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■ TUŠČIAS AIDAS
Kažin kuris išmintingas filosofas yra 

pasakęs, kad didžiausia dovana, kuria Die 
vas žmones apdovanojo yra protas. Ki
taip sakant, sugebėjimas laisvai, savaran
kiškai galvoti ir spręsti. Deja, šiais mo
demiškais laikais vis didesnės ir didesnės 
žmonių minios tos Dievo dovanos, imant 
plačia prasme, pradeda su malonumu at
sisakyti. Tuo tarpu, kai rinktiniai genia- 

E lūs protai atskleidžia vis naujus nuosta
bius mokslo pasaulio horizontus, milijo
ninės žmonių masės kratosi nuo savaran
kiško sprendimo rūpesčių, palikdamos 
juos ne gausiam išrinktųjų būriui. Ištisos 
tautos negalvodamos aklai seka savo pasi
rinktus vadus (Hitlerinė Vokietija) ir mie 
lai sukrauna ant vyriausybės pečių visus 
savo ekonominius bei socialinius rūpes
čius (anglų Welfare State). Labai gražiai 
ateities masių nenorą galvoti išpranaša
vęs genialusis rusų rašytojas Dostojevs
kis. Didžiojo Inkvizitoriaus lūpomis jis sa
ko: -N,et skaudžiausias savo sąžinės pas
laptis — viską, viską jie mums suneš ir 
patikės, mes jiems atleisim ir jie su 
džiaugsmu priims mūsų sprendimus, kurie 
juos išlaisvins nuo skaudžių rūpesčių ir 
kančių — patiems laisvai ir asmeniškai 
apsispręsti“.

Pagrindinės priemonės, kurios reguliuo- 
| ja masių galvojimą ir sudaro jos opiniją 

šiandien yra spauda, radijas, televizija ir 
kinas. Ypačiai spauda. Peri jodine spauda 
yra toki galybė, kad ji gali versti karalių 
sostus, iššaukti revoliucijas ir sukelti pa
saulinius karus. Ne be reikalo ir komunis 
tai yra atkreipę į ją ypatingą dėmesį. Ne
perdedant galima pasakyti, tebūnie Rusi
joj ir jos užimtuose kraštuose leista lais
va spauda ir per keletą metų komunizmas 
pranyks kaip pernykščias sniegas. Net 
Anglijos vyriausybė, kuri šiapjau spaudos 
nekontroliuoja ir nevaržo griebėsi priemo 
nių apsaugoti savo parlamento atstovus 
nuo jų savarankišką galvojimą paraduo
jančios įtakos. Ji išleido patvarkymą, drau 
ūžiantį spaudoje ir per radiją diskutuoti 
tuos klausimus, kurie ne vėliau, kaip už 
dviejų savaičių turės būti svarstomi par
lamente.

Šių dienų masių žmogus yra tik aidas. 
Jis dažniausiai be jokios kritikos priima 
ir kartoja tai, ką yra matęs, skaitęs a 

a girdėjęs. Tie išrinktieji, kurie kalba r
ff rašo mokslo, meno, politikos ar ūkio au-
' toritetų vardu yra masių nuomonės reiš

kėjai. Nesvarbu, ar jie klysta, ar gryną 
tiesą sako. (Prisimintinas prieš keletą me 
tų vienoj italų parodoj meno kritikų iš
girtas ir todėl masių susižavėijmą sukėlęs 
paveikslas, kuris buvo asilo uodega nu
tapytas). Todėl ir nenuostabu, kad šian
dien labai sunku atskirti, kur tiesa ir kur 
melas, kur realūs faktai ir kur propagan
da, kur tikras mokslas ir kur biznio reika
lams skirta reklama.

žmogus iš prigimties duodasi ne sunkiai 
įtaigojamas. Ypač lengva yra įtaigoti mi
nią. Ne vienas dar prisimena charakterin
gą šios rūšies įvykį Šiaulių bažnyčios šven 
toriuje Lietuvoje. Per atlaidus, kai didelė 
žmonių minia šventoriuje meldėsi, viena 
moterėlė sušuko: „Bėkite, bokštas griūva“. 
Ir pasileido panikos pagauta minia pro 
vartus. Spūsty buvo sužeistų ir nukentė
jusiu. O bokštas ir šiandien tebestovi, jei 
bolševikai jo nenugriovė.

Nuo panašaus įtaigojimo ir „masių psi 
chologijos“ nėra laisva ir mūsų lietuviš
koji bendruomenė. Mes taip pat labai daž
nai esame tik tuščioj erdvėj besikartojąs 
aidas. Prisimena toks mažas atsitikimas. 
Jokios lietuviškos spaudos neskaitąs v. 
rūkas buvo pakalbintas stoti į Liet. Sąjun 
gą. „O kam man jos reikia. Ten tik vienas 
Varkala karaliauja. Kiti turi jam tik mo
kesčius mokėti“, šitaip postringavo „visa- 
žinąs“ žmogelis. Bet kai jam buvo paaiš
kinta, kad p. Varakala jau penki metai 

’ kaip nebėra Sąjungos pirmininku, kad jis 
šiuo metu nėra net Sąjungos valdyboje ii 
kad Sąjungai vadovauja Bajorinas... Pa
sirodė, kad jis iš viso apie lietuviškus rei
kalus ir organizacijas nieko nežino. Jis 
yra tik tuščias aidas kažkur pereinamoje 
stovykloje sutikto amžino opozicionieriaus, 
kuriam visos valdžios negeros.

Tokių opozicionierių ar mėgstančių iš 
pakampiu „ant ausies“ pašnabždėti žinovų 
visada atsiranda. Jų paleisti „faktai“ apie 
lietuviškas organizacijas, jų vadovybes ar 
paskirus asmenis tarsi piktas aidas vėliau 
kartojasi vis labiau pasidaugindamas ir 
ne maža žalos padarydamas. Kaip pavyz
dį paminėsiu vieną visiškai susismulkinu- 
sį, bet praėjusiais metais populiarų gande
lį, kad Namų Bendrovė nepasirūpinusi Lie 
tuvių Sodybai pakankamai lietaus...

Jeigu paimsime į rankas gausią įvairių 
lietuviškų partijų spaudą, būsim nuste
binti kiek ten vietos ir laiko skiriama sa
vo politinių priešų kritikai ir net niekini
mui. Kartais net svarbiausi dalykai —■ tė
vynės laisvinimas ir tautiškumo išlaiky

LIETUVIAI INTOS PRAGARE 7 DIENOS
Čia duodamas naujas sąrašas mūsų tau 

tiečių, sutiktų Intos stovyklose, apie ku
riuos parnešė žinių į Vakarus grįžusieji 
buv. karo belaisviai. Intos stovykloje, su- 
grįžusiųjų Vokiečių teigimu, kiek jie atsi
mena, buvo ar dar tebėra laikomi šie mū
sų tautiečiai:

ANDRIuNAS — nubaustas 10 metų ir 
jau paleistas, BANYS Vincas, nubaustas 
10 metų ir jau paleistas. Vytautas BASIŲ 
kas — nubaustas 10 metų, jau paleistas, 
Jonas BAUBLYS — nubaustas 10 m., jo 
tėvas sušaudytas 1945 m., BUTĖNAS — 
nubaustas 25 metams, DŪDA — nubaustas 
10 metų, jau .paleistas, Antanas JAKŠTAS 
—• nubaustas 10 metų, jau paleistas, Alek
sas JANULIS — nubaustas 10 metų, jau 
paleistas, JASIULIONIS — nubaustas TU 
metų. Alfonsas IEŠMANTAS — nubaustas 
10 metų, jau paleistas, JURGELAITIS — 
nubaustas 10 metų, jau paleistas, JURK- 
ŠAITIS — nubaustas 10 metų, Algis KAP 
TURAUSKAS — nubaustas 25 metams, 
kun. KARVELIS, KAVALIAUSKAS — 
nubaustas 10 metų jau paleistas, KUKUŠ- 
KA — nubaustas 15 metų, Algis LABUNS 
KAS — nubaustas 10 metų, jau paleistas, 
Juozas LASAVIČIUS (ar Lesavičius) — 
nubaustas 25 metams, Jonas LUKOŠIUS
— nubaustas 10 metiį, jau paleistas, MA- 
LAŠAUSKAS — nubaustas 10 metų, jau 
paleistas, MASLAUSKAS — nubaustas 25 
metams, gydytojas MATUTIS, jau paleis
tas, MATIKONIS — nubaustas 25 met., 
jau paleistas, Aleksas MATULAITIS, buv. 
eigulys — nubaustas 10 metų, MIŠKINIS
— nubaustas 10 metų, jau paleistas, MIŠ

Žodžiai ir darbai
Vašingtono konferencija tarp JAV pre

zidento Eisenhowerio ir užsienio reikalų 
ministerio Dulles ir Didžiosios Britanijos 
ministerid pirmininko Edeno ir užsienio 
reikalų ministerio Selwy Lloyd pasibaigė. 
Jai pasibaigus, išleistas pasitarimų komu
nikatas ir Vašingtono deklaracija.

JAV ir Didžiosios Britanijos sutarimai 
ir vieninga politika yra didžiosios svarbos 
reikalas. 'Tenka su pasitenkinimu konsta
tuoti, kad dabartiniu metu santykiai ta 
JAV ir D. Britanijos yra labiau išsilyginę, 
negu jie buvo per kelius paskutinius me
tus. Edeno vizitas Vašingtone tuos santy
kius dar labiau sutvirtino. Visa tai yra tei 
giamas dalykas.

Neabejotinai, pasitarimų metu buvo pa
liesti svarbūs klausimai. Komunistų akci
ja Artimuose Rytuose, Izraelio ir arabų 
konfliktas, atsilikusių Azijos ir Afrikos 
kraštų rėmimas, komunizmo įtakos pliti
mo sulaikymas, visa tai turėjo būti Va
šingtone aptarta.

Ryškiausiai ir stipriausiai Vašingtono 
pasitarimų komunikate buvo pasisakyta 
dėl Europos, ypatingai dėl Vokietijos, su
vienijimo klausimo. Aiškiai konstatuota, 
kad tol, kol Vokietija lieka padalinta, ne
gali būti pastovios ir tikros taikos. Teisė 
kalbėti vokiečių tautos vardu pripažinta 
tiktai Vakarų Vokietijos laisvai išrinktai 
vyriausybei. Dėl Berlyno sovietams buvo 
padarytas labai rimtas įspėjimas: bet ku
ris puolimas Berlyno, reikš puolimą prieš 
JAV ir D. Britaniją, kitaip sakant, karą.

Tuo būdu, Vokietijos klausimu Vakarų 
ir Maskvos nesutarimas lieka gilus ir ne-’ 
suderinimas. Maža to, Vašingtono komu
nikatas rodo, kad nei JAV, nei D. Britani
ja nesirengia rimtai imti galvon visus so
vietų manevrus šį klausimą apeiti ir pri
pažinti sovietų siūlomą dabartinį Vokieti
jos padalinimą su dviem nepriklausomom 
valstybėm: Rytų ir Vakarų Vokietijomis. 
Vašingtono komunikatas rodo, kad nei 
JAV, nei D. Britanija nėra linkusios iš 
viso Rytų Vokietiją pripažinti suverenine 
valstybe.

Vakarų nusistatymas šiuo klausimu yra 
aiškus ir tvirtas. Tai yra teigiamas reiški
nys. Aišku, kad sovietų diplomatija pas
kutinėmis dienomis šiuo atžvilgiu yra su
laukusi nepasisekimo.

Greta to, JAV prezidentas Eisenhoweris 
ir D. Britanijos ministras pirmininkas 
Edenas rado reikalinga paskelbti Vašing
tono deklaraciją, iškeliančią bendrus JAV 
ir D. Britanijos politikos tikslus ir nusi
statymą dėl dabartinio Rytų ir Vakarų 
konflikto. Toje deklaracijoje pareikšta, 
kad JAV ir D. Britanija tiki, jog ne asmuo 
valstybei, bet valstybė asmeniui ir jo in
teresams turi tarnauti, kad per paskuti
nius dešimts ir daugiau metų 600 milionų 
žmonių laisvajame pasaulyje pasiekė savo 

mas yra nustumiami į antrą vietą. Atro
do, kad sąmoningai norima sudaryti įspū
dį, kad paskiros partijos šiuose dviejuose 
baruose gali daugiau nuveikti, negu jung-

tinės visų tremtinių jėgos. Nesugebą sava
rankiškai galvoti tautiečiai pasiduoda 
toms iliuzijoms, pradeda jomis tikėti ir 
ima kiršintis ir skilti.

O kas atsitiktų, jei visi lietuviai išeiviai 
paklausytų vienos kurios partijos balso ir 
visi į ją įstotų. Ar pagrindinės mūsų trem 
ties problemos jau tuo pačiu būtų išspręs
tos? Ar turi bent viena partija receptą nu 
tautėjimui sulaikyti ir ginklą Geležinei 
uždangai išsprogdinti? Jeigu ne, tai kam 
tas jėgų skaldymas ir spaudos ginčai, ku
rie pasiekę skaitytojus, virsta tuščiu aidu, 
neduodančiu naudos riėi patiems išeiviams 
nei mūsų tėvynei. J. L.

KINIS (buv. mokytojas) — nubaustas 10 
metų, MIŠKINIS — nubaustas 25 metams, 
gydytojas (?) MOLIS — nubaustas 25 me
tams, mirė 1955 m. rugsėjo mėnesį, NA
VICKAS — nubaustas 25 metams, Juozas 
NATKEVIČIUS, inžinierius <— nubaustas 
25 metams, žmona Emilija, bet jos buvi
mo vietos grįžusieji nežino. Povilas POŠ
KA — nubaustas 25 metams. Povilas 
RIAUBA ■— nubaustas 25 metams, RIČAR 
DAS — nubaustas 25, metams. RUKŠA — 
nubaustas 10 metų, jau paleistas, RIM
KUS — nubaustas 10 metų, Stasys SA
KALAUSKAS — nubaustas 10 metų, jau 
paleistas, SIMANAVIČIUS — nubaustas 
10 metų, jau paleistas, Vytautas STALIE- 
RIŲNAS — nubaustas 10 metų, jau pa
leistas, SONGAILA — nubaustas 10 metų, 
jau paleistas, STANKEVIČIUS — tiek te
žino, kad buvo minimojoj stovykloj, smul 
kesnių duomenų neatsimena, STANKŪ
NAS — nubaustas 10 m., jau paleistas, Po
vilas ŠIMELIŪNAS (senas) — nubaustas 
25 metams, sesuo Jurkevičienė Ona, gy
vena New Yorke, Antanas ŠIMKUS — nu 
baustas 25 metams, jau mirė. TOMKu- 
NAS (ar Tonkūnas) — nubaustas 10 me
tų, jau paleistas, ULICKAS — nubaustas 
10 metų, jau paleistas, VAITKUS — nu
baustas 25 metams, VALAITIS — nubaus 
tas 25 metams, buvęs artistas VARNAS — 
nubaustas 25 metams, Leonas VARNAS — 
nubaustas 25 metams, VITKUS — nubaus 
tas 10 metų, jau paleistas, ŽAGūNAS ■— 
nubaustas 10 metų, jau paleistas, ŽEMAI
TIS —■ nubaustas 10 metų, jau paleistas. 
Antanas ŽEMAITIS — nubaustas 25 me

nepriklausomybės, tuo tarpu vien Europo
je 100 milionų žmonių, arba 10 anksčiau 
buvusių nepriklausomų valstybių, jų tar
pe ir Pabaltijo valstybės, yra priverstos 
prieš jų valią tarnauti sovietų komunisti
nei valstybei. Vašingtono deklaracija JAV 
ir D. Britanija įsipareigoja ginti žmonių 
teises ten, kur jos atsiduria pavojuje, siek 
ti tas teises atstatyti taikingu būdu ten, 
kur jų laikinai buvo nustota.

Pakartodama Atlanto Chartą, Potomaco 
pareiškimą, JAV ir D. Britanija Vašingto
no deklaracija įsipareigojo taip pat neda
ryti tokių susitarimų su sovietais, kuriais 
būtų pripažinti sovietų padaryti Rytų Eu
ropos tautų užgrobimai.

Nėra abejonės, kad tokios deklaracijos 
paskelbimas dabartiniu metu, ypač aki
vaizdoje galimo vizito Londone sovietų va 
dų Bulganino ir Chruščiovo, yra svarbus 
faktas. Vašingtono deklaracija nustato 
bendrus JAV ir D. Britanijos politikos 
principus Sovietų Sąjungos atžvilgiu: ne
pripažinimas sovietų padarytų užgrobimų, 
siekimas taikingo sovietų pavergtų tautų 
išlaisvinimo, parama visoms tautoms siek
ti nepriklausomybės ir ją išlaikyti.

Reikšminga, kad anglų spaudoje Vašing 
tono komunikatas jr paskelbta deklaraci
ja susilaukė kritikos. Ne todėl, kad kas 
nors turėtų ką prieš paskelbtus principus, 
bet todėl, kad jie buvo gan nevykusiai ir 
neaiškiai suredaguoti, nepakankamai iš
ryškinti, antra vertus todėl, kad, kaip ra
šė sekmadieninis „The Observer“, patys 
principai gali būti labai gražūs, bet vienas 
tik jų paskelbimas dar nenurodo metodo, 
kaip tuos principus būtų galima įgyven
dinti.

Anglų spauda, jos tarpe neišskiriant 
nei įtakingojo „The Times“, Vašingtono 
komunikate ir deklaracijoje pasigedo re
alių ir konkrečių planų Vakarų kovoje 
prieš komunizmą. O Sir Winstono Chur- 
chillio sūnus Randolph Churchill praneši
me iš Vašingtono jau visai nediplomatiš- 
kai įvertino Vašingtono pasitarimų pa
skelbtus rezultatus, kuriuose, esą, buvo 
pasakyta daug žodžių, bet maža buvo ug
nies. Toks gan kritiškas įtakingos anglų 
spaudos nusistatymas būtų vertas dėme
sio. Reiškia, per anglų spaudą reiškiama 
rimtų sluogsnių viešoji opinija komunis
tinį pavojų vertina visai realiai ir laukia 
rimtų ir konkrečių darbų, planų tą pavo
jų nugalėti.

Pavergtųjų Europos Tautų Seimas New 
Yorke Vašingtono deklaraciją pasitiko su 
nemažu entuziazmu. PET seimas siūlo ją 
plačiai paskleisti visuose kraštuose, jąja 
remtis, ją priminti tarptautiniuose kongre 
suose ir pasitarimuose.

Vakarai jau nekartą praeity buvo išra
šę pavergtoms tautoms vekselį, bet jo iki 
šiol neišpirko, žodžius turi sekti darbai, 
tai viena, o antra, tuos pačius žodžius bū
tų buvę galima ir reikėjo žymiai aiškiau 
ir stipriau pasakyti. Vienas anglų laikraš
tis teisingai pastebėjo, kad Vašingtono de
klaracija buvo per ilga ir įkvėpimo nesu
kėlė.

Be abejo, galime reikšti pasitenkinimą 
tuo, kad JAV ir D. Britanija pavergtųjų 
tautų reikalo neužmiršta ir jų pavergimo 
pripažinti nesirengia. Tačiau sovietų pa
vergtos tautos pagrįstai gali klausti, kas 
gi pagaliau liūs daroma jas taikingu būdu 
iš sovietų pavergimo išlaisvinti? Kokiu 
būdu, kokiais metodais Vakarai galvoja 
prie šio klausimo sprendimo eiti, be kurio 
Europoje nebus tikros ir pastovios taikos? 
Kokių konkrečių žygių yra pasiruošę Va

tams, kelis kartus' buvo pabėgęs iš priver
čiamojo darbo stovyklos. Labai išvargin
tas dėl nuolatinio tardymo. ŽVIRBLIS — 
nubaustas 25 metams.

Vliko Informacinė Tarnyba prašo že
miau išvardintus asmenis kreiptis į ELTĄ, 
14b) Reutlingen, Gartenstrasse 5. W. Ger
many, svarbioms žinioms apie artimuo
sius bei namiškius gauti:

CIBULSKIENĖ, Antano žmona. GRĖB- 
LIAUSKIENĖ-Grėbliūnienė Veronika, JE- 
ŠELSKIS Bronislavas, gimęs 1924 m., IL- 
pAUDAS, Jonas Colorada, jieško brolis 
Jokūbas. MARIONIS, Stasio brolis, TON
KŪNAI, Povilas ir Petras, Mykolo sūnūs.

Grįžusiųjų daugelio nuomone, tie iš 
1941 m. išvežtųjų mūsų tautiečių, kurie iš
liko ligi šiol gyvi, reikia tikėtis, išliks ir 
toliau, nes patį sunkiausią tremties perio
dą^ jau yra išgyvenę. Į Sibirą ištremtieji 
musų tautiečiai lietuvių tautines šventes 
švenčia atsidėję ir darbo vergų stovyklose 
—' žinoma, kiek tenykštės sąlygos leidžia. 
Kai kurie vokiečiai iš Vorkutos parsivežė 

..net Aušros Vartų paveikslėlius, kuriuos 
yra gavę iš lietuvių dvasininkų. Turimo
mis žiniomis, esąs gyvas ir vysk. Rama
nauskas, ir visa eilė kitų mūsų tautiečių. 
Panevėžietis prekybininkas Barisas jau 
esąs grįžęs į tėvynę. Apie jį kai kurie pa
bėgėliai atsiliepia ypač šiltai, nes jiems 
padūdavęs kuo galėdavęs. Tarp paleistųjų 
į Vokietiją yra ir š.m. sausio 16 d. į ją at
vykęs Įeit. Jonas Jančys, kurį su kitais 
švedai buvo išdavę Sovietams. Tuo budu 
dabar jau yra grįžę į Vakarus 3 buvusiej: 
švedų išduoti su kitais pabaltiečiais musų
kariai.

Fedė vyriausybės min. Oberlanderis dar 
kartą viešai apeliavo į Sovietų vyriausy
bę, kad peržiūrėtų savo archyvus ir suteik 
tų reikalingas informacijas, koks likimas 
ištiko daugiau kaip 100.000 Sov. Sąjungo
je dingusių be žinios vokiečių, karo be
laisvių ir civilių internuotųjų. Bonoje skai 
čiuojama, kad iš Vokietijos rytinių sričių 
į Sovietų Sąjungą buvo ištremta apie 
650.000 asmenų. Lenkų Raudonajam Kry
žiui buvo įteikti 44 sąrašai su 9969 norin
čiais repatrijuoti vokiečiais.

Vokiečiai mano, kad Maskvos sateliti
niuose kraštuose tebegyvena dar apie 
mil. vokiečių.

Vokietijoje Duesseldorfo mieste gyvenąs 
pirklys G. Mackus gavo pranešimą, kad 
iš Sibiro paleisti į Vokietiją jo žmonos se
suo klaipėdietė Tautrimienė (59 m.) su 6 
16-26 m. amžiaus vaikais. Jais rūpintis 
Mackus pradėjo 1954 m. Tuo reikalu ra; 
ne tik Vokiečių Raud. Kryžiaus pirminin
kui, bet ir pačiam Vorošilovui, pasiųsda
mas dokumentus, įrodančius, kad vi- 
Tautrimų šeima yra Vokietijos piliečiai. 
Išsyk jiems buvo pasiūlyta priimti soviet. 
Lietuvos pilietybę, bet jie atsisakė. 1946 
m. kovo mėn. visi buvo suimti ir išsiųsti 
į Krasnojarsko sritį, kur turėjo dirbti prie 
kolchozo statybos. Dabar visi džiaugiasi 
atgauta laisve.

Elta

PJT PAREIŠKIMAS 
DĖL PRAGOS VAIDINIMO

1955 m. gegužės 14 d. Varšuvoje pagal 
Maskvos patvarkymą buvo Sovietų Sąjun 
gos su savo marionetėmis pavergtuose 
kraštuose pasirašyta „sutartis“, kuria ap
jungiamos Sovietų Sąjungos ir jos paverg 
tų'kraštų, be R. Vokietijos, karinės vado
vybės ir karinės jėgos, nors faktiškai ir 
lig tol pavergtieji kraštai jau buvo abso
liučioj Sov. S-gos dispozicijoj. Tai buvo 
Maskvos vinguriavimas, siekiant legalizuo 
ti sovietų kariuomenės pasilikimą Vengri
joj ir Rumunijoj ir susidaryti derybose su 
Vakarais mainų pasiūlai galimybę: Vaka
rai likviduoja NATO, Maskva — Varšu
vos „sutartį“. Sausio 28 d. tos Varšuvos 
„sutarties“ šalys tarėsi Pargoje (mario
nečių kiekis buvo papildytas ir Rytų Vo
kietijos priėmimu), po to išleistas pareiš
kimas, kuriame kartojami seni sovietų siū 
lymai Vakarų saugumo sistemai sugriauti 
ir dar priduriama, kad Vokietijos terito
rijoje neturi būti atominių ginklų.

Ryšium su Pragos vaidinimu PJT išlei
do paaiškinimą. Nurodoma, kad Pragos 
vaidinimas susilauks to paties galo, kaip 
ir Bulganino laiškas Prezidentui Eisenho- 
weriui: ruošti kelią tolesnei sovietinei eks 
pansijai, (įtvirtinant status quo sovietų pa
vergtuose kraštuose, pravedant neutralių
jų juostą ir sugriaujant Vakarų karinį ap- 
sijungimą. Prez. Eisenhowerio greitas ir 
aiškus atsakymas Bulganinui, nuplėšė 
Maskvos kaukę, tuo būdu nieku paversda
mas ir Pragos vaidinimo siekimą.

Tol, kol sovietai atkakliai atmes JV Pre 
zidento pasiūlytas tikros taikos sąlygas, 
— sako PJT paaiškinimas, — jokios so
vietų pastangos negalės užmaskuoti koloni 
nio režimo tikrovės pavergtuose kraštuo
se ir nuimti atsakomybės nuo sovietinių 
valdovų už tikros-taikos nebuvimą.

Vt. Vt.

karai imtis sovietų pavergtoms tautoms 
taikingai išlaisvinti?

Į tuos klausimus mes iki šiol atsakymo 
nesulaukėm. Yra naudinga kelti ir ryš
kinti tą faktą, kad sovietų pavergtos tau
tos nėra Vakarų pamirštos, bet taip pa 
būtų reikalinga svarstyti ir nagrinėti tuos 
realius kelius ir metodus, kurių Vakarai 
konkrečiai turėtų imtis sovietų paverg
toms tautoms taikingai išlaisvinti.

S. Žymantas

Berlynas. Keli rytin. vokietijos milici
ninkai perėjo į vakarinę miesto dalį, kur • 
bandė pagrobti pabėgusį į Vakarus milici
ninką. Pagrobimas nepavyko.

Montrealis. Prieš metus Montrealyje 
įsteigtas lietuvių kooperacinis bankas „Li 
tas“ vienerių metų bėgyje padarė 70.632 
dolerių apyvartą. Iš pelno išmokama 4 pro 
centai dividendo.

Tekio. Dešimtmetį neveikusi Japonijos 
aviacijos pramonė vėl pradėjo statyti lėk
tuvus. šiomis dienomis išbandytas pirma
sis sprausminis mokomasis lėktuvas. Su
tarta, kad Japonija gamins mokomuosius 
lėktuvus T-33 ir sprausminius F-86 savo 
aviacijai ir kitiems antikomunistiniams 
Azijos kraštams.

Chicaga. Chicagos miestas norįs tapti 
atomine sostine. Jau planuojamas pro
jektas šiame mieste pastatydinti moksli
ninkui Fermi paminklas. Be to, norima 
Chicagon perkelti Tarptautinė Atominės 
Energijos agentūra ir 1957 metais sušauk 
ti čia Pasaulinę Atom, konferenciją.

♦
Vašingtonas. žymūs laikraštininkai bro

liai Alsopai rašo, kad penkerių metų bė-
gyje amerikiečiai pastatysią specialų že
mės satelitą, kuris, skrisdamas apie žemę, 
galėsiąs televizijos pagalba perduoti new- 
jorkiečiams vaizdus, nufotografuotus So
vietų Sąjungoje. Tie vaizdai būsią pakan
kamai aiškūs ir juose bus galima matyti 
ne tik stambesnių karo junginių judėjimą, 
bet taip pat ir aerodromų statybą...»

Bonna. 1954 metais pabėgusį į sovietinę 
zoną buv. Vakarų Vokietijos slaptosios po
licijos viršininką Dr. John'ą, vėliau grį
žusį V. Vokietijon, teisė federalinis teis
mas, Karlsruhe. Teismas yra nuomonės, 
kad Dr. John nusikaltęs valstybės paslap
čių išdavimu. Atmestas prašymas paleis
ti suimtąjį už piniginį užstatą.

Vašingtonas. Prez. Eisenhoweris, kalbė
damas Kongrese, pareiškė, kad JAV paš
tas turįs kas minutę 1000 dolerių nuosto
lių. Prezidentas siūlė pakelti koresponden
cijos persiuntimo mokestį JA Valstybėse.

Vašingtonas. Amerikiečių 6-tasis karo 
laivynas, šiuo metu esąs Viduržemio jū
roje, bus pasiųstas į strategines vietas, jei 
tarp Izraelio ir Arabų padėtis paaštrėtų. 
Nors po Edeno-Eisenhowerio pasitarimų 
oficialiai nepranešta dėl amerikiečių lai
vyno akcijos, tačiau spėjama, kad šis klau 
simas buvo aptartas.

Vašingtonas. Demokratų partijos lyde
ris, A. Stevensonas, apeliuoja į amerikie- 
ičus, kad JAV duotų Izraeliui 75 milionūs 
dolerių paskolos apsiginklavimui. Jis pa
reiškė, kad Amerika nevilkindama turin
ti sisųti Izraeliui ginklus. •............

Teheranas. Sovietų Sąjunga įteikė Per
sijos vyriausybei notą, kurioje pareiškė, 
jog Persijos prisijungimas prie Bagdado 
pakto sudaro galimybę Persijos teritoriją 
pariaudoti S. Sąjungos puolimui,. Persijos 
užsienio reikalų ministeris pareiškė, kad 
ši nota nieku nesiskiria nuo visų sovieti
nių notų, kurias Persija yra gavusi anks
čiau ir kurios buvo atmestos.*

Singapūras. Vietos policijos būstinės ap 
sitvėrė spygliuotų vielų užtvaromis, norė
damos apsisaugoti nuo komunistų penkto
sios kolonos teroro. Singapūro policijos 
viršininkas pareiškė, kad paskutinieji trys 
policijos užpuolimai buvo suorganizuoti 
komunistų. Per užpuolimus sužeista 1D 
žmonių, jų tarpe vienas britų karininkas.*

Viena. Austrų vyriausybė pareikalavo 
išsinešdinti iš Vienos komunistinei „pa
saulinei profsąjungų centralei“, turinčiai 
įstaigas Vienoje. * * *

Naujoji VT pirmininkė A. Devenienė 
1956.1.28 atvyko į savo paskirties vietą ir 
pradėjo eiti pareigas. Ją pasitiko VT na
riai ir VT bendradarbiai.

URT valdytojas Dr. P. Karvelis 1956.1. 
22 dalyvavo ukrainiečių metiniame Nepri
klausomybės minėjime Stuttgarte ir pa
linkėjo ukrainiečiams sėkmės jų kovoje 
už Ukrainos išsilaisvinimą iš sovietinio 
okupanto.

Žiniomis iš JAV, Tautos Fondo valdy
ba, pasikeitus pirmininkams, pasilieka ta 
pati.

AMERIKOS BALSO PROGRAMA 
LIETUVIŲ KALBA

Amerikos Balso Europoje programa gir
dima Lietuvoje kasdien dvidešimt pirmą 
valandą — 19-kos, 25-ių, 31-o, 41-o ir 251-o 
metro bangomis.

Ji kartojama: 12 valandą 45-ios minutės
naktį, — 41-o metro banga, 7 valandą 15
minučių ryto — 25-ių, 41-o ir 49-ių metrų 
bangomis ir 15 valandą 30 minučių — 19-

1
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Jieškojimas surasto
Laisvalaikio valandomis visaip mes pa

kalbame apie Vakarus, čia mes žavimės 
jų pažanga, civilizacija, kultūra, technika, 
čia įsidrąsiname pasakyti, kad jie supuvę, 
kad jų žmonių masė vaikosi tuštybių, sen
sacijų, pigių pramogų, kriminalinių įspū
džių, dirginančių vaizdų. Reikia sutikti, 
kad šimtai milionų žmonių negali vieno
dai galvoti, atseit, ir vieną tikėjimą išpa
žinti, vienu dvasiniu penu misti. Literatū
ra, teatras ir filmas, masinio, taip sakant, 
meno ataugos, valdomos, palyginti nedi- 

i dėlių grupių žmonių, tačiau ir čia būtų 
bergždžia dairytis vien tik rimtų veikalų, 
iš kurių pavargęs minios žmogus galėtų 
semtis sau dvasinės stiprybės ar bent tvir 
tai įsisąmoninti tai, kas žmonijos laimėta 
per kelis tūkstančius metų ir kur slypi šių 
dienų negerovės.

Negalima būtų tvirtinti, kad, atmetus 
eibes šlamtšo, nebūtų j ieškoma ko nors 
naujo, kad nebūtų tariamas rimtesnis žo
dis — tendencingas ar nešališkas, štai 
Londone, Criterion teatre dabar rodomas 
gana originalus veikalas „Waiting for Go- 
dot (Godoto laukimas). Veikalas be fabu
los, be užuomazgos ir įprastos užsklandos, 
tačiau atkreipęs žymių kritikų dėmesį. Ja
me rodoma, kaip trys gyvenimu nusivylę 
valkatos laukia kažkokio pono Godoto, 
kurs turįs nurodyti jiems gyvenimo tiks
lą. Jei ponas Godotas neateisiąs, jie pasi
karsią. Tas Godotas iki pat veikalo pabai
gos taip ir nepasirodo, nors atsiunčia val
katoms raštelį, kad nusivylėliai jo lauktu. 
Scenoje pasirodo atsitiktiniai praeiviai, 
įvairių profesijų žmonės, tačiau jie nelau

KRAŠTAS AR TĖVYNĖ?
Bevartant lietuvišką spaudą galima pa

stebėti, kad vis dažniau ir dažniau žodis 
tėvynė pradedamas reikšti nauju pakaita
lu — kraštas. Negalima būtų pasakyti, 
kad šis žodis iki šiol buvo nežinomas, ta
čiau tėvynės prasme tiek Lietuvoje, tiek ir 
išeivijoje, palyginti, retai tebuvo vartoja
mas.

Kraštas kasdieninėj lietuvių kalboj reiš
kia tam tikrą visos teritorijos dali, pav., 
sakome Žemaičių kraštas, Dainavos kraš
tas (šalis ir t.t. Apie Žemaitijoj© apsigyve 
nusius augštaičius ar suvalkiečius pav., 
sakydavo, kad jie esą atsiplovę iš kito 
krašto. Atseit, iš kitos Lietuvos dalies. No 
rint kraštui priduoti visos Lietuvos sąvo
ką, paprastai pridedamas papildomas žo
dis, pav., mūsų kraštas, gimtasis kraštas 
ir pn. Tačiau ir toks išsireiškimas, atsi
žvelgiant į kalbos dvasią, visdėlto teturi 
kiek siauresnę prasmę negu, sakysim, są
voka „mūsų tėvynė“. Lygiai tokios pat ne 
visiškai pilnos, bet kasdieninėj kalbos ir 
literatūroj vartojamos sąvokos yra mū
sų šalis ir mūsų žemė.

Atrodo, kad žodis kraštas tėvynės pras
me yra savo rūšies skolinys iš anglų kal
bos. (Palyg. In our country it is so and 
so...) Senesinieji išeiviai Lietuva dažnai 
tik country ir tevadina. Prisimenu prieš 
keletą metų vienas draugas rašė iš Ame
rikos: „Vos tik iškėliau iš laivo koją, tuoj 
senas dėdė ėmė teirautis, — o kaip ten 
„contrėj“ žmonės gyvena“. Tačiau iš kitos 
pusės anglų kalboje žodis country varto

žo sau galvų tokiais opiais klausimais, nes 
jiems, ponui ar vergui, gyvenimo kelias 
aiškus.

Tai trumpas to veikalo turinys. Rimčiau 
pagalvojus, jo autorius turėjo gerą tikslą, 
būtent, parodyti šių dienų žmogaus blaš
kymąsi, jo nusivylimą dabartimi ir kažko 
išganingesnio ilgesį. Sykiu autorius, Sa
muel Beckett, visdėlto pasirodo esąs šioks 
toks užuomarša. Jis verčia savo nelaimin
gus veikėjus jieškoti To,- kurs atėjo prieš 
dvidešimt amžių, o jei norite, nors ir to
kių, kurie nurodinėja gyvenimo prasmę ir 
tikslą anksčiau ir vėliau. Jei, mūsų many
mu, į šitą klausimą dar neatsakė Kristus 
ar eilė Rytų bei Europos išminčių, religi
jų steigėjų, vargu bau ar kažkoks ponas 
Godotas galėtų ką nors naujesnio pasaky
ti, nebent ateiti su kokios nors naujos sek 
tos programa, atitinkančia tų trijų val
katų galvoseną. Žinoma, tai būtų tik jų ir 
gal dar vieno kito bendraminčio išpažini
mas ir priartėjimas prie šūkio: „kas žmo
gus, tas religija“, o naujo nieko. Mums at
rodo, kad dvasinio atsinaujinimo klausi
mas tame veikale pajudintas neįtikinan
čiai. Žmonijos dalis yra greičiau nusigrę
žusi nuo išganymo šaltinio, ir jo troškimu 
nelabai tesiskundžia. Jai reikia priminti, 
kad tas šaltinis dar čiurlena. Gi atmesti lai 
mėtas vertybes ir dangstytis nusivylimu, 
o vietoj atsakymo paslėpti už scenos nau
jąjį tariamąjį mesiją — Godotą, tikrai at
rodo negudru. Tai yra, ko gero, ar tik ne 
paties autoriaus aimana, sąmoninga ar ne 
sąmoninga, mėginanti žiūrovus ir jieškan- 
ti pritarėjų. L. Stasiukas

jamas taip pat ir žymiai siauresne, pro
vincijos ir net užmiesičo prasme. Jie pav., 
važiuoja savaitgaliais už miesto į country 
pameškerioti ir piknikauti.

Yra laikraščių, kur kraštą rašo net di
džiąją raide. Tokiu būdu lyg ir įtaigo
jama išvada, kad jis gali pakeisti ir žodį 
Lietuvą. O šitoks pakeitimas jau būtų sa
vanoriškas mūsų tėvynės degradavimas iš 
valstybės į provinciją ar kraštą. Esu įsiti
kinęs, kad tikrai nei vienas taurus lietu
vis, o tuo labiau nei viena organizacija ar 
politinis sambūris tokių intencijų neturi. 
Tačiau nežiūrint visų pastangų, niekaip 
negaliu išsiaiškinti, kodėl kraštas mūsų 
spaudoje bando užimti tėvynės ir net Lie
tuvos poziciją. Atrodo, kad šioje vietoje 
daroma klaida. Ar ne geriau būtų, kaip ir 
iki šiol, daiktus vadinti jų tikraisiais var
dais? O gal aš klystu? J. Lūža

GRĄŽINO REGĖJIMĄ
Sydnėjaus akių ligoninėje buvo įvykdy

ta „stebuklinga“ operacija.
Jim Bass, 38 metų amžiaus darbininkas, 

prieš kelerius metus buvo sužeidęs akį ir 
pastaruoju metu mažai tematė. Grėsė ap
akimo pavojus. Padarius operaciją (per
kelta mirusio žmogaus akie dalelytė), ku
ri puikiai pasisekė, Jim Bass regėjimas 
grąžintas.

Pažymėtina, kad šitokioms operacijoms 
buvo pasiruošta seniau, tik įstatymas kliu 
dęs. Dabar, priėmus naują įstatymą, kad 
galima gydymui panaudoti mirusiųjų akis, 
gavus velionės artimųjų sutikima, bus dau 
geliui žmonių grąžinta galimybė ir toliau 
džiaugtis saulės šviesa.

BIRUTĖ PUKELEVIČIUTĖ „DRAUGO“ ROMANO LAUREATĖ
Jau penktus metus Chicagoje išeinąs 

dienraštis „Draugas“ skiria .1000 dolerių 
premiją lietuviai atuoriui už geriausią ro
maną. Kaip žinome, pereitais metais to
kią premiją laimėjo rašytoja Alė Rūta už 
romaną „Trumpa Diena“, šiais metais 
„Draugo“' romano premijos mecenatas bu
vo kun. dr. J. Prunskis, o tos premijos lai- 
mtėoja poetė Birutė Pūkelevičiūtų, (jos po 
ezijos rinkinėlis „Metūgės“ pasirodė 1952 
metais), parašiusi romaną „ASTUONI LA 
P AI“.

STATYS PADĖKOS BAŽNYČIA
Apie juos duomenis paskelbė Laisvųjų 

Juristų Tiriamoji Komisija. Tai esą speci
alistai, kurie, vos užėmus Berlyną sovie
tams, buvo bolševikų suimti kaip taria
mieji karo nuskaltėliai ir po 6 metų, bū
tent, 1951 m. vasario mėnesį, priversti pa
sirašyti 4 metams sutartis dirbti prie slap 
tų Sovietų radaro tyrimų ir raketinių 
dinių projektavimų.

Grįžęs Stalingrado kovotojas Kurt 
pareiškė, kad iš 92.000 vokiečių po 9 
nėšių, pasibaigus Stalingrado kautynėms, 
patekusių nelaisvėn buvo belikę tik 17 
tūkstančių gyvų. Visi kiti išmirę. Ypač 
daug kritę per epidemijas, o iš tų pačių Ii 
gi šiol tėra likę gyvų ne daugiau kaip 
5-6.000. Prie Stalingrado į kautynes buvo 
mesta iš viso 330.000 karių. Apie 200.000 
iš jų krito, o apie 40.000 pavyko išsigelbė
ti oro keliu.

Vorkutoje vykusį sukilimą ir kautynes 
vokieičai vertina kaip viena iš reikšmin
giausių įvykių, kokius tik pažįsta sovieti
nė istorija. Tiesiog buvo šiurpu žiūrėti, 
kaip beginkliai darbo vergai plikomis ran 
komis kovojo prieš ginkluotus sargybi
nius. DPA žiniomis, iš 300 nukautų asme
nų 36 buvo moterys.

Vorkuta dar ir dabar dažnai minima vo
kiečių spaudoje. Vienas iš pirmųjų ao; 
leidinių yra Martos Rudzkos, lenkės, — 
pavadintas „Vorkuta“. Ji tenai buvo r 
gabenta dar tuo metu, kai nebuvo prasidė 
jęs Vokietijos — Sov. Sąjungos karas. Ją, 
kaip ir daugelį kitų, bolševikai pasiuntė 
į Vorkutą vos tik 1939 m. įėję’’į Lvivą. 
Kaip baisiai atrodo tenykštis pragaras že 
mėje! Tik po Berijos nuvertimo gyveni
mo sąlygos kiek pagerėjo.

Grįžę iš Sibiro darbo vergų stovyklų 
katalikai nori Bochume pastatyti padėkos 
bažnyčią. Tą mintį, iškėlė Bochumo vika
ras Halbe, kuris taip pat turėjo 5 metus 
iškęsti Ufoje prie Uralo. Jis tikisi, kad 
prie tokios bažnyčios statybos prisidės grį 
žusieji į laisvę architektai, statybininkai 
ir kiti.

Iš Sov. Sąjungos paleistas W. Dongus 
Reutlingene per viešą paskaitą smulkiai 
nušvietė komunistinio režimo pagrindus, 
teigdamas, kad sovietinė vyriausybė ir 
šiandien tebesiekia subolševikinti visą pa
saulį ir yra pasiryžusi šalinti iš kelio vi
sas kliūtis, kurios neleistų jai to tikslo 
siekti. Tai yra nepaprastai didelis pavojus, 
vykdomas koncentruota jėga, kuriam lais
vėje gyvenantieji atsako nebent savo su
siskaldymu ir vidaus silpnumu. Nuo 1953 
m. Soviete stengdavosi nuo viešumos slėo- 
ti, kad Sov. Sąjungoje dar tebesama vokie 
čių karo belaisvių. Vežami dirbti kur nors 
toliau nuo savo stovyklų vokiečiai buvo 
gabenami uždengtais sunkvežimiais. Jei 
pasirodydavo užsieninės delegacijos, tai 
belaisviai būdavo sugrūdami į bunkerius, 
nuo stovyklų sargybų bokštų tuo metu pa
šalindavo net ir sargybinius. Pasenusios 
ir apšepusios, nemoderniškos susisiekimo 
primeonės tokiais atvejais būdavo drau
ge su prasčiau atrodančiais praeiviais su
laikomos ir nukreipiamos kitais keliais, 
kad nesusitiktų su užsieniečiais: tokiu bū
du norima buvo sudaryti kiek galint pozi
tyvesnį sovietinės gatvės vaizdą. Kalbėju
sio pareiškimu, už gražaus fasado iš tikro 
Sovietuose tebėra dar labai daug skurdo. 142 psl. Kaina nepažymėta.

svie

Zitt 
mė-

Premijos įteikimas įvyko sausio 15 d. 
Chicagoje, dalyvaujant visai eilei rašyto
jų, aktorių ir laikraštininkų.

B. Pūkelevičiūtė save laiko dzūke, nors 
gimusi Kaune, tačiau abu tėvai kilę iš Dzū 
kijos. 1941 m. baigė Aštuntąją gimnaziją 
Kaune. Iš mažens mėgusi meną, ypač mu
ziką, vaidybą. Dar mokyklos suole būda
ma, lankė konservatoriją — fortepiono 
klasę. Vėliau kurį laiką lankė dramos stu
diją. Vaidino Kauno Jaunimo teatre. Vy
tauto Didžiojo Universitete studijavo žur
nalistiką ir literatūrą.

pakils mūsų šventoji Lietuva — Didvyrių 
ir Kankinių Žemė! Galybių Dievas mūsų 
neapleis, jei tik mes visi lietuviai būsime 
Jam ištikimi, kaip buvo Jam ištikimi mū
sų tėvai ir proseniai, kai net kazokų na- 
gaikų čaižomi gynė savo bažnyčias, kai 
rusams brukant savo graždankas iš Prūsų 
gabenosi Aukso Altorius. Neveltui tada ji 
užsitarnavo Šventosios Lietuvos ir Mari
jos Žemės vardo. Vilties! Ne amžini ir da
barties bolševikai — nusmuks bevažinė
dami 
betoli 
galą.

Jau . _ ..
Atėjo laikas visiems pabusti iš dvasinio le 
targo! — Nuolat žadina Kristaus Vietinin
kas iš Šv. Petro sosto. Atėjo laikas, kad 
visi geri žmonės, susirūpinę pasaulio liki
mu, sustiprintų savo eiles, nes dabar a*'' 
yra išganymo valanda! Bažnyčios sąjūdis 
Už Geresni Pasaulį nori būti tikras Dievo 
vaikų sukilimas prieš velnio viešpatavimą, 
kuris neteisingai paglemžė musų žemę. No 
rime išlaisvinti savo Tėvynę nuvarydami 
velnią nuo sosto į kurį užkopė sužadinęs 
bedieviškąjį bolševizmą. Viso pasaulio 
krikščionys turi suorganizuoti naują ge
resnį pasaulį, kur pavergtųjų kančios bū
tų jaučiamos ir dedamos konkrečios pas
tangos jų išlaisvinimui, kur visiems būtų 
lengva savo sielą išganyti, kur didysis 
žmogaus ir žmonijos geradaris KRISTUS 
KARALIUS, būtų visų ir kolektyviai gar
binamas. Nors mūsų priešininkas velnias 
aplink eina kaip kriokiąs liūtas, jieškoda- 
mas ką praryti, bet mes nebijome, jei var
tojame antgamtines priemones, o ypatin
gai šaukiamės švenč. Marijos globos, ku
ri anuomet sutrynė išdidžią velnio galvą. 
Tai visų krikščionių Kryžiaus Žygis vis
ką atnaujinti Kristumi!

Kad atlikus tą milžinišką darbą, kaip ne 
pamainoma sąlyga modernaus pasaulio 
akivaizdoje, turi kilti ir jau kyla genera
linė visuotinė krikščionių mobilizacija. Ji 
oasireiškia dviem būdais. Pirmiausia: Gi
lus individualinis atsinaujinimas turi pa
siekti kaip galima didesnį skaičių Kris
taus Bažnyčios narių. Pabudimas įparei
goja visus be išimties: dvasiškiją ir tikin
čiuosius, valdžios žmones, šeimas, organi
zacijas, kiekviena paskirą siela. Visi geros 
valios spontaniškai atsiduoda Kristui, 
kaip galima dažniau ateidami prie Šv. r 

Reikia tikėtis, kad D. Britanijos lietu-., ramentų. Antra: krikščionUų mobilizacija 

viai sveikins naujos VLIKo vadovybės pas 
tangas, ir visomis išgalėmis ją parems.

Todėl, minėdami Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktį — Vasario še
šioliktąją — remkime Tautos Fondą.

Tautos Fondo Atstovybė D. Britan.
1, LadbrJke Gdns., London, W.11.

Net ir už puikiausių namų Maskvo
je už kokių trijų šimtų metrų toliau rasi
me skurdžiausių lūšnų ir medinių namu
kų. Vis tebematomi tie patys skurdūs dra
bužiai, viskas suvienodinta, net ir mokyk
lų sistema. Kalbėjusio teigimu, valdžia 
yra sutelkta išimtinai centro komiteto ir 
jo patikėtinių komisarų rankose. Politi
niai vadai tėra tiktai šio centro komiteto 
iškamšos. Vadovaujančiose vietose d a 
esama nemaža žydų, žmogžudys baudžia
mas kriminalinio nusikaltimo atvejais 8 
metais, tuo tarpu vad. politiniai „nusikal
tėliai“ gauna 25 metus. Ypač žiūrima, kad 
niekas nekritikuotų valdžios^

Olandų katalikų 
krant“ duomenimis, šiuo metu prancūzų 
legionų svetimšalių
kiečių, 3.500 italų ir apie 1.000 olandų. Tie 
duomenys buvo paskelbti, olandų teismo 
įstaigoms apklausus grįžusius į tėvynę 
buv. olandų legionininkus.

dienraščio „Volks-

eilėse esą 32.000 vo-

D. BRITANIJOS LIETUVI!

Praeitų metų pabaigoje persitvarkė 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ir 
išrinko naują vadovybę. VLIKo Prezidiu
mo Pirmininku tapo išrinktas D. Britani
jos lietuviams gerai žinomas visuomenės 
veikėjas J. Matulionis, per eilę metu bu
vęs DBLS Coventrio Apygardos pirminin
ku ir aktyviai dalyvavęs šio krašto lietu
vių veikloje. Prezidiumo vice-pirmininku 
išrinktas prof. J. Kaminskas, nenuilsta
mas kovotojas dėl lietuvių tautos laisvės, 
visuomeninėje veikloje žinomas jau iš 
1905 metų Did. Lietuvos Seimo laikų, ir 
vienas iš nedaugelio pasilikusiųjų Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbimo Akto 
signatarų. Prezidiumo sekretorium yra žur 
nalistas H. Blazas. Europoje liko veikti 
VLIKo Vykdomoji Taryba, kurios prieša
kyje stovi energinga visuomenininke Ale
na Devenienė.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

MUSŲ SPARNAI — Lietuvių Evangeli
kų Reformatų Žurnalas Nr. 8-9. Leidėjas 
— Lietuvos Evangelikų Reformatų_ Bažny
čia Tremtyje. Iliustruotas. Geros rūšies po 
pieriuje, 88 puslapių. Kaina 2 dol.

Kazys Bradūnas — DEVYNIOS BALA
DĖS. Poezija. Lietuviškos Knygos Klubo 
leidinys. Aplankas Viktoro Petravičiaus. 
Spaudė „Draugo“ spaustuvė, Chicagoje.

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 
GERESNIO PASAULIO VIZIJOJE

Šią tragišką valandą, kurioje Tėvynė 
Lietuva bolševikinio maskolio perblokšta, 
plėšiama ir kankinama, iš praeities stip
rybę semdami, didele viltimi švenčiame 
Nepriklausomybės Šventę. Kaip anuomet 
iš caristinės Maskvos vergijos griuvėsių 
pakilo laisva Lietuva, taip ir iš bedieviš
kos bolševikinės Maskvos griūvėsiu vėl

savo darbo tiltais, su melu jau ne
benueis ir netrukus prieis liepto

bunda krikščioniškasis pasaulis!

visus twAjau įjungia į kovos frontą, kad 
bendrai gintų Dievo ir žmogaus teises, 
kad labiau pasireiškiant broliškai meilei 
visi bendradarbiautų vieni su kitais, klau 
sytų savo vadų, stiprintų. silpnuosius._Da.-__ 
gelbėtų stokojančius.

Lietuvos Nepriklausomybė buvo iško
vota kantraus darbo ir pasišventimo dėka, 
pašvęsta narsių Tautos vaikų krauju ir gy 
vybės auka, laiminant Dievo Apvaizdai. • 
Šiandieninis priešas dar aršesnis, dar suk
tesnis, bet su Dievo pagalba mes ir dabar 
laimėsime! Vilties! Dievas musų prieglau
da ir stiprybė!

P. Dauknys MIC

PAMALDOS
Vasario 12 d., sekmadienį, 12 vai. Cor-. 

bio lietuviams pamaldos. Kviečiama skait 
lingai dalyvauti. Pamaldas laikys kun. A. 
Kazlauskas, MIC.

„LAISVĘ RAGAVĘ-JUNGO NEBVILKSIM!”
Paskelbimas siaubė ir grupavosi paskutiniam puolimui.

Aš sutikau man iš Gelbėjimo Komiteto 
Klaipėdos Krašto pasiūi'ytą mandatą pri
imti, idant pakajus ir tvarka išlaikomi b: 
tų. Pasiūlymas yra garbingas, bet ir ap
sunkintas. Aš kuoveikiausiai valdžią su
darysiu.

Gyventojų aš prašau, ramiai ir išmihtin 
gal laikytis, kas dėl mūsų krašto gerovės 
būtinai yra,

Šfl’utė, 12 sausio, 1923.
Simonaitis

Buvusis Krašto Direktorius

Jau kitą dieną p. Simonaitis tesėjo duo
tąjį pažadą ir sudarė Sukilėlių Direktori
ją, pristatydamas ją kraštui tokiu skelbi
mu:

Paskelbimas
Aš esmi Valdžią sudaręs. Į naująją 

Krašto Direktoriją yra pavadinti:
1. Buvusis Krašto Direktorius Edmonas 

Simonaitis iš Klaipėdos, Prezidentas;
2. Ūkininkas Martin Reisgys iš Jurgių, 

Klaipėdos apskrities;
3. Ratšinės vedėjas Jonas Toleiškis iš 

Šilutės.
Kaip veik davadnūs pasilaikymai Klai

pėdos mieste Įvyks, kas trumpinusiame lai 
ke sutauktina, taps dar du nariai iš Dar
bininkų bei Pirklių Į Krašto Direktoriją 
pavadinti. Krašto Direktorijos vieta Šilu
tėje.

Šilutėje, 13 Januariju 1923.
Krašto Direktorijos Prezidentas

Simonaitis

Tokiais žygiais Simonaitis paėmė kraš
to politinį likimą į savo rankas. Per kelias 
dieriaš sukilėliai užėmė visą kraštą ir iš 
visų pusių artėjo prie miešto, kurį jie ap-

HERCUS MONTE

Pemai rudenį išemigravo mokiniai V. 
Reitneris, M. Kiaupa ir L. Kiaupaitė, o 
mokslo metų eigoje D. Kuraitytė, V. Bi- 
rieta, E. Rimša ir V. Brakauskas.

Balsai iš sukilėlių apgultos Klaipėdos
Sausio 13 d., Prūsų Lietuvių Balsas“ iš

ėjo Klaipėdoje tik mažutis vienos pusės la 
pelis, kuris štai ką pranešė:

„Klaipėdos kraštui paskelbtas apgulos 
stovis, laikrašičai ir šiaip krašte spausdi
nami dalykai pastatyti po cenzūra. Lietu
viškieji laikraščiai tur visą spaudžiamąjį 
tekstą atiduoti iš anksto-į apstatymo val
džią — prancūzišką ar vokišką vertimą, 
kadangi ten lietuvių kalbos niekas nesu
pranta. Paštas ir gelžkelių susisiekimas 
visame krašte sustabdytas. Tiktai Kuršiš
komis marėmis važiuoja vienas pašto au
tomobilis. Firma Grossmann veža prie pro 
gos ir personas su auto lig Krantos 
(Cranz) miesto. Lietuvių ginkluotieji sto
vi nuo 11 jan. vakaro jau už Klaipėdos 
miesto durų. Vakar buvo mažesni susišau 
dymai.“

Sausio 14-os dienos padėtis 
Klaipėdos krašte

Sausio 14 d., Klaipėdos užėmimo išva
karėse, „Prūsų Lietuvių Balsas“ išėjo pil
no formato, bet tiktai dviejų puslapių. 
Trumpai ir nedrąsiai skelbiamos tokios 
žinios:

„Ketverge dienoje Lietuviai užėmė Firš 
terijos (Girulių) stotį. Traukiniai taipjau 
apstatyti lietuvių. Lietuvių partizanai tur 
jau didžiausią dalį Klaipėdos krašto ap
statę. Trūkiai visiškai nebevažiuoja ir 
pašto susisiekimas daliniai pertrauktas. 
Kaip pranešama, bus šiandien pašto siun
tiniai kopomis gabenami Pavakarėje bu
vo girdėti šaudant pūŽKomis ir mašinpūč- 

komis. Klaipėdoj ir visame krašte paskelb 
tas apgulimo stovis, apie ką jau vakar
pranešėme. Užvakar apie 8.30 vai. užėmė 
kokie 400(?) lietuvių partizanų Šilutę. Vy 
riausia kvatiera apsigyvenusi „Germani- 
jos“ viešbutyje.

Pagėgiuose esanti Landratija užimta, 
bet valdininkai, lietuvių nekliudomi, atlie 
ka savo pareigas. Telefonai iki šiol nesą 
sugadinti. Visas susinėsimas telefonais 
esąs tuo tarpu sustabdytas ir pašto siunti
niai būsią kontroliuojami“.

Sausio 14 d. savanorių štabas, stovėjęs 
Ginduliuose (6 km nuo Klaipėdos), gavo 
patikimų žinių, kad Varšuvoje yra nusi
statyta, pasiųsti į Klaipėdą lenkų karo 
laivą „Komendant Pilsudski“. Jam atvy 
kus, alijantų obėrkomisaras Petisne turė
jo prašyti, kad laivas padėtų ginti miestą 
nuo sukilėlių. Kanonierinis laivas „Ko
mendant Pilsudski“ negalėjo turėti beveik 
jokios įtakos būsimoms kautynėms. Lai
velis visai mažas. Jo įgula tokia nedidelė, 
kad apie kokio nors desanto išlaipinimą 
negalėjo būti kalbos. Paties laivo apgink
lavimas silpnas: trys patrankėlės ir keli 
kulkosvaidžiai. To neveizint, šito laivuko 
paleisti šūviai būtų sudarę ginkluotą kon
fliktą tarp Mažosios Lietuvos savanoriu, ir 
Lenkijos, o tuomet, žinoma, buvo galima 
laukti skaudžių pasėkų. Todėl gautoji ži
nia liepte liepė Mažosios Lietuvos savano
riams greitai paimti Klaipėdą, kad užbė
gus už akių lenkų sumanymui. Sukilėlių 
štabas nutarė paskubomis pergrupuoti sa
vanorių jėgas ir paimti miestą anksčiau, 
negu atplauks lenkų laivas. Kartu buvo 
nusistatyta taip elgtis, kad trumpiausiu 
laiku būtų galima padaryti karo paliau
bas ir kad tuo būdu lenkų pagalba san
tarvei nebūtų reikalinga.

Todėl 1923 m. sausio 15 d. 0 vai. pra
dėtas miesto puolimas. Gyventojai pralei
do neramią naktį, nes nuolat aidėjo šūvių 
garsai, bildėjo sprogstančios rankinės grc- 
nątoš. Prancūzams ir krašto policijai sku- 
bėjo į pagalbą freišiatininkai, lietuviams

„Dampfbooto“ jau anksti rytą susispietė 
daugybė žmonių ir laukė Extrablatt‘o su 
naujausiomis žiniomis. Neramiai visi kal
basi viena tema — apie sukilėlius, esą 
tūkstančiai jų apsupę miestą, esą jie lai
bai gerai apginkluoti patrankomis ir kul
kosvaidžiais ir t.t. Neramumas žmonių 
tarpe didėja dar daugiau, kai šūviai pa
sigirsta visai arti, tuoj už tilto. Šiapus til
to susirinkusiems dar nežinoma, kad 
įvyksta lemiamas susikirtimas ties prefek 
tūra, Perkasų g-vėje. Žmonės prie „Dampf 
boot'o“ tačiau kažkokiu paslaptingu būdu 
numano, kad sukilėliai laimėjo. „Kaspi- 
nuotieji“ jaunuoliai vienas po kito traukia 
nuo rankovių „garbės“ ženklus ir slepia 
juos kišenėse.

Pirmieji sukilėliai žygiuoja

Staiga pasigirdo šūkiai: Jie ateina. Štai 
— Liepoj aus gatve žygiuoja būrelis suki
lėlių — tiktai apie 15 ginkluotų vyrų su 
vadu priekyje. Jie šautuvus užsikabinę 
ant pečių, ramiai, lėtai žygiuoja pirmyn. 
Minia plūsta į Aleksandro aikštę ir ap
spinta saujelę sukilėlių. Tie patys žmonės, 
kurie prieš valandą dar keikė sukilėlius, 
dabar nugalėtojus pasitinka draugiškai. 
Vienas kitas kalbina tuos civiliai apsiren
gusius jaunuolius. Noriai jiems rodomas 
kelias į tiltą, į prefektūrą. Prieina Biržos 
tiltą. Jis atsuktas. Tuoj keli vyrai nulipa 
krantine žemyn, pagauna virvę ir bendrai 
su sukilėliais ima traukti, tiltą uždaryti. 
Tada visi kartu žygiuoja toliau Laukinin
kų gatve, kur sutinkami jau skaitlingesni 
sukilėlių būriai. Prie Lass krautuvės ma
tosi pirmosios aukos. Ant plikos žemės ra
miai ilsisi keli savanoriai, atidavę 
gyvybę už Mažosios Lietuvos laisvę. Ke
lios lietuvaitės atneša tautines vėliavas ir 
jomis užkloja karžygius, kad smalsuolių 
akys neardytų jų ramaus miego.

Prefektūroje gyvenimas verda kaip bi- 
Čių avilyje. Ties anga sukilėlius rikiuoja

priešingo nusistatymo jaunuoliai, ar 
švarko rankovės užsidėję kaspinus. Prie

ir tvarko mažo ūgio karys — tur būt, vie
nas iš savanorių vadų. Staiga atlekia ži
nia, kad Magistrate ruošiamas priešpuoli- 
mas, kad ten esąs ginklų sandėlis, kad ten 
ginkluojasi pasitraukę freištatininkai. Su- I 
kilėliai tuoj pasiunčia grupę partizanų į 
magistratą reikalą ištirti. Jie kreipiasi į 
vyr. burmistrą, kuris bet aiškina, kad jo 
įstaigoje nėra jokių slaptai laikomų gink
lų ir prieš sukilėlius niekas nemano k; 
sintis. Reikalo aiškinimo tikslu partizanai 
pasiima antrąjį miesto burmistrą i suki
lėlių štabą. Ten sargyba nurodo, kad ant
rame augšte eina pasitarimai su buvusiais 
krašto valdovais prancūzais. Už stalo sėdi 
sukilėlių vadai. Tarpe jų prancūzų komi
saras Petisnė su adjutantu Laroche. Petis- 
nė, išvydęs įeinantį burmistrą, jo gerą pa
žįstamą, tuoj sušuko: „Sehen Šie, ich bin 
gefangen!“

Norint su prancūzais susitvarkyti ir už
baigti karo stovį prieš atvykstant lenkų 
kariškam laivui, tą pačią sausio 15 d. ka
pituliavusiems prancūzams buvo tuojau 
sugrąžinti ginklai ir patiektos jiems gar
bingos, jokiu būdu neatmestinos, paliaubų 
sąlygos. Lietuvių visuomenė, matydama, 
kad nugalėtiesiems sugrąžinti ginklai ir 
kad jie palikti ramiai gyventi kareivinėse, 
piktinosi savanorių štabo nuolaidumu ir. 
aštriai kritikavo vadovybės elgesį. Bet nei 
toji visuomenė, nei eiliniai savanoriai ne
žinojo, kokios rimtos buvo to nuolaidumo 
priežastys.

Sukilėlių Direktorija 

atsikelia į Klaipėdą

Klaipėdą paėmus, sudarytoji Simonai
čio Direktorija buvo praplsėta Dr. Gaiga
laičiu ir mažųjų laukininkų atstovu Kris
tupu Lekšu. Sausio 16 d. Direktorija per
sikėlė į Klaipėdą. Išsiskirstę Direktorijos 
valdininkai buvo sukviesti. Paaiškinus, 
kad pasikeitė politinė padėtis, bet valdi
ninkai palieka visi pareigose, kurias ir to
liau privalo sąžiningai pildyti. Direktori-
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Europos Lietuviu Kronika
LONDONAS

JONAS MATULIONIS PRASKRIDO 
PRO LONDONĄ

Šios savaitės pirmadienio ryte naujasis 
VLIKo pirmininkas, J. Matulionis, skris
damas Vokietijon, trumpam laikui buvo 
sustojęs Londono aerodrome, iš kur tuoj 
pat tęsė kelionę toliau, šiuo metu dar nėra 
tikrų žinių, kada J. Matulionis atvyks 
Anglijon,

MIRĖ ROBERTAS SAULĖ

Vasario 4 d., šeštadienį, šv. Tomo ligoni 
nėję, Londone, mirė susipratęs lietuvis Ro 
bertas Saulė, 46 metų amžiaus.

Velionis "kilęs nuo Biržų, evangelikų ti
kėjimo, Lietuvoje tarnavo ulonu, ir gusarų 
pulkuose kaip laisvai samdomas muzikan
tas dūdų orkestruose. Atvykęs į Angliją ii 
gesnį laiką gyveno Londone, Lietuvių Na
muose.. Visą laiką priklausė DBLS Centri
niam skyriui. Buvo ramaus būdo, drau
giškas, apsiskaitęs ir sąžiningas vyras. 
Tremtyje neturėjo artimesnių giminių. 
Paskutiniuosius metus sunkiai sirgo ir tik 
protarpiais apleisdavo ligoninę. Sausio 28 
d., savaitę prieš mirtį, atėjo šeštadienio 
vakare į Lietuvių Namus, lydimas ligoni
nės sesutės. Trumpai paviešėjęs., išeida
mas pasakė,, kad jaučiąs, jog daugiau jis 
nėbeįveiksiąs atsilankyti. Lygiai po savai
tės iš šv. Tomo ligoninės paskambino, kad 
Robertas Saulė miręs.

LONDONO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS 
ATŠVENTĖ VIENERIŲ METŲ VEIKLOS 

SUKAKTĮ 1

Liet. Socialįniame Klube, šeštadienį, va
sario 4 d., Londono Lietuvių Vyrų cho
ras surengė pobūvį, į kurį atsilankė be
veik visų Londone esančių lietuviškų or
ganizacijų atstovai. Pobūvio metu paaiškė 
jo, kad pobūvio tikslas — pagerbti chor
vedį p. Vincą Mamaiti, švenčiantį muzi
kinio darbo 30-ties metų sukaktį. Choro 
administratorius Alkimavičius trumpai 
nupasakojo vienerių metų choro viešus 
pasirodymus, kurių būta 6: penki Londone 
ir vienas provincijoje. Chorvedį ir choris
tus sveikino: DBLS-gos p-kas M. Bajori
nas, LAS vardu A. Kaulėnas, parapijos 
vardu P. Bulaitis, šv. Onos D-jos vardu p. 

„„Černienė, „E. Lietuvio“ redakcijos vardu 
— Br. Daunoras ir choristų vardu — p. 
Motužis. Pasišventusiai dirbančiam chor
vedžiui dovanas įteikė J. Alkimavičius — 
choristų vardu ir p. Kaulėnienė — LAS‘o.

V. Mamaitis, šiltai padėkojęs susirinku
siems už dėmesį, pakvietė choristus trum
pam pasirodymui. Daina „Baltos gėlės (so 
lo dainavo p. Černius), nepaprastai vi 
siems patiko ir choras ją turėjo kartoti.

Nors ir vienerius veiklos metus atšven
tęs Londono Vyrų Choras, tačiau jis ne
abejotinai reikia laikyti vienu stipriausiu 
lietuvių choru visoje Anglijoje. Linkime, 
kad jis ir toliau tęstų. šį gražų lietuvišką 
darbą ir kiek galint dažniau rengtų vie
šus. koncertus.

Atv.

jos įprastas pareigų perdavimas, kuriame 
dalyvaudavo ir buvęs Direktorijos pirmi
ninkas, negalėjo įvykti, nes pirmininkas 
Dr. Steputaitis buvo pabėgęs, taip pat ne
buvo matyti kitų direktorių. Kitą dieną su 
Žįnota. kad hpsiklan<?ta Dir • •
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malus darbas. Darbo buvo daug. Pirma- 
sis atvyko specialiu lėktuvu su reikalais 
Vokietijos atstovas von Pannwitz. Mat, ly
giai sukilimo metu vokiečių atstovas Klai 
pėdoje buvo apsirgęs, todėl jį pavaduoti 
atvyko anas specialus . pasiunjyĮ^. Jam 
visų pirma rūpėjo sužinoti, ką darysime 
su buvusiais vokiečių valdininkais, krašto 
tarnyboje, su vokiečių turtais Klaipėdoje, 
pav. geležinkeliais ir kitais. Direktorijos 
pirmininkas Simonaitis jam pareiškė, kač 
valdininkai, kurie pasirodys lojalūs ir < 
liau galės pasilikti krašto tarnyboje. To-

. liau paaiškino, kad dėl Vokietijos turto 
jokio pavojaus nėra, nes jis bus sutvarky
tas derybų keliu. Vokiečių atstovas to-

SAMBŪRIS „LONDONO VAIDILA“ 
RENGIASI NAUJAM PASTATYMUI
Vasario mėn. 5 d. .Londono Vaidilos“ 

Dramos Grupė pradėjo repetuoti naują 
veikalą, Antano Rūko trijų veiksmų links
mą nutikimą „Bubulis ir Dundulis“. Re
žisuoja F. Neveravičius.

Šis vienas geriausių ir gražiausių šio 
žanro lietuviškųjų sceninių veikalų parei
kalaus ypatingų pastangų ir sunkaus dar
bo iš vaidintojų ir režisoriaus.

Dekoratyvinis meninis apipavidalini
mas, stilizuoti tautiniai drabužiai ir deko
racijos reikalingos nemažų išlaidų.

„Bubulis Dundulis“ savo turinio ir for
mos grynu lietuviškumu, jaudinančiais lai 
mingų dienų paliktoje Tėvynėje atsimini
mais labai tinka Tautinių švenčių minėji
mams paįvairinti.

Rengdamasis šiam veikalui, „Londono 
Vaidila“ turi viltį parodyti jį ne vien Lon 
done, bet ir visose stambesnėse lietuviško
se kolonijose D. Britanijoje, ypač Tautos 
Šventės minėjimų proga.

Jeigu neįvyks nenumatytų kliūčių, „Bu- 
bulio ir Dundulio“ prapremjera numato
ma Londone š.m. gegužės mėn. pabaigoje. 
Premjera Londone rugsėjo mėn. pradžioje 
ir gastrolės provincijoje rugsėjo mėn. bū
vyje.

Stilizuotų tautinių drabužių ir dekoraci
jų eskizus parengti sutiko dailininkė G. 
Grigaravičiūtė-Johnstone.

Tiek pastatymui, tiek ir gastrolių organi 
zavimui „Londono Vaidila“ tikisi DBLS- 
os visokeriopos paramos.

LONDONO LIETUVIAI SKAUTAI 
IR TĖVAI

Londono lietuviai skautai ir skautės per 
eitą sekmadienį buvo pasikvietę bendron 
sueigon tėvus. Sklt. G. Kaulėnas skaitė 
referatėlį, kuriame iškėlė mintį, kad ir 
skautų tėvai turį daugiau kreipti dėmesio 
ir aktyviau dalyvauti lietuvių skautų veik 
loję, ypač jų pageidaujama, kad tėvai tal
kininkautų, kai liečiamas lietuvybės išlai
kymo ir Tėvynės pažinimo klausimas. Su
sirinkę skautai apgailestavo, kad į jų kvie 
timą atsiliepė tik pusė kviestųjų tėvų.

JAUNIAUSIA LIETUVIŲ NAMŲ 
GYVENTOJA

Šią savaitę į Lietuvių Namus atvyko 
jauniausia gyventoja — 7 dienų amžiaus 
panelė Matukaitė, duktė NIDOS spaustu
vėj dirbančio E. Matuko ir Ž. Matukienės- 
Duobaitės. Tai pirmas naujagimis Lietu
vių Namuose. Motina ir jauna gyventoja 
jaučiasi gerai.

ŠV. ONOS DRAUGIJA IŠSIRINKO 
NAUJĄ VALDYBĄ

Šv. Onos Moterų D-ja vasario 4 d. buvo 
sušaukusi metinį susirinkimą. D-jos p-kė 
Černienė susirinkimą atidarė malda ir vė
liau padarė darbuotės metinę apžvalgą. 
Pirmininkavo susirinkimui p. Liudžiuvie- 
nė, sekretoriavo p. Jurkuvienė, p. Kai- 
riūkštienė referavo apie naują D-jos įsta
tų projektą — pakeitimą. Po gyvų disku
sijų įstatų pakeitimas paliktas persvars
tymui.

Naujon valdybon išrinktos: p.p. Liudžiū 
vienė, Jurienė, Bulaitienė, Černienė, Jur- 
konienė, Vikanienė, Mineikienė. Kandida
tėmis liko — Kačinskienė ir Kairiūkštie- 
nė.

kiais pareiškimais buvo pilnai patenkin
tas. Pradžioje valdininkų dauguma savo 
pareigas atliko lojaliai. Tik vėliau jų da
lis pasidarė priešais. Čia pasireiškė ne Vo 
kietijos vyriausybės, bet Vokietijos kelių 
politinių partijų ir šiaip organizacijų įta
ka iš anapus Nemuno, kurios tokiems tiks 
lams buvo sudarytos.

Lietuvos atstovas Berlyne tuo metu bu
vo p. Sidzikauskas. Apgulimo metu į mū
sų atstovybę kreipėsi dažnai vokiečiai te- 
lefoniškais ir asmeniškais paklausimais, 
kodėl Klaipėda lietuvių sukilėlių dar ne
paimta. Daugelis vokiečių atvirai reiškė 
pageidavimą, kad lietuviai Klaipėdą būti
nai užimtų, neatvykus lenkų karo laivui.

Kai sukilėliai miestą užėmė, p. Sidzi
kauskas buvo pakviestas į vokiečių užsie
nio reikalų ministeriją, kur jam buvo pa
reikštas formalus protestas žodžiu. Be 
paskui jis buvo pakivestas privačiai pasi
likti ir visi ilgai vaišinosi, kuriuo metu vo 
kiečiai neslėpė pasitenkinimo, kad, jei jau 
kraštas negali grįžti prie Vokietijos, tai te 
gul geriau priklauso Lietuvai, negu Len
kijai ir todėl krašto prijungimą prie Lie
tuvos laikė geriausiu klausimo sprendimu.

Susitarimas su Santarvės atstovais
Okupacinės kariuomenės autoritetui at

statyti buvo pradėtos tam tikros derybos, 
kurių pasėkoje Simonaičio direktorija va
sario 15 d. atsistatydino. Naują direktori
ją sudarė Viktoras Gailius, pasikvietęs 
lietuvių atstovus Borchertą ir Birškų ir 
vokiečių atstovus pirklį Falk ir socialde
mokratų partijos pirmininką Pannars. 
Naujai direktorijai pareigų perdavimo 
proga buvo susirinkę direktorijos valdi
ninkai, buvusis santarvininkų valdžios at
stovas, Ambasadorių konferencijos delega 
tai ir kiti pareigūnai. Čia Simonaitis trum 
pai išdėstė, kokiomis aplinkybėmis buvo 
sudaryta direktorija ir kaip teko pradėti 
darbą. Savo pranešimą jis baigė žodžiais 
„Laisvę pajutę, jungo nebvilksim“.

HERCUS MONTE

VASARIO 1
VASARIO 16-TOJI LONDONE

Nepriklausomybės šventės minėjimas 
Londone įąyks vasario 18 d., šeštadienį, 6 
vai., parapijos salėje. Programoje — J. 
Lūžos paskaita ir Londono Lietuvių Vy
rų choro koncertas. Minėjimą rengia Ang
lijos PLB.

COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
Vasario 18 d., šeštadienį, Pilot salėje 

rengiamas Vasario 16-sios minėjimas. Pas 
kaita prof. S. Žymanto. Po ificialiosios da
lies —• bendras pobūvis. Groja Coventrio 
lietuvių džazas. Pradžia 6 vai. vak.

Tiek coventriečiai lietuviai, tiek artimų
jų apylinkių, maloniai kviečiami atsilan
kyti.

CORBY

CORBIEČIAI RENGIA VASARIO 16 
MINĖJIMĄ

šeštadienį vasario 11 d., 5 vai, vakaro 
Mision Hall, Church Str., „Old’ Corby“, 
DBLS Corby skyrius visus kviečia atsi
lankyti

VASARIO 16 D. MINĖJIMAN ...
Paskaitą skaitys C. Valdybos vice-pirmi- 
ninkas Kun. Kazlauskas. ,

Corbiečių vaidintojų-mėgėjų grupė su
vaidins A. Škėmos

„VIENĄ VAKARĄ“.
Pasirodys ir šeštadienio mokyklos vai

kai su šokiais, dainomis ir deklamacijo
mis.

Meninei daliai pasibaigus, bendras pasi- 
linksiminimas. Loterija, šokiai, bufetas ir 
t.t.

Primename, kad tai paskutinis didesnio 
masto subuvimas prieš Velykas. Drauge 
bus atšvęstos ir Užgavėnės, todėl visus 
tiek vietos, tiek apylinkės lietuvius, nuo
širdžiai kviečiame skaitlingai dalyvauti.

Corby skyr. vaidyba

BRADFORDAS

DBLS Bradfordo Skyriaus Valdyba šių 
metų vasario mėn. 11 d. —■ šeštadienį, 5 
vai. popiet Latvian United klube rengia 
Vasario 16 Dienos minėjimą šia progra
ma:

1. Skyriaus pirm. V. Ignaičio įžanginis 
žodis,

2. A. Giedraičio-Spalio paskaita,
3. Meninė „Atžalyno“ programa,
4. šokiai.
Bradfordo ir apylinkių visuomenė kvie

čiama minėjime gausiai dalvauti.
Latvian United klubas pasiekiamas Bol

ton Road trolley-busais. Važiuoti už 3 pe
nus iki Wapping Road (trečias stopas) iš 
Wapping Road naeiti apie 2-300 jardų.

DBLS Bradfordo Skyr. V-ba

STOKE on TRENT

VASARIO 16 MINĖJIMAS

šeštadienį, vasario 18 d., 6.30 vai. vaka
ro Leopard Hotel, Burslene, rengiamas 

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Minėjime dalyvaus DBLS pirmininkas 

M. Bajorinas ir vicepirmininkas kun. A. 
Kazlauskas. Programą atliks vietos skau
tai.

Veiks bufetas ir loterija.
Prašoma atsilankyti visus apylinkėje ir 

vietoje gyvenančius lietuvius.
Skyriaus Valdyba

DERBY

DBLS Derby skyrius rengia
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMĄ
vasario 11 d., 5.30 vai. Becket St. Innes 
Sales Room Derby (Miesto centre).

Paskaitą skaito K. Vaitkevičius. Po ofi
cialios dalies — šokiai. Veiks bufetas ir 
turtinga loterija. Maloniai kviečiame atsi
lankyti Derby ir apylinkių lietuvius.

Skyriaus Valdyba

MANSFIELDAS ,

VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario mėn. 11 d., šeštadienį, 6.30 vai. 
vakaro „Crawn Hotel* salėje, Stockwell 
Gate, Mansfield, rengiamas

VASARIO 16 MINĖJIMAS.
Minėjime dalyvaus DBLS pirmininkas 

M. Bajorinas ir „E. Lietuvio“ Red. Br. 
Daunoras.

Koncertinę dalį atliks p. Maldučio va
dovaujamas Nottinghamo vyrų oktetas.

Šokiams gros lietuviškas orkestras. 
Veiks bufetas ir loterija.

Prašoma atsilankyti visus apylinkėje ir 
vietoje gyvenančius lietuvius.

Mansfieldo Skyr. V-ba

NOTTINGHAMAS

DBLS Nottinghamo skyriaus valdyba 
vasario 18 d., 6 vai. Sycamore Mokyklos 
salėje rengia

VASARIO 16 DIENOS MINĖJIMĄ 
Programoje: M. Mašalaičio paskaita, Not
tinghamo vyrų okteto, vadovaujamo A. 
Maldučio, koncertas, tautinių šokių gru
pės, vadovaujamos D. Fidlerienės, pasiro
dymas.

Linksmąją dalį išpildys naujai susitve
ręs Nottinghamo lietuvių džazas, kuriam 
vadovauja K. Venckus.

Veiks lietuviškas bufetas su įvairiais už 
kandžiais ir gėrimais. Nottinghamo ir apy
linkės lietuviškoji visuomenė kviečiama 
skaitlingai dalyvauti. Prašome rinktis lai
ku. Sycamore Mokykla pasiekiama iš Cent 
ro autobusu Nr. 31. Važiuoti.už 2 ir pusę 
peno iki Sycamore Rd.

DBLS Nottinghamo skyr. v-ba

Vatikano Radijo lietuviška programa 
yra transliuojama septynis kartus savai
tėje:

Sekmadieniais (ryte) 10 vai. 30 min. Lie 
tuvos laiku 31 - 25 ir 19 metrų bangomis.

Pirmadieniais, trečiadieniais ir šeštadie
niais 21 vai.

Antradieniais, ketvirtadieniais ir sekma 
dieniais 17 vai. Liet, laiku 41 - 31 - 25 - 19 
ir 196 metrų bangomis.

SPECIALI PRANCŪZIJOS 
RAD’IO-TELEVIZIJOS EMISIJA 

Į LIETUVĄ VASARIO 16 D.

Š-m. Vasario 16 Dieną, Prancūzijos Radio- 
Tele vizija duos specialią emisiją į Lietuvą 
Lietuvos Tautos Šventės proga.

Transliacija įvyks vasario 16 dieną — 
Vidurio Europos laiku (Prancūzijos lai
ku) 18 vai. 15 min. — 18 vai. 30 min., 
G.M.T. laiku — 17 vai. 15 min. — 17 vai. 
30 min.

Bangos trumpos: 41 m. 55 — 7220 kilo- 
ciklų; 31 m. 40 — 5955 kiolciklų.

VOKITIJA
VASARIO 16 D. MINĖJIMAI

Šiemet ruošiami Vokietijoje visur, kur 
tik yra mūsų tautiečių. Keliose vietose to
kie minėjimai ruošiami stambesni. Ten 
juose dalyvaus ir daug vokiečių, todėl 
jiems geriau supažindinti su Lietuvos lais
vės byla Vykd. Taryba išleido 10.000 atsi
šaukimų su tai dienai pritaikytu tekstu. 
Atsišaukimai išsiuntinėjami LB viene
tams, vokiečių laikraščiams ir padalinami 
minėjimo dalyviams. Pvz. Memmingene 
apylinkės valdyba, susitarusi su vienu vie 
tos laikraščiu, drauge su juo laikraščio 
prenumeratoriams pasiųs apie' 3-000 tokių 
atsišaukimų.

Dąbar kiekvieno radiofono (Madrido, 
Romos ir Vatikano) lietuviškos transliaci
jos iš IT Radijo skyriaus gauna atskirą 
medžiagą ^komentarus ir žinias), kai se
niau gaudavo tos medžiagos daugumą 
bendros. Jų tematika: bolševikų penkme
čio komentavimas, skelbiama apie PET 
darbus, mūsų veiksnių veiklą ir kt. Be ko
mentarų, IT Radijo skyrius gausiai duo
da žinių iš lietuvių gyvenimo laisvajame 
pasaulyje, pvz. vien tik sausio mėn. apie 
lietuvių veiklą, mokyklas, laisvinimo pas
tangas efc. duota per 150 informacijų. 
Madrido, Vatikano ir Romos radijų lietu
viškosios transliacijos duoda bendrą lietu
viškojo gyvenimo laisvinimo pastangų vi
same pasaulyje vaizdą.

Radijo skyrius taip pat siunčia žinias su 
komentarais ir Laisvosios Europos radijo 
lenkų skyriui. Jose nušviečiama padėtis 
Lietuvoje ir kituos’e Pabaltijo kraštuose, 
duodama naujausios žinios iš tų- kraštų, 
pavaizduojama laisvinimo veiksnių veikla 
ir lietuvių veikla (politinė, kultūrinė bei 
visuomeninė) laisvajame pasaulyje. Taip 
pat duodamos spec, apžvalgos, pvz. apie 
jaunimo padėtį okup. Lietuvoje. Tokių in
formacijų yra išsiųsta ligi šiol lapkričio 
mėn. 24 temomis, gruodžio mėnesį 56 te
momis ir sausio mėn. apie 30.

Tarptautinė Laisvųjų Žurnalistų Fede
racija, gautosiomis iš JAV žiniomis, New 
Yorke ruošia visų Vidurio ir Rytų Euro
pos tautų laisvosios spaudos parodą. Pa
roda vėliau iš New Yorko bus perkelta į 
kitus JAV miestus. Rengėjai rūpinasi, kad 
minimojoj parodoj būtų juo plačiau atsto
vaujama visa laisvoji spauda. Tam tikslui 
prašoma kiekvieno spaudos leidinio atsiųs 
ti bent 2 egz.

Inf. Tarnyba įrišo 2.000 egz. anglų k. 
„Vilnius“ ir prof. J. Baltrušaičio „Lithu
anian Folk Art“, kurios buvo paliktos ne
įrištos Muenchene. Gavus tuo reikalu inž. 
vo išgauti iš spaustuvės, didelė jų dalis 
perkelta į Vasario 16 d. gimnaziją, o 2000 
egz. pasiėmė Inf. Tarnyba. Vien tik jų įri- 
V. Vizgirdos sutikimą panaudoti atspaus
tus, bet neįrištus lankus lietuviškosioms 
įstaigoms, suveržti krūvomis atspaudai 
Šimui sumokėta apie 1.800 DM. Kaip svar
bi propagandinė literatūra, dabar šios kny 
gos siuntinėjamos į angliškai kalbančius 
kraštus. « • •

Vokietijoj numatomi 3 stambesni minė
jimai: Muenchene ir Memmingene rengs 
vietos bendruomenės, o Heidelberge — 
LB su vietos darbo kuopomis. Muenchene 
paskaitą skaityti pasižadėjo prof. V. Jun- 
feris, o Memmingene — iš Šveicarijos at
vykęs prof. J. Eretas.

MANCHESTERIS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS MANCHESTERYJE

Vasario 18 d., 5.30 vai. Blackley Institu
to salėje įvyksta iškilmingas Nepriklauso
mybės šventės minėjimas. Šventės išvaka
rėse, Manchesterio Liet. Soc- Klube įvyks
ta TAUTODAILĖS PARODA.

Oficialus atidarymas vasario 12 d. 4 v.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

Pagodos ir šventės rengimo k-tas

6-ta MINĖS
'f

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

VATIKANO RADIOFONE

Vasario 12 d. (skemadienį) 19 vai. 30 
min. Lietuvos laiku (17 vai. 30 min. Vidu
rio Europos laiku; 16 vai. 30 min. Grinvi
čo laiku) Vatikano Radijas transliuos Lie-, 
tuvos Nepriklausomybės Šventės minėji
mą.

Programoje:
1. J.E. Vysk. V. Padolskio ir Lietuvos 

Pasiuntinio prie Šv. Sosto J.E. Ministerio 
St. Girdvainio sveikinimai;

2. Solistės Jonės Liustikaitės lietuviškų 
dainų koncertas.

Bangos: 41 - 31 - 25 - 19 ir 196 m.

PRANCUZDA
PRANCŪZUOS LIET. BENDRUOMENĖS 

NAUJIEJI ORGANAI
Š.m. sausio 29 dieną įvyko naujosios Pr. 

Kratšo Lietuvių Bendruomenės išrinkto
sios Tarybos posėdis.

Pr. Krašto Lietuvių Bendruomenės Val
dybon išrinkta:

Pirmin. O Bačkienė, Vice-pirmininku ir 
Iždininku kun. J. Petrošius ir Sekreto
rium — E. Vaiciekauskaą; kand. p.p. P. 
Klimas jr. ir B. Venskuvienė;

Pr. Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
Pirmininku išrinktas Gen. št. Pulk. J. Lan 
skoronskis.

Kontrolės Komisijon išrinkta: p.p. E. Tu 
rauskas, P. Klimas, jr. ir B. Venskuvienė; 
kand. p.p. E. Turauskienė ir O. Gecaitė-Pe 
ruche.

Pr. L. B-nės Garbės Teisman, pagal vi
suotinius rinkimus, išrinkta: p.p. Dr. S. 
Bačkis, Pr. Dulevičius ir A. Michelevičius.

Krašto Tarybos posėdyje dalyvavo Lie
tuvos Atstovas Prancūzijoje — Dr. S. Bač 
kis.

AUSTRIJA
NAUJAS KONSULAS SALZBURGE
Salzburge naujai paskirtas USA konsu

las Mr. J.J. O'Connor savo įstaigą perkė
lė į General Keyesstr. ir pranešė spaudai, 
kad iki šiol pagal naują įstatymą išduota 
4785 vizos ir numatoma, kad dar galės bū 
ti išduoda emigracijai į USA apie 20.000 
vizų tremtiniams. Dokumentacija sutvar
koma dabar 3-5 mėnesių laike. Kadangi 
be kvotos emigracijos įstatymas baigiasi 
31 gruodžio 1956 metais konsulas įspėja 
visus tremtinius nedelsti pasinaudoti šia 
paskutine proga ir galimybe.

BALF'O CENTRAS IŠ USA
Kalėdoms Austrijos lietuvių šalpai pa

skyrė didesnę 400 dolerių sumą, kuri lai
ku pasiekė Austrijos lietuvius ir labai pa
gerino jų materialę padėtį, praskaidrino 
Kalėdų šventęs. Visi Austrijos lietuviai 
reiškia savo giliausią padėką už BALF'o 
teikiamą paramą.

Taip pat gauta iš BALF'o per NCWC 
didesnis kiekis šalpos maisto produktais: 
sviesto, sūrio ir pieno miltelių. Kadangi 
maisto persiuntimas vyko per austrų CA
RITAS organizaciją, tai Vienos lietuviai 
gauna maistą pavėluotai. Kitos kolonijos 
Austrijoje maistą gavo tvarkingai.

ITALIJA
Apsirūpinti Lietuvos užsieniu1 pasais

VLIK'o Vykdomosios Tarybos Lietuvy
bės Išlaikymo Tarnyba pataria visiems, 
kurie nėra priėmę svetimos pilietybės, ap
sirūpinti Lietuvos užsienio pasais. Valsty
bės, kurios nepripažįsta Pabaltijo kraštų 
prijungimo prie Sovietų Sąjungos — tarp 
jų yra ir Italija — lietuvius tebelaiko Lie 
tuvos piliečiais ir niekuomet nemano juos 
priskirti prie Sovietų pilietybę turinčių as 
menų.

„PLB Italijos Krašto Vald. Informacijos“
Vietoje lig šiol siuntinėtų aplinkraščių, 

šiuo numeriu pradedame naujos formos 
leidinį su gausesnėmis ir išsamesnėmis in
formacijomis apie Krašto Tarybos ir Val
dybos veiklą, apie’ Lietuvos laisvinimo rei 
kalus, apie lietuvių gyvenimą Italijoje ir 
plačiajame pasaulyje ir t.t. „Informacijos“ 
pasirodys keletą kartų per metus ir bus 
siuntinėjamos veltui visiems Italijos lietu 
viams, kurie bus užsimokėję solidarumo 
mokesti, ar, negalėdami sumokėti, bus pra 
šęsi nuo jo atleidžiami. Kad šios „Infor
macijos“ ne tik pasiektų visus Italijos lie
tuvius, bet ir juos daugiau sujungtų, kvie
čiame visus uoliai bendradarbiauti, ypač 
tuos, kurie nuošaliau gyvena. Prašome pa
rašyti mums apie lietuvių šventes, atsilan 
kymus,, gimimus, ligas, mirimus įr bend
rai apie visa kas įdomaus atsitinka mūsų 
tautiečių gyvenime. Šį numerį siunčiame 
visiems lietuviams, kurių tik turėjome ad
resus. Todėl, jei dar atsirastų lietuvių, 
kurie nebūtų gavę, prašome nieko nelau
kiant pranešti j u adresus Krašto Valdybai.

„PLB Italijos K.V. In-cijcs“

VOKIETIJA
PAJIEŠKOJIMAI

kare žuvusio Vincento DŪDOS, gim.
1903 m. balandžio 5 d. Kurkliuose, arti
mieji,
kare žuvusio Vaclovo DZIKO, gim. 1923 
m. rugsėjo 12 d., Vaitiekūnuose, Grin
kiškio valse., artimieji,
kare žuvusio Jono BUTKAUS, gim.
1906 m. gruodžio 30 d., Joniškėse, Za
rasų apskr., artimieji,
kare žuvusio Vinco BAGUŽANSKIO, 
gim. 1925 m. spalio 20 d. Šiauliuose, ar
timieji,
kare žuvusio Juozo ČESNAVIČIAUS, 
gim. 1922 m. rugsėjo 17 d. Lukšiuose, 
Šakių apskr., artimieji.

Svarbiu reikalu pajieškomi:
Elena GABRISEVIČIENĖ - Šamauskai- 
tė, Juozo d., gim. 1910 m. Karaliūnų 
km., Vndžiogalos valse., Kauno apskr., 
Alfonsas DRAGINSKAS, jo žmona ir 
vaikai *
Gersch Jedido BLIUMBERGO, gim. 
1908 m. kovo 15 d. artimieji;
Gvidonas ŠIMKEVIČIUS, gim. 1921 m. 
Zarasų apskr., Smalvų valsč., Ruciniš- 
kių km., po karo gyvenęs Vokietijoje, 
berods, Kasselio stovykloje;
Kazys VOKIETAITIS (Botyrius), ca 31 
metų amžiaus,
Jeronimas ČERNIS, Jurgio ir Zuzanos 
sūn., gim. 1903 m. rugsėjo 30 d., 
Jurgis PLETAKUS,
Marija JUODAITIENĖ, 1950 m. gyve
nusi Schleswigo lietuvių stovykloje ir iš 
ten išemigravusi į-JA V,
Petras SVETOK, Igno sūn., gim. 1890 
m. Viliūnų km., Trakų apskr., 1908 m. 
išemigravęs į JAV ir gyv. Maspeth,

Pajieškomieji arba žinantieji apie juos 
prašomi susisiekti su PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba adresu: Litauisches Zent- 
ralkomitee, (17a) Weinheim a.d. Bergstr., 
Postfach. 233. Germany.
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NAUJI NERAMUMAI ALŽIHE Dėl ko pašalintas Gedvilas?
PRANCŪZUOS PREMJERAS APMĖTYTAS AKMENIMIS.

Naujasis Prancūzijos ministeris pirmi
ninkas, Guy Molet, vargais sudaręs vy- 
vyriausybę, asmeniškai nuvyko į Alžirą, 
norėdamas pirmoje eilėje sutvarkyti šio 
krašto reikalus.

Dar prieš premjero atvykimą, keliolikos 
tūkstančių minia, susirinkusi aikštėje prie 
nežinomo kario paminklo, šaukė: „Miritis 
Mollet‘ui!..“ Šias demonstracijas suorgani
zavo buv. karių organizacijos komitetas, 
kuris yra priešingas liberalinės politikos, 
kokią dabartinė Prancūzijos vyriausybė 
norinti taikyti Alžiro klausimą spren
džiant. Kai premjeras Mollet, atskridęs 
Alžiran, nuvyko prie nežinomo kario pa
minklo, {siutusi minia puolė jį supuvu
siais vaisiais, pamidorais ir akmenimis. 
Jaunų vyrų ir moterų būriai norėjo jėga 
prasiveržti pro policijos gretas ir pulti 
premjerą. Mollet, nekreipdamas dėmesio į 
minios šūkavimus, padėjo prie paminklo 
vainiką, ramiai atstovėjo kol buvo groja
ma marseljetė ir neskubėdamas įsėdo į 
automobilį.

Prancūzijos premjeras viešės Alžire tris 
savaites. Mollet pareiškė, kad Prancūzijos 
vyriausybė pirmoje eilėje sieksianti grą- 

' žinti šiame krašte ramybę, vėliau gi bus 
atkreiptas dėmesys į visų Alžiro gyvento
jų pageidavimus.

Premjero atvykimo dieną gen. Catroux, 
Alžiro reikalams ministeris, pasitraukė iš 
pareigų.

ATSPĖTOJI
Atlantida. — skeptikams tai tik graži 

senojo pasaulio legenda, senovės graikų 
lakios vaizduotės kūrinys; „išrinktie
siems“ — tai aukso raktas į paslaptingą 
senovės Europos kultūros židinį; didžiajai 
gi žmonių masei, tai tik žavingas roma
nas ar sensacingas filmas. Nerasime nei 
kultūros, nei literatūros istorijoje pana
šaus objekto, kuris taip būtų pavergęs 
žmonių širdis. Amžiais klūpi mokslinin
kai, poe.tai ir rašytojai, fantastai ir smal
sūs archeologai prie įvairių hipotezių, ar
gumentų ir prieštaravimo painiavų krū
vos ir nė vienam nepavyko išspręsti šią 
mislę. Tačiau ši misterija nėra nustojusi 
savo patrauklumo ir nūn.

Jieškodami Atlantidos legendos prado, 
turime grįžti prie antikinės Graikijos fi
losofo Platono, kuris apie 350 m. pr. K., 
papasakojo, kaip Atėnų filosofas ir įsta
tymų leidėjas Solonas, 560 m. pr. K., bū
damas Egipte, iš Sais miesto kunigų gir
dėjęs papasakojimų, kad prieš daugelį 
šimtmečių buvusi viena augštos kultūros 
didelė ir galinga valstybė, kad toji valsty
bė, po vieno baisaus karo su Graikija ir 
Egiptu, milžiniškų gamtos katastrofų pa
sėkoje, žuvo, nugrimzdusi vandenyno ban
gose. Grįžęs į Graikiją Solonas ruošėsi š; 
sensacingą papasakojimą surašyti knygo
je, kad palikus ateities kartoms, bet dėl 
laiko stokos, ar nelauktos mirties, savo 
planų neįvykdęs. Bet Solonas savo iš Egip 
to įspūdžius papasakojęs draugams ir gi- 
mlniečiams Atėnuose. aTip tas Solono pa
sakojimas ėjęs iš kartos į kartą, kpl paga
liau jį išgirdęs Kritijas, vienas iš 30 to- 
ronų, kuris girdėtą pasakojimą atpasako
jęs savo prieteliui Platonui.

Jau per 2.000 metų, kaip ginčijamasi 
dėl Platono pranešimo tikrumo, šis filo
sofas, kurį dažnai pagaudavo poetiškas 
įkvėpimas, esą viską perdėjęs, — tvirtina 
Atlantidos priešininkai. Jų nuomone — 
Sais'o miesto kunigų tvirtinimai neparem
ti jokiais rimtais istorijos pėdsakais, to
dėl negali būti imami už tikrą pinigą. Pla 
tonas šią Atlantidos valstybę yra idealiza
vęs ir sukūręs savo vaizduotėje politinėms, 
idėjoms įkūnyti. Nėra jokios prasmės jos 
bent kur jieškoti... Platono pranešimo ša
lininkai nepasiduoda skeptikų ir priešin
gai nusistačiusių istorikų neigiamai gal
vosenai. Jiems Platono dialogai yra ne 
mažiau patikimi, kaip ir Biblija. Nepails
tamai jie jieško naujų argumentu, kad 
irodžižus, jog Atlantida tikrai yra buvusi, 
kad ji yra seniausias vakarų Europos kul
tūros židinys, kad jos žuvimas gali būt1 
laikomas didžiausia katastrofa žmonijos 
istorijoje. Šie „atlantidologai“ yra susior
ganizavę į draugijas, leidžia laikraščius ir 
knygas, nors vis dar nevieningi pažiūrose, 
kai liečiamas klausimas, kurioje gi mūsų 
žemės vietoje reikėtų rasti šia valstybe? 
Jie rodo apytikriai į visas vėjo kryptis: 
Atlantida, sako vieni, turėjo būti Sacha
roje (1939 m. Leo Trobenius'o sensacingi 
atradimai senovės negrų kultūrų šia teze 
sutvirtino). Artimuose Rytuose — sako ki 
ti, tarp Islandijos ir Šiaurės ašigalio, At

lanto vandenyne, tarp Šiaurės Afrikos ir 
Pietų Amerikos, Kaukaze, Vengrijoje, Ru
sijoje ir t.t. Dar tik prieš keletą metų ga
lima buvo patikėti rimtų mokslininkų nuo 
menėms, kai jie įtikinančiai tvirtino, jog 
visos hipotezės apie paskendusią Atlanti
dą neturi pakankamų įrodymų, girdi, visą 
šią legendą tenka skirti prie utopinės lite
ratūros.

Bet... (tik trumputis „bet“), labai nese
niai vienas vokiečių 47 metų amžiaus pas
torius sukūrė ir iškėlė nepaprastą Atlan
tidos teoriją, pastatydamas visą šį ginčą 
naujoje šviesoje, daugelio mokslininkų tar 
pe sukeldamas audrą.

Juergen Spanuth studijavo teologiją 
Tubingėne, Berlyne, Vienoje, gi dabar yra 
evangelikų pastorius mažame Bordelum'o 
miestelyje, prie Šlezvigo sienos. Žmogus 
augštos inteligencijos, daug domėjęsis folk 
loru, legendomis, padavimais. Savo parapi 
joje jis greit susipažino su žvejų ir šiaip 
žmonių pasakojimais, padavimais, kurių 
dauguma buvo skirti senovės saulės kul
tui ir jos šventyklai, stovėjusiai netoli 
Bordelumo miestelio, kur tai prie Jutlan
dijos pajūrio. Spanuthas susipažino su šio 
mis legendomis arčiau ir, savo nustebi
mui, konstatavo, kad jo parapijiečių pa
davimai turį nepaprastą tapatybę su Pla
tono pasakojimais apie Atlantidą ir su Ho 
mero epu, kur atvaizduota Odisėjaus ke
lionė į Phaekų salą. Ar tai tik aklas su
puolimas?.. Su tikrai vokišku pedantišku
mu tęsė Spanuthas tyrinėjimus, kartu ir 
studijas... Per metų metus tyliai, nieko ne
skelbdamas, jis išstudijavo stirtas literatu 
ros, kas bent kiek lietė Atlantidos miste
riją, senovės Egipto, senovės Graikijos, se 
novės germanų istoriją, geologiją, arche
ologiją. Taip pat išstudijavo ir Šiaurės jū
ros vandenų sroves ir t.t. Augo, brendo 
pas jį įsitikinimas, kad Platonas visai ne
buvo fantastas, bet atpasakojęs labai tiks
liai apie tai, kas prieš dugelį amžių tikrai 
egzistavo, t.y. apie ...atlantų (taip Spanu
thas vadina Atlantidos gyentojus) jūros 
valstybę, kurios centras — sostinė turėjo 
būti toje vietoje, kur ir dabar dar kyšo iš 
jūros bangų Heligolando salos likučiai. 
Bet ar tai ne teorija, kaip ir visos kitos pa 
našios teorijos?

Iki 1950 m. buvo taip. Bet tais metais 
Antro Pasaulinio Karo sąjungininkai ap
leido šią salą. Tada Spanuthui atsidarė 
taip laukta galimybė patikrinti savo spė
liojimus. Asmeniškomis lėšomis jis suran
da laiva, pasamdo narą ir drąsiai leidžiasi , 
į jūrą. 8 km. nuo Heligolando salos., jūro
je, kur pagal Platono padavimą ir jo pa
ties apskaičiavimus turėjo stovėti Atlan
tidos sostinė ir tvirtovė, Spanuthas išmeta 
inkarą. Tai buvo didelio ir lemiamo įtem
pimo momentas! Naras nusileido į amžiais 
putojančią jūrą... Kiekviena laukimo mi- 
nutų tęsėsi valandomis, kol laivo denyje 
suskambėjo telefono skambutis. Iš juros 
gelmių raportavo naras: „Matau jūros 
dugne, prieš, mane stovinti augštą mūrą... 
senos tvirtovės likučiai. Dideli akmenų 
blokai žmonių rankomis sukrauti. Kiek

SIUNTINĖLIAI L VISUS KRAŠTUS
GREITAI PATIKIMAI PIGIAI

su tikra, garantija pristatymo, arba pinigai grąžinami!
Išsiunčia eksporto firma, turinti 10 metų patyrimą

P. & B. SUPPLY CENTRE LTD.
8A THURLOE PLACE, LONDON S.W.7, ENGLAND
Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias

MEDŽIAGAS, RŪBUS, AVALYNĘ VAISTUS 
ar kitas prekes geriausiai a psimoka išsiųsti.

Siūlome taip pat mūsų turtingą ir kasdien veikiančią iki 7 vai. 
vakaro (šeštadieniais iki 5 v.v.) KONTINENTINĘ PARDUOTU
VĘ LONDONE vardu „WHITE EAGLE STORES“ — 8A Thurloe 
Place, S.W. 7, visai prie Bromton Oratory.

Guy Mollet, iš profesijos anglų kalbos 
mokytojas, generalinis prancūzų socialistų 
partijos sekretorius, Prancūzijoje žino
mas, kaip nuoseklus, ramaus būdo ir dis
ciplinuotas žmogus, nesukeliąs priešingose 
partijose didelių puolimų, kuo nepasižy
mi kitų kai kurių partijų lyderiai.

Socialistų įtaka Prancūzijoje, kaip sau
sio 23 d. numeryje „Time“ pastebi, nuolat 
mažėjo nuo 1945 metų. Socialistų partija 
buvusi perdaug „intelektuali“, kad pri
trauktų darbininkų mases. Toji partija tu 
rėjusi daugiau įtakos tarp valdininkų, mo
kytojų, transporto tarnautojų, negu fabri
kuose. Nuo 1951 metų prancūzų socialis
tai, Mollet patarimu, laikėsi atokiau nuo 
valdžios, pasilikdami opozicijoje. Keturių 
metų bėgyje jie sustiprėjo ir per šiuos rin
kimus jau gavo pusę miliono naujų balsų. 
Mollet esąs prieišngas bet kurių „liaudies 
frontų“, į kuriuos įeitų komunistai. Ko
munistus jis laikąs Sovietų Sąjungos „at
stovais“. Jis yra išsireiškęs, kad komunis
tams vieta esanti ne kairiųjų partijų pu
sėje, bet rytuose.

Naujasis Prancūzijos ministeris pirmi
ninkas yra karštas Atlanto Pakto šalinin
kas. Jis kadaise pasakęs, jog, girdi, būtų 
užtekę 1939 metais Europoje 5 Amerikos 
karių, ir būtume neturėję paskutiniojo ka
ro.

Sovietai pirma kartą pripažino 
Lietuvoje veikiantį pogrindį

Apie Gedvilo pašalinimą plačiai rašė vi
so pasaulio laisvoji spauda. „The New 
York Times“ įdėjo Reuterio pranešimą, 
kuriame pažymėta, kad Gedvilas buvo pa
šalintas nenurodant jokių priežasčių, taip 
pat nenusakant tolimesnio Gedvilo likimo. 
Reuteris priminė, kad 1952 m. Gedvilas 
buvo išrinktas net į visasąjunginį komu
nistų partijos centro komitetą. „The New 
York Times“ sovietikos komentatorius 
Harry Schwarz ta proga pastebėjo, kad 
Gedvilo pašalinimas tebuvo vienas iš po
žymių Maskvos nepasitenkinimo dabarti
ne Lietuvos politine ir ūkine padėtimi. Ne 
pavykęs ir kukuruzų derlius, pagaliau ir 
pati Lietuva, Maskvos supratimu, nepa
kankamai susovietinta, joje dar vis stip
riai pasireiškia „buržuazinis nacionaliz
mas“. Aštriausiu Sovietų sistemos priešu 
laikoma Lietuvoj nesunaikinta Kat. Baž
nyčios įtaka. Reikšmingai „The New York 
Times“ atsiliepia anie Lietuvos studenti
ją, kuri liudija lietuvių laisvės troškimą. 
Vilniaus un-to studentai neseniai iš ran
kų į rankas platino „Figos lapelį“, kuria
me buvo surašytos, Sovietų supratimu, 
„apgailėtinos eilės“. Tokių reiškinių nesą 
niekur kitur Sov. Sąjungoje. AP žiniomis 
Gedvilas karo metu ,esą vadovavęs parti
zanų judėjimui prieš nacius, už ką buvęs 
vėliau apdovanotas bolševikiniais ordi
nais.

New Yorke gyveną lietuviai gyvai ko
mentavo Gedvilo pašalinimą, bet kai ku
rie iš jų baiminosi, kad Gedvilo pakeiti
mas Šumausku galįs reikšti griežtesnį So
vietų sovietizacijos-rusifikacijos terorą. 
LLK pirm. V. Sidzikauskas nurodė, kad 
Gedvilas buvo bene ilgiausiai išsilaikęs 
savo poste Maskvos patikėtinis. Kadangi 
sovietinė spauda nenurodo, koks likimas

ATLANTIDA
toliau kitas mūras... balti akmenys... už jų 
raudonos uolos...“

Vėliau naras išmatavo paskendusio 
miesto plotą. Jis pilnai atitiko toms iš- 
mieroms, kokias buvo paminėjęs Platonas.

II
Juergen Spanuthas tvirtai įsitikinęs, 

kad jo nepaistamas darbas ir jieškojimai 
per eilę metų, atnešė sėkmingą rezultatą, 
nes jis, esąs, suradęs Atlantidą ir išspren
dęs jos mįslę. Žinoma, Spanutho laurai su 
kėlė jo priešams nemigą, kurių pusėje sto
vį žmonės, apsiginklavę daktaro, profeso
riaus geologo, archeologo, istoriko, seno
vės kalbų žinovų ir kit. profesijos: titu
lais.

„Kaip gi čia paprastas pastorius, teolo
gas, galįs tvirtinti tokias nesąmones?“ Jis 
gi yra tik diletantas“ — sakė vieni. Kiti 
vėl replikavo, kad „iš teologijos nėra jo
kio kelio į mokslą, bet tik į fantaziją! Teo
logai esą žtnonės, kurie tol įkalbinėja žmo 
gui, kol jis pradeda tikėti.“ „Spanutho 
knyga man nediskutuotina, tai tik fanta
zija. Aš neturiu laiko jos skaityti,“ — vie
šai pareiškė profesorius Dr. Gripp. Ar tai 
moksliški argumentai, ar musų amžiaus 
„akademiška“ laikysena, pastorius Spanu
thas paliekąs spręsti patiems jo knygų 
skaitytojams.

Trumpai suglaudus Spanutho teorija to
kia: Apie 1200 m. pr. K. g. šiaurės jūros 
erdvėje (Baltijos jūra tais laikais dar ne
buvo skiriama nuo Šiaurės), buvo galin
ga, gerai organizuota valstybė, pasiekusi 
augštos kultūros lygi. Jos sostinė stovėjusi 
vienoje saloje, netoli nuo šiandienio Jut- 
lando žemyno, gi jos teritorija siekė Pietų 
Skandinaviją ir Šiaurės Vokietiją.

Sostinė ir dalis tos valstybės teritorijos 
dėl įvykusios baisios gamtos katastrofos 
nuskendo jūroje. Dar prieš katastrofą, tos 
valstybės įvairios gentys, Spanuthas jas 
vadina „atlanten“, (atlantidiečiai), užka
riavimų tikslais yra užpuolę Graikiją, Kre 
tą, Palestiną, Libiją ir pasiekę Egipto vals 
tybę. Čia juos jūros mūšyje nugalėjo tuo
metinis Egipto valdovas, faraonas Ram- 
zes III, sunaikindamas visą jų kariuome
nę. Gi atlantidiečių kultūra nežuvo galu
tinai: jos pėdsakai išliko ne vien vėlesnė
je germanų, bet ir „dorėnų“ kultūroje. 
Dorėnų kultūra davė pagrindus Spartos 
— senovės graikų kultūrai.

Čia Spanuthas operuoja jau mokslo pri
pažintais įvykiais. Kaip ir garsusis jūros 
mušis Ramzeso III, kuris buvo taip ryš
kiai atvaizduotas ir įamžintas senovės 
Egipto Medinet Habu šventyklos reljefuo
se, taip pat ir dorėnų užkariavimai vra tik 
ri istoriniai įvykiai. Taip pat ir ’š seno
vės egiptiečių raštų skaitome, k’d Egipto 
užpuolėju tarpe buvo kariai, turėję ..švie
sius plaukus ir mėlynas akis“, gi faraonu 
metraščiuose buvo įrašyta — „tautos iš 
šiaurės ir jūros, kurių tėvynė buvo „toli
moje tamsoje“, „žemės pabaigoje“ ir „prie 
pasaulio ribos.“ Nustatyta, kad<dorenai at
vyko į Graikiją iš vietų, iš kurių vėliau 
germanų gentys pradėjo savo persidangi- 
nimus. Ypatinga reikšmė skiriama tam 
faktui, kad jūros mūšio atvaizduose, Me
dinet Habu šventyklos sienose atvaizduoti 
tikri vikingų laivai. Spanuthas neabejoja, 
kad „tautos iš šiaurės ir jūros“, kurios 
apie 1200 m. pr. K. užpuolė Viduržemio 
jūros sritis, yra tos pačios Platono ir Ho
mero tautos. Jis yra įsitikinęs, kad ir 
Egipto kunigai, kurie Solonui pasakojo 
prieš 600 m. apie Šiaurės jūroje nusken
dusią valstybę, tas žinias ėmė iš senųjų 
egiptiečių metraščių. Savo raštuose Sna- 
nuthas sugretina šiauriečių ginklus iš egip 
tiečiu raštų — hieroglifų su senovės gink
lais, kurie randami Jutlande. Jis sugreti
na etnografiškus, nautiliškus ir gelogiš- 
kus elementus graikų autorių su pana
šiais elementais iš Heligolando sričių. Jis 
prieina išvados, kad ne vien Hellenu se
novė, Atlantida ir kunigai iš Sais'o, b°t ir 
senovės germanu folkloras ir mitai šioje 
Atlantidos mislėje susikryžiuoja.

Koks bebūtų galutinis mokslo žodis, -ei- 
kia orinažinti, kad Spanuthas yra atlikęs 
dideli darbą, pastatydamas amžiais neiš
spręstą Atlantidos mislę naujoje ir visai 
patikimoje istorinių įvykių, šviesoje, tuo 
atskleisdamas naujus senovės Europos is
torijos puslapius.

A. T.

Gedvilą ištiko, tai esą galima laukti nau
jų sensacijų. Ir pats M. Gedvilas buvo ki
lęs iš „buržuazijos“, kai tuo tarpu Sumaus 
kas esąs išėjęs iš darbininkų eilių, todėl 
per ji Maskva galinti tik sustiprinti kraš
to sovietinimą. LLK pirmininkas New Yor 
ke ypač didžiavosi žinia apie tradicinį Vii 
niaus lietuvių studentų judėjimą už kraš
to išlaisvinimą. Tas faktas juo reikšmin
gesnis, kad nemaža šių studentų dalis 
Neprikl. Lietuvos jau nebeprisimena.

Pastaruoju metu okup. Lietuvoje daug 
kalbama apie „buržuazinius nacionalis
tus“ ir reikalą juos „visiškai likviduoti“.

„Buržuazinius nacionalistus“ puolė ne
tik Šumauskas, Sniečkus ir kiti Maskvai 
parsidavę kvislingai, bet ir Afoninas su 
Niunka, nusiskųsdami ypač „paskaitinės 
propagandos trūkumais“. Niunka paskel
bė, kad „politinių ir mokslų žinių skleidi
mo draugija“ šiuo metu turi beveik 6.000 
narių. Daugiau kaip 6.000 lektorių esą ir 
Kultūros ministerijos sistemoje. Niunkos 
pareiškimu, reikią sustiprinti kovą prieš 
„buržuazinės nacionalistinės ideologijos 
liekanas“, nes „iš visų smulkiaburžuazinių 
prietarų labiausiai patvarūs ir gajus esą 
prietarai nacionaliniu klausimu“. Esą, per 
daugelį metų „buržuazijos skiepijamo na
cionalistinio tvaiko likučiai dar tebėra gy
vi atskirų darbo žmonių sąmonėje, juos 
gaivina priešiška propaganda“. Niunka 
pastaruoju metu pasigedo paskaitų „giliai 
demaskuojančių buržuazinį nacionalizmą“. 
Niunkai rodosi, kad „paskutiniuoju metu 
beveik neskaitoma paskaitų, kovojančių 
prieš buržuazinio nacionalinio judėjimo 
idealizavimą, prieš buržuazines nacionalis 
tines koncepcijas“. Niunkos įsitikinimu, 
„yra žinoma, kad įvairios nacionalistinės 
koncepcijos turi tendenciją atgyti, jei su
silpninama kova su jomis. Paskutiniuoju 
metu kai kur pradėjo reikštis tendencija 
reviduoti partinės organizacijos nusistaty
mus šiuo klausimu, gaivinti buržuazines 
nacionalistines koncepcijas lietuviu, bur
žuazinio nacionalinio judėjimo klausimu“. 
Ir čia Niunka smarkiai užsipuolė „draugą 
Pranckų“ (t.y. slapyvardis vieno su ko
munistais nuėjusio rašytojo), kad jis pa
skelbęs įvairių komunistams nepriimtinu 
„teiginių“. Niunka taip pat nusiskundė, 
kad „pastaruoju metu paskaitinėje propa
gandoje silpnai demaskuojama grobuoniš
ka imperializmo esmė“ ir' ta proga pasi
džiaugė, kad pagal partijos direktyvas Po
litinių ir mokslinių žinių skleidimo drau
gija „atlikusi didelį darbą, organizuoda
ma mokytojams seminarą, kuriame buvo 
skaitomos paskaitos „apie progresyvia L’° 
tuvos prijungimo prie Rusijos reikšme“. 
Atseit, pagal tas pačias partijos direkty
vas visi turi kovoti prieš „imperializmo 
esmę“, (bet kiek galėdami girti didžiau
sius imperialistus — rusus). Padaryta pa
keitimų ir kitur. Štai Soviet. Latvijoie 
Minist. Tarybos pirmininko pavaduotoju 
vietoj E. Berklavo paskirtas c. k-to sekret. 
Vilis Kroninch, o polit. komiteto nariu vie1 
toj Pabaltijo karinės apygardos viršininko 
marš. Bagramiano — gen. A. Gobotovas. 
Vietoj Kronincho 2-ju c k-to sekretorium 
paskirtas Kachnikovas, Berklavas palik
tas Latvijos kp c. k-to nariu. Pakeistas ir 
Rusijos federalės respublikos „min. pirmi
ninkas“ nauju.

„The New York Times“ išsispausdino iš 
Londono perduotą UP žinią apie Vilniaus 
radijo kvietimą „lietuvius, besislapstan
čius nu Antrojo Pasaulinio karo pabai-

SPORTAS
Po trijų iš eilės pralaimėjimų prieš VIL 

TĮ, pagaliau lenkų POGON, surinkusi iš 
įvairiu Anglijos vietų krepšininkus, nuga
lėjo viltiečius, negalėjusius sudaryti stip
resnio sąstato, 76:36 pasekme. Rungtynės 
vyko labai draugiškoje nuotaikoje.

VILTIS — GOLDEN CONDORS
Šiose rungtynėse Viltis turėjo net devy

nis žaidėjus, kas labai retai tepasitaiko, 
kadangi daugumas žaidėjų kiek apvargo. 
Antra, Viltis žaidžia net dvejose lygose: 
Birminghamo I Divz. ir Wolverhamptono 
lygoje. Viltiečiai, žaisdami su Golden Con
dors, pirmąjį puslaikį baigia lygiomis 16: 
16. Pirmajame puslaikyje žaidžiama at
sargiai, gi antrajame jau abi komandos 
ėmė karščiuotis ir krepšiai apšaudomi iš 
tolimų distancijų. Karšto puslaikio rezul
tatas — 31:30 Vilties naudai.

Reikia tik pagalvoti, kiek pasišventimo 
ir ryžtumo mūsų krepšininkai parodo, kai 
jiems tenka vienos savaitės bėgyje (grižus 
iš darbo!) tris kartus per savaitę tenka 
vykti į Birminghamą, arba žaisti Wolver
hamptono apylinkėje ir ginti lietuviškas 
spalvas, populiarinti Lietuvos vardą, štai 
tie ryžtingieji vyrai: V. Karnilavičiuš, U. 
Manga, J. Vanagas. B. Viliūnas, P. Jasio- 
nis, J. Snabaitis, W. Barut, L. Banaitis. y. 
Akmankalns, ,S. Purėta, V. Bodnieks ir V. 
Kelmistraitis.

Šiuo metu VILTIS Wolverhamptono lv- 
goje yra antroje vietoje. Pirmąją užima 
Whitmore Y.C., su kuria viltiečiai susitiks 
ši šeštadienį, vasario 11 d., 3 vai. Lietu
viai, galintieji atvykti rungtynių stebėti, 
maloniai kviečiami.

Jei šias rungtynes Viltis laimėtų, tai ji 
atsidurtų I-moje vietoje ir turėtų progos 
vėl būti lygos ir taurės laimėtojų.

vk.

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ VAKARAS
šeštadieni, vasario 11 d.. Liet. Soc. Klu

bas, 345a Victoria Park Rd„ rengia links
mą Užgavėnių vakara. Pradžia 7 vai. Už
sigavėjimui kviečiami visi lietuviai. Sta
liukus galima užsakyti iš anksto pas Z. 
Jurą, Telef. SHO 8734. 

gos, pasiduoti sovietiniams saugumo orga
nams“. „The New York Times“ nurodo, 
kad šis radijo skelbimas buvo pagarsintas 
vos praėjus dienai, kai buvo pašalintas 
M. Gedvilas. Panašią žinią perdavė pran
cūzų „Le Temps“ ir visa eilė^Europos ra
diofonų bei laikraščių. Vokiečių, amerikie 
čių ir kitų tautų spaudoj rašoma, kaip ir 
švedų partijos organe, dienraštyje „Nyą 
Pressen“ Suomijoje, kad Lietuvoje dar 
turi būti partizanų, jei jie buvo paskatinti 
pasiduoti komunistinės valdžios organams 
ir buvo jiems priminta amnestija. Tačiau 
kiti samprotauja dėl to skirtingai, Šveica. 
rų „Neue Zuercher Zeltung“ taip pat reij 
kia įsitikinimą, kad Lietuvoje, tebėra gy. 
vas pogrindis. Helsinkyje leidžiamas „Hel. 
singin Sanomat“ 1956.1.23 įsidėjo žinia, 
kad Lietuvoje dar vis pasirodo partizanė 
nių reiškinių. Nors sovietinė vyriausybč 
yra paskelbusi partizanams amnestiją. 
Kad Gedvilas buvo atleistas, laikraščio 
nuomone, priežasčių ryčium su komunistų 
partijos kongresu reikia jieškoti partinė
je politikoje. Gedvilas tėra tik pirmasis 
augštas komunistinis vyriausybės pareigu 
nas .kuris prieš partijos kongresą buvęs 
atleistas iš eitųjų pareigų.

VASARIO 16-TOJT HEIDELBERGE
Lietuvių Darbo ir Sargybų kuopos prie 

JAV armijos Vokietijoje rengia Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimo sukakties mi
nėjimą Heidelberge, vasario mėn. 19 d. — 
sekmadienį. Ta proga St. Albert bažny
čioje (Bergeheimerstr. 108) 10.30 vai. bus 
atlaikytos pamaldos už Lietuvą, kurių 
metu pamokslą sakys prel. A. Kinder- 
mann.

15.00 vai, miesto halės (Stadthalle) di
džiojoje salėje bus iškilmingas aktas. Pa
skaitą vokiečių kalboj laikys p. M. Gel- 
žinis. Meninę programos dalį išpildys kuo
pų choras, kuopų orkestras, Vasario lė
tosios gimnazijos choras ir tautinių šokių 
grupė.

Visi artimesnių apylinkių lietuviai kvie
čiami kuo skaitlingiausiai dalyvauti ir pa
kviesti savo pažįstamus kitatauičus.

Šventės Rengimo Komisija

DR. Z. BRINKIO PASKAITA MADRIDE
Sausio 28 d. Madride, Didžiojoje San- 

tiako Kolegijoje, kuri turi specialų semi
narą dabarties problemoms studijuoti, Dr. 
Z. Brinkis skaitė paskaitą tema „La fede
ration Europea y los lituanos“ — Europos 
federacija ir lietuviai. Seminarui vadova
vo Madrido Universiteto teisių profeso
rius Antonio Deyring. Salė buvo pilna 
klausytojų. Dalyvavo ne tik augščiau mi
nėtos kolegijos vadovybė ir studentai, at
stovaują net 14 tautybių, bet buvo ir augš 
tų svečių: Ispanijos Katalikų Akcijos Vi
cepirmininkas Antonio Correa Veglisoh, 
buvęs estų Generalinis Konsulas Angli
joje Dr. V. Raud ir kt. Po paskaitos įvyko 
diskusijos, kuriose aktyviai dalyvavo sve
čiai ir studentai ir gyvai domėjosi Lietuva 
ir jos pažiūromisįEuropošTecreraciją.-

TELEGRAMOS Į MASKVĄ...
Londoniškis „Daily Telegraph“ pirma

dienio numeryje rašo, kad ir Maskvoje 
karts nuo karto galima išgirsti nelegalų 
juoką. Tarp kitų, buvęs toks: vieiias so
vietinis oficialus pareigūnas, Ivan Petro- 
vič, pasiuničamas į Rytų Europą su in
strukcijomis siųsti reguliariai žinias. Iš 
Varšuvos Maskva gavusi telegramą: „Sveį 
kinimai iš išlaisvintos Lenkijos. Ivan Pet
rovič“. Iš Pragos — „Sveikinimai iš išlais
vintos Čekoslovakijos. Ivan Petrovič“. Iš 
Bukarešto: „Sveikinimai iš išlaisvintai 
Rumunijos. Ivan Petrovič“. Po to kelios 
savaitės tylos. Pagaliau Maskva gauna te
legramą: — „Sveikinimai iš išsfflaisvftnuit 
Ivano Petrovičiaus. Londonas“.

NAUJA VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS
Gauta naujų lietuviškų knygų vaikaips 

ir suaugusiems. Rašyti: D. Daunoraitė, 49, 
Thornton Ave., London, W.4.

VAISTUS Į VISUS KRAŠTUS 
su pilna garantija išsiunčia

Mgr. L. Oliva VAISTINĖ Ltd. Mgr. B. Dalski
(The Brompton Pharmacy)

68 FULHAM RD., SOUTH KENSINGTON, LONDON S.W.3, TEL. KEN 7410 

žinovų aptarnavimas, žemiausios eksportinės kainos, gavimo patvirtinimas.
Vaistinė atdara kasdien iki 8 vai. vak. (ketvirtadieniais iki 1 v.d.) 
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