patarnauti.

Turi didelį patyrimą emigracijos reikaluose į:

KANADĄ ir ŪSĄ 
Oficialūs visų oro ir laivininkystės linijų agentai.

Parūpina visų klasių bilietus Kaina pradedant £ 52.10.0 
Duoda ekspertų patarimus 

(be atskiro mokesčio) 
visais vizų ir įvažiavimo reikalais.

Tuojau teiraukitės (angliškai ar lietuviškai) firmoje:

ASHTON & MITCHELL LTD.
35, Sloane Street 

LONDON, S.W.l. 
(netoli Knightsbridge požeminio stoties)

Ant laiškų pažymėti: For Mr. J. Hearn Telefonai: SLOane 1731 arba SLOąne 1001.

velionies giminės ir pažistamį, o 
taip pat tūkstantinės žmonių mi
nios. Pirmoje gedulo procesijos 
eilėje lėtu žingsniu, juodu šydu ap
sidengusi, ėjo vyriausioji karaliaus 
duktė, Britanijos karalienė Elzbie
ta II, po jos sekė karalienė Moti
na, princesė Margarita, Edinburgo, 
Gloucesterio ir Windsoro kuni
gaikščiai, karalius sesuo, o taip pat 
svetimų valstybių karaliai ir vy
riausybių atstovai. Britanijos vy
riausybės priekyje ėjo premjeras 
Churchillls, šalia jo opozicijos va
das Attlee.

Procesija tikra; buvo įspūdinga.
Palmados pasibaigus ir gedulo 

maršo garsams aidint, karalius 
Jurgis VI liko amžinai ilsėtis Wind, 
soro pily, o rimti ir nuliūdę gyvų
jų veidai atsigrįžo į naują sosto 
įpėdinę, kuri prisiekė sekti tėvo 
pavyzdžiu ir būti žmonių tarnu, o 
ne jų valdovu. Iš gilumos širdies 
visi kartoje himno žodžius „God 

save the Queen“.

nėms Valstybėms Jungtinėse tau
tose.“

Kanados Delegacijos vardu atsa
ko pats jos Pirmininkas Min. S. 
Garson: „Turiu garbės parnešti, 
kad esu gavęs jūsų sausio 8 d. laiš
ką, kuriame jūs Lietuvių Kunigų 
Sąjungos vardu man pranešate 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Aš 
galiu jus užtikrinti, kad į jūsų pa- 
siūlymųis Kanados Vyriausybė 

atkreips ypatingą dėmesį. Apie pa
dėtį Pabaltijo tautose šioje Jung
tinių Tautų Sesijoje buvo nekartą 
užsiminta. ;r negali būti abejonės, 
kad laisvojo pasaulio sąžinė dėl 
Pabaltijo tautų padėties yra uža- 
lermuota (alertėe). Nežiūrint to, 
kad aš esu giliai įsisąmoninęs jūsų 
draugų lietuvių nelaime, tuo tarpu 
dar nėra tikra, kad šio klausimo 
Iškėlimas Jungtinių Tautų Pilna
tyje dabartinėse aplinkybėse ga
lėtų duoti laukiamų rezyltatų.“ 

ŽINIOS
Belgijoje. Antradienį parlamen

te 91 prieš 84 balsais buvo pareikš
tas nepasitikėjimas Belgijos vy
riausybei dėl karaliaus Baudoulno 
nutarimo nedalyvauti Anglijos ka
raliaus laidotuvėse. Vyriausybė ta
čiau nutarė neatsistatydinti. Opo
zicija (socialistai ir liberalai) ap
gailestavo vyriausybės „didelę klai
dą“ dėl delegacijos į laidotuves 
sudarymo. „Belgija, — pareiškė so
cialistų vadas, savo nepriklauso
mybę gavo tik dėka Britanijos, ku
ri mus du kartu išgelbėjo, o tačiau 
Belgija yra vienintelė karalija, ku
ri laidotuvėse nėra savo monar
cho atsovaujama“.

Vyriausybė teisinosi, kad kara
lius pagal protokolą negalėjęs va
žiuoti į laidotuves, nes nepadaręs 
oficialaus vizito Anglijos karaliui.

Tas vyriausybės pasiteisinimas 
neimams rimtu ir manoma, jog Bel
gijos karalius nepaklausęs savo 
vyriausybės patarimo vykti į laido

tuves. To priežastis gali būti Ang
lijos kritika dėl tėvo laikysenos ka. 
ro metu.

Korėjoj. Viltys taikos sudaryniui 
Korėjoj buvo kiek pakilusios, ta
čiau komunistų reikalavimas, kad 
per talkos konferenciją buvo svars
tomas Formozos klausimas tas vil
tis vėl sumažino. Alijantai visai 
nenori liesti platesnio pobūdžio 
politinių klausimų.<

Indijoj. Nehru (kongreso) parti
ja laimėjo kelis menesius užsitęsu
sius rinkimus Indijoj.

Egipte. Būklė dar pagerėjo ir 
Egipto gubernatorius kanalo zonal 
turėjo patenkinamą pasikalbėjimą 
su britų įgulos vadu. Egipto prem
jeras pranešė, kad Amr Pasha, bu
vęs ambasadorius Londone ir vie
nas iš Egipto delegacijos į kara
liaus laidotuves narių, gali turėti 
asmeniškus pasikalbėjimus su bri
tų vyriausybe Egipto - Britanijos 
ginčo reikalu.

Italijoje. Sovietų Rusija penktu 
kartu vetavo Saugumo Taryboje 
Italijos priėminą į JTO-ją. Rusija 
sutiktų priimti Italiją, jei kartu 
būtų priimtos ir kitos prašymus pa- 
davusios valstybės, tarp jų ir Mon
golija. Vakarų valstybės su tuo ne
galį sutikti.

Italija dėl to įteikė Rusijai pro
testo notą, kurioje pareiškiama, 
kad Italija laiko taikos sutartį su 
Rusija nebeveikiančia.

Persijoje. Pirmadienį į Teheraną 
atvažiavo Tarpt. Banko atstovai. 
Jie įteiks pasiūlymus Persijos vy
riausybei alyvos šaltinių ginčui su 
Britanija išspręsti. Norima kuo 
greičiau pradėti gamybą ir turima 
vilties, kad Tarp. Banko misija 
duos patenkinamų rezultatų. Per
sijos vyriausybė irgi esanti palan
kiai nusistačiusi deryboms su Bri
tanija.

Vokietijoj. Vakarų Vokietijos 
parlamentas 204 balsais prieš 156 
nutarė prisidėti prie Europos gyny
bos (Europos kariuomenes). Tačiau 
Vokietijos apginklavimui įgyven
dinti parlamentas pastatė 5 sąly
gas: lygios teisės Atlanto Pakto 
Organizacijoj, laisvė Searul, baigti 
okupaciją, išlaisvinti karo nusi
kaltėlius su kai kuriomis išimtimis 
ir paleisti vokiečių darbo kuopas, 
kurios dabar tarnauja alljantams.

Vasario 16 minėjimas Nottinghame
Minėjimas įvyksta vasario 16 d. 

6.30 vai. Nott. lietuvių klubo salėje, 
Sycamore Rd.

Paskaitą skaitys Centro Valdybos 
narys prof. S. Žymantas. Meninę 
dalį išpildys Nottingham© lietuvių 
choras „Rūta“ Ir tautinių šokių 
grupė.

Po programos, grojant lietuviš
kai muzikai, šokiai.

Skyriaus valdyba
Jūsų aukštos kokybės laikrodį, 

chronografą ar kalendergrafą, 
leiskite pataisyti lietuviui, klasifi
kuotam laikrodininkui Pr. Pakiui. 
prieš pirkdami naują laikrodį, 
klauskite mane apie jo rūšį ir ko
kybę.

8, Melbourne Place, 
Litttle Horton Rd., 
Bradford.
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