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LIETUVIU NAMU B-VE IŠKILMINGAS VASARIO 16-OS
PEREME „EUR. LIETUVIO“ GIMNAZIJOS RUMU ATIDARYMAS

VU metai

Vasario 16 d. Lietuvos Atstovas ir Po
nia Bačkienė surentė priėmimą Prancū
zams, Lietuvos draugams

LEIDIMĄ
„Europos Lietuvio" apimties susiaurini

mas iš 6-ių iki 4-ių puslapių neabejotinai 
yra labai nemalonus dalykas jo skaityto
jams.

Toji nepopuliari, bet neišvengiamai būti
na ir, tikėkimės, laikina priemonė gal dar 
nemalonesnė buvo jo leidėjams.

Kitos, betgi, išeities nebuvo. Atsidūrus 
ties klausimu, ar toliau leisti nesusiaurin
tos apimties laikraštį ir bristi į finansiškai 
nepakeliamus nuostolius, kurie ilgainiui ne
numaldomai turėtų atvesti prie laikraščio 
netekimo, ar jieškoti kokių kelių leidiniui 
visgi išlaikyti, teko rinktis mažesnį blogį.

Tačiau ir toji drastiška priemonė nepa
šalino visų sunkumų. Laikraščio susiaurini
mas sutaupys apie £.500 per metus, bet ir 
tą priemonę panaudoję, ligi šių metų galo 
leidėjai turės padengti apie £.1000 nepritek 
liaus. Atsižvelgiant į iš seniau DBLS-os tu
rimas skolas, tai ne tik neleistų mums jas 
sumažinti, bet priverstų dar ir padidinti.

Blaiviai vertindama šią realią dalykų 
būklę ir jieškodama priemonių situacijai 
pagerinti, DBLS-os Centro Valdyba tarėsi 
su Liet. Namų Direkcija „Europos Lietu
vio“ leidimo klausimu. Atsižvelgdama į pa
skutiniųjų metų geresnę savo apyskaitą, no
rėdama prisidėti prie DBLS-os kultūrinio 
visuomeninio darbo, L. Namų Bendrovė 
rado galima perimti finansinę ir admini
stracinę „Europos. Lietuvio" leidimo pusę 
ir pakelti didžiausią susidarysimų nuosto
lių dalį.

„Europos Lietuvio" leidimo reikalu tarp 
šio laikraščio Leidimo Tarybos ir L. Na
mų Akc. Bendrovės sudaryta sutartis. Su
tarčiai sudaryti Leidimo Tarybą atstovavo 
DBLS-os Centro Valdyba.

Pagrindiniai tos sutarties punktai išryš
kina, kad:

a) „E- L.", kaip buvęs, palieka DBLS-os 
ir Europos L. Bendruomenių organas. Jo 
paskirtis ir esmė nesikeičia.

b) DBLS-os C. Valdyba ir tpliau lieka 
atsakinga už laikraščio redagavimą; ji ski
ria ir atleidžia redaktorių. Redaktorius sa
vo ruožtu už laikraščio redagavimą atsakin 
gas DBLS-os C. Valdybai.

c) „E L-“ Leidimo Taryba palieka, kaip 
ir buvusi. Ją sudaro DBLS-os C. Valdyba

d) Ryšium su laikraščio leidimu susida- 
ir L. Bendruomenių atstovai.
Būstmiem L. Namų Bendrovės nuostoliam 
sumažinti „E. L.“ Leidimo Taryba skiria 
1954 m. £.300 subsidiją.

e) L. Namų Bendrovė pasižada praplėsti 
laikraštį ligi 6-ių psl., kai tik tai bus įmanoT 
ma finansiškai.

f) „E. L.“ leidimas perimamas nuo š.m. 
vasario 22 d.

Iš šių svarbiausiųjų sutarties nuostatų 
matyti, kad vienintelis praktiškas pasikeiti

Europos Socialistu 
Konferencija

Vasario 27-28 dienomis, Briuselyje, Bel
gijoje, įvyko Europos socialistų partijų 
konferencija, kurioje šalia laisvųjų krantų 
socialistų dalyvavo taip pat sociolistų at
stovai iš Sovietų pavergtų Rytų ir Vid. 
Europos kraštų Lietuvos socialdemokratų 
partija konferencijoje atstovavo VLIK o 
narys J. Glemža, atvykęs iš Vak. Vokieti
jos ir inž. J. Vilčinskas iš Londono.

Laisvųjų kraštų atstovų tarpe galima 
buvo matyti Austrijos vice-kanclerį A. 
Schaerf, Belgijos buv. min. pirmininką 
Henri Spaak, Camile Hnysmans, Victor 
Lasock, Prancūzijos Guy Mollet, Vokieti
jos —• Erich Ollenhauer. Britų Darbo par
tijos atstovus — Morgan Phillips, Wilfred 
Burke, Alis Bacon ir daug kitų plačiau 
žinomų Europos socialistų.

Konferencija svarstė Europoje susida
riusią padėti po Berlyno keturių užs. rei
kalų ministerių konferencijos ir sutarė 
dėl politikos, kurios turi sekti Europos 
kraštai. Tarp diskusijose dalyvavusių šį 
kartą turėjo progos pasisakyti ir Pabalti
jo kraštų delegatai. Lietuvos S.DP. vardu 
kalbėdamas — J. Vilčinskas nurodė, kad 
Lietuvos darbininkai jau keturioliką me
tų veda kovą už išsilaisvinimą ir žmogiš
kas teises. Reikia ieškoti priemonių baig
ti karus ne tik Korėjoje ir Indokinijoje, 
bet ir čia pat, mūsų kaimystėje, kur šim
tas milionų europiečių kenčia pasibaisėti
nus sovietų režimo žiaurumus. Siekiant 
pastovios, žmoniškos taikos, reikia pa
žvelgti į Pabaltijo kraštus, kurie buvo 
klastingu būdu sovietų pavergti. Po visų 
patyrimų su sovietais, pradedant Moloto
vo — Ribentropo 1939 m. sutartimi, kas 
dar nori turėti iliuzijų dėl Kremliaus nuo 
širdumo? Sovietų invazijos į Vakarus grės 
mė yra ne tik reali, bet ir nemažėjanti. 
Tas ir Europos socialistinėms partijoms 
deda pareigą remti pasiruošimą gintis, 
statant jėgą prieš jėgą, nes bolševizmas 
supranta tik jėgos kalbą. Pasiruošdama 
gintis nuo sovietų agresijos, laisvoji Eu
ropa padarytų daugiau, negu apgindama 
laisvę. Iš stiprios ir laisvos Europos galė

mas yra finansinės naštos DBLS-ai sumaži
nimas ir finansinių bei administracinių „E. 
L.“ leidimo sunkumų perkėlimas ant L. 
Namų Bendrovės pečių.

Ši, reto liberalumo ir draugiškumo, dvie
jų lietuviškųjų institucijų — organizacijos 
ir įmonės — sutartis rodo glaudesnį jų fak 
tinį ryšį ir bendradarbiavimą, negu tai galė
tų išreikšti grynai formalūs saitai.

Savo laiku gana aštriomis formomis pa
sireiškęs ir šiandien dar gyvas dalies DBLS 
narių noras matyti DBLS-ą ir L. Namus 
susietus tvirtais ryšiais — šiuo abiejų insti
tucijų žygiu turėtų būti didele dalimi paten- 
intas. Savo dvasia tas žygis, lygiai, kaip ir 
patikėtinių DBLS-os turimų akcijų reika
lams išrinkimas, laikytinas DBLS-os Sky
rių Atstovų pereitų metų Suvažiavimo nu
tarimų vykdymu.

L. Namų Bendrovės bendradarbiavimas 
su DBLS-a realaus darbo plotmėje, per
ėmimas finansinės ir admin'stracinės „E 
L.“ leidimo naštos, atrodo, turėtų būti ver
tinamas labiau, negu kokie, šio krašto teisi
nėmis sąlygomis sunkiai įvykdomi ir gry
nai formalūs aktai. Ypač turint galvoje vi
suomet opų finansinį momentą. Savo drau
gišku DBLS-os atžvilgiu žygiu L. Namų 
Bendrovė parodė, kad, kilusi iš DBLS-os ir 
jos pastangomis išaugusi, ji konkrečiai lai
ko save DBLS-os interesų, reikalų bei veik
los dalininke.

Tikimės, kad angščiau išdėstyti dalykai 
bus su pasitenkinimu patirti visų „E. L." 
skaitytojų, DBLS-os narių ir Eur. L. Ben
druomenių.

Tačiau tas mūsų laukiamas pasitenkini
mas neturėtų virsti džiaugsmingu poilsiu 
ant laurų. Sukrovus finansinę leidimo naš
tą ant L. Namų Bendrovės pečių, netekti 
pareigos jausmo laikraščio egzistencija rū
pintis — būtų ne tik klaida, bet ir tikriau
sias kelias „E. Lietuviui“ numarinti. Be 
nuolatinės, nuoširdžios ir realios visų augš- 
čiau išvardintųjų paramos, L. Namų Ben
drovė vargu ar ilgai tesės kelti. pasiimtąją 
leidimo naštą. DBLS-os C. Valdyba iš sa
vo pusės taipgi tikisi, kad šiems metams 
subsidijai reikalingą £.300 sumą solidariai 
sudės Europos L. Bendruomenės, kurioms 
laikraštis skiriamas ir kurios sudaro Leidi
mo Tarybą.

Tik visų nuoširdi ir rūpestinga talka laik 
raščiui leisti, platinti ir materaliai jį remti 
įgalins leidėją ji leisti, o Redaktorių ir 
DBLS-os C. Valdybą jį tobulinti.

Niekas iš mūsų neturi užmiršti, kad laik
raštis yra viena svarbiausių ir veiksmingiau 
šių priemonių mūsų tautinei bei dvasinei 
gyvybei oalaikyti, jai reikšti ir siekti visiem 
mums brangiųjų tikslų.

,£. Lietuvio" Leidimo Tarybos 
vardu — DBLS-os Centro Valdyba.

tų pagalbos sulaukti ir pavergtieji kraš
tai.

Daugelis laisvųj kraštų socialistų taip 
pat parodė gilų komunizmo pavojaus su. 
pratimą. Pasiryžimas ruoštis tuos pavojus 
sutikti atsispindi rezoliucijoje, kurią ši 
konferencija priėmė, Joje sakoma:

Socialistų Internaconalo Europos konfe
rencija, priimdama dėmesin, kad po ketu
rių savaičių diskusijų Berlyne — pagrin
diniai klausimai liko neišspręsti. Pasau
lio viltys liko sugriautos. Sovietų Sąjun
ga atsisakė laisvų rinkimų keliu leisti Vo
kietijai susijungti. Ji net atsisakė atsta
tyti Austrijos nepriklausomybę, pagal pa
čios Sov. Sąjungos anksčiau pastatytas są
lygas. Ji norėjo sugriauti Europos drau
gystę su šiaurės Amerika. Socialistai ta
čiau yra pasiryžę toliau sieksti taikingo
mis priemonėmis tų pačių tikslų — Vokie
tijos suvienijimo, nepriklausomybės atsta
tymo Austrijai ir Europos saugumo siste
mos, kuri užtikrintų nepriklausomybę vi. 
sfems Europos kraštams, imamai su kraš
tais už geležinės uždangos, įvedimą.

Socialistų Internacionalas niekad nenu
stos kovoti prieš totalitarinius rėžimus 
Ispanijoje ir už geležinės uždangos. Ilga
laikė taika Europoje bus užtikrinta tik ta
da, kada tiems kraštams bus atstatyta 
laisvė.

Konferencija pabrėžia, kad dabartinėje 
tarptautinėje padėtyje, reikalinga sustip
rinti Vakarų demokratijų solidarumą po
litinėje, ekonominėje ir gynybos srityje. 
Konferencija kreipiasi j visas tautas, ra
gindama vieningai jungtis į kovą prieš vi- 
sų rūšių priespaudą ir už taiką, laisvę ir 
socialinį teisingumą. A. B.

Maskva. Ukrainos ministerio pirminin
ko pavaduotojas draugas Stefanik atleistas 
iš pareigų. Manoma, kad jis bus nauja au
ka, naujo valymo.

Vasario 16 dienos iškilmės 9 vai. Gim
nazijos Rūmų bokšte suplevėsavo iškelta 
Lietuvos vėliava. 10 vai. vietos katalikų 
ir evangelikų bažnyčiose įvyko iškilmin
gos pamaldos, kuriose dalyvavo gimnazi
jos mokytojai, mokiniai ir svečiai.

Katalikų bažnyčioje pontifikalines mi
šias atlaikė J. E. vyskupas V. Padolskis, 
pasakęs tai dienai pritaikintą gražų pa
mokslą ir suteikęs palaiminimą. Nors tai 
buvo šiokiadienis, vietos katalikų bažny
čia buvo pilna besimeldžiančių, kaip gal 
niekuomet.

Evangelikų bažnyčioje pamaldas atlaikė 
kun. Šimukėnas, pasakęs tai dienai jautrų, 
jaudinantį pamokslą.

16.30 vai., išsirikiavus visai gimnazijai, 
dalyvaujant svečiams, buvo iškilmingai 
nuleista Gimnazijos Rūmų bokšte Lietu
vos vėliava.

17.30 vai., J. E. vyskupas Padolskis, asis 
tuojamas Tėvo Alf. Bernatonio, kun. dr. 
Paškevičiaus, kun. Kalecko, kun. Lubino, 
kun. Bungos, kun. Poimanskio ir vietos 
klebono (sudėtų pabėgėlio) atliko Gimna
zijos Rūmų pašventinimą.

18 vai., didžiojoje Gimnazijos Rūmų sa
lėje, išdekoruotoje gimnazijos mokytojo 
dail. Krivicko, įvyko iškilmingas minėji
mas, kuriame dalyvavo apie 150 suvažia
vusių svečių. Svečių tarpe, be VLIKo at
stovų ir pareigūnų, jų tarpe VT Pirminin
ko K. Žalkausko ir URT valdytojo Dr. Kar 
velio, buvo augštieji federalinės vyriausy
bės, Baden — Wurttemberg ir Hesseno 
vyriausybės atstovai, JAV kariuomenės 
augšti pareigūnai, vokiečių savivaldybių 
atstovai, jų tarpe Weinheimo vyr. burmis
tras, tarptautinių ir vokiečių organizacijų 
atstovai.

Iškilmes atidarė PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos pirmininkas inž. Pr. Zunde, pa
sakydamas kalbą lietuviškai ir vokiškai. 
„Vasario 16 Gimnazija yra mūsų tikėjimo 
šviesa Lietuvos ateitimi apraiška“ — pa
reiškė savo kalboje Pr. Zunde. „Tie žo
džiai, pasakyti lygiai prieš tris metus Gim 
nazijos įsteigimo proga, geriausiai išreiš
kia tai, ką mes jautėme duodami tai Gim
nazijai Vasario 16-tos dienos vardą, kas 
mus palaikė sunkiose Gimnazijos dienose, 
o šviesias dienas padarydavo dar švieses

PO KONFERENCIJOS
(DIENOS KUPĖ:

Berlyne keturių didžiųjų užsienio reikalų 
ministerių konferencijai vykstant, VT savo 
stebėtoju pasiuntė į Berlyną VT užsienio 
reikalų valdytoją Dr. P. Karvelį. Ar tai bu
vo tikslinga daryti ar ne, nesiimu spręsti. 
Manau, kad yra naudinga visur dalyvauti, 
kur tik galima, ir visa ką stebėti ir iš visko 
mokytis. Tik lėšų trūkstant, tenka svarstyti, 
kuriems dalykams yra naudingiau jas išleis
ti. Buvo gi žinoma, kad Berlyne Rytų Eu
ropos valstybių klausimai visai nebus svar
stomi ir Lietuvos reikalas nebus liečiamas.

Tačiau tas, pagaliau, nėra tiek svarbu. 
Grįžęs iš Berlyno Dr. P. Karvelis „ELTOS 
INFORMACIJŲ“ 5 nr. 1954. II. 20 d. duo 
tame pasikalbėjime nieko nepasakė naujo. 
Vien tiktai tam tikslui važiuoti į Berlyną, 
žinoma, nebuvo verta.

Bet svarbiau yra štai kas. Būtent, kaip 
kas Berlyno konferenciją ir jos nepasiseki
mą vertina ir kokias išvadas iš jos pasida
ro.

Pereitą antradienį anglų parlamente pra
nešimą apie Berlyno konferenciją padarė 
Didžiosios Britanijos užsienio reikalų m:- 
nisteris Edenas. Jis visai aiškiai nurodė tą 
bedugnę, kuri skyrė Vakarų ir Sovietų pa
žiūras kalbėtais klausimais, pareikšdamas, 
kad Sovietų politikos tikslas yra užsitikrin
ti dominavimą visai Vokietijai. „Visi Sovie
tų argumentai Berlyne buvo skirti priversti 
Vokietiją pulti į Rusijos glėbį. Niekas ne
turėtų jokių dėlto iliuzijų.“ Toliau Edenas 
pareiškė: „Sovietų politikos tikslas buvo 
užsitikrinti pajėgu (JAV) atitraukimą iš Eu
ropos. Tatai reikštų, kad visas kontinentas 
(Europos) atsidurtų Raudonosios Armijos 
malonėje".

Tuo būdu. Edenas duoda visai aiškų pa
aiškinimą, kodėl Berlyno konferencija pa
sibaigė nepasisekimu. Nes Sovietų politikos 
tikslas yra pasiekti dominavimo visoje Vo
kietijoje ir visoje Europoje.

Dr P. Karvelis paaiškino „ELTOS IN
FORMACIJŲ“ bendradarbiui Berlyno kon 
ferencijos nepasisekimą šitokiu samprotavi
mu : „Mano nuomone, didžiausią kliūtį 
Berlyno konferencijos deryboms sudarė 
pats Molotovo asmuo..., kuris pasižymėjo 
visose nelemtose konferencijose (Jaltos. Te
herano, Potsdamo) ir visur pasireiškė so
vietinio imperializmo naudai". Tad Molo
tovo asmuo yra kaltas, ne Sovietų politika. 
Jei ne tas nelemtas Molotovas, tai ko gero. 
Vakarai galėtų su Rytais Berlyne susitarti. 
Kalbant apie Jaltą, Teheraną, Potsdamą, 
tai ar tas 'Molotovas buvo kaltas ar Stali
nas?

Na, bet kadangi konferencija nieko es
minio negalėjo išspręsti, tai, nurodo Dr. P. 
Karvelis, ir Pabaltijo valstybių reikalai tie
sioginiai nebuvo paliesti. Bet juk niekas jų 
ir nesirengė tiesioginiai liesti šioje kotlferen 
cijoje, ir jei ji ir būtų davusi rezultatų, Pa-

SČIŲ TEMOMIS)
baltijo valstybių klausimai nebūtų buvę iš
kelti.

Apie tai, kokia bus tolimesnė tarptauti
nės politikos ir Vakarų ir Rytų konflikto 
raida, Berlyno konferencijai nepasisekus, 
dar būtų kiek anksti kalbėti. Berlyno kon
ferencijos nepasisekimas reiškia, kad Euro
poje pasilieka status quo, šaltas karas ir 
Europos padalinimas į dvi dalis: pavergtą
ją Europą ir laisvąją Vakarų Europą. So
vietų grėsmė, apie kurią mes šio laikraščio 
puslapiuose buvome tiek kartų įspėję, lie
ka tokia pat, ir po Berlyno konferencijos 
nepasisekimo ji yra išryškinta ir neturėtų 
kelti abejonių.

Tuo tarpu status quo paliks. Bet jei bus 
ratifikuota Europos Gynybos Bendruome
nės sutartis ir bus pradėta eiti prie vokie
čių karinių dalinių sudarymo Europos ka
riuomenėje, status quo, koks jis yra dabar 
Vakarų Vokietijai, pasikeis, pradėjus Vaka
rų Vokietiją ginkluoti. Kaip tuomet pasi
elgs Sovietai, to dar niekas negali pasakyti.

Savaime suprantama, kad susidariusi pa
dėtis reikalautų iš mūsų pasvarstyti, kokios 
iš jos mums pasidaro išvados ir kokie svar
būs uždaviniai atsiranda.

Kaip gi tas „išvadas mums“ supranta Dr 
P. Karvelis? Jis mano, kad „jeigu būtų bu
vęs priimtas Vakarų demokratijos pasiūly
mas, tai, pravedus naujus rinkimus visoje 
Vokietijoje, turėtų įvykti taikos derybos su 
Vokietija, kuriose turėtų dalyvauti visos 
buvusios kare su Vokietija valstybės. Nors 
Lietuva, kaip ir kitos Pabaltijo valstybės 
karo padėtyje su Vokietija nebuvo, tačiau 
Dr. P. Karvelis mano, kad „mes esame bu
vę tame kare žymiai paliesti ir nukentėję ir 
turime siekti tokioje taikos konferencijoje 
atstovauti Lietuvos interesus“. Jis baigia: 
„ryšium su tuo mums atsiranda eilė labai 
svarbių uždavinių, kuriems reikia jau iš 
anksto visu atsidėjimu ruoštis“.

Turiu prisipažinti, kad man sudarė rū
pesčio tai, kad tikrai nesupratau, nei ką Dr 
P. Karvelis norėjo pasakyti apie pasidary- 
tinas lietuvių išvadas iš Berlyno konferen
cijos nepasisekimo, nei apie kokius labai 
svarbius uždavinius, kuriems jau dabar iš 
anksto reikia ruoštis visu atsidėjimu.

Jis sako: „jeigu būtų buvęs pri
imtas Vakarų demokratijų pasiūlymas"., 
nebuvo priimtas ir šiandien nėra jokių da
vinių teigti, kad jis galėtų būti greitu laiku 
priimtas. Tad kam kalbėti apie atsirandan
čius labai svarbius uždavinius iš tokio pa
siūlymo, kuris nebuvo priimtas?

Naivu tikėtis, kad Lietuva, kuri nebuvo 
karo stovyje su Vokietija, kare nedalyvavo, 
kuri tebėra Sovietų okupuota ir būtų So
vietų okupacijoje ir tuo atveju tas pasiūly
mas būtų buvęs priimtas, būtų įsileistas į 
taikoš konferencija su Vokietija?

S. ŽYMANTAS.

nėmis. Jie geriausiai išreiškia ir tai, ką 
mes jaučiame šiandien, susirinkę nuosa
voje Vasario 16 Gimnazijos pastogėje“. 
Toliau savo kalboje Pr. Zunde su dėkin
gumu prisiminė visus^ Gimnazijos rėmė
jus ir bičiulius, kurie mintimis esą tikrai 
su čia susirinkusiais. Pažymėdamas, kad 
Gimnazija visada privalo pateisinti į ją 
dedamas viltis. Zunde baigė savo kalbą 
žodžiais: „Pasižadame ir ateityje dirbti 
negailėdami savo jėgų, kad Vasario 16 
Gimnazija augtų, stiprėtų ir _ duotų vis 
naujų tautai darbuotojų. Pasižadame, kad 
jei ne mes, tai mūsų vaikai garbingai par
neš mūsų vėliavą, kuri šiandien plėvesuo- 
ja Gimnazijos rūmų bokšte, laisvon Lie
tuvon“. VLIKo Vykdomosios Tarybos pir
mininkas prof. K. Zaikauskas, turininga 
kalba atžymėjo Lietuvos Nepriklausomy
bės dieną. Jis kalbėjo irgi lietuviškai ir 
vokiškai.

žodžiu Vasario 16 Gimnazijai sveikini
mus perdavė J. E. vyskupas V. Padolskis, 
Liuteronų Pasaulinės Federacijos vardu 
pastorius H. Reuther, įteikdamas gimna
zijai dovaną — 1.000 DM čekį, latvių var- 
du Ministeris Lįepinš, estų vardu „Vojt- 
liejos“ redaktorius, federalinės Bonnos pa 
bėgėlių ministerijos vardu Oberregle- 
lungsrat Graebe, Mažosios Lietuvos Ta
rybos vardu jos pirmininkas Erdm. Simo
naitis ir Hemsbacho klebonas bei savival
dybės atstovas.

Po sveikinimų gimnazijos direktorius 
A. Giedraitis savo kalboje pareiškė viltį 
ir pageidavimą, kad lietuvių tremtinių pa 
stangos švietimo srityje gautų vokiečių 
įstaigų paramą ir kad šios mokyklos abi
turientai galėtų toliau studijuoti Vokieti
jos universitetuose.

Meninėje programos dalyje gimnazijos 
mokiniai ir mokinės, vadovaujami ponios 
Grinienės, pašoko lietuviškų šokių ir pa
deklamavo, o gimnazijos choras, vadovau
jamas gimn. mok. Motgabio, padainavo 
keletą lietuvių liaudies dainų.

Vakare gimnazijos bokštas buvo iliumi
nuotas lietuviškų spalvų šviesomis.

Minėjimas buvo užrašomas „Amerikos 
Balso“ magnetofono juostelėse, o prieš 
piet Sueddeutseher Rundfunk davė apie 
Vasario 16 Gimnaziją platų reportažą.

S. m. vasario 16 d. popiet, Lietuvos At
stovas Prancūzijai ir Ponia O. Bačkienė 
surengė priėmimą Lietuvos draugams. 
Priėmime dalyvavo apie 100 asmenų. Jų 
tiįrpe buvo įvairių Prancūzų sluogsnių — 
politinių, diplomatinių, visuomeninių or
ganizacijų, profesūros, žurnalistų ir visuo
menės veikėjų. Priėmime taip pat dalyva
vo pavergtųjų kraštų kvalifikuoti atsto
vai, Estijos, Latvijos ministerial ir jų ben
druomenių atstovai. Prancūzijos Lietuvių 
Bendruomenę atstovavo Pr. LB Krašto 
Valdyba ir Lietuvos Pasiuntinybės Pary
žiuje nariai. Ta proga visi svečiai pareiš
kė Lietuvos Atstovui nuoširdžių linkėji
mų greit matyti Lietuvą laisvą ir nepri
klausomą. Priėmime dalyvavo JAV Am
basados atstovas ir NCFE atstovai.

Roma. Popiežiaus sveikata gerėja. Viso
se Romos bažnyčiose per tris dienas buvo 
laikomos pamaldos Šv. Tėvo sveikatos in
tencijai. Kovo 2 d. Popiežiui sukako 78 me
tai amžiaus.

Vašingtonas Amerikiečių karo laivynas 
turi raketinį sviedinį, kurio greitis tris kar
tūs didesnis už garso greitį. Naujoji raketa 
S vadinta „Sparrow“ vardu. Ji sveria tik 

0 svarų, 8 pėdos ilgio. Milžiniškas rake
tos greitis įgalins kiekvieną priešo lėktuvą 
prisivyti ir sunaikinti. Raketa valdoma ra
daro spindulių pagalba.

Hanoveris. Du sovietų karinės misijos 
karininkai atvyko į tremtinių stovyklą Bu- 
cholze ( britų zona) aplankyti „pažįstamo 
draugo“. Stovyklos gyventojai, sužinoję apie 
lį vizitą suruošė demonstraciją ir svečių“ 
automobilį apmėtė akmenimis. Britų kan
dės policijos apsaugoje raudonieji „svečiai“ 
turėjo nešdintis iš stovyklos, nepasiekę vieš
nagės tikslo.

'■ Vašingtnas. JAV Užsienio Reikalų mi- 
rtisteris Dulles, kalbėdamas apie Berlyno 
Konferenciją, tarp kita ko pareiškė; „Tau
tos, esančios Sovietų Rusijos vergijoje, tu
rinčios žinoti, kad Berlyno konferencijoje 
nieko nenutarta, kas būtų sumažinę galimy
bes pavergtųjų tautų išlaisvinimą“.

Maskva. Ryšium su metine Stalino mir
ties sukaktimi, Maskvoje ruošiamasi Šią su
kaktį paminėti. Maskvos radio stotis jau pa
diktavo laikraščiams ilgą straipsnį, kuriame 
garbinamas Stalino asmuo.

Vašingtonas. JAV karinė vadovybė ruo
šia pasiųsti į Vakarų Europą tretį atominės 
artilerijos dalinį, kuris turi 6 atominius pa
būklus, aptarnaujamus 600 karių-artileristų.

Londonas. Centrinės Middlesex ligoni
nės vyr. gydytojas Dr. Joules pareiškė, kad 
kiekvienas vyras virt 45 metų amžiaus, su
rūkąs per dieną daugiau, kaip 20 cigarečių, 
privaląs bent vieną kartą per metus peršvies 
ti savo plaučius.

Zuerichas. Federalinė šveicarų vyriausy
bė išleido potvarkį, draudžiantį nuo šių 
metų kovo 1 d. Šveicarijos mėsininkams 
prekiauti šunų ir kačių mėsa, kurią kai ku
rių kantonų gyventojai labai pamėgę.

Londonas. Britų Pašto viršininkas pra
nešė Lordų Rūmams, kad paskutiniųjų me 
tų bėgyje turėta milioninius nuostolius per- 

! siunčiant telegramas. Vidurkis už telegra
mą imama 2 šilingai, tuo tarpu paštui vie
nos telegramos persiuntimas kaštuojąs apie 
5 šilingai.

TERORISTAI JAV REPREZENTANTŲ 
ROMUOSE

Keturi Porto-Rko nacionalistai, jų tarpe 
viena moteris, įėjo į Kongreso Rūmus, kaip 
eiliniai stebėtojai. Posėdžio metu ūmai pra
dėjo šaudyti j kongresmanus, sužeisdami 
penkis atstovus. Respublikonų atstovas 
Bentley (Michigano valstijos) sunkiai su
žeistas ir jo gyvybė pavojuje. Kiti keturi 
kongresmanai sužeisti kiek lengviau.

Slaptosios policijos viršininkas Baughma- 
nas pareiškė, kad jo agentai jau prieš tris 
mėnesius gavo žinių, jog Porto-Ricos tero
ristai organizavę sąmokslą prigš JAV pre
zidentą Eisehowerj. Ryšium su įvykiais 
Kongrese, Baltiesiems Rūmams paskirta 
sustiprinta apsauga prieš Porto-Ricos tero
ristus.

Teroristai atvyko iš New Yorko, nusipir
kę bitetą tik į vieną pusę. Nustatyta, kad 
jie tikėjosi žūti sąmokslą įvygdę. Kol jie 
buvo nuginkluoti, spėjo paleisti 25 Šūvius. 
Šaudydami iŠ galerijos, jie balsiai šūkavo, 
reikalaudami Porto-Ricai laisvės.

Kovo 10 d. jie bus teisiami. Jei kuris nors 
iš sužeistųjų kongresmanų mirtų, teroris
tams gresia mirties bausmė.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
LAIMĖJO PREMIJĄ

Lietuvių Auditorijos Čikagoje paaukatą 
ir per Rašytojų Draugijų skiriamą literatū
ros premija už 1953 metus laimėto ooetas 
Bern. Brazdžionis už savo naująjį eilėraš
čių rinkini „Didžioji Kryžkelė". Premija 
5w dolerių.
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LIETUVIU SPAUDOS PUSLAPIUOSE
KAIP ĮPIRŠTI KNYGĄ?

Anąkart minėjome ir citavome L. Dovy
dėno ir V. Ramojaus samprotavimus dėl 
mūsiškės knygos likimo. Į Dovydėno 
straipsnius „Vienybėje“ buvo atsiliepęs Vyt. 
Sirvydas, sakytume, atstovas tų, kuri labai 
retai tenusiperka knygą ar net visiškai ne
perka jos, bet dar tebejaučia sąžinės grau
žimą ir bando save ir kitus liūliuoti: girdi, 
knygos blogos, kritikai blogi ir nepatikimi, 
vaidinimai blogi, žodžiu, kultūros frontuo
se bloga vskas, už ką reikia mokėti pinigą...

Dabar toje pat „Vienybėje“ (1954. II.<12 
Nr. 7, straipsnis „Kaip Įpiršti Sirvydui kny
gą“) atsiliepė Vytautas Meškauskas. Jis sa
kosi ilgai svarstęs ir galvojęs, kaip čia. p. 
Sirvydui, tam netikėliui Tomui, būtų gali
ma įpiršti knygą, nes jis vis dėlto sakosi esąs 

•pasiryžęs pirkti jų bent vieną, dvi ar tris ar 
net keturias per metus.

V. Sirvydas buvo tvirtinęs, kad J. GI tau
ri os „Namai ant smėlio“ yra niekai ir bęnc 
kopūstų galvos už tą knygą paskyrusios 
jam premiją. Į tai V. Meškauskas atsako 
jam, kad Gliaudos knyga vis dėlto turėjo 
būti geriausia iš prisiųstųjų premijuoti. ,,

Pereidamas prie kritikos, V. Meškauskas 
rašo šitaip:

„Gal Literatūros Lankai? Juk tie kar
tais paskelbia įdomių ir mokamai parašytų 
kritikos straipsnių! Bet bijau, kad p. V.'š. 
nesutiks. Kaip — gali jis atsikirsti — juk 
niekam nepaslapstis, kad „gerąją" L. L. 
kritiką surašo patys redaktoriai, kad ir po 
slapyvardėm pasislėpę. Jie, aišku, negali 
teisingai kritikuoti savo bendradarbio, pri- 
sidėjusio prie žurnalo išleidimo ne tik mo
rališkai, bet ir materiališkai. Todėl jie, griež 
tai ir žmoniškai žiūrint, negali būti objek
tyvūs kritikai. Įrodymui galima patiekti 
LL 3 numerį, ten randami labai šilti žodžiai 
tam pačiam Škėmai ir Katiliškiui, o iš pe
ties įkertama tik debiutantui Kazokui ir, 
atrodo, tik dėl to, kad LL kolektyvo nemė
giamas Aistis Kazoką kiek pagyrė. Ne. 
Pats suprantu, jog LL mūsų ginče arbitru 
negali būti.“

Toliau V. Meškauskas parodo, kaip net 
ir kultūriniame gyvenime stengiamasi pada
ryti „mūsų “ ar „nemūsų“ žmogų. Jis pa
sakoja įvykį, kaip viename mieste buvo vie
no lietuviško veikalo premjera. Veikalas 
turėjo pasisekimo, buvo šiltai priimtas, au
torius pakviestas pietų, kuriuose dalyvavo 
ir vietinio, neva nepartinio laikraščio redak
torius. Tegu toliau kalba pats V. Meškaus
kas! jis rašo:

„Jų metu autoriui buvo pasiūlytas vienos 
partijos „užnugaris", girdi, vienas autorius 
pražūsiąs. Autorius, nelabai suvokdamas 
partijos reikalingumą dabartiniame mūšų 
gyvenime, pasisakė noris ir toliau žygiuoti 
vienas ir juokais pasiūlė iš prie stalo susė
dusių sudaryti naują partiją. Esą, valdybai 
žmonių užteksią, o nariai, na, nariai paga
liau ir nereikalingi. Nuotaikos atvėso, šei
mininkas pradėjo taupyti „lietuvišką krun- 
niką“. O savaitraštyje, kuris po premieres 
autorių buvo kiek pagyręs, pasirodė labai 
savotiškos, gero nežadančios, kronikos ž!- 
nutės, o dar po kiek laiko ten perskaičiau 
autorių visai triuškinantį straipsnį.“

O dėl knvgos V. Meškauskas primeną, 
kad praeitais metais ių nedaug teišėjo, šiais 
metais gal dar mažiau išeis, taigi nebesuti- 
ku pasirinkti. Todėl jis rašo:

„Leidyklos, mano galva, turi ieškoti ne 
tiek gerų ir objektyvių kritikų, bet tokių 
įkyrių platintojų, kurie eitų pas p, Sirvydą,

jam kartodami: „Ponas, pirkite, žinote, rei 
kia palaikyti, kad ir neskaitysite“.

Tuo keliu eina Liet. Enciklopedija, juo 
anksčiau ar vėliau turės pasukti visos lei
dyklos, nes pats V. Š. rašo: „Iš Lietuvos 
daug kas pabėgo, bet nepabėgo Lietuvos 
žemė ir dangus“. Mes, sako jis, esame tik 
obuoliai atskirti nuo obels, atskirti nuo jos 
syvų. Todėl pirkti ar nepirkti lietuviškos 
knygos nėra tiek su kritika susijęs klausi
mas, kiek širdies, jei norite, lietuviškos są
žinės klausimas.“

LABAI IŠIMTINI ATVEJAI

Lietuviški tremties knygnešiai mažėjo 
vis, mažėjo, kol šiandien jau beveik ant 
pirštų suskaičiuojami. Todėl, aišku, ir kny
gai kelias susiaurėjo ir vis siaurėja, kol pa
galiau visiškai užsirauks. Tik dar esama ir 
ypač gražių, tiesiog graudžiai gražių atve
jų. Štai tokį gražų atsitikimą plačiame r- 
portaže („Kalba su motorizuotu knygne
šiu“) spausdina „Dirva“ (1954. II. 11. Nr 
6). Reportažo autorius K. Da. gyvena Ame
rikoje, Naujosios Anglijos užkampyje, ir 
pas jį vieną šeštadienio popietę automobi
liu užsuko... lietuviškas knygnešys! Susi
griebia jis Bostone naujų leidinių ir veža 
per žmones. Aišku, jis neuždirba nė ant 
benzino, šitaip važinėdamas. Šitas knygne
šys bent tiek jaučiasi laimėjęs, kad susitin
ka su žmonėmis. O pats jo darbas labai ne
dėkingas, nes visokių žmonių ir visaip jie 
sutinka tą knygnešį. Vieni atsikalbinėja, 
kad jie niekad neturi laiko skaityti, kiti tvir 
tina, kad nebėra, kas skaito, nes vaikai jau 
suspėjo užmiršti lietuviškai, o treti vis me
luoja. kad jie jau seniai užsisakę ir naujau
sias knygas ir L. Enciklopediją, nors jie ten 
jokiuose sąrašuose nežinomi.

PATYS BOSIME PASMAUGĘ

Laikraščiuose nuolat ir nuolat užtikda
vome pranešimų, kad Lietuvos Bibliografi
nės Tarnybos leidžiamoji „Knygų Lentyna" 
metams tekaštuoja tik 1 doleris. Jos per 
metus išeina 6 dvigubi numeriai, kuriuose 
smulkiai suregistruolami visi mūsiškiai ne
periodiniai ir periodniai leidiniai. Žmogui, 
kuris bent kiek domisi knygomis ir periodi
ka, kuriam tenka turėti reikalo su plunks
na, be to leidinio tiesiog negalima išsiversti, 
šio leidinio spausdinama tik 500 egzemplio 
rių.

1953 m. prenumeratorių „Knygos Lenty
na" turėio... 55 (JAV 41. Kanadoie 5. Vak. 
Vokietijoje 3, Australiįoie 3. D. Britanijoje 
1 Švedijoje 1. Irakel). To viso prenumera
tos mekesčio užtenka atspausdinti ir išsiun
tinėti tik vienam numeriui. Ligi šiol ..Kn. 
Lent.“ rėmė laisvinimo veiksniai, bet dabar 
jau niekas jos neberems. ir todėl dabar pa
sirodžiusiame 1953 m. Nr. 9-10 redaktorius 
A. Ružancovas dėl ateities šitaip rašo:

„Atkritusius laisvinimo veiksnius turėio 
pavaduotį pats redaktorius. Tačiau io už
darbis maisto krautuvėie. kaip ir kitu pa
prastų krautuvės darbininkų, yra Pakanka
mas pačiam su žmona kukliai pragyventi. 
Todėl ir tenka sukti j seną kelia, t. v. grižti 
i 1944-1946 metus, kai Liet. Bibl. Tamvba 
buvo vien tik pačių jos steigėjų f A. Ružan- 
covo ir S. Šimkaus) iš’aikoma. Gal būt Pa
vyks ir „Knygų Lentvna“ leisti, bet iau tik
tai 6-12 egz., spausdintų mašinėle nro kal
kę. o kai sena mašinėle atsisakys tarnauti, 
teks paišeliu „drukavoti“ irgi pro kalke.

Kovo ketvirtoji, kasmet atnešanti šven
tojo Kazimiero vardą, primena mums at
kreipti mintisur širdį į šį lietuvių tautos 
vienturtį. Kaip vienturčiui sūnui šeimoje, 
paprastai, tenka ypatingai tėvų atidumas 
taip lietuvių tautos šeima savo gražiausiais 
meilės, pagarbos, dėkingumo ir dėmesio 
pareiškimais, turi supti savo vienintelį šven
tąjį — Kazimierą. Tiesa, jau brėkšta diena 
ir artėja valanda, kada prie šv. Kazimiero 
iškils antrasis mūsų tautietis — arkivysku
pas Jurgis Matulevičius papuoštas šventojo 
aureole ir šventųjų skaičiun oficialiai Baž
nyčios priskaitytas. Tai bus neįkainuojamai 
didi dovana mūsų tautai, tai bus neišma
tuojamas džiaugsmas visiems tikintiesiems. 
Bet ir pro šio džiaugsmo sklendėjimą gali 
nevienam ir nekartą skardantis pakuždo
mis balsas: Kodėl mes iki šiol tik vieną te
turėjome šventąjį, kodėl vis taip mažai, kai 
kitų šventųjų tiesiog nesuskaitomos minios? 
Ar lietuvių tautos dirvožemis nėra tinkamas 
daiginti ir želdinti Šventumo sėklą, kurios 
dangus, be abejo, nešykšti nei viena i tau
tai?

Vis vien, kokį atsakymą bandytų duoti 
ar mūsų religininkai, prileisdami, kad grei
čiausiai mūsų šventųjų skaičius yra vis tik 
kiek didesnis, kad Dievo statistiką nebūti
nai atitinka žmonių apskaičiavimai, kad 
tikrasis šventųjų skaičius yra vieno Dievo 
žinioje, ar istorikai, norį atskleisti mūsų 
tautos gyvenimą nuo atokesnių šimtmečių, 
pastebės, kad praeityje yra buvę daryta žy
gių turėti daugiau paskelbtų šventaisiais 
(pav. vyskupas J. Tiškevičius 1652 metais 
rašė į Romą, prašydamas leidimo pradėti 
tyrinėjimo procesą kankinių kūnų, gulin
čių įvairiose Vilniaus bažnyčiose ir garsė-_ 
jančių stebuklais,) bet tie užsimojimai ne
buvo tik išvesti iki galo, ar kurie kiti šio 
klausimo tyrinėtojai ieškotų atsakymo, ma
nau, visi galutinai prieitų išvadą: Jei tauta 
suinteresuota turėti šventųjų eilėse daugiau 
savųjų, ji turi visa atsigręžti ių link, gerai 
pažinti jų kelius, ugdyti bei skatinti šven
taisiais susižavėjimą ir nepaliaujamai mal
da klebenti dangų.

Šiuose šventuose Marijos metuose, besi
reiškiančiuose religinio atgimimo vyksmu, 
išsidėsto dar ir mūsų globėjo šv. Kazimiero 
sukaktuvinės datos: 470 metų nuo jo mir
ties ir 350 metų nuo jo kulto išsiplėtimo. 
Vargu gali būti tinkamesnis ir prasminges
nis momentas, kuris mus paskatintų dabar 
kartu su Nekaltosios ypatingu garbinimu 
vėl pagyvinti ir sustiprinti taip pat ir šven
tojo Kazimiero Kultą, kuris jau anais dar 
netolimais laisvo gyvenimo tėvynėje metais, 
taip gražiai buvo pradėjęs reikštis.

Pirmiausia mums visiems reikia gerai pa
žinti savo šventąjį. Juk, aišku, nepažįsta
muoju neįmanoma susižavėti. Tad patikrin
kime savo žinias apie jį, jei nasirodytų per 
menkos, papildykime jas. Štai trumpai jo 
gyvenimo bruožai.

Metai, kai Kazimieras gimė buvo rašo
mi 1458, o diena — 3 spalio. Gimė ne Vil
niuje ir ne Lietuvoj, bet Krokuvos karališ
koj pily. Jo tėvas Kazimieras, nuo 1444 me
tų didysis Lietuvos kunigaikštis, o nuo 1447 
ir Lenkijos karalius, buvo gryno kraujo lie-

Paskutinį 11-12 nr. išleisime kovo mėnesi. 
Tada ir atsisveikinsime...“

Labai atsiprašau už žodžius, bet viena 
aišku, kad šį būtiną leidinį mes patys būsi
me pasmaugę, kaip daug ką jau pasmaugė
me ar pasmaugsime. Taip.

Šventojo Aureole Papuošia 
Karalaičio Galva

KUN. R. KRASAUSKAS 
f 

tuvis, Jogailos ir Sofijos, Alšėnų kunigaikš
tytės sūnus, Algirdo anūkas ir Gedimino 
proanukas. Šventojo Kazimiero motina — 
Elzbieta iš Habsburgų giminės; imperato
riaus Albrechto II duktė, austrė. Nors len
kiškos kilmės pas šv. Kazimierą nėra, o vis 
dėl to lenkai kiekviena proga jį savinas!. 
Aišku, tuo visiškai prasilenkiama su istori
ne tiesa ir daroma skriauda Lietuvai. Fak
tai, kad karalaičio tėvai: Kazimieras (lie
tuvis) ir Elzbieta (austrė) buvo Lenkijos 
karaliai, kad jų sūnus Kazimieras gimė Len 
kijoje, jokiu būdu nepakeičia kilmės ir ne
duoda teisės nei pagrindo šv. Kazimiero va
dinti lenku.

Karalaitis Kazimieras buvo antras sūnus. 
Už jį vyresnis buvo brolis Vladislovas, ke
turi jaunesni ir šešios seserys, kurių viena 
mirė ką tik gimusi. Taip vienuolika augan
čių sudarė gražų karalaičių būrį ir tėvų 
džiaugsmą. Jie augo po budria motinos aki 
mi ir rūpestinga širdimi. Karalienė Elzbieta 
buvo gera savo vaikų auklėtoja, energinga 
ir griežta. Netrūko vaikams taip pat nė 
nuoširdaus pimaldumo bei gyvo katalikiš
kumo pavyzdžio- Tuo tarpu tėvas buvo vis 
labai užsiėmęs politiniais ir valstybių val
dymo reikalais. Tiesioginės tačiau karalai
čių mokymo ir auklėjimo pareigos buvo pa
vestos žinomam ano meto lenkų kronikis- 
tui, Krokuvos kanauninkui J. Dlugošui. 
Šis mokytojas, stipriai išsimokslinęs, daug 
matęs ir patyręs įvairiose kelionėse po už
sienius, galėjo duoti karalaičiams daug ži
nių ir daryti įtakos. Be abejo, jis bus pasa
kojęs ir apie Lietuvą, kurios praeitį iki 
smulkmenų žinojo. Gaila tik, kad iš šio 
mokyklos dienų laikotarpio teturime labai 
mažai žinių. Kad šv. Kazimieras buvo vie
nas iš gabiausių brolių tarpe, tai leidžia 
spręsti paties Dlugošo užrašytas kronikoj 
apie jį atsiliepimas kaip „apie puikų, retų 
gabumų ir pažymėtino mokslumo jaunikai
tį“. Reikia soėti, kad karalaitis Kazimieras 
pas savo mokytojus, žinoma, daugiausia pas 
J. Dlugošą, o vėliau kiek ir pas italą huma
nistą P. Klimachą, bus išėjęs gerą mokyklą.

Rūpestingi tėvai beaugantiems sūnums 
jau iš anksto pradėjo pinti planus, kaip už
tikrinti jiems sostus, o dukteris išleisti už 
žymesnių kunigaikščių. Šiuo atžvilgiu ypač 
veikli buvo motina Elzbieta. Ir, reikia pasa
kyti, tas jiems puikiai pavyko. Keturi sūnūs 
įsisėdo į karalių sostus, penktasis — Frid
rikas iškilo Į Lenkijos bažnytinius hierar- 
chus — tapo kardinolu, o visos dukterys 
nutekėjo į kunigaikščių dvarus. Tik kara
laitis Kazimieras nesiveržė siekti žemiškos 
karaliaus garbės. Jo jauną dvasią jau buvo 
sys. Tiesa, ir Kazimieras vieną kartą buvo 
stipriai pagavęs dangiškų augštybių žavė- 
pakeliui į karaliaus sostą. Tėvų verčiamas, 
jis, vos tryliktus metus eidamas, turėjo vyk
ti su kariuomene j Vengriją ir užimti sos
tą. Bet žygis nepasisekė. Stipriai paveiktas 
šios nesėkmės, jis grįžo pas tėvą j Krokuvą.

1475 metais karalaitis Kazimieras kartu 
su tėvu pirmą kartą keliauja j Lietuvą, bu
voja Vilniuje. Po ketverių metų jiedu vėl 
atvyksta Vilniun ir užtrunka čia kiek ilgiau. 
Kai vėl grįžo į Lenkiją 1481 metais, tai ten 
turėjo porą metų pavaduoti tėvą, kuris bu
vo pasilikęs Lietuvoje. Jaunasis karaliaus 
pavaduotojas labai sumaniai tvarkė valsty
binius reikalus, taupiai naudojo iždo pini
gus. vykdė griežtą teisingumą, šalino iš ka
raliaus dvaro negeroves. Nuščiuvo krašte 
plėšikavimai, prasidėjo įsigyventi rimtis ir 

tvarka. Kai kam galėjo nepatikti toks ka
ralaičio griežtumas, bet kas galėjo drįsti 
jam prieštarauti, kai anot S. Sužiedėlio žo
džių : „Išmintis byloja jo lūpomis, teisingu
mas ir skaistumas švietęs akyse, tvirta valia 
vyravo jo veiksmuose. Jis vis gražėjęs ir 
garsėjęs kaip žavus jaunikaitis".

Du kartus lankęsis Lietuvoje ir buvojęs 
Vilniuje, jaunasis Kazimieras vėl panoro

(nukelta Į psl. 4.)

NEPAPRASTAS APSIREISKIMAS
Pasakius savo per spėjimą, Švč. Marija 

išskėtė rankas, ir šviesos spinduliai dar 
labiau sustiprėjo. Tuo pačiu metu, kai mi
nia žmonių matė nepaprastus fenomenus 
su šokinėjiančia saule, vaikai žiūrėjo į 
apreikštus tris skirtingus vaizdus.

Pirmiausia jie pamatė Šv. Šeimynėlę šia 
tvarka: sau’ės dešinėje pusėje kurkas už 
ją šviesesnė Rožančiaus Karalienė baltuo
se rūbuose, apsigaubusi mėlynu apsiaustu, 
o Jos kairėje — raudonais rūbais apsiren
gęs Šv. Juozapas su Kūdikėliu Jėzumi, 
laiminančiu pasaulį.

Po to saulės dešinėje pusėje Liucija pa
matė dieviškąjį Išganytoją, jau visai su
augusį, meiliai laiminantį pasaulį, gi kai
rėje — Septynių Skausmų Motiną. Paga
liau Septynių Skausmų Motiną pakeitė 
Kurmelio Kalno Marija su šaplieriumi 
rankoje.

„ŠOKINĖJANTI SAULĖ"
Apsireiškimo pabaigoje Švč. Marija iš

skėtė rankas, ir šviesos spinduliai dar la
biau sustiprėjo. Liucija instinktyviai su
šuko:

—O! Žiūrėkite i saulę! *
Nė vienas negalvojo apie saulę, kuri nuo 

pat ryto buvo debesų paslėpta. Tačiau, kai 
Liucija sušuko, visi pakėlė galvas. Nuste
busi žmonių minia dvylika minučių galė
jo stebėti nepaprastus reiškinius, kurie 
daugelio vadinami „šokinėjančia saule“

Tuo metu debesys prasiskyrė ir pasiro
dė plati mėlynė. Joje savo zenite pasirodė 
saulė, tačiau kiek kitokia kaip paprastai. 
Nors jos netemdė nė mažiausias debesė
lis ir ji buvo skaidri, į ją galima buvo žiū
rėti neprimerkus akių. Nustebę žmonės 
stebėjo tą nepaprastą fenomeną.

Tuoj po to saulė sudrebėjo, susipurtė, 
pasvirduliavo ir pradėjo suktis apie savo 
ašĮ, švaistydama į visas puses stambius 
šviesos spindulius. Tie spinduliai buvo 
įvairių besikeičiančių spalvų — žali, rau
doni, mėlyni, fioletiniai ir pan. Įvairias
palviai spinduliai fantastiniu būdu nuda
žė debesis, medžius, uolas, žemę, rūbus ir 
žmones. Ir tuo metu, kai žado netekusi 
minia stebėjo nepaprastus saulės reiški
nius, mažieji piemenėliai matė jau apra
šytus tris apsireiškimo vaizdus.

TOLIMESNIS ŠOKIS
Po maždaug keturių minučių saulė sus

tojo. Po akimirkos, tačiau, jiantrąjį kartą 
pradėjo fantastiškai suktis ir jos įvairias
palviai spinduliai sklaidė nuostabias švie
sas, kokių jokios dirbtinės ugnys nesuda
ro. Po penkių minučių saulė vėl sustojo, 
tarsi leisdama žmonėms atsikvėpti.

Po trumputės pertraukos saulė trečią 
kartą pradėjo šokinėti, tartum trokšdama, 
kad žmonės turėtų progos geriau pastebė
ti, ir jos spinduliai sukūrė tokius vaizdus, 
kokių turbūt niekas prieš tai žemėje ne
pastebėjo.

Visų tų 12 minučių metu gausiai susi
rinkusi minia, tarsi žado netekusi, stebė
jo saulės šokį, kuris buvo matomas 12my- 
lių spinduliu, žinomas portugalų poetas 
Dr. Alfonso Lopes Vieira tvirtina, kad jis 
saulės šokį matęs dideliame atstume, nors 
to visai nesitikėjęs.

Toks tai buvo Švč. Marijos pažadėtas 
stebuklas, kuris turėjo įrodyti, kad trijų 
piemenėlių regėjimai tikri ir kad Rožan
čiaus Karalienė laukia maldų ir aukų už* 
nusidėjėlius.

BR. DAUBARAS

MEDINĖ
Algis įlipo į trečios klasės vagoną ir ne

drąsiai patraukė paskui save duris. Kol du
rys užsitrenkė, jis bent tris kartus trūktelėjd 
už plačios odinės juostos. Jis bijojo kelti 
triukšmo, bijojo atkreipti geležinkeliečiu 
akis į save. Jau eidamas nuo kasos, buvo' 
nutręs daryti baisų nusikaltimą: nuo Joną-, 
vos važiuoti „zuikiu“ iki Kauno. Šiuo me
tu kitos išeities jis negalėjo rasti savo suma
nymuose. ;

Po kelių minučių garvežys nelygiu stai
giu trūktelėjimu išjudino Algio vagoną. 
Tuoj pat jis pamatė perone kelias mojan- 
čias atsisveikinimui rankas, ir jam buvo; 
smagu, kad nežinomos rankos atsisveikina; 
su traukiniu, kuriuo jis važiuoja į nežinią; 
tarsi tie žmonės būtų atėję specialiai jo pa
lydėti, su juo atsisveikinti. Saulaitis vis te
bestovėjo vagono tarpduryje, lyg norėda-. 
mas jau dabar sumažinti savo nusikaltimą, 
neužimdamas jokios sėdimos vietos vago
no viduje.

Lengvo vėjo išrikiuotos, lygiomis greto-: 
mis žemėn krito snaigių jūra. Tik prie pat 
žemės ši rikiuotė patrikdavo, ir snaigės, 
tarsi rinkdamosios vietą amžinam poilsiui, 
akimirkai sumažindavo kritimo greitį, su-’ 
darydamos lygiąsias gretas.

— Kada jie tikrins biletus? — spėliojo? 
Saulaitis, žiūrėdamas snaiges, kimbančias 
prie dtirų stiklo- — Jei dabar patikrintų,'] 
nuo Jonavos jis dar galėtų vieną kitą stotį 
pavažiuoti zuikiu. • .z

Antras tęsinys

ŠIRDIS
Garvežys jau įsibėgėjo, ir Algis tesuskuba 

suskaityti iki dešimties, nuo vieno iki kito 
telefono stulpo, slenkančio pro jo langą. 
Garsiai ūktelėja garvežys. Algio širdyje jo 
švilpimas sukelia naują nerimą: — dabar, 
tikriausiai, ateis konduktorius tikrinti bile- 
tų! Su kiekvienu pravažiuotu kilomatru tas 
nerimas auga, slopindamas Algiui šaltį ir 
alkį. Savo gyvenime Saulaitis nusikalsta pir
mą kartą ir jis nežino, ką su juo padarys, 
jei nuo Jonavos važiuojant pagaus jį be bi- 
leto? Jau dabar jis planuoja, kaip teisintis? 
Sakyti teisybę, ar išsisukinėti, ar iššokti iŠ 
einančio traukinio, kai pastebės artėjantį 
kontrolierių?

Omai kažkas atitraukia vagono duris. 
Algis automatiškai pasisuka nuo lango.

— Biletą, prašau!...
Saulaitis ištraukia iš kišenės ranką, ku

rioj nuo pat pradžios tebelaikė saujoj kie
tą, kardoninį biletą.

Didelėmis, keistomis replėmis kondukto
rius spragteli ir, grąžindamas skylėtą biletą, 
įsakančiai sako:

— Pirmas sustojimas Jonava... Bet dar 
toli, eik vidun, vietos pakankamai. Čia su
šalsi.

Saulaitis klusniai atstumia duris ir atsi
duria tarp medinių suolų, kur nekur apsės
tų keleivių. Jis stovi valandėlę prie durų, 
akimis rinkdamasis suolą. Pasaliau sėstelė- 
ja ant pat krašto, greta augaloto, avikailio 
apikaklės apsiaustu apsirengusio keleivio.

— Tai kur važiuoji? — po valandėlės 
klausia jo vyriškis, pasukdamas trumpą 
kaklą į Algį.

— Į Kaun... į Jonavą...
— Aš tai į Kauną, į Žemės Banką. Sa

kau, gal važiuoji Kaunan, tai parodytum 
man, kur tą Žemės Banką rasti.; Nebuvau 
dar Kaune....

— Ne, aš tik į Jonavą, — atsako Algis, 
ir neužsimezgusi kalba nutrūksta.

— Tuoj bus Jonava. Netoli. Traukiniu 
tai ne arkliu — lekia, kaip vėjas. Sėdi sau 
Šilumoje, skaičiuoji pralekiančias sodybas, 
nei tau už apikaklės sninga, nei tau raginti 
reikia... Geras išradimas tas traukinys. Tik 
jau lupa, kaip už kviečius, — garsiai kalba 
ūkininkas, nekreipdamas dėmesio, ar jį kas 
klauso, ar ne.

Po kelių minučių traukinys ėmė lėtinti 
greitį. Vienas keleivių nusikėlė ryšulį nuo 
tinklinės lentynos, susisagstė apsiausto sa
gas.

— Tai jau bus Jonava, — paskubėjo pra
nešti ūkininkas, norėdamas pademonstruo
ti savo vietovių ir stočių žinojimą.

Algis taip pat pakilo nuo suolo. Jis jautė, 
kad šitame vagone negalįs pasilikti, jau 
vien dėl to, kad prisipažino važiuojąs tik 
iki Jonavos. Paskui keleivį, išeinantį su ry
šuliu, išlipo iš traukinio ir Saulaitis. Pūste
lėjo šalto oro srovė, ir tuoj pat jam buvo 
gaila vagone pasilikusios šilums. Kiek paė
jėjęs pirmyn, Algis įlipo į vagoną su jona
viškiais keleiviais. Ir šį kartą, lyg bijoda
mas žmonių, jis pasiliko vaeono tarndury- 
je, prisišliejęs prie stiklo. Algis žinojo, kad 
konduktoriai nuo vagono iki vaeono eina 
lentų briaunomis, įsitverdami durų ranke
nas. Jo galvoje Ixivo planas: kai konduk

torius eis viena vagonų puse, jis išlipsiąs iŠ 
vagono ir kita puse pereisiąs į tuos, kurie 
jau bus patikrinti. Klausimas tik, kaip su
žinoti, kaip pamatyti, kada konduktorius 
pradės tikrinti?.

Ir vėl žviegiančiai ūktelėjo garvežys, 
įbėgdamas į miškelį. Saulaitis paspaudė du
rų rankeną žemyn ir pajuto, kai nematoma 
jėga plėšė duris iš jo rankų. Tyliai vėl už
darė, kurį laiką klausydamas, ar neišgirs 
vagone konduktoriaus balso. Ausį prie du
rų priglaudęs jis girdėjo keleivių kalbas, ne
rūpestingą juoką, kosėjimą. Saulaitis vis 
laukė, džiaugdamasis kiekvienu pirmyn 
pravažiuotu kilometru. Po pusvalandžio 
traukinys sustojo Gaižiūnų stotyje. Niekas 
pro Algio saugojamas duris nei išlipo, nei 
įlipo; nematė jis ir didžiausio šiuo metu jo 
priešo — konduktoriaus. Po poros minu
čių sušvilpė ilgas, skardus švilpukas, jam 
atsiliepė duslus, trumpas garvežio ūktelėji
mas, ir traukinys pajudėjo.

— Dar Palemonas, — galvoja Algis. O 
paskui —• jau Kaunas. Iš Palemono jis ga
lėtų jau ir pėsčias pasiekti Kauną, — svars
to tolimesnį planą bėglys, š:uo kartu paten
kintas, kad ir tokį kelią laimingai sukoręs 
be bileto. Jo ausys jau įgudo prie nuolni- 
nio vagone ūžesio- Nelauktai ten visi apri
mo ir Algis girdi moterišką balsą:

— Ponas konduktoriau, kurią valandą 
mes būsime Kaune?...

Katės šuoliu Algis šoko prie rankenos. 
Atidarė duris ir tuojau pat pajuto, kaip per 
jo visą kūną tvojo šalto oro ir vėjo stipri 
banea, plėšianti ji nuo vagono. Dešine ran
ka Algis stipriai įsitvėrė gretimų durų ran
kenos, kairiąja vos įveikė užstumti palikto

jo vagono duris. Jis pritūpė ant siauros 
briaunos, laikydamasis abiems rankomis. 
Per stiklą matytos švelnios snaigės, dabar 
virto aštriais botagais, kapojančiais jam 
skruostą ir plikas pamėlynusias rankas. Tai 
nebuvo snaigės, tai baisi sniego pūga, ky
lanti iš po vagonų tekinių, per kelias aki
mirkas užlipdžiusi jam ausis, nosį, akis. 
Milo apsiausto skvernai garsiai daužė va
gono sieną, lyg milžiniško paukščio spar
nai uždarame narve. Grūmojančiai staugė 
vėjas, tratėjo vagonų sankabos, kurtinančiai 
čia pat po jo kojomis bildėjo vagono teki
niai. Algis nulaižė sniegą nuo lūpų, pūste
lėjo nuo nosies ir akių snaiges ir prisigūžęs, 
lyg iš lizdo išmestas kregždžiokas, ėmė dai
rytis sekančios rankenos. Kai dešiniąją ran
ką ištiesė, siekdamas iškyšulio, jis pajuto 
pažastyje tirpstantį sniegą. Traukinys ūžte
lėjo pro tiltą, ir raunanti oro srovė, susida
riusi tarp tilto turėklų, vos jo nenuplėšė nuo 
briaunos. Visomis jėgomis kibdamas kiek
vienos rankenos, kiekvieno iškyšulio, jis 
perėjo iki kito vagono galo. Įsitvėrė pasku
tiniosios rankenos. Algis jautė, kaip dega 
jo rankos, kaip jos pradeda tirpti. Savisau
gos jausmas jį raginte ragino nuspausti įsi
tvėrusią rankeną ir įlipti vagonan, nors ten 
būtų ir pats didys:s baubas — kondukto
rius. Sukaupdamas visas jėgas, jis nusvėrė 
rankenos galvutę žemyn, pats kita ranka 
įsitverdamas platformos turėklo. Trūktelė
tos durys plačiai atsidarė. Saulaitis išgirdo 
išgąstingą moters cyptelėjimą, sėdėjusios 
pirmos klasės vagono raudono pliušo 
minkštasuolyje.

(B. d.)
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PERĖMĖ „E. LIETUVIO* LEIDIMĄ
„Europos Lietuvio“ leidimą (finansinę 

ir administracinę dalį) su pereitu nume
riu yra perėmusi Lietuvių Namų Akc. 
Bendrovė.

S. m. vasario 21 d. Londone posėdžiavu
si DBLS-os Taryba visais balsais pritarė 
Siam pakeitimui.

Visi DBLS-os nariai, „E. L.“ skaitytojai, 
kviečiami veiksmingai padėti L. Namų 
Bendrovei visais laikraščio leidimo reika
lais.

RUOŠIASI KELTIS LONDONAN
Teko nugirsti, kad iš Bradfordo, She- 

fieldo ir kitų vietovių netrukus Londonan 
persikels kelios lietuvių šeimos. Taip pat 
greitu laiku Londonan iš provincijos atsi
kels žymus stalo teniso sportininkas Piš- 
čikas, šiuo metu žaidžiąs anglų sporto 
klube.

KAS ŽINO?
Prieš kuri laiką „Bmh Mail“ rašė apie 

tragišką lietuvio — Kazio Misiūno mirtj. 
Plačiau žinančius apie šio lietuvio likimą, 
maloniai prašome parašyti „E. Lietuvio“ 
redakcijai.

IŠVYKO AMERIKON
Ketvirtadieni, vasario 25 d., iš Londono 

i New Yorką išvyko Liudas Tamošaitis, 
šešeris metus laukęs eilės. L. Tamošaitis 
trumpą laiką dirbo „E. Lietuvio“ adminis
tracijoje. Prieš persikeldamas Londonan, 
L. Tamošaitis. dirbo viename provincijos 
tekstilės fabrike šešeris metus. Linkime L. 
Tamošaičiui sėkmingai įsikurti New Yor
ke.

VESTUVĖS LIETUVIŲ NAMUOSE
Pereitą šeštadieni Lietuvių Namuose, 

Londone buvo lietuviškos vestuvės: susi
tuokė jauna lietuvių pora — Henrikas 
Petkus su Irena Pocešiūnaite.

Jaunai lietuviškai šeimai linkime gra
žaus gyvenimo.

BAIGIAMA SPAUSDINTI
Nidos spaustuvė baigia spausdinti B. 

Daubaro apysaką „Mėlyna Suknelė“, 
prieš kuri laiką ėjusią „Br. Lietuvio“ at
karpoje. Šio mėnesio antroje pusėje skai
tytojai galės ją Įsigyti pas knygų platinto
jus.

.PUSBERNIS IR PUSMERGĖ“
Kuri laiką spausdinome iš naujai išė

jusios K. Barėno knygos „Giedra visad 
grįžta“ vienos novelės ištrauką .pusber
nis ir pusmergė“. Novelė nebuvo spausdi
nama iki pabaigos. Skaitytojiis noiėjome 
supažindinti trumpomis ištraukomis su 
vertinga K. Barėno kūryba. 216 puslapių 
skoningai drobėje Įrištą knygą, kurioje 
yra 8 novelės, galima gauti pas spaudos 
platintojus.

NOTTINGHAMAS
Po gerai suruošto ir sėkmingai pravesto 

Vasario 16-tosios minėjimo Nottinghame, 
apygardos pirm. Kudla, nors *ir negarsiai 
man prasitarė apie DBLS centro perkėli
mą j Nottinghamą galimybes, jei Londo
nas nepasitemps ir nepagyvės. Man, londo 
niškiui, tas tikrai sukėlė susirūpinimo, ma 
tant Nottinghamo apygardos ir skyrių ak- 
tyvią veiklą ir narių gajumą.

Nežiūrint, kad prieš savaitę buvo minė
jimas Corby, i kur prigužėjo didelis būrys 
lietuvių iš visos apygardos, minėjimas 
Notitnghame dėl to nė kiek nenukentėjo. 
Tiek nottinghamiečiai, tiek iš kitų vietų 
(Coventry, Corby, Buckminster, Mansflei
do, Derby ir kt.) užpildė erdvią salę, ku
rioje vyko iškilmingas mūsų brangiosios 
šventės minėjimas. Stebint taip gražiai su. 
ruoštą minėjimą, neišvengiamai dėmesys 
nuskrieja į tuos, kurie tai suruošė, ku
riems reikėjo ir padirbėti ir pasišvęsti. Su
manus skyriaus p-kas Galbuogis, pade
dant kitiems valdybos nariams — p. Bliū
džiui ir p. Oželiui, labai sėkmingai ir su 
pasisekimu tvarko skyriaus reikalus. Ten
ka labai pasidžiaugti Nottinghamo ir kitų 
apygardos skyrių nariais, kurie uoliai ir 
gyvai prisideda prie skyrių veiklos. Kaip 
apygardos pirmininkas pažymėjo, paskuti, 
niu laiku veikla gerokai pagyvėjo, atgijo. 
Dar neseniai buvo jaučiamas pasyvumas 
narių tarpe, — šiandien gi nariai ir i pa
rengimus uoliai pradėjo lankytis ir gy
viau paremia kitus mūsų veiklos pasireiš
kimus. Tai yra labai džiuginantis reiški
nys. Tikėkime, kad tuo pavyzdžiu paseks 
visi D. Britanijos lietuviai.

Mūsų veikimas galėtų dar daug pagerė
ti. Tame pačiame Nottinghame daugiau 
negu pusė lietuvių nepriklauso Sąjungai, 
žinoma, neskaito „Europos Lietuvio". Abe
joju, ar jie pagalvoja, kad tuo uždeda ne
proporcingai didelę naštą ant S-gos na
rių, nes mūsų pozicijos šiame krašte turi 
būti išlaikytos, Lietuvos vardas apgintas, 
lietuviška organizacija ir spauda turi būti 
išlaikyta. Mes negalime leisti lietuvybei 
mirti. Jei daugiau lietuvių įsitrauktų i or
ganizaciją, ta našta visiems palengvėtų ir 
mūsų veikla pagerėtų.

Nottinghamo skyrius dar tebevykdo S- 
gos veiklos sustiprinimo vajų (skoloms iš
lyginti). Jis tikisi galėsiąs savo pareigą 
išpildyti( po 16 šil. nuo kiekveno nario), 
nors kaip girdėti iš valdybos, sunkumų tu
ri ji daug, renkant aukas.

Čia peršasi mintis, kad nors mes esame 
gal ir geriausiai organizuoti tautiečiai šia
me krašte, mums trūksta kiek drausmin
gumo. Neseniai mačiau ukrainiečių spau
doj atsišaukimą dėl jų namų išlaikymo. 
Visi nariai apdedami mokesčiu po 3 sva- 
rus ir valdyba tvirtina, kad jie be jokiu 
sunkumų tiek pinigų surinksią. Mums gi 
sunkiai sekasi ir po 16 šilingų nuo nario.

Grįžkime dar prie minėjimo, kuriame 
meninę dalį puikiai atliko solistai — J. 
Liustikaitė ir Povilavičius. Meno kritikas 
galėtų daug ką apie šiuos du solistus pa
sakyti. Būdamas eiliniu klausytoju, ga’iu 
tik pastebėti, kad buvo nepaprastai malo
nu girdėti jų gražius balsus ir gėrėtis jų 
nuolatine pažanga.

Pastebėtinas malonus reiškinys, kad sky 
riai gyvai jaučia pasididžiavimą ne tik sa
vo skyrių, bet ir visos Nottinghamo apy
gardos veikla ir geru vardu, todėl mielai 
vienas kitam pagelbsti ir vieni su kitais 
tampriai bendradarbiauja, šitai pasiekus 
— nemažas nuopelnas tenka „tėveliui“ 
Kudlai, Nottinghamo apygardos pirminin
kui ir kitiems valdybos nariams.

M. B. 
CORBY

ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONĖS I CORBY
„Londono Vaidilos“, vaidybos grupė va

sario mėn. 20 d. turėjo išvyką j Corby, 
kur iškilmingai paminėta Vasario 16 d. 
šventė.

Vasario 16 miėjimą atidarė Corby sky
riaus pirm. A. Kukanauskas. Pagerbimui 
kovdjančių ir žuvusių dėl Lietuvos laisvės 
paprašė sugiedoti dali giesmės Marija, 
Marija. Toliau žodį tarė Nottinghamo apy
gardos pirm. Kudla. Kalbėtojas kvietė 
tautiečius palaikyti savo spaudą, karštai 
mylėti gimtąjį kraštą ir neišsižadėti lietu
viškos kalbos. Daug kas pasakys, kad sve
timoji spauda yra pigesnė ir daugiau duo
da politinių žinių. Taip, tas tiesa, bet ar 
mes rasime juose parašyta apie mūsų tė
vynę, apie mūsų kovojančius brolius Lie
tuvoje ir kankinimus Sibire, koncentraci
jos stovyklose. Reikia mums mylėti savo 
kalbą taip, kaip ją myli anglai: jie myli 
tik sąvo kalbą ir svetimų nesimoko. Ang
lai gerai žino, kad Australijoj, Kanadoj, 
Amerikoj, pragyvenimo sąlygos yra žy
miai geresnės, bet jie nė puse neišnaudo
ja savo kraštui skirtos kvotos. Dėl to, kad 
anglai myli savo tėvynę ir svetimų kraštų 
materialinės gerovės jų nevilioja. Mūsų 
pareiga išlikti tremtyje nenutautėjus, ir 
išaušus laisvės rytui visi privalome grįžti 
j tėvynę ir naujai iš griuvėsių ją atstatvtl.

Paskaitą skaitė Pužauskas. Apibūdino 
praėjusių laikų politinę Lietuvos padėtį 
prieš nepriklausomybe ir ją paskelbus. 
Taip pat plačiai nušvietė tarptautinius po
litinius įvykius prieš prasidedant II pa
sauliniam karui.

„Mūsų tremtinių yra išsisklaidė pasau
lyje apie 60 tūkstančių. Gyvendami trem
tyje neprivalome prarasti tautinės savi
garbos ir tautinės sąmonės. Išlaikymui lie
tuvybės privalome panaudoti šiandien tu
rimus visus kultūrinius ginklus. Būkime 
pasiruošę sutikti tą valandą, kada mus tė
vynė pašauks į laisvės žygį. Pašaukti pri
valome eiti, nežiūrint į tai, kad gal ne vie
nam mūsų teks ir gyvybe paaukoti. Nes 
laisvės be aukų nėra. Nepriklausomybę 
atgausime. Tad šventai ir nepalaužiamai 
tikėkime, kad ir mes dar sulauksime pa
matyti laisvą tėvų žeme! —

Meninę dalį išpildė „Londono Vaidilos“ 
aktoriai, suvaidindami A. Daukanto 1 v. 
vaizdelį „Girios Paukščiai“. Veikale pa
vaizduota kovojanti Lietuva 1946 m. Tai 
mūsų brolių ir sesių sunkios ir daug au- 
ku reikalaujančios kovos su mūsų krašto 
okupantais bolševfkais, kur greta jaunimo 
su ginklu rankose kovoja mūsų seneliai 
knvRHG$i&i.

Aktoriams padėkos žodį tarė Corby sky
riaus pirm. A. Kukanauskas ir Coventrio

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
Labai nusiminiau, pamatęs, kaip „sukū- 

do“ mūsų vienintelis Europoje savaitraš
tis „Europos Lietuvis“. Tokio dydžio laik
rašti mes, būdami nelaisvėje, anais laikais 
gaudavome, kai niekas mūsų tada neuž
dirbdavo ir neturėdavo nei duonai, nei 
spaudai. Bet dabar, kada visi dirbame ir 
uždirbame, negi nebegalime išlaikyti vie
no vienintelio savaitraščio? Gėda mums, 
gėda ir leidėjams. Jei laikraštis nebegali 
išsiversti, tai kodėl negalite pakelti jo 
kainos Aš tikiuos, kad mano mintims pri 
tars daugumas skaitytojų ir tuo reikalu 
parašys plačiau. Vieno ko aš prašau, — 
leiskite laikrašti bent tok’., koks jis buvo.

Reiškiu pagarbą
S. Majauskas. Alton, Hants.

Buvusių Italijoje lietuvių karių inicia
tyva 1954 m. kovo mėn, 20 d. Londone 
rengiamas

ŠEIMYNINIS KARIŲ POBŪVIS
8 vai. pamaldos Londono lietuvių baž

nyčioje. 6 vai. vakaro Sporto ir Socialinio 
klubo salėje 345a Victoria Park Road, E. 9 
{vyks iškilminags posėdis ir bendra vaka
rienė su pasilinksminimu. Kviečiame da
lyvauti visus Londone ir apylinkėje gy
venančius karius ir kartu atsivesti savo 
žmonas. Registruotis iki š. m. kovo mėn. 
14 d. šiuo adresu: Mr. A. Pesys, 109, Can- 
robert St., London, E. 2.

Rengėjai

BRADFORDAS
šeštadieni, vasario 27 d., Bradfordo 

DBLS skyrius suruošė iškilmingą Vasario 
16 d. minėjimą. Minėjime dalyvavo per 
300 lietuvių. Platesnį reportažą spausdin
sime kitame ..E. L.“ numeryje.
LOWTONAS

KASYKLOSE ŽUVO JUOZAS OKSAS
Š. m. vasario 20 d. Nook kasykloje, vie

nos tonos akmens prispaustas, mirė ten 
dirbęs lietuvis J. Oksas. Vėllonis gimė 
1913 m , spalio 11 d., Panevėžio apskrity
je. Nuo 1941 metų iki karo pabaigos vė- 
lionis kovojo prieš bolševikus. Iš Vokieti
jos atvykęs Anglijon, pradžioje dirbo Va- 
lijoje, o vėliau visa laiką gyveno Lowto- 
ne. dirbdamas anglių kasyklose. Vėlionis 
buvo susipratęs lietuvis, rėmė lietuviškas 
organizacijas ir spaudą, visada prisidėda
mas ten, kur buvo liečiamas lietuviškas 
reikalas.

Vasario 24 d. palaidotas Moston R. ka
talikų kapinėse. Gedulingas pamaldas lai
kė kun. V. Kamaitis. Paskutiniuosius at
sisveikinimo žodžius pasakė kun. V. Ka
maitis, A. Bruzgys, J. Bendorius ir stovyk 
los atstovas Dowka.

Tragiška mirtis pakirto tremtyje jauno 
lietuvio gyvybę, kuris, kaip ir mes gyvie
ji, visada turėjo viltį grįžti | savo gimtąjį 
kraštą. Tebūnie Jam lengva svetimos že
mės sauja, užberta nuliūdusių jo draugų.

AfA J. Oksas nepaliko tremtyje nei šei
mos, nei giminių.

REIKALINGA ŠEIMININKĖ
Žemės ūkvje dirbantiems keturiems 

lietuviams reika’inga šeimininkė — virė 
ja. Geras atlyginimas ir pilnas išlaikymas 
Suinteresuotos prašoma kreiptis: Pond 
Farm, Hardington, Nr. Frome, Somerset.

Lietuviu Namu Akc. B-ves
Metinis Su

DIREKCIJOS PRANEŠIMAS 
BENDRAS METINĖS VEIKLOS ĮVERTI
NIMAS

Šiam trečiam akcininkų susirinkimui 
direkcija jau gali duoti optimistiškesnį 
pranešimą, negu per praėjusius du susi
rinkimus. Pirmu kartu apyskaitoje yra 
rodomas pelnas ir, sprendžiant iš visų 
šiuo metu pramatomų aplinkybių, tas pel
nas turėtų ateity didėti. Pelno sąvoką kai 
kas mėginta paniekinti. Direkcija, ir ti
kiu akcininkai, į tai kitaip žiūri! Jie pel
ną skaito labai svarbiu faktoriumi verslo 
bendrovės veikloje.

Kaip mes nežiūrėsime, ar nevertinsi
me L. Namų B-vės struktūrą ir paskirtį, 
turime sutikti, kad pelnas apyskaitoje yra 
matas, pagal kurį B-vės veikla turi būti 
vertinama, ir tik pelno pravedimas balan
se grantuoja B-vės ekonominį stiprumą, 
jos produktingumą, tvarkingą B-vės rei
kalų vedimą — tai yra garantija ateičiai. 
Tik tokia Bendrovė gali būti pajėgi suda
ryti reikalingą ekonominį pamatą lietu
viškai veiklai šiame krašte vystyti. įmo
nė. kuri verčiasi ne su nuostoliu, bet su 
pelnu, turi pasitikėjimą visur, o tas pasi
tikėjimo turėjimas yra labai svarbus ir 
dėl to, kad L. N. B-vė turi reikalų ne tik 
su lietuviais, bet ir su anglų įmonėmis, 
įstaigomis ir privačiais asmenimis.

Dėlto manau, kad ši žinia bus maloni 
ir akcininkams, ir kad jie tinkamai įver
tins B-vės tarnautojų įnašą B-vės veikime.

Tiesa, kad pelnas nėra didelis, bet jo 
užteko praėjusių dviejų metų nuostoliui 
išlyginti, ir dar 91 svaras liko.

Skubu pridėti, kad nežiūrint šitokio pa
tenkinamo balanso, kurį turime prieš akis, 
B-vės veikla yra nepaprastai sunki, kar
tais ji būna tiesiog nepakeliama. To prie
žastis yra neturėjimas kapitalo apyvartai. 
Kaip matote iš blanso banke buvo tik 
287 svarai, kas yra juokingai maža suma 
tokio masto įmonei, o tuo tarpu kredito
riai, t. y. neapmokėtos sąskaitos siekė ne
toli 2000 svarų, ir trumpalaikės paskolos 
900sv. Turime ir mums skolingų asmenų, 
808 sv., bet daugiausia mums yra skolin
ga Sąjunga už laikraščio spausdinimą ir 
„Bendrija“ už knygų spausdinimą. Iš jų 
tačiau yra labai sunku išgauti skolų grą
žinimo, o B-vė, kaip matote iš apyskaitos, 
jokiu būdu negali dirbti skolon.

Gal reikia paaiškinti, kodėl B-vei taip 
trūksta pinigų, atsižvelgiant, kad jos ka
pitalas, t. y. iš lietuvių surinkti už akci
jas pinigai, siekia virš, 7000 svarų, kas 
kartu su ilgalaike namų paskola sudaro 
apie 11.000 svarų. Iš kitos pusės, už na
mus, mašinas, baldus ir kt. buvo sumokė
ta arti 12.000sv. ir įvairios turimos prekės 
buvo 1300 svarų vertės, kas bendrai suda
ro virš 13.000svarų. Tuo tarpu pinigų, 
kaip minėjau, turėta tik ll.OOOsv. Tas ro
do, kad surinktų pinigų ir ilgalaikės pas
kolos neužteko net namų, mašinų, baldų 
ir kitų įrengimų įsigyti. O prekes apyvar
tai ir visą kitą B-vės verslą, kaip algų 
mokėjimą, mokesčių, ir kitokias išlaidas 
reikia daryti už paskolintus pinigus. Tas 
turėtų akcininkams parodyti kaip yra 
sunku ir nemalonu dirbti, kada negalima 
laiku apmokėti sąskaitų ir kada reikia 
turėti reikalo ne tik su asmenimis ir fir
momis, bet ir su jų advokatais. Iš to taip 
pat turi būti aišku, kad yra sunku arba 
tiesiog neįmanoma sparčiai plėsti B-vės 
veiklos, ir metų bėgyje mūsų pasiekti re
zultatai turėtų būti tokioje šviesoje ver
tinami.

Pelno ir nuostolių sąskaita rodo, kad 
B-vė daro jau pelną, reiškia produktingai 
verčiasi, ir jai pašalpų nereikia, bet jai 
reikia apyvartos kapitalo, kurį ji galėtų 
atmokėti iš uždarbio. B-vei reikia ne pa
šalpų, bet paskolų. Aš noriu tikėti, kad 
po šių metų apyskaitos paskelbimo atsiras 
asmenų, kurie sutiks paskolinti B-vei pi
nigų ir jausis tikri, kad tokia paskola bus 
sutartu laiku grąžinta. Mes norime pasko
lų ilgesniam laikui ir ‘ nemažesnių kaip 
100 svarų. Esame pasiruošę mokėti dides- 
nias palūkanas negu paštas ar paskolų 
bankai. Paskolos bus B-vės turtu garan
tuotos. Taipgi, paskutiniu laiku pradėjo
me gauti prašymų akcijoms pirkti. Acijos 
yra ir toliau pardavinėjamos, ir būtų ge
ra, kad kuo daugiau asmenų tuo pasinau
dotų.

NAMAI
Kaip matote iš apyskaitos namų, baro 

ir virtuvės pajamos ir pelnas mažai skiria. 

skyriaus pirmininkas J. Kazlauskas, kar
tu su linkėjimais įteikę puokštes gyvų gė
lių.

Pasibaigus minėjimui prasidėjo megstis 
naujos pažintys, šeimyniškas alutis ir ben
dras linksmoj nuotaikoj pasilinksmini
mas. Aktorius vaišino šeimininkai Kuka- 
nauskai savo bute.

Minėjimas pavyko labai gerai ir už tai 
didžiausia padėka tenka vietos skyriaus 
valdybai. Ypatingai jos pirm. A. Kuka- 
nauskui, nes kaip teko patirti, jis yra vie
tos centrinė ašis, apie kurią sukasi visas 
kultūrinis gyvenimas. Svečių atsilankė ga
na daug ir, palyginus su Londone ruošia
mais minėjimais dabartiniu laiku visiškai 
neįmanoma tiek žmonių sutraukti. Be apy
linkėje gyvenančių, atvyko ekskursijų ir 
iš kitų tolimesnių vietovių: Coventrio. 
Nottinghamo, Mansfieldo ir k.

Corby gyvena 30 lietuvių, kurių Sąjun
gai priklauso 28. Vietos pajėgos mažos, 
ypatingai trūksta inteligentijos, tai prie 
dabartinių sąlygų išvystyti kultūrinę veik 
lą yra gana sunku. Teko nugirsti nusi. 
skundimų, kad nereguliariai ateina „Eu
ropos Lietuvis“, leidėjai neatsako i jų 
laiškus, negavę kalendorių ir k. Dirba vie
toj esamam rūdos apdirbimo fabrke, už
darbiai geri. Butus gauna valdiškus ir ne
reikia ilgai laukti eilės. Turi savo „Sve
tainę“, kuri panaši į londoniečių „Pieno 
centrą“. Numatyta greitu laiku įsteigti 
lietuvišką savaitgalio mokyklą. Surastas 
mokytojas. Užsiregistravo 8 mokyklinio 
amžiaus vaikai. V. Vytenietis

si nuo praėjusių metų. Išlaidų pozicija 
truputį padidėjo, nes buvo naujų išlaidų 
tarpininkams, kurie mums padėjo iš val
džios nemokamą namų remontą, ir mūsų 
revizoriams, kurie, mūsų prašomi, sudarė 
B-vės apyvartos stovio apyskaitas perio
diniai. Iš to mes galėjome geriau sekti 
B-vės veiklą ir daboti pajamų ir išlaidų 
pozicijas. Taipgi šiais metais padidinome 
amortizacijos procentą baldams ir indams. 
Dėl to, namai, baras ir virtuvė kartu pa. 
darė apie 100 svarų mažiau pelno, negu 
pernai.

Yra džiugu pastebėti, kad nežiūrint 
emigracijos ir tuo vis mažėjančio lietuvių 
skaičiaus, namų pajamos yra pastovios 
metai iš metų, įr tas duoda gerų vilčių 
ateičiai.

Nidos Spaustuvė
Spaustuvė jau baigė dantų dygimo var. 

gus. šiandien pilnai ir produktingai vei
kia. Mokslas mums buvo brangus, ką visi 
gerai žino, bet pradines klaidas ir pradinį 
nepatyrimą jau nugalėjome, šiandien tu. 
rime mašinas, ir svarbiausia patyrusius 
spaustuvės tarnautojus — visus lietuvius
— su spaustuvės vedėju p. VI. Dargiu 
priešaky — kurie atlieka savo darbą pil
nam direkcijos pasitenkinimui.

Tai yra realus atsakymas visiems tiems, 
kurie, steigiant spaustuvę, skeptiškai į ją 
žiūrėjo ir kalbėjo, kad nieko neišeis, nes 
neturime savo žmonių, tos rūšies specia
listų. Tiesa, mūsų spaustuvės negalima 
lyginti prie didelių angliškų spaustuvių, 
kurios turi investavusios po kelis šimtus 
tūkstančių svarų. Mes įsigijome spaustu, 
vę už tūkstantį svarų, ir ji patenkina mū
sų reikalavimus.

Tegu šitas pavyzdys paskatina ir kitus 
lietuvius, kurie mėgintų planuoti naujus 
darbus ar tirti naujus dirvonus lietuvio 
iniciatyvai pasireikšti.

Kaip matote iš apyskaitos spaustuvė pa
darė 101 svarą pelno, kada metais prieš 
tai buvo 624 svarai nuostolio. Pelnas bū
tų didesnis, jei ne dvi priežastys: 1) pir
muosius keturis mėnesius reikėjo dar 
vargti, kada buvo statomas antrasis lino- 
tipas ir tada nemažai darbo reikėjo duoti 
kitoms spaustuvėms atlikti (per tuos ke
turis mėnesius spaustuvė turėjo 283 sv. 
nuostolio, kas reikėjo per likusius 8 mė
nesius išlyginti ir 2) „E. L.“ yra spausdi
namas 6 sv. per savaitę pigiau, negu jo 
tikra kaina, kas sudaro per metus apie 
300 svarų.

Spaustuvės apyskaita, atrodo, yra aiš
ki. Kaip matote apyvarta buvo beveik 
padvigubinta, kas reiškia, kad buvo dau- 
g’au darbų atlikta kitiems. Kada ankš
čiau „E. L" buvo beveik mūsų vienintelis 
paiamu šaltinis, šiandien jis sudaro tik 
46% visos apyvartos. Apyvartai didėjant, 
žinoma, reikėjo didinti ir išlaidas, kas aiš
kiai matyti tarnautojų atlyginimo pozici
joje, nes reikėjo samdyti daugiau tarnau
toju. Daugiau buvo nupirkta popieriaus, 
daugiau išleista kurui ir šviesai, nes dir
bama trimis nama<nom<s. Kitiems už dar
bą (rink’ma ir knvcų irišimą) sumokėta 
R02 sv Kita’s metais ši suma turės būti 
žvmiai mažesnė, nes dabar jau visą rin
kimo darba atlieka mūsų snustuvė.

Antrojo linntipn nastatvma« ir senojo 
sntvarkvmas ka'navn 262 sv.. ir amortiza
cija naktin nuo 60 iki 146 sv., nes dabar 
’•ra daugiau mašinų.

ATEITIES PERSPEKTYVOS.
Žiūrint į ateitį, perspektyvos atrodo yra 

neblogos. Sudaryti bent kiek tikslesnę są. 
matą teičiai verslo b-vei yra neįmanomas 
dalykas. Pernai mes tokią sąmatą sudarė
me, bet tai buvo šūvis į tamsumą ir šie
met tokios sąmatos nedarėme. Galima tik 
labai apytikriai pramatyti, kaip vystysis 
veikla ateity.

Labai daug didinti apyvartą, jei nebus 
gauta paskolų, nebus galima, nes yra ri- 
bojantieji faktoriai, kurie neleidžia veik
los plėsti. Norint praplėsti spaustuvės apy
vartą, reikia daugiau mašinų ir didesnių 
patalpų, o tam jau ir reikia daugiau ka
pitalo. Prie dabartinių sąlygų, spaustuvė 
gal dar galės padidinti apyvartą, kokia 
15**-. ir namuose turėtu, būti galima su
ruošti kiek daugiau parengimu, nors tam 
yra irgi liepto galas, nes juk žmonės gau
na tik viena algą i savaitę ir yra ribos, 
kiek jie gali išleisti. Vis daugiau paren
gimu pas mus daro užsieniečiai, ir šitą 
sritį esame pasiryžę kiek galima išplėsti. 
Dėlto yra vilties, kad B-vės pajamos šiais 
metais padidės kokiais 10-15%, kas suda
rytų virš lOOOsv. daugiau pajamų.

Sprendžiant iš praėjusių metų balanso, 
priimant dėmesin pasakytas pastabas, ga
lima spėti, kad šių metų pelnas turėtų bū
ti kiek didesnis, negu praėjusiais metais
— apie 600-800 svarų, nes nereikės lyginti 
praėjusių nuostolių.

Toks pelnas būtų, jei... Tas „jei“ yra 
visai naujas faktorius, kuris iškilo šiomis 
dienomis. Kaip visi žinote, „Nidos“ spaus
tuvė buvo įsigyta svarbiausiam tikslui — 
„Europos Lietuvio“ spausdinimui, ir mums 
yra buvę daug skaudžių užmetimų iš įvai
rių asmenų, kad spaustuvė nepateisino sa
vo tikslo, nes „E. L.“ visviena negali išsi
versti net ir savoje spaustuvėje spausdi
namas. Reikėjo kęsti tuos užmetimus ir 
turėti kantrybės. Direktoriai gerai žino
jo, kam spaustuvė buvo nupirkta, bet jie 
taip pat žinojo, kad sienos galva nepra
muš!, ir jeigu mes būtume užkrovę jau
nai ir nepatyrusiai spaustuviai „E. L.“ 
spausdinimą už tokią kainą, kokią pajėg
tų mokėti Sąjunga iš surinktų prenume
ratos pinigų, mes būtume visi žlugę — ir 
Sąjungą ir namus įtraukę j bankrotą. Mū
sų tikslas buvo pirmiausia pastatyti spaus 
tuvę ant tvirtesnių pamatų — įvesti ją į 
produktingo darbo vagą. Kaip patiektoji 
apyskaita rodo, mums, atrodo, tas pasise
kė padaryti ir šiandien galime imtis nau
jos rizikos.

Dėlto, Centro Valdybai prašant, L. N. 
B-vės Direkcija sutiko perimti „E. L.“ 
leidimą iš Sąjungos ir nešti laikraščio lei
dimo nuostolius. Tokiu būdu Sąjungai yra 
nuimamas jos nuolatinis galvosūkis ir di-

PRANCŪZIJA
Paryžiaus Lietuviai iškilmingai atšven- 

tė Vasario 16 d.
Pr. LB Krašto Valdyba vasario 16 d. iš

leido biuletenį ir vasario 20 d. suruošė iš
kilmingą Aktą. Krašto Valdybos vardu 
posėdi atidarė Kun. Dr. Jucevičius, toliau 
sekė Lietuvos Atstovo žodis ir Luce Allen 
pranešimas apie dabartinę padėti Lietu
voje.

Meninėje dalyje Matukaitė skambino' 
pianinu, S. Užpolevičius grojo smuiku, 
akomponuojant Palntendre. Choras padai
navo keletą liaudies dainų, o skulpt. A. 
Mončio vadovaujama tautinių šokių gru
pė pašoko keletą tautinių šokių. P. Stran- 
kauskaitė padeklamavo „Gėlės iš šieno“ 
— Binkio.

Iškilmingą posėdį uždarė Pr. LB Kraš
to Valdybos Pirmininkė O. Bačkienė. 
Šventėje dalyvavo apie 200 žmonių.

š. m. vasario 21 d. Kun. Dr. Jucevičius 
atlaikė iškilmingas pamaldas už Lietuvą. 
Pamaldų metu Lietuvos vėliavą laikė Vik
toras Gravelis, asistuojamas studentu sek 
ei jos atstovų: Nijolės Kašienovaites ir 
Audrio Bačkio.
Paryžiuje įkuriamas Prancūzų-Baltų ko
mitetas

Š. m. vasario 24 d. Estijos Tautinės šven 
tės proga, Estijos Ministeris, susitaręs su 
Lietuvos ir Latvijos Atstovais, surengė 
Prancūzų-Baltų pietus, kur dalyvavo 22 
asmenys. Svečių atrpe buvo matyti augšti 
Prancūzijos politinių, parlamentarinių, 
bei diplomatinių sluogsnių pareigūnai, 
taip pat profesūros nariai. Po vaišių buvo 
nutarta įkurti organizacinį Prancūzų-Bal
tų Komitetą. Netrukus bus sudarytas 
Vykd. šio Komiteto Biuras.

*****
Vytautas Benetas praėjusią vasarą išvy

ko j Madagaskarą ir gavo darbą valdiškoj 
įstaigoj. Jis yra skėrių naikinimo ekspe
dicijų šefas.

*****
Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės 

Krašto Valdyba yra išsiuntinėjus! kai ku
rioms Amerikos ir Kanados lietuviškų 
laikraščių redakcijoms atsišaukimą. Ta
me atsišaukime prašoma paremti Prancū
zijos lietuvių skaitlingas šeimas. Išrašant 
joms vaikų laikraštėlį — EGLUTĖ, kaip 
lietuviško auklėjimo priemonę.

*****
Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės na

rio metinis įnašas — mokestis yra 300 fr. 
Tautinius įnašus atskiri nariai gali siųsti 
Krašto Valdybai tiesioginiai, o kurie pri
klauso kokiai nors Apylinkei, tie sumoka 
per savo Apylinkės Valdybą arba seniūną.
Studija apie Reformą Didi. Lietuvos 
Kunigaikštijoje

Pr. metais atskiru spaudiniu pasirodė 
prof. S. KOT darbas prancūzų kalba: „La 
Reforme dans le Grand-Duche de Lithu
ania. Facteur d'occidentalisation culturel- 
le“. Autorius patiekia (domios dokumen
tacijos, kurios jam Paryžiuje pavyko rasti.

*****
Prancūzų Vyriausybė apdovanojo Gar- 

bės Legiono Ordenu didelę lietuvių bičiu
lę ponią Germaine KELLERSON. Ordeno 
įteikimo proga buvo suruoštas didelis pri
ėmimas, kuriame dalyvavo ir Lietuvos At
stovas su ponia.

*****
Pianistė A. Matukaitė buvo susirgusi. 

Patirta, jog šiemet jau paskutinius metus 
studijuoja Paryžiuje.

VOKIETIJA
BONNA

PLB Bonnos Apylinkės Komitetas ir 
Balfo šalpos komisija Vasario 16 Dienos 
minėjimą surengė sekmadienį, vasario 14 
d., nes apylinkės nariai gyvena išsisklai
dę Rheino ir Ruhro kraštuose. Minėjiman 
suvažiavo iš toli, iš DuiSburgo, Bochumo 
ir Koelno, gražus tautiečių skaičius.

Minėjimas pradėtas pamaldomis už ken 
čiančią Tėvynę ir išblaškytus tautiečius. 
Jas atlaikė kun. Urdzė. Bonnos Apylinkės 
V-bos pirmininkas Dr. Žarskus, visuomet 
atsiduodąs tautiečiams, pasakė giliu pa
triotizmu dvelkiančią kalbą, primindamas 
mūsų tautos didžiuosius žygius ir vargo, 
priespaudos einamą kelią bei išsamiai nu
šviesdamas mūsų tremties užduotis. Mi
nėjimas baigtas Tautos Himnu.

(nukelta Į pel. 4.)

dėlių skolų nešta, o L. N, B-vė išpildo 
savo pažadą, kuris buvo duotas, perkant 
Spaustuvei.

Šitas naujas faktorius, žinoma, pakei
čia ankščiau duotus pranašavimus del 
ateities, nes jeigu perimam laikraštį, kuris 
S-gos apskaičiavimu duos šiais metais 
apie 1000 sv. nuostolio, tada logiškai gal
vojant, B-vė šiuos metus turėtų baigti ne 
su pelnu, kaip ankščiau minėjau, bet su 
didoku nuostoliu. Direktoriai tikisi, kad 
taip blogai nebus. Mes turime gerą tar
nautojų kadrą ir turime planus, kuriuos 
įvykdžius, tikime laikraščio leidimo būk
le pagerinti. Tačiau tvirtai tikime, kad 
ir prisiėmę nuostolingą laikraščio leidimą, 
su visų lietuvių nuoširdžia parama pajėg
sime išvairuoti B-vės veiklą t aip, kad ji 
jei ir neduos pelno šiais metais, tai bent 
išeis be nuostolių.

Bendrovė parodė, kad ji gali verstis, 
verstis produktingai ir pelningai, bet yra 
reikalinga akylai daboti visas skaitlines 
ir ieškoti naujų ir geresnių metodų ir nau
jų dirvonų veiklai plėsti. Užtikrinu, kad 
direktoriai tuo keliu ir eis.

L. Namų B-vės uždavinys, kaip fr iki 
šiol, turi likti tas pats, t. y. būti trirtu 
ekonominiu pagrindu lietuviškai veiklai 
šiame krašte vystyti. To direktoriai, kiek 
tik jų sumanumas ir išgalės leis, ir ateity 
sieks.

Po šitokio direktoriaus M. Bajorino 
pranešimo, akcininkų susirinkimas tęsė 
tolimesnę dal| dienotvarkės. Rotacine 
tvarka pasitraukusi direktorių inž. Baublį 
susirinkimas perrinko ateinantiems 3 me
tams. *
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VOKIETIJA
(atkelta U psl. 3.) 

POTVARKIAI EMIGRACIJOS IR STO 
VYKLŲ REIKALAIS . v

Žerh. Saksonijos vidaus reikalų minis- 
teris aplinkraščiu krašto įstaigoms aiški
ną, kad benamiams užsieniečiams, norin
tiems emigruoti ir negalintiems užsimokė
ti su emigracija susijusių išlaidų gali-bū- 
ti duodama pašalpa ir tuo atveju, jei emi
gruojantis turi uždarbi, bet tas uždarbis 
yra toks žemas, kad jis negalėjo sutaupy
ti žymių sumų, reikalingų emigracijos 
reikalams.

Jeigu emigruojantis įrodo savo neturtą 
ir tai, kad jo emigravimo prašymas įstai
gose rimtai svarstomas, tai jam gali būti 
iš vokiečių įstaigų apmokėtos visos su emi
gravimo formalumais susijusios išlados, 
kelionės, rentgeno nuotraukos, notariąto 
palifldijimai, vertimai, fotografijos, vizos 
ir pan.

Kitu tos pačios ministerijos potvarkiu 
labai suvaržomas naujų asmenų priėmi
mas | esamas stovyklas. Tegali būti priim
ti atgal i stovyklą iš ligoninių, kalėjimų 
ir darbo kuopų atleistieji buvę stovyklos 
gyventojai ir visai išimtinais atsitikimais.

Negali būti priimti i stovyklą net susi
tuokusieji, jei vienas iš susituokusiuoju 
nėra stovyklos gyventojas. Ir darbą gavu
sieji, bet negaunantieji buto, negali būti 
priimti I stovyklą, o viengungiai stovyk
los gyventojai turi būti raginami pasirū
pinti butą už stovyklos ribų, ypač jei jie 
yra dirbantieji.

Leidimai keltis j kitą stovyklą ar kraš
tą duodami pagal (rodomą reikalą, bet kė
limosi išlaidos neatlyginamos. Neturintie
ji išimtinai rimtų priežasčių tokiam kėli- 
muisi j kitą stovyklą, raginami išeiti iš 
stovyklos ir pasirūpinti savu ar butų sky
riaus rūpesčiu privatų butą.

Šito potvarkio motyvavime sakoma, kad 
stovyklos negali būti laikomos nuolatinio 
apsigyvenimo vieta ir kad benamiai užsie
niečiai gyvendami stovyklose izoliuojąs! 
nuo vokiečių gyventojų ir tuo būdu bena
mių užsieniečių teisinę būklę tvarkantis 
įstatymas nustoja prasmės, lygiateisišku
mas vokiečiams atsiduria pavojuje. ,

Potvarkiai ir jų motyvavimas yra įsidė
mėtini, nes tai pirmieji bandymai eiti jė
ga ir be atodairos prie stovyklų likvidavi
mo ir tais atvejais, kur nėra parūpinta 
atitinkamo pakaitalo. į

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS LS DALINIUOSE

Šiais metais lietuviškuose LS daliniuose^Va 
sario 16-toji buvo paminėta daug įspūdin
giau, negu kada nors anksčiau. Tai pada
ryti {galino du veiksniai: 1) J. E. Vysk. V. 
Padolskio atsilankymas ir 2) Vasario lo
tosios gimnazijos perkėlimas kuopų kai
mynystėm t

Vasario 14 d. j vyko visų lietuviškų dali
nių bendras minėjimas 8591 LS kuopoje 
Schwezingene. Čia dalyvavo keturių dali
nių (2040, 4200, 4204 ir 8591) vėliavos ,;ir 
8593 Tiltų būrys. Minėjimas prasidėjo pa
maldomis. Sv Mišias atnašavo J. E. vykk. 
V. Padolskis, asistuojamas kun. V. Kalėc- 
kio ir kun. V. Poimanskio. Savo puikiame 
pamoksle Jo Ekscelencija ragino pasitikėti 
dangiškuoju Tėvu, kurio rankoje yra visų 
tautų likimas. Pamaldų metu muzikinę da
li atliko F. Strolios diriguojamas choras, F. 
Strolia su smuiku, pritariant vargonais V. 
Pundzevičiui ir 6950 LS Centro orkestras.

Po pamaldų sekė turtinga akademija. Ją 
atidarė 8591 LS kuopos vadas kapt. V. 
Sutkus, susikaupimo minute paminėdamas 
lietuvius žuvusius už laisvę. Orkestras tuo 
tarpu griežė gedulingą maršą. Po to, ilgą 
paskaitą skaitė lietuvių LS ryšių asistentas 
kapt. J. Augustaitis iš Heidelbergo. Prele
gentas išsamiai nagrinėjo priežastis dėl ku
rių lietuvių valstybė amžių bėgyje nustoda 
vo nepriklausomybės ir nurodė faktorius, 
kurie vėl įgalindavo valstybinę nepriklau
somybę atgauti.

Meninę dali puikiai atliko Vasario lo
tosios gimnazijos tautinių šokių grupė, va
dovaujama p. A. Grinienės, 4204 ir 8591 
LS kuopų jungtinis vyrų choras, vadovau
jamas F. Strolios ir 6950 LS Centro dūdų 
orkestras. Vyrai plojo, kiek tik jų iėgos lei 
do ir labai nenoriai skirstėsi iš teatro salės. 
Taip ir liko širdyse skambėti „Kur bėga 
Šešupė, kur Nemunas teka“..., ten mes 
trokštame grįžti ir ten dainuoti savo tautos 
dainas, šokti blezdingėlę...

Galiausiai visi susėdo prie gan turtingo 
vaišių stalo.

Pačią vasario 16 d. visi lietuviškieji LS 
daliniai turėjo laisvą. Suprantama, sargybų 
kuopose dalis visuomet turi dirbti.

2040 LS Amunicijos kuopoje Kaiserslau 
teme minėiimas prasidėjo 9 vai. pamaldo
mis ROSD koplyčioje. Jas laikė kun. Br. 
Liubinas. 10 vai. kuopos salėie iwko aka
demija. Ją atidarė kuopos vadas 1st Lt. J. 
Lepeška, trumpai nušviesdamas dienos 
prasmę. Paskaita skaitė kot. J. Ausustatis. 
Menine dalia attiko SFC J. Dauknys. SFC 
J. Černiauskas ir p. J. Lašinskas.

4204 LS sargybų kuonoie Uh'erborne 
pamaldas laikė kun. J. Lukošiūnas, paskai
ta skaitė ats. maj. Černius, menine dali iš
pildė F. Strolios vadovaujamas choras.

Tos pačios kuopos dali stovinčia Worm- 
se anlankė J. E. wsk. V. Padolskis.

8593 LS Tiltu būrvs Kaiserslauteme va
sario 16-tosios išvakarėse buvo suruošes 
jauku pobūvi.

4200 LS Sargvbų kuopoj Kirchhe’mbo- 
landene ir 8591 LS Tiltu kuonoj Schwet- 
zineene vasario 16-toji diena buvo atšvęsta 
kiekvieno individualiai. Dalis 8591 LS kuo
pos vyru vasario 15 d. vakare dalyvavo mi 
nėiime Gimnazijoj. ,

LS ryšininkai, kapelionas ir kuopų vadai

HAMBURGAS
Vasario 16 minėjimą Hamburgo lietu

viai surengė tremtinių stovykloje „Daim
ler Strasse" vasario 13 d.

Iškilmės prasidėjo pamaldomis, kuriose 
dalyvavo visi sveiki lietuviai, pagerbdami 
savo tautos darbuotojus, savanorius, kū
rėjus. karius, partizanus ir Tautos didvy
rius. Ypatingai gražiai prisiminta mūsų 
mirusieji ir žuvusieji.

Iškilmingą pasėdį atidarė valdybos pir
mininkas Z. Duseika, savo kalboje api
brėždamas laisvės reikšmę ir iškeldamas 
reikalą mūsų jaunimą lietuviškai mokyti 
ir šviesti.

Teisininkas P. Stoncelis paskaitoje api
būdino teisinę lietuvių tautos ir valstybės 
padėti.

Po paskaitos gražių ir nuoširdžių svei
kinimų perdavė latvių ir estų atstovai. 
Mokiniai padeklamavo gražių ir jaudinan
čių eilėraščių: Petras Pasekėlis vokiškai 
„Našlės Sūnus" (iš lietuvių kalbos), Vida 
Panekelytė lietuviškai „Mano gimtinė“.

Minėjimą baigiant buvo nutarta pasvei
kinti Vasario 16 proga VLIKą ir Vokieti
jos Krašto Valdybą, o patiems pasižadėti: 
nepamiršti Lietuvos ir atjausti kenčian
čią Tautą, stiprinti lietuviškas šeimas ir 
duoti vaikams gerą krikščionišką auklėji
mą, save lavinti ir šviesti, paremti lietu
višką spaudą, užsiprenumeruojant kas 
penkta šeimos galva bent po vieną lietu
višką laikrašti, noriai mokėti solidarumo 
mokestį, uoliai dalyvauti lietuviškuose pa
rengimuose savo malda, žodžiu, darbu, 
giesme ir daina, nepamiršti ne tik turimų 
privilegijų, bet taip pat ir pareigų.

Moterys susirinkimo dalyvius pakvietė 
prie gražiai ir labai skoningai parengto 
stalo lietuviškam pobūviui. Jam pavyzdin
gai vadovavo ponios M. Lingienė. M. Du- 
seikienė ir M. Syvienė. Arbatėlė praėjo 
labai gražioje ir blaivioje nuotaikoje. Visi 
jautėsi laimingais pagyventi praeitimi. 
Malonios lietuviškos dainos sklido iš sto
vyklos barakų j Hamburgo didmiesti.

Išsiskirstant, kiekvienas dalyvis gavo 
prisiminimui naują gražią ant stiebelio 
vėliavėlę, kurias su didžiausiu kruopštu
mu pagamino p. Lingienė ir uolus pirmi
ninkas Duseika.

Ta pačia proga Hamburgo Lietuviai pa
gerbė savo k-to iždininką E. Čerkų, kuris 
tą dieną atšventė savo gimtadienj.

Friends Service Council dovana 
Gimnazijai

Miss Eileen M. Taylor, antraštėje nuro
dytos kvekerių d-jos vardu įteikė Vasario 
16 Gimnazijai dovaną, keletą rietimų lini
nės ir medvilninės medžiagos paklodėms 
ir kt. lovos baltiniams.

AUGSBURGAS
Vasario 16 Dienos minėjimas apylinkės 

lietuvių iškilmingai atšvęstas vasario 14 
d. ir iškilmingai pradėtas pamaldomis 
Kriegshaberio bažnyčioje, kurias 10 vai. 
atlaikė kun. Bunga ir pasakė pamokslą.

17.30 vai. Stadtbergenhof svetainėje, iš
puoštoje tautinėmis vėliavomis, laurų me
deliais ir žydinčiomis gėlėmis, įvyko ant
roji minėjimo dalis, j kurią atsilankė apie 
100 asmenų.

Minėjimas pradėtas Tautos Himnu ir 
tylos minute pagerbiant mirusiuosius ko
voje už laisvę. Minėjimą atidarė apylin
kės v-bos pirmininkė ponia V. Augustai- 
tienė, įspūdinga kalba. Ji kalbėjo ir sve
timtaučiams, apibūdindama Vasario 1 
Dienos minėjimą, nušviesdama Lietuvos 
gražią praeitį, Liublino unijos politinę 
klaidą bei apibūdindama 1918 m. Vasario 
16 dienos reikšmę ir Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymą.

Po jos kalbėjo dr. A. Rukša apie lietu
vių kalbos senoviškumą, o kitų tautybių 
atstovai, latvių, estų, ukrainiečių, lenkų, 
čekų ir vokiečių pabaltiečių, perdavė sa
vo sveikinimus. Pertraukomis pianinu, 
pritariant smuiku, sugrota Haendelio 
„Adagio" ir Dworzako sonata „C-Dur“.

Augsburgo mišrus mėgėjų choras pa
dainavo keletą lietuviškų dainų, o Vargo 
Mokyklos mokiniai, A. Vasiliauskas lietu
viškai ir J. Vachauzas vokiškai, padekla
mavo J. Balsio eilėraštį „Girdėjau iš senų 
žmonių“. Deklamacija iliustruota gyvu pa
veikslu: močiutė prie ratelio ir aplink ją 
būrys vaikų atdaromis knygomis namų 
židinio šviesoje. Tautiniai šokiai savo ori
ginalumu, lengvos kaimiškos muzikos me
lodijomis ir tautinių drabužių spalvingu
mu ne tik lietuviui malonūs, bet ir ne vie
ną iš svetimtaučių žavėjo. Kaį kuriems 
tėvams neleidus savo vaikams dalyvauti, 
šokėjų gretos buvo papildytos brolių lat
vių vaikais. \

Paskutinis numeris sukėlė aplodismen
tų, kurie vos neišgąsdino pačios „artistės“, 
pustrečių metų Gėlės Komantaitės, kuri, 
aprengta tautiniais drabužiais, padekla
mavo „Aš lietuvaitė graži mergaitė“. Du 
Vargo Mokyklos mokiniai jai įteikė lėlę ir 
mažą vaikų vežimėli, gautus iš JAV lietu
vių Kalėdų dovanoms.

Minėjimui pasibaigus, programos pra
nešėjas p. šimkaitis, paprašė dalyvius pa
silikti lietuviškam pobūviui.

šis minėjimas Augsburgo visuomenei 
paliko dideli įspūdį, nes tokio minėjimo 
nebuvo nė tais laikais, kai Augsburge bu
vo 1000 su viršum lietuvių. Juo žavėjosi 
ir svetimtaučiai, stebėdamiesi, kad toks 
mažas lietuvių būrelis sugebėjo taip gra
žiai pasirodyti. Vienas sužavėtas svetim
tautis pobūvio metu spontaniškai, valdy
bos pirmininkei p. Augustatienei įteikė 
200 DM šio minėjimo ir ateityje panašiu, 
subuvimų išlaidoms padengti.

Minėjimo iniciatorė, valdybos pirminin
kė V. Augustaitienė. daug kruopštaus dar
bo ir kantrybės įdėjo bemokydama vaikus 
tautinių šokių, surengdama lietuvišką sek 
lyčią, kur darbštesnės ir sumanesnės ben
druomenės ponios kelias savaites prieš mi 
nėjimą iš senų mažų gabalėlių jaunie
siems šokėjams pasiuvo tautinius drabu
žius. Dalis drabužiu ir ateičiai lieka ben
druomenės nuosavybė.

dalyvavo vasario 16 d. vakare gimnazijos 
namų šventinime ir minėjime.

Vasario 15 d. LS pabaltiečių ryšininkas 
Kaiserslauteme kapt. J. Venckus, kartu su 
kuopų atstovais įteikė Vasario 16-tosios 
gimnazijai WACOM ribose stovinčių lietu
vių LS dalinių (2040, 4200, 4204 ir 8593) 
dovaną — 200 peilių, šakučių, šaukštų ir 
šaukštelių. B. L.

NERAMUMAI EGIPTE 
IR SUDANE

Pereitos savaitės paskutiniomis dienomis 
ir visą šią savaitę pasaulio spauda mirga 
nuo žinių, ateinančių iš Egipto.

Nelauktas gen. Neguibo, kopiančio Egip
to diktatoriaus laiptais suėmimas, jo atsky
rimas ir kalinimas jo paties viloje, po pulk. 
Nassero suruošto atentato, buvo pirmoji 
sensacija, sukrėtusi pasauli. Dar didesnė 
staigmena, gal būt pirmasis Įvykis istorijoje, 
kai iš Kairo atėjo žinios, kad gen. Nėguib 
grįžo valdžion, išlaisvintas 40 kavalerijos 
karininkų sąmokslo, kuriam vadovavęs ma
joras Moheidinas, ir po šitokio Įvykio, tarp 
gen. Neguibo ir jį nuvertusio pulk. Nasse
ro buvo pasitarimas, užtrukęs ašluonias va
landas, kurio metu prieita vienos nuomonės 
— susitarti. Sis susitarimas buvo toks na
šus, kad gen. Neguib vėl užėmė Egipto pre
zidento postą, o pulk. Nasser — ministerio 
pirmininko pareigas.
labai daug šalininkų, rėmusių jo politiką, 
jam išsilaisvinus, Kairo gatvėse minios egip

Turint galvoje, kad gen. Neguib turėjo 
tiečių suruošė jo garbei demonstracijas, rei
kalaudama nubausti Revoliucinę Tarybą ir 
patį pulk. Nasserą. Demonstracijos melu 
kilo riaušės. Keliolika žmonių buvo sunkiai 
sužeista, vienas mirtinai užmuštas.

Gen. Neguib, kalbėdamas į tūkstantinę 
minią, pareiškė, kad netolimos praeities 
dienų įvykiai buvę tik „vasaros audra, ku
ri jau praėjo". Jis užtikrino, kad nesiekiąs 
nei valdžios, nei asmeniškos įtakos joje, jis 
pasiruošęs mirti už Egipto išlaisvinimą ir 
jo suvienijimą su Sudanu, kur jis vyksiąs i

Rūkyti, 
ar Ne

Kai anglų spaudoje pasipylė pranešimai, 
kad rūkymas ne tik žalingas sveikatai, bet 
dargi ir vėžį užaugina, — daug kas nusi
gando: norėtų nesusirgti, tačiau norėtų ir 
parūkyti. Galų gale Man salos gyventojai 
rėkia, kad, jeigu vasarotojai mesią rūkyti, 
jų sala subankrutuosianti...

Kaip iš tikrųjų yra su tuo rūkymu?
Med. dr. Harvey Graham tuo reikalu sa

ko: „Ar jūs tikrai turite nustoti rūkęs? 
Šituo klausimu nė gydytojai nesutaria. Jei 
jūsų gydytojas nerūko, jis reikalaus, kad ir 
jūs nerūkytumėte. Jei jūsų gydytojas smar
kiai rūko kaip ašį jis, atrodo, to nereikalaus. 
Cigaretės jam pačiam nekenkia, tad jis ma
no, kad jos nekenks nė jums“.

MEDICINA IR STATISTIKOS
Gydytojai geriau žino už mirtinguosius, 

kad medicina nėra visagalė. Ji kategoriškai 
atsako į nedaugelį klausimų. Ir rūkymo at
žvilgiu ji dar netpri galutinio atsako.

Rūko tiktai žmonės, bet ne medicinos 
eksperimentuojami „kralikai“. Laboratori
jose galima tirti įvairius tų žvėrelių atoveiks 
mius, tačiau, turint galvoje žmonių rūkymą, 
galima rinkti faktus, juos rūšiuoti ir stebėti, 
ar galima iš jų ką nors išspausti.

Kai kurios statistikos pirmu akies žvilgs
niu atrodo gąsidinančios. Ligos tų arterijų, 
kurios pristato širdžiai kraują, daugėja. 
Trys gydytojai pradėjo sekti šias ligas rūky
mo atžvilgiu. Stebimi žmonės buvo tarp 40 
ir 49 metų amžiaus. Pasirodė, kad tos ligos 
nerūkančių tarpe siekia vos 1 %, kai tuo 
tarpu silpnai rūkančių tarpe — net 4.6%, o 
stiprių rūkorių tarpe netgi 6.9%.

Taip, atrodo iš tikrųjų aišku, tačiau tai 
dar labai mažai ką pasako. Prisimintina, 
kad 50 metu amžiaus vyras, gavęs šią ligą, 
smarkiai rūko, tačiau permažai valgo, per
sunkia! dirba ir savaitgaliais žaidžia golfą.

KAIKURIE FAKTAI
Kiekvienoje laboratorijoje galima patik

rinti kaikuriuos faktus, kurie yra visai aiš
kūs. Būtent: užrūkius, kraujo spaudimas 
pakyla maždaug 15 milimetrų; pulsas su
stiprėja 8 smūgiais per minutę; odos tem
peratūra nukrinta. Tačiau tučtuojau, kai tik 
jūsų cigaretė pasibaigia, viskas sugrįžta į 
normalias vėžes. Nėra įrodyta, kad rūky
mas turi kokios nors įtakos į širdies sune
galavimus.

Tiesa, yra tikra, kad kaikuriais atvejais 
rūkymas sukelia širdies ar kraujo indų ne
galavimų simptonus. Tačiau tai nėra visuo
tina ir tai pasireiškia tik pas kaikuriuos as
menis. Tuo atveju kiekvienas gydytojas pa
tars nustoti rūkius. Pagaliau ir pats ligonis 
jaučia, kada rūkymas sukelia jam kokių 
skausmų ar negandų.

Jeigu cigaretės ar pypkės įtaka nėra tik
ra, gydytojai paprastai uždraudžia kurį lai
ką rūkyti, kad pastebėtų, ar susilaikymas 
gelbsti. Jeigu tai nesudaro skirtumo, gali
ma drąsiai rūkyti. Jei nerūkant yra leng
viau, protingiausia mesti rūykti.

Nors nėra tikra, kad rūkymas iššaukia 
kraujo indų ligą, vad. tromboangytis obli
terans, tačiau naudinga nustoti rūkius, pa
jutus tos ligos apraiškas. Yra įrodyta, kad 
ši liga pagydoma tik nustojus rūkyti. 

to krašto iškilmingą parlamento atidarymą, 
įvyksiantį kovo 1 d.

„NENORIME NEI BRITIŠKŲ 
NEI EČIPTISKŲ IMPERIALISTŲ" 
Šitokie šūkiai pasitiko Sudano sostinėje 

gen. Neguibą, atvykusį į Chartumą atida
ryti pirmojo Sudano parlamento. 50.000su- 
daniečių mi nia, apgulusi generalinio guber- 
natiriaus rūmus, reikalavo visiškos nepri
klausomybės Sudanui. Atvykę stiprūs po
licijos daliniai norėjo minią išsklaidyti, 
(vyko kruvinos riaušės, kurių metu šimtai 
sužeistų ir 22 žmonės užmušti, jų tarpe 
britų policios komendantas Mc Guigan. 
Tik po ilgai trūkusių gatvės kovų, pavyko 
atstatyti mieste tvarką. Sudano vyriausybė 
paskelbė išimties stovį.Parlamento atidary
mas atidėtas iki kovo 10 d.

Suprantama, kad Sudano įvykiai yra su
siję su gen. Neguib asmeniu ir su.tik ką 
praūžusiais įvykiais pačiame Egipte. Pats 
gen. Neguib yra gimęs Chartume. Jo mo
tina — sudanietė, tėvas Egipto kareivis.

Nuo š. m. sausio 1 d. sudaniečiai turi 
trijų metų pereinamąjį laikotarpį: po trijų 
metų įvyks plebiscitas, kurio metu sudanie
čiai galės pasisakyti už uniją su Egiptu, ar
ba už visišką nepriklausomybę. Dabartinis 
Sudano premjeras EI Azhari yra unijos ša- 
lininkas.

Egipto ir Sudano paskutiniųjų dienų įvy
kiai Londone, Britų Parlamente, sukėlė su
sirūpinimo ir gyvas diskusijas.

rūkyti?
Jeigu stiprus rūkorius nustoja rūjtęs, jo 

viduriai pasidaro kurkas veiklesni. Tuojau 
pakyla tokio apetitas ir jis dažniau išalksta. 
Jis, be abejo, pradeda daugiau valgyti ir, 
žinoma, tukti. Tačiau toks gali su laiku pa
siekti tokio svorio, kuris gali būti kenks
mingesnis sveikatai, negu atsižadėjus rūky
ti. |

Rūkymas turi mažai ką bendro ir su vi
durių ar dvylikapirštės skausmais bęi voti
mis. Tačiau taipgi pastebėta, kad kaikurių 
žmonių vidurių sutrikimai greičiau praei
na, jei jie nerūko. Jei kas sunegaluoja pana
šia liga, visuomet greičiau pagyja, jei nu
stoja rūkęs. Taigi, kas turi kokių vidinių su
trikimų, jam tik padės kelių savaičjų susi
laikymas nuo rūkymo.

Yra tikras ryšys tarp rūkymo ir plaučių 
vėžio, nors plaučių vėžys gaunamas ne tik 
nuo rūk'ymo. Plaučių vėžį gauna ir visai 
nerūkantieji. Tačiau tikrai galima tvirtinti, 
kad rūkymas padidina pavojų mirti n io 
plaučių vėžio.

Plaučių vėžys neturi jokio ryšio su kok'a 
nors profesija. Neturi jis ryšio nė su mate
rialine padėtimi. Kaip turtingi, taip ir netur 
tingi rūkoriai gali jj vienodai gauti. Tačiau 
dažniau plaučių vėžys pasitaiko miestuose, 
kaip kaimuose. Galbūt, tai turi ryšio su šuo 
dinų miestų oru. Kartu neatrodo, kad plau
čių vėžiu sergantieji greičiau būtų užatakuo 
ti chroniniu bronchitu ar plaučių uždegimo. 
Tačiau pavojus mirti nuo p'aučio vėžio 
yra tiesiai proporcingas surūkomo tabako 
kiekiui. Nesvarbu, ar stipriai užsitraukiama 
ar silpnai; nesvarbu, ar rūkoma paties su
suktos ar fabriko pagamintos cigaretės.

PABAIGA
Didelį skirtumą sudaro tai, kiek surūko

mas tabakas išfiltruojamas, prieš nikotinui 
pasiekiant plaučius. Atrodo, kad tuo atžvil
giu daug saugesni yra pypkės ir cigarų r 
kvtojai. Mat, paskutiniuoju atveju pastebė
tina, kad dūmai yra išfiltruojami prieš jiem 
patenkant j plaučius. Taipgi sumažina rizi
ką muštukų naudojimas ir cigaretės su fil
tru.

Baigdamas savo pastabas, minėtas med. 
dr. H. Graham daro šitokias išvadas:

a) Sveikiausia yra nerūkyti.
b) Nuosaikus rūkymas arba visai neken

kia arba tik truputį kenkia.
c) Surūkant per dieną 25 cigaretes ^r to

kio paties kiekio tabaką pypkėje galima 
susilaukti sunkių padarinių. J. PYKULIS

PADĖKA
A+A JUOZO OKSO laidotuves ruošiant 

prisidėjusiems: kun. V. Kamaičhri. Man- 
chesterio skyriaus valdybos nariams K. 
Bačianskui. A. Jaloveckui, J. Bendoriui. 
Lowtono Hostelio corporation atstovui 
Dowkai, broliškos tautos — latvių atsto
vams. organizacijoms ir pavieniams asme
nims už vainikus ir gėles ir visiems, skait
lingai dalyvavusiems a+a Juozą Oksą pa
lydint j amžinojo poilsio vietą, tariame 
nuoširdžią padėką.

DBLS Lowtono skvriaus valdyba ir 
nariai

Perleidžiamas 2 kambariu, ir virtuvės 
butas su baldais. Savaitinė nuoma 10 šil. 
6 ir pusė peno. Teirautis: 8, Frostic Man
sions' Frostic Place, London E. 1. Apžiū
rėti nuo 8-9 vai. vakaro, šeštadieniais ir 
sekmadieniais visą dieną.

ŠVENTOJO AUREOLE PAPUOŠIA 
KARALAIČIO GALVA 

(atkelta iš psl 2.)
čia atvykti ir šį trečią kartą (1483 m. vasa
rą) jau negrįžtamai. Tačiau iš viso nebeil
gas buvo jo pasilikimas. 1484 m. pavasarį 
karalaičio sveikata žymiai pablogėjo. Džio
vos liga, jau nuo kurio laiko apėmusi jauną 
organizmą, dabar pasireiškė visa savo nai
kinamąja galia. Tų pačių metų kovo mėne
sio 4-toji buvo paskutinė jo žemiškojo gyve
nimo diena. Atskubėjusio Gardinau tėvo 
akivaizdoje karalaitis atsiskyrė iš šio pa
saulio. Karališkų iškilmių puošnume jo kū
nas buvo atvežtas į Vilnių ir palaidotas vie
noje katdros koplyčioje.

Prie popiežiaus Leono X (1513-1521) Ka
zimiero šventuoju paskelbimo byla buvo 
sparčiai pravedama, tačiau, atrodo, liko ne
užbaigta. Praslinkus visam šimtmečiui, kai 
aprimo Bažnyčios gyvenime siautusios aud
ros, lietuviai vėl nukreipė savo prašymus ir* 
žygius į Romą, kad būtų užbaigta Kazimie
ro kanonizacijos byla. Ilgai nedelsiant po
piežius Klemensas VIII tai ir sutvarkė 1602 
m. lapkričio 7 d. išduodamas tuo reikalu 
raštą vadinamą breve. Grįžęs Vilniun vys
kupo Vainiaus į Romą nusiųstas specialus 
pasiuntinys kan. G. Sviencickis parvežė mi
nėtą breve. Vilniuje 1604 m. gegužės 10 d. 
buvo suruoštos didingos iškilmės šv. Kazi
miero garbei, trukusios tris dienas. Šv. Ka
zimiero kūnas buvo perdėtas į sidabrinį 
karstą ir patalpintas altoriuje. Nuo šio lai
ko šv. Kazimiero garbinimas dar labiau ple 
čiasi ir stiprėja, o nuo 1621 metų jis garbi
namas jau visoj Katalikų Bažnyčioje.

„įdomus buvo šv. Kazimiero kelias — 
rašo prof. Z. Ivinskis savo išsamioj studi
joj apie šv. Kazimierą, kuri greit pasirodys 
atskira knyga ir bus didelis įnašas iki šiol 
taip kuklioje lietuviškoje kazimierinėje lite
ratūroje. — Kilęs iš garsios lietuvių kuni-t 
gaikščių valdančios giminės, kad ir auklė
tas svetur, Kazimieras savo kelią į šventu-, 
mą atbaigė Lietuvoje. Joje pasirinko jis ir 
amžiną poilsio vietą. Savo iš Dangaus iš
prašytomis malonėmis padėjo jis pirmoje 
eilėje savo tautos vaikams.

Greit šv. Kazimiero kultas išsiliejo po 
visą Lietuvą. Šventasis „įaugo į savo tautą, 
pasiskleidė po visą šalj krikšto varduose, 
įsisunkė j liaudies kūrybą. Šalia Rūpintojė
lių ir Sopulingosios Motinos, Angelų Sargų 
ir Apaštalų, šv. Jurgio ir Jono Nepamuko, 
tą Skaistų Jaunikaitį aptiksi medžio droži
niuose, kryžiuose, pakelės koplytėlėse ir al
toriuose. šv. Kazimieras pasidarė savas lie
tuviams, kaip jų pačių išraiška, kaip pavel
di ir nemaini tautos tradicija" (S. Sužiedė
lis).

Kaip „anais praeitais amžiais šv. Kazimie 
ras buvo uoliai garbinamas — sako prof. 
Z. Ivinskis — kaip sunkiaisiais laikais jis 
tapdavo dvasine atrama ir paguoda, kaip 
kritiškose su tėvynės priešais kovų valando-' 
se būdavo kreipiamasi į jį ir prašoma pa
galbos, taip ir šiose mūsų tautai sunkiose 
dienose mūsų žvilgsniai tekrypsta į šventą
jį Kazimierą“, o širdinga visos tautos tikin
čiųjų malda teišprašo laukiamos pagalbos-

LAISVOJI TRIBŪNA
NAMAI AR ŪKIS?

Giliai susidomėjęs Br. Pabališkio 
straipsniu, atspausdintu „E. Lietuvio“ Nr, 
8. atsiliepiu ir aš tuo pačiu klausimu. B. 
Pabališkis gailisi savo tautiečių, matyda
mas juos lyg pasmerktuosius, slenkančius 
bedugnėn. Pabališkis iškelia klausimą, ar 
galima kuriuo nors būdu tiems mūsų ligo
niams — pasmerktiesiems pagelbėti? Ten 
pat jis užsimena apie namus ar ūkj, ku
riame būtų galima priglausti tuos nelai
minguosius, patekusius i didžią nelaimę. 
Praktika rodo, kad namai neapsimoka ir 
iš jų nauda maža. Todėl, jei iš viso ši klau* 
simą nagrinėti, tektų apsistoti tik prie 
ūkio, nes tik ūkyje gyvenant, ūkyje dir
bant, ūkio aplinka ir grynas oras galėtų 
vienam kitam pairusių nervų lietuviui at
statyti sveikatą. Fabrikų ir didmiesčių 
triukšmas niekada neduos tų sąlygų, ko
kios yra nuošaliame kaime. Žemės ūkis 
yra mūsų tautos pagrindas, jame mes už
augome, mes ji myiime ir mėgstame. Mes 
žinome, kad šitame krašte žemės ūkis tu
ri daug geresnes sąlygas išsiversti, negu 
mes turėjome net laisvės dienomis sava
jame krašte. Įsigiję stambesni ūki mes 
galėtume priglausti tuos nelaiminguosius 
ir duoti jiems darbo. Deja, mes visi žino
me, kad niekas mūsų nemėgsta žodžio — 
pinigas, jei reikia jį duoti, paaukoti. Bū
tų labai paprastas reikalo sprendimas, jei 
iš visų čia gyvenančių lietuvių, atmetus 
tuos, kurie turi šeimas, atsirastų tūkstan
tis, sutinkąs tam reikalui pakloti po de
šimtinę svarų. Už 10.000 svarų galima bū
tų jau šį tą padaryti, bet, kai pagalvoju, 
apie vieninteli šiame krašte lietuvišką 
laikrašti, kuris nuo pat pradžios negali iš
bristi iš bėdų, kad labai didelė mūsų dalis* 
iš viso nesidomi lietuviškuoju reikalu, kai 
nugirstu „skundus“, — girdi „Europos Lie 
tuvis“ brangus, todėl jo ir neskaitau, o čia 
pat matau, kaip už degtinę ar alų per ke
lias minutes sumoka dviejų ar trijų metų 
„E. Lietuvio“ prenumeratą, nesiskun
džiant, kad tai brangu, ar begalima kal
bėti, ar begalima planuoti mums, lietu
viams, ką nors efektingesnio padaryti net 
ir tuo atveju, kai mes matome savo broli 
didžioje nelaimėje? Kokia galia ir koks 
stebuklas mus gali atvesti i gražų ir kilnų 
kelią, kad ir mes drauge su B. Pabališkiu 
pagalvotume, pas varstytume, kaip pagel
bėti tiems pasmerktiesiems. Tikiuos, kad 
brangūs skaitytojai plačiau pasisakys tuo 
reikalu. Mes, lietuviai, negalime rūdyti 
savo kiaute, nes ryt ar poryt gali ir mums 
dalia taip pasisukti, kad atsidursime pa
smerktųjų tarpe.

V. Rldžlas, Liverpoolis
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