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I
 Laisves ilgesio 

diena
Šiemet Vasario 16-tąją sukanka 38 me

tai nuo Lietuvos valstybės nepriklausomy
bės paskelbimo. Nors laisvės nustojome, 
bet tą šventę mes švenčiame ir dabar. To
ji šventė šiandien įgavo kitokios prasmės, 
ji turi ir kitokį turinį.

Šiandien Vasario 16-toji, savo prasme 
ir savo pobūdžiu yra laisvės troškimo ir 
laisvės ilgesio šventė, gi savo pagrindais 
— laisvės reikalavimo ir protesto diena. 
Šis dvejopas Vasario 16-tosios šventės tu
rinys yra labai svarus. Jis sutampa su 
mūsų pastangomis ir ryžtais laisvės kovų 
baruose, ši šventė yra mūsų moralinių jė
gų stiprinimas ir mūsų ryžtingumo demon 
stravimas! Prieš bolševikišką klastą ir me 
lą mes statome teisę ir teisingumą. Mes 
reikalaujame bolševikus pildyti pasirašy
tas sutartis! Ypač mes reikalaujame t * 
ševikus laikytis pasirašytos Maskvoje 1939 
metų spalio mėn. 10 dieną sutarties! Mes 
klausiame Maskvos bolševikų, kas liko iš 
tos „Nepuolimo ir Draugiškumo“ sutarties 
7 straipsnio.: „Ypač lieka nepaliesta Vals
tybės forma, ūkinė ir socialinė sistema, ka 
riškos priemonės ir bendras nesikišimo į 

j. vidaus reikalus principas.“ Mes šaukiame 
Molotovą visai atvirai ir neiššisukinėjant 

I mums atsakyti kodėl jis pasirašė tą sutar
tį, jei jo vyriausybė nemanė tos sutarties 
pildyti, argi jis nežinojo, kad pasirašo 
klastingą aktą?! Mes reikalaujame Tarp
tautinio Tribunolo lietuvių tautos žudi
kams! Mes reikalaujame bolševikus pasiša 
linti iš Lietuvos!...

■ Šiandien, kur mes bebūtume — tolimoje 
Australijoje, Kanadoje ar Jungtinėse Ame 
rikos Valstybėse, Naujojoje Zelandijoje, 
Aliaskoje ar čia pat Vakarų Europoje — 
vaitojančios Tėvynės pašonėje, visi solida
rizuokime su mūsų broliais ir sesėmis esan 
čiais už Geležinės Uždangos, už Uralo, so
lidarizuokime su kenčiančiais ledinuota
jame Sibire. Žinokime, kad mūsų vargai 
— tik lašas prieš tuos nelaimingųjų var
gus, kurie išblaškyti plačiuose Rusijos plo 
tuose, neša savo karčią dalią. Vasario 16- 
tosios šventės dieną raskime laiko ir būdų 
tų nelaimingųjų prisiminimui.

Antruoju požiūriu Vasario 16-toji yra 
tuomi reikšminga, kad mes ją švęsdami 
turime progos į save patį iš arčiau pa- 

I žvelgti, apmesti savą veiklą, pasižiūrėti nu 
eitą kelią.

Dažnai asmeniškuose pasikalbėjimuose 
girdime nepasitenkinimo ir abuojumo, ar 
tai dėl vadovaujančių organų nesuderintos 
veiklos, ar tai dėl netokios veikimo kryp
ties, kokios tūlas norėtų. Kartais tokios 
mintys prasiskverbia ir į mūsų spaudą. 
Tatai ugdo mumyse apatiją ir visuomeninį 
neryžtingumą. Tatai tūlo širdyje šaldo ir 
silpnina tautos laisvės troškimus, o kas 
svarbiausia — tatai duoda pavergėjų pro
pagandai medžiagos. Bet ar iš tikrųjų mes 
esame jau tokie nevieningi, ir ar iš tikrų
jų mūsų vadovaujančios viršūnės jau taip 
neveiklios?

Reikia pastebėti, kad išsikalbėjus su ki
tataučiais, beveik vienbalsiai iš jų tenka iš 

» girsti, jog lietuviai savo darniu susiklausy 
mu, organizuotumu ir išvystyta veikla, to
li pralenkia kitus. Kitataučiai saviškių tar 
pe lietuvių vieningumą ir gerą organizuo
tumą sau pavyzdžiu stato. Tik mes patys 
to nejaučiame ir nepastebime.

Trokšdami ir ilgėdamiesi savo Tėvynei 
laisvės, mes privalome įsisąmoninti besą
lyginį vieningumą, susiklausymą ir parei
gingumą, nes laisvės ilgesys mūsų .paverg
tai Tautai .savaime sąlygoja kovą Tautos 
pavergėjams, gi šioje kovoje susiklausy
mas ir pareigingumas yra būtinas mūsų 
troškimų ir ilgesio įkūnijimui. -Be vieny
bės ir paklusnumo organizaci nėms viršū
nėms nėra kovos, gi be kovos nėra ko ilgė
tis savai tautai laisvės.

Tėvynės ilgesys ir kova dėl tautos lais
vės yra vienos didžiųjų dorybių. Mūsų 
pirešai tai gerai žino ir išnaudoja kiekvie
ną progą, kad silpnintų mūsų kovos ryžtu
mą, kad įskiepijus mumyse beviltiškumą. 

- Ir čia, išeivijoje, jiems rūpi mus suskaldy
ti, įdiegti nepasitikėjimą vieni kitiems, 
įskiepyti neapykantą mūsų organizaci
nėms viršūnėms. Jiems rūpi retinti už 
laisvę kovojančias mūsų eiles.

Švęsdami Vasario 16-tosios šventę, ug
dykime savyje tėvynės laisvės troškimus, 
didinkime savo vieningumą, skatinkime 
savitarpyje ryžtingumą, reiškime pasau
liui savo protesto balsą, jieškokime tiesos 
ir nenustokime vilčių! Mūsų darnūs vieši 
pasirodymai, lai primena pasauliui mūsų 
ryžtumą, ištvermę ir teisėtos kovos pagrįs- 
tinumą.

A. Vytenis

Amerikos latvių spauda rašo, kad, gali
mas dalykas, naujoji Argentinos vyriausy 
bė atitaisys Pabaltijo kraštams padarytą
ją skriaudą ir leis Pabaltijo diplomatams 
toliau tęsti savo veiklą, kurią laikinai bu-' 
vo uždraudęs nuverstasis Argentinos dik
tatorius Peronas.

>...

Tautinio susipratimo egzaminai 7 DIENOS
...„Atsižvelgiant į tai, kad Sovietų So

cialistinių Respublikų Sąjunga laiko prie
spaudoje jėgos, apgaulės ir teroro pagal
ba Centrinės ir Rytų Europos tautas, įskai 
tant Pabaltijo valstybes...“ — tokiais žo
džiais pradedama peticija D. Birtanijcs 
Parlamentui. Peticiją parengė Common 
Couse organizacija, šiai peticijai parašai 
renkami visoje Britanijoje.

Peticijoje yra atžymėti svarbiausi So
vietų Rusijos nusikaltimai: sutarčių ir pa
žadų sulaužymas, priverstino darbo sto
vyklos, laisvių atėmimas ir k.’t. Antroje 
peticijos dalyje prašoma, kad D. Britani
ja nesiliautų reikalavusi laisvės grąžinimo 
visiems tiems, kurie jos neteko, kad Bri
tanija nedarytų su Sovietų Sąjunga jokio 
susitarimo, kuris reikštų pripažinimą Mas
kvos vyriausybei tiesioginiai ar netiesio
giniai valdyti Pabaltijo, Centrines ir Ry

Lietuvos Laisvės Simbolis

PABALTIEČIŲ PAMINKLINĖ LENTA
Ryšium su pabaltiečių karių išdavimo 

sovietams dešimt metų sukaktimi 1956.1. 
26. Stockholme Adolfo Fredriko bažnyčio
je buvo atlaikytos specialios pamaldos. 
Prie altoriaus buvo iškabintos Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vėliavos, perrištos ge
dulo šydu. Paskum prie bažnyčios kapuo
se, kur palaidoti nusižudžiusieji latvių ko
votojai Lapas ir Vabulis, nenorėję jok: 
būdu gyvi pasiduoti bolševikams, buvo su 
ruoštos iškilmės. Prie jų kapų sudėti visų 
trijų kraštų tautiniais kaspinais perrišti 
vainikai, švedų dienraštis „Svenska Dag
bladet“ įsidėjo paveikslą, rodantį rašytoją 
Igną šeinių dedant prie kovotojų kapo vai

KOKIŲ SIUNTINIŲ YPAČ PAGEIDAUJAMA LIETUVOJE
Iš okup. Lietuvos šiuo metu, nors ir ne 

be rizikos, labai plačiai vyksta susiraši
nėjimas su Amerika ir kitais kraštais. 
Taip pat gaunami kai kurie suintiniai iš 
užsienio. Žmonės žino, kad tiek laiškų siun 
tėjai bei gavėjai, tiek ir siuntinių turinys 
yra tam tikroms įstaigoms žinomi, jų re
gistruojami, tačiau vis tiek rašo, ir gana. 
Kokie bus to susirašinėjimo vaisiai atei
tyje, tuo tarpu sunku pasakyti.

Bolševikai nepaprastai plėšia už muitus. 
Bet jei muitas sumokamas siuntėjo ir ga
vėjui jų netenka vietoj apmokėti, tada gy
ventojams nauda didelė. Geriausia gavė
jams nauda, jei jie gauna gerų drabužių 
ar kitų gerų daiktų. Trūksta taip pat ka 
kurių vaistų, ypač vitaminų. Tačiau strep- 
tomicino dabar galima gauti jau ir rusis 
kojo — pvz. Kaune pagal TBC dispanserio 
pažymėjimą šiuo metu išduoda dviejose 
vaistinėse. Siunčiami pinigai keičiami kur 
su 4 rubliai už 1 dolerį.

Švedų dienraštis -Dagens Nyheter“ ra
šo, kad susidaro naujų galimumų padėti 
Sibiro darbo vergų stovyklose laikomiems 
pabaltiečiams. Švedijoje gyveną pabaltie- 
čiai susitarė su viena tarptautine organi
zacija, kad jos tarpininkavimu būtų į Si
birą ištremtiems pabaltiečiams siunčiami 

tines Europos tautas, kad komunistų va
dų viešnagė šiame krašte nebūtų praves
ta taip, jog atrodytų, kad toleruojama ko 
munistų pikti darbai, kad palaidojamas 
pavergtų žmonių klausimas ir, paskiausiai, 
kad Britanijos saugumas nepriklausytų 
nuo komunistų vyriausybės geros valios.

Peticija atsargiai, bet labai gerai sure
daguota. Tikimasi surinkti bent vieną mi
lijoną parašų, kurie bus įteikti Britanijos 
parlamentui. Manoma, kad to pasėkoje 
įvyks parlamente tuo klausimu debatai. 
Tai būtų milžiniškos reikšmės įvykis ir 
didžiausia mūsų reikalui propaganda, ko
kią kas nors galėtų padaryti.

Peticija mums, lietuviams, ypatingai 
miela tuo, kad ten atskirai bent du kartus 
pažymimos Pabaltijos valstybės. Todėl 
DBLS Centro Valdyba nutarė tą darbą 
kuo tik galima paremti ir kreipiasi į vi- 

niką su lietuvių tautinėmis spalvomis. Ry 
šium su šia sukaktimi Latvių Centrinė Ta 
ryba Švedijoje paskelbė švedų spaudoje 
padėką švedų kariams, studentams ir spau 
dai už jų parodytąją simpatiją, kai prieš 
10 metų buvo sovietams išduoti pabaltie- 
čiai.

Taip pat Ekskjo bažnyčioje buvo atlai
kytos pamaldos. Minimąją vietovę aplankė 
pabaltiečių delegacijos iš Stockholmo. Ta 
proga buvo atidengta memorialinė lenta, 
išreiškianti padėką miestui ir jo gyvento
jams už parodytąsias pabaltiečiams šimpa 
tijas ir pagalbą.

maisto siuntiniai. Pagyvėjus susirašinėji
mui laiškais tarp Sibiran ištremtų pabal
tiečių ir Švedijoje gyvenančių jų tautie
čių, pavyko gauti žymesnį kiekį tokios pa
galbos reikalingų žmonių adresų. Maisto 
siuntinėlius ištremtiesiems ir anksčiau 
siuntė visa eilė privačių asmenų, bet, gau
tosiomis žiniomis, tokie siuntinėliai nav 
sados pasiekdavo tikslą, nes rusų rm 
ninkai, bejieškodami tariamųjų kontra
bandinių prekių, siuntinėlius su cukrum 
ir miltais perpjaudavo. Be to, rusų nustaty 
tieji muitai už daugumą prekių esą ne
paprastai augšti. Tačiau dabar tikimasi, 
kad šie sunkumai bus nugalėti. Pabaltie- 
čims padėti įsikūrusi draugija dabar ren
ka pinigines aukas ir mėgina per minimą
ją tarptautinę organizaciją siųsti standar
tinius siuntinius.

„Illa Sanomat“, dienraščio „Helsingin 
Sanomat“ vakarinė laida, aprašo, kaip 
vienas Anglijoje gyvenąs lietuvis gavo per 
Michailovo komitetą iš savo tėvo, miru
sio 1941 m., laišką, kviečiantį sūnų sur 
prasti ir grįžti namo, kur gyvenimas „tie
siog žydįs“. Kadangi savo tėvo laidotuvėse 
laiško gavėjas yra pats dalyvavęs, tai vi
sai aišku, jog sovietai net ir mirusius įtraū 
kia į bolševikinę „grįžimo namd“ propa
gandą.

?us JD. Britanijos lietuvius, prašydama 
prie šio didelio ir reikšmingo žygio prisi
dėti.

Kiekvienas lietuvis turi progos padary
ti savo įnašą mūsų pavergtos tautos labui. 
Tai yra mūsų tautiškumo egzaminai, ku
rie parodys, kiek dar yra likę mumyse 
tėvynės meilės, kiek mums dar rūpi Lie
tuvos reikalai. Prisidėti reikia ne pinigais, 
bet parašų rinkimu.

Centro Valdyba užsakė 1000 peticijos 
blankų, kurias išsiuntinėjo skyrių valdy
boms. Atseit, beveik kiekvienas S-gos na
rys gaus po vieną blanką, o kiekviename 
blanke telpa 50 parašų. Tuo būdu kiek
vienas mūsų turi surinkti po 50 parašų. 
Parašus rinkti visur: fabrikuose, įstaigo
je, namuose, prie bažnyčių ir kitur.

Pasirašyti gali kiekvienas lietuvis, bri
tas, ar užsienietis, nejaunesnis, kaip 16 
metų amžiaus.

Blankai yra pas skyrių valdybas, į ku
rias nariai turėtų kreiptis. Reikalas yra 
skubus. Tikriausiai, kad blankus reikės 
surinkti pirmąją, kovo mėnesio savaitę, 
kad būtų galima įteikti prieš Bulganino 
ir Chruščiovo atvykimą.

Nors darbas didelis, bet, atsižvelgiant į 
jo svarbą, reikia tikėti, kad jis bus sąži
ningai atliktas. Patys britai parašų rinki
mą intensyviai vykdo. Kaikuriouse Lon
dono katalikų bažnyčiose kunigai petici
ja per pamokslus išgarsino, o po pamaldų 
buvo renkami parašai. Reikėtų skyriams 
tuo reikalu pasikalbėti su vietiniais kle
bonais.

Vienas rimčiausių dienraščių, Daily 
Telegraph, taip pat palankiai atsiliepė 
apie peticiją, pažymėdamas, kad ji turėtų 
būtų parodyta Rusijos Kultūros ministe-r 
riui, kuris lankėsi Britanijoje. Peticija, 
pažymi šis dienraštis, randa gerą pritari
mą žmonių tarpe.

Juo labiau mes, kuriuos ši peticija lie
čia tiesioginiai ir gina mūsų reikalus, pri
valome sąžiningiausiai ją remti.

M. Bajorinas

MIRĖ PROF. FRICIS GULBIS
Buv. Pinnebergo Pabaltiečių Universite

to rektorius prof. F. Gulbis sausio 7 d. 
mirė Hamiltone, sulaukęs 64 m. amžiaus.

Prof. F. Gulbis gimė Priekulėje. Viduri
nę mokyklą baigė Liepojoje ir 1916 m. 
Petrapilio universitetą. Nuo 1920 iki 1944 
m. dėstė Rygos Universitete, eidamas pro
rektoriaus (1933-1936 m.) pareigas ir dau
gelį kartų buvo renkamas gamtos-mate
matikos fakulteto dekanu.

Pasitraukęs į Vokietiją, daugiausiai pri
sidėjo prie Pabaltiečių Universiteto įkū
rimo ir buvo visą laiką jo spiritus movens. 
Stengėsi perkelti jį į Kanadą su visais 
studentais ir mokomuoju personalu, ta
čiau nepavykus, 1948 m. pakviestas Lady 
Davis Foudation atvyko į Hamiltoną, kur 
dėstė McMaster Universitete.

Velionis paliko žmoną, dvi dukteris, anū 
kę ir išvežtą brolį Sibire.

*
Roma. Italų statistikos duomenys rodo, 

kad vienerių metų bėgyje Italijos gyven
tojų prieauglis padidėjo 500.000. Šiuo me
tu Italija turinti 48.770.000 gyventojų.

Maskva. Kompartijos 20-jame kongrese 
Nikita Chruščiovas kalbėjo per visą pir
mąjį kongreso posėdį. Savo kalboje jis ap
žvelgė Sovietų Sąjungos vidaus ir užsienio 
politiką. Besigirdamas apie „rojaus“ pa
žangą, Chruščiovas pažadėjo, kad jau 1957 
metais sovietinis darbininkas dirbs tik 7 
valandas per dięną ir tik penkias dienas 
savaitėje.

*
Paryžius. Buvęs ministeris pirmininkas 

Paul Ramadier sutiko Guy Mollet vyriau
sybėje būti finansų ir ūkio ministeriu. 
Paul Ramadier yra socialistų partijos na
rys.

Pekinas. Komunistinės Kinijos vyriau
sybė nutarė kinietišką alfabetą, turintį 
30.000 ženklų, pakeisti lotynų alfabetu. 
Skaitoma, kad senoji kiniečių rašyba tu
rinti 3.500 metų amžiaus.

Nev Yorkas. Amerikos vaistinėse pasiro 
dė naujas vaistas prieš slogą. Jis pavadin
tas „Bioflavonoidis“ ir gaminamas iš cit
rinų ir apelsinų žievių. Skelbiama, kad šis 
naujas vaistas būsiąs vienas geriausių 
prieš slogas ir nušalimą.

*
Tekio. Vasario 13 d. Tokio mieste-buvo 

jaučiamas žemės drebėjimas, užsitęsęs dvi 
minutes.

*
Londonas. Pereitos savaitės gale Londo

ne, Olimpijos salėje, britai surengė Štmų 
parodą, į kurią buvo atvesta 6.500 šunų. 
Tiek skaičiumi, tiek ir šunų veislėmis ši 
paroda buvusi viena skaitlingiausių, ko
kias iki šiolei londoniečiai yra turėję...

*
Atėnai. Graikijoje buvo suimti penki 

moksleiviai, kurie buvo besirengią pavog
ta valtimi plaukti į Kipro salą ir ją „iš
vaduoti" nuo britų. Visi penki buvo gink
luoti vienu senos markės pistoletu.

Vašingtonas. Sovietų žvalgybos puikinto 
kas Rastovorovas, pabėgęs 1954 metais į 
laisvę, pirmą kartą padarė- viešą parody
mą Amerikos saugumo komisijai. Rastovo
rovas pareiškė, kad sovietų šnipinėjimo 
tinklai ir agentai yra Sovietų Sąjungos 
ambasadose visuose kraštuose, kur tik. to
kios ambasados egzistuoja. Kai jis buvęs 
Japonijoje, tai turėjęs savo agentus Japo
nijos užsienių reikalų ministerijoje, japo
nų žvalgyboje ir taip pat Amerikos žval
gybos agentų tarpe, Japonijoje.

PRANCŪZAI TURI KO PAGALVOTI

Vokietija atstatė tokį žymų industrijos 
potencialą, sutelkdama pinigų rezervą, ku 
ris jai leidžia padengti net 6 mėnesių im
portą, kai tuo tarpu Prancūzija tegali iš 
savo pinigų rezervo vos ne vos tik dviejų 
mėnesių importą padengti. Vokietija tokį 
potencialą pirmą kartą buvo pasiekusi 
1914 m., karo išvakarėse, ir antrą kartą 
1939 m. šiuo metu Vokietija savo ekono
mine galia ir savo disciplina taikiu būdu 
užkariauja ekonominį pirmavimą Europo
je, o tačiau per karą visko buvo nustojusi. 
Dabar, praslinkus vienuolikai metų nuo 
pačios didžiausios savo istorijoje katastro 
fos, Vokietija atkariauja savo padėtį.
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EUROPOS LIETUVIS

S. Vykintas (L.N.F.I-jos)

St. Širvys

J. LIŪDŽIUSZ. JURAS

nujautė, kas trau- 
i savo tėvynę. Ne- 
ir Vasario 16 d. pa 
kvietė juos grei-

Pries 38 metus

mū-
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Baltic Stores

Kazys BradunasJNRGIS JANKUS

Ko- 
kad

GERIAUSIAS, SVEIKIAUSIAS IR 
ŠVARIAUSIAS

angliško ir konitinentalinio maisto 
pasirinkimas

tik lietuviškose krautuvėse

PROPA G AND A S VET1MOM1S KALBOMIS
Lietuva nebėra tik tautinė problema, 

bet yra labiau tarptautinė. Jei po I-jo Pa
saulinio karo mūsų politika ribojosi veik 
vien Europoje ir galėjo apsirėžti santy
kiuose su artimaisiais kaimynais: rusais, 
lenkais ir vokiečiais, tai šiandieną mūsų 
politika pasidarė tarptautinė. Ji kaip ob
jektas egzistuoja ne tik Vašingtone, Lon
done, Bonnoje, bet ir Formozoje ir N. Ze- 
ladijoje ir Pietų Amerikoje ir visur, kur 
tik sprendžiama bolševizmo grėsmės prob
lema.

Tuo būdu ir propaganda apie Lietuvą 
svetimomis kalbomis yra reikalinga ypa
tingo suaktyvinimo. Savo tarpe kalbėti 
apie didingą valstybinę ir tautinę Lietu
vos praeitį, apie Nepriklausomybės laikų 
visokeriopus laimėjimus, apie bolševizmo 
žiaurumus yra daugiau jausminės negu 
protinės politikos dalykas, šių dienų gyva 
ir dinaminė tarptautinė politika iš mūsų 
reikalauja skverbtis į tarptautinį forumą: 
į svetimą spaudą, į tarptautinę knygų rin
ką, į tarptautines meno parodas, į tarptau
tines muzikos lenktynes, į tarptautinį 
mokslą.

Šia -proga .nesileisdami į mūsų propa
gandos kritiką, vis dėlto turime pažymėti, 
kad mūsų propaganda apie Lietuvą sveti
momis kalbomis buvo visiškai neorgani
zuotas arba blogai organizuotas reikalas. 
Nuo 1945 m. iki 1950 m. mūsų rašytojai, 
žurnalistai ir kiti intelektualai gyveno sto
vyklose be darbo ir galėjo labai daug pa
daryti propagandos srityje. Bet jų niekai 
neorganizavo, jų darbų niekas nepažadin- 
ir nerėmė, ir mūsų veiksniai penkeris me
tus išbraukė veltui iš propagandinės darbo 
srities istorijos. Kas buvo padaryta, buvo 
padaryta atskirų asmenų partizaniškai: 
inž. T. Vizgirdos, leidėjo J. Lenktaičio ir 
kitų.

Šiandien pasidarė daug sunkesnė būklė, 
nes lietuviai intlektualai yra priversti sun 
kiai kovoti dėl gyvybinės egzistencijos, 
sunkiai bedirbdami fbrikuose. Tačiau ir 
šiandien būtų galima dar daug padaryti 
propagandinėje srityje, jei būtų gera pro
pagandos organizacija, vadovaujama šios 
srities specialistų.

Neužmirškime to fakto, kad šiandien vi 
siškai pasikeitė propagandos pobūdis, me
todai ir formos. Svetimas skaitytojas rei
kalauja aktualiausių žinių iš okupuotos 
Lietuvos trumpai, gyvai, įdomiai parašy
tų. Jei tam tikrų lietuviškų sluogsnių tie 
skaitytojai maitinami nuolatinėmis žinio
mis apie išvežimus, jie pagalvoja: tos Lie 
tuvos nebėra, ar po metų nebebus, ar ver
ta dar už ją, kaip būsimą valstybe, pasisa
kyti.

Moderniau yra leidžiami ir prirašomi 
anglų kalba žurnalai: East and West, ski
riamas specialiai baltų poitinėms ir Eas
tern Europe's Monitor, skiriamas visų bol 
ševikų pavergtų tautų, jų tarpe ir baltų, 
problemoms. Tik gaila, kad šiuos du nau-

ATSIŲSTA PAMINĖTI

REVUE PARLAMENTAIRE, sausio 31 
d. nr. Turinyje: P. Guy Mollet investitūra 
arba „Liaudies Fronto“ pirmoji nesėkmė, 
Nuajoji Vyriausybė — Ministerių ir Vals
tybės Sekretorių bei Pasekretorių sąrašas 
ir kuriai partijai priklauso, Parlamento 
Darbai, Politinių grupių programos (duo
ta programos: Poujadistų — Prancūzų bro 
liškumo ir vienybės grupė, Respublikonų 
socialistų, Demokratinės vienybės ir Re
zistencijos Socialistų, Kairiųjų Respubli
konų, Ūkininkų grupės ir Respublikonų 
Progresistų), Prancūzijos ir Tarptautinės 
spaudos nuomonės ir kt.

SENAS KAREIVIS MATATUTIS
Pasakojimas apie nepaprastą žemaitį, 
kuris daug nuostabių dalykų padarė, 
tik nepadarė vieno, kurį tikrai turėjo 
padaryti.

Tikrą ir gerą žemaitį lengva net ir iš to 
lo pažinti: jis niekada nešokinėja, nesprag 
si, kaip kepamas žirnis, nesitalaškuoja per 
kraštus, kaip vanduo, kibire nešamas, ne- 
šnypštauja kaip karšta geležis, vandenin 
metama. Ne, tikras žemaitis visada ramus 
ir rimtas. Jeigu kartais ir pasitaiko koks 
staigus atsitikimas, kad net ir pats stai
giausias, tikras žemaitis nešoks, kaip ki
birkštis iš sauso eglinio šakalio, bet pirma 
pasižiūri, kas atsitiko, paskum atsisėda, at 
sisėdęs ramiai pagalvoja ir tada jau ką 
nors daro. Bet kai pagalvojęs daro, tada 
tegu čia ir kažin kas — vistiek bus pada
ryta.

Va, kad ir Matatutls, apie kurį čia noriu 
jums papasakoti. O jis buvo toks, kad apie 
jį ir pasakoti verta, ir yra ko pasakoti, 
ir dar lieka apie ką pagalvoti papasako
jus.

Tai štai: pirmiausia, kad jis buvo tikras 
žemaitis, paskum, kad buvo tikrai tvirtas 
iš kūno ir nesųsigriovęs iš galvos, ir dar: 
visada pirma pagalvodavo, o paskum jau 
darydavo.

Apskritai, Matatutls visą laiką buvo 
kaip Matatutis, ir netikėtai jo gyvenime 
atsitiko pirmas tikrai didelis daiktas: Ma- 
tatutis vieną dieną pasijuto į vyrą užau
gęs. Ne taip sau į vyrą, bet į pilnus vyrus, 
į tokius, kad jau gali žmoną vesti, tėvu 
pisidai’ytl, vhikuš auginti, dlidrią jiems Už

dingus žurnalus lietuviai permažai remia visi turėtų prisidėti prie Lietuvos išgarsi- 
moraline ir materialine parama. Mūsų žur nimo tarptautinėje plotmėje.
nalistų, rašytojų, visų kitų intlektualų dė 
mesys turėtų būti nukreiptas ne tik j šių 
dviejų, bet į visų žurnalų ir laikraščių 
skiltis, kur tik galima Lietuvai patarnauti.

Propaganda yra susijusi su dideliu ka
pitalu. Juo daugiau bus sutelkta kapitalo, 
juo gersnė ir modernesnė bus galima at
likti planinga propaganda. Rė kia tikėtis, 
kad Lietuvos Nepriklausomybės Talka tin 
karnai supras modernios propagandos apie 
Lietuvą svarbą, skirs jai didžiausi dėmesį 
ir sutelks lėšas ir jėgas atlikti organizuo
tiems propagandiniams darbams.

Tik ir visi lietuviai turėtų suprasti, kad 
gerai ir plačiai propagandai yra reikalin
gos telktinės jėgos: kas darbu, kas pinigu,

Prisimenu, 1918 metų vasario mėnuo už 
tiko mane Caricine (Stalingrade), tik ką 
atvažiavusį iš pačios šiaurės — Laplandi
jos krašto. Kas tuo kart darėsi anoj pusėj 
fronto — Lietuvoje, — žinių dar neturėjo
me ir bolševikiniame Rusijos chaose kiek
vienas lietuvių galvojome, kur čia būtų 
tinkamiau apsistoti.

Mes, keletas demobilizuotų lietuvių ka
reivių, jau galvojome važiuoti į Kaukazą 
ir ten prisidėti prie sukilusių prieš bolše
vikus vietinių tautų. Tačiau netrukus 
sų keliai pasisuko kita kryptimi.

Kartą, užėjęs į Lietuvių Pabėgėlių 
mitetą, išgirdau visai netikėtą žinią,
Vilniuje paskelbta Lietuvos Nepriklauso
mybė. Tikėjau ir netikėjau, tačiau ši ži
nia paveikė mus, ir pasiryžome važiuoti 
arčiau fronto, kad suradę tinkamą momen 
tą galėtumėm pasiekti Lietuvą. Tuo pačiu 
laiku sužinojome, kad ir Smolenske organi 
zuojasi tautinis lietuvių batalionas.

Nors tuomet Caricine energingai organi 
•zavo raudonuosius dalinius kovai prieš 
baltuosius ir karių iš miesto nenorėjo iš
leisti, bet mums pavyko iš. Caricino' išsi
sukti ir pasiekti Smolenską, kur iš tikrų
jų radome savųjų batalioną. Nepriklauso
mybės paskelbimo atgarsis ir čia>buvo pa 
sklidęs ir kariai gyveno tik viena minti
mi — nesikišti į Rusijos vidaus reikalus 
ir pirmai progai pasitaikius grįžti į Lietu
vą.

Bolševikų komisarai kasdien landžioje 
į lietuvių batalioną, agituodami mūsų k: 
reivius prisiimti raudonojo bataliono .vai 
dą ir greta kitų raudonųjų dalinių kovot 
už naujai laimėtą bolševikinę revoliuciją. 
Tačiau mūsų kareiviai delsė komisarams 
atsakyti, visaip išsisukinėjo, o savųjų tar
pe tardavosi, kokiu būtdu grįžti į Lietu
vą. Pagaliau bolševikiniai komisarai pri
trūko kantrybės ir vieną dieną griežtai p: 
reiškė, kad mūsų batalionas turi išsifor
muoti. Be to, galutinai nutraukė maiste 
davimą mums, nors ir iki tol silpnai mus 
aprūpindavo. Bataliono likimas buvo 
spręstas ir teko pasirinkti vieną trijų ke
lių: grįžti per frontą į Lietuvą, važiuoti to 
liau į Rusiją, arba stoti į raudonąją ar
miją.

Žymi dauguma kareivių pasirinko kelią 
į Lietuvą. Kovo 15 d. susidarė apie 500 
lietuvių karių junginys iš įvairiausių fron
tų ir dalinių, bet junginio daugumą suda
rė Vitbesko ir Smolensko lietuvių batalio
nų kariai. Traukiniai ėjo iki sudaužytų

dirbti ir dar — kai būna geri, po skanų 
skanėstą prie duonos nupirkti, o kai nege
ri — kietu diržu per minkštą vietą per
juosti.

Kai pajuto, kad jau pasidarė rimtas vy
ras, irgi nešokinėjo po kiemą ant vienos 
kojos, bet labai rimtai atsisėdo ant prie
menės slenksčio, abiem rankom parėmė 
galvą ir ilgai galvojo. Ne tiktai ilgai, bet 
ir taip pat rimtai, kad net kaktą dideli 
prakaito lašai nurasojo.

Motina ėjo pro šal., pamatė sūnų taip 
sunkiai galvojantį, pastovėjo šalia, pažiū
rėjo ir paklausė:

— Kas atsitiko, sūneli, kad taip sunkiai 
galvoji?

Matatutis pakėlė akis.
— Atsitiko mama, —.atsakė, — pasaky 

siu, tik leisk pabaigti galvoti.
Motina ėjo pro šalį, pamatė sūnų taip 

abu susėdo po langu ir galvojo, ką galėtų 
sūnus galvoti.

O sūnus, kai viską sumetė, pakilo nuo 
slenksčio, nuėjo trobon ir pasakė:

— Žiūrėk, tėte, ir tu, mama, žiūrėk: aš 
juk va jau į tikrus vyrus užaugau ir viską 
dirbti jau išmokau. Ir dar žiūrėkit, ką pa
sakysiu: ar ne laikas jau būtų man ir ves
ti. Kaip judu galvojate? Man tai jau atro
do, kad reikėtų.

Matatučio tėvas irgi buvo tikras žemai
tis ir motina buvo taip pat tikra žemaitė, 
tai ir jie iš karto nepasakė nei šiaip, nei 
taip, bet abu susėdo, pirma pagalvojo kiek 
vienas atskirai, paskum pasišnekėjo ir pa
galvojo kartu, ir tada jau tėvas savo rėž
tu paklausė:

Kiekviena diena, o ypač Vasario 16-oji 
mus įpareigoja veržtis į tarptautinį foru
mą, aiškinant ir keliant Lietuvos valsty
bės būtinumo ir laisvės problemas sveti
moj spaudoj, svetimomis kalbomis leidžia
mom knygom, brošiūrom, biuleteniais ir 
gyvu žodžiu.

Pagarba visiems tiems žurnalistams ir 
kitiems intelektualams, veikėjams, politi
kams, kurie tinkamai supranta propagan
dos reikalą ir savanoriškai dirba šį nepel
ningą, bet didžiai naudingą Lietuvai dar
bą. Tik gaila, kad tų savanorių permažai 
tėra. Visi, kas plunksną valdome, sukrus- 
kime.

(Atsiminimų žiupsnelis)
tiltų, arti tuomet- nustatytos demarkacinės 
linijos tarp vokiečių kariuomenės ir rau
donosios armijos. Tad, iš traukinio išli
pus, dar keliolika kilometrų teko pėsčio
mis eiti iki vokiečių kariuomenės .užimtos 
stoties.

Mus, bežygiuojančius geležinkelio linija, 
drezina važiuodami prisivijo keliolika rau 
donarmiečių, kulkosvaidžiais, šautuvais ir 
granatomis ginkluotų. Jie reikalavo paro
dyti dokumentus, bet mūsų junginys ne
sustodamas toliau žygiavo ir tik vienas ki
tas teparodė savo demobilizacijos pažymė
jimą. Raudonarmiečiai, nieko nepešę, metė 
tikrinimo darbą ir grįžo. Išgirdau, kai vie
nas jų atsidūsėjęs prasitarė: „O, kiek ge
ros kariuomenės iš mūsų išeina. Juk jie 
vėliau tikriausiai atsikreips prieš mus“... 
Ir iš tikrųjų 1918 metų pabaigoje ir 1919 
m. pradžioje daugelis šių karių stojo sa
vanoriais į Lietuvos kariuomenę ir padėjo 
išvyti iš Lietuvos bolševikus. Anas rau
donarmietis neklydo ir 
kia šiuos vyrus skubėti 
tik tėviškės ilgesys, bet i 
skelbtas laisvės šūkis 
čiau pasiekti tėvų žemę.

SENI DALYKAI 
ąAntram Pėstininkų Pulkui dar besifor

muojant Panemunėje 1919 metų pradžioje 
to pulko raitų žvalgų komandai teko veik
ti tolimose Kauno apylinkėse. Uždaviniai 
būdavo nesudėtingi, bet hktualūs — budė-
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— Tai ar jau turi kokią nužiūrėjęs?
— Turiu, — pasakė sūnus.
— O ką tokią?
— Mariulę. ’
Tėvas su motina pasižiūrėjo vienas į ki 

tą, abu atskirai tylomis pagalvojo, bet abu 
kartu šviesiai nusišypsojo. Vaiko tikrai 
gerai buvo pasirinkta: Mariulė buvo mer
gaitė ir gera, ir graži, ir didelė dainininkė, 
ir nepavejama darbininkė, ir nepralenkia
ma audėja.

— Gerai, vesk, — pasakė abu tėvai. — 
Tik kaip ji?

O ji kitaip ir negalėjo. Kur ji būtų kitą 
tokį radusi, kaip Matatutį: ir šviesus, ir 
dainininkas, ir sveikatos — kad pusė kai
mo būtų galėjęs kišenėn susidėti ir tris 
dienas, be atvangos rugius kirsti. Mariu- 
lei jis taip patiko, kad ir galvoti apie ką 
kitą nebebuvo kada.

Sutarė vestuves ir tuoj pradėjo rengtis. 
Abeji tėvai po tris statines midaus užrau
gė, po gražiausią kiaulę penėti uždarė, mo 
tinos sūrius spaudė ir kaip baltus balan
džius prieš saulę džiūti tupdė, kad pasi
darytų iš viršaus geltoni, kad vidurys bur 
noje cukrum tirptų, o iš Prūsų net žalio 
vyno parsigabeno.

Laikas bėgo. į galą, ir visi buvo labai 
laimingi: ir Mariulė, ir Matatutis, ir tė
vai, ir kaimynai.

Gražu buvo vestuvėms rengtis.

(Ištrauka iš tik ką Terros išleistos Jur 
gio Jankaus knygos „Senas Kareivis 
Matatutis“).

LIETUVIAI TELEVIZIJOJE AMERIKOJ
Amerikoje, Kanadoje ir k. laisvojo pa

saulio kraštuos pokario metais nepapras
tai išsiplėtė televizija. Jos tinklas yra la
bai didelis — beveik kiekviena šeima tu
ri po televizijos aparatą. Šia priemone 
taip pat naudojasi politikai ir tikrojo me
no, šokio, dainos bei muzikos atstovai. Ja 
naudojasi ne viena proga ir lietuviai, pa
šokdami savo tautinius šokius, padainuo
dami arba kuriuo nors muzikos instrumen 
tu atlikdami programas, šios visos pro
gramos pasiekia milijonines žmonių mi
nias, todėl lietuvių patekimas į jas padeda 
Amerikos žmonėms susidaryti nuomonę 
apie lietuvių tautos savarankiškumą ir jos 
kūrybinį polėkį. Ne kartą lietuviams tau
tinių šokių šokėjams per televiziją sušo
kus mūsų liaudies šokius, programos ve
dėjai sulaukdavo gražių atsiliepimų. Ne . .................
kartą lietuvių šokėjų pašoktas dinamiška- kui. Viduramžiais, kada tos dienos buvo 
sis „Malūnas“ sukeldavo publiką iš suolų. 
Tie patys šokiai televizijoje užkrėsdavo 
džiaugsmu ir šiapjau linksmą ir laisvą 
amerikietį. Jis džiaugdavosi spalvingais 
tautiniais drabužiais ir akį traukiančiais 
judesiais. Lietuvaičių nuotraukos deda
mos milijoninį tiražą turinčiuose laikraš
čiuose, kurių žurnalistai po televizijos pro 
gramos apspinta mūsų šokėjas.

Ši televizinė lietuvių tautos reklama, 
pasiekdama milijoninę žiūrovų šeimą, gar 
sina lietuvių vardą, primindama, kad šo
kančių ir dainuojančių žmonių tėviškė 
skęsta ašarose, kad ji plakama bolševiki
nės rykštės, kad bolševikinis kūjis kiek
vienam pridėtas prie pakaušio už laisvą 
žodį, nežiūrint, ar tai būtų eilinis kolcho
zo baudžiauninkas, ar Maskvos skirtas ko
misaras. Lietuviai televizijoje yra šokę, 
giedoję, dainavę. Atskiri asmenys yra at-, 
likę programą vargonais ar smuiku, o mo
kyklinio amžiaus lietuviukai yra groję net 
lūpinėmis armonikėlėmis. Visa tai teikia
ma amerikiečių žiūrovui, kad programa 
būtų įvairi ir įdomi, o lietuviams tai yra 
vienas žingsnis savo krašto laisvinimo ak
cijoje, nes televizijos pranešėjas visuomet 
pasako, kad tai' yra žmonės iš už geležinės 
uždangos, pabėgę nuo kruvino bolševiki
nio teroro.

Lietuviai savajai tautai garsinti išnaudo 
ja visas galimas priemones. Ir nenuosta
bu, kad kartą amerikietis karininkas pa
klausė vieną choristą, kiek yra iš viso lie 
tuvių. Kai jam buvo atsakyta, kad tik trys 
milijonai, o laisvajame pasaulyje esama 
apie trečdalį musų tautiečių, tas nustebęs 
atsakė: „O jus dirbate taip, kad atrodr 
jog jūsų yra dešimtys milijonų“. Taip, už 
Lietuvos laisvę kovojančių yra tiek, kiek 
yra tiesą mylinčių žmonių, kiek yra neken 
čiančių bolševikinės kalėjimų sistemos, 
kiek yra pasaulyje žmonių, kurie kovoja 
prieš komunizmo žemėje sukurtą praga
rą. Ir tokių žmonių lietuviai kaskart dau
giau suranda, išnaudodami visas galimas 
— net ir televizijos ■— priemones.

Elta

ti, kad paskiros raudonųjų gaujos neprasi
veržtų arčiau laikinosios sostinės, apsau
goti gyventojus nuo tamsaus elemento 
smurto, kelti jų dvasią ir telkti Lietuvos 
Kariuomenei savanorius. Kartais žygiai 
būdavo gana tolimi ir nuotykingi.

Vykdydami tuos uždavinius, žvalgai ne
tikėtai susidūrė su vienu karo meto ne
švankiu reiškiniu, būtent, su spekuliacija. 
Spekuliantai, daugiausia žydai, zujo „nie
kieno žemėje“, čia grįždami į Kauną „pa
sikrauti“, čia atsidurdami ten, kur jokia 
vietinė valdžia dar nebuvo suorganizuota, 
arba kur ji buvo dar persilpna ir nekrei
pė į tai dėmesio. Spekuliacija, kiek prisi
menama, vyko sacharinu, siūlais ir kita 
smulkia galanterija.

Kartą Rumšiškėse žvalgai užklupo visą 
spekuliantų būrį. Nenorėdami apsisunkin
ti gaišliu transportu, kariai pusėtinai iš
plakė spekuliantus ir paliko Rumšiškėse.

Kilo didelis nuskriaustųjų nepasitenkini 
mas. Išplaktieji kreipėsi į Krašto Apsau
gos Ministeriją, pasiskųsdami, kad Lietu
vos kariai taip jiems įkirto, jog jie negali 
sėdėti. Iš Krašto Apsaugos Ministerijos 
buvo atsiliepta ir paguosta trumpai ir aiš 
kiai: „Jei jūs negalite sėdėti, tai gulėkite“.

Spekuliantams teko tuo ir pasitenkinti. 
Bylos nebuvo.

ČIA VELĖNA PRAKOŠTA SŪRUMO

Čia velėna prakošta sūrumo — 
Ji negenda, 
Spindi kaip kristalas.
čia renkasi vėlės prie stalo 
Į pokylį šventą — 
Tai prakaitas tėvų.

Šitie akmens persunkti spalvų —
Jos neblunka,
Jos ryškėja, dega.
Vėliavos likiminių kovų —
Tai brolių kraujas.

Šitie klodai plaujami šaltinių — 
Jie nešenka,
Niekad neužšąla.
Jų vandeniu vėlės prie stalo 
Šlakstosi, baigdamos apeigas — 
Tai motinų ašaros.

(Iš naujai pasirodžiusio rinkinio 
DEVYNIOS BALADĖS)

Meksikoje svarstoma kalti monetas 5 ir 
10 pezų, iš tokio metalo, kuris būtų beveik 
lygus pačios monetos piniginei vertei. Re
vue Parlamentaire kelia balsą, kad ir Pran 
cūzijoje būtų kalamos panašios vertės mo
netos.

•
Naujame Prancūzijos parlamente iš 593 

vietų moterys užima 19 vietų. Jų tarpe 15 
komunisčių, dvi Socialistės ir dvi MRP 
(Mouvement Republicain Populaire).
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NAUJAI REFORMUOTOS 
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS APEIGOS

BAŽNYČIA mūsų Išganymo didžiąsias 
paslaptis — Viešpaties Jėzaus kančią, mir
tį ir prisikėlimą, nuo pat Apaštalų laikų 
nustatė kasmet minėti ypatingomis apeigo 
mis. Įspūdingos specialios apeigos savo gi 
lumu ir simboliškumu ypač iškyla Didž. 
Savaitės paskutinėse trijose dienose. Šios 
pamaldos pirmaisiais šimtmečiais vyko 
popietinėmis valandomis ar vakare ir ge
riau atitiko minimų didžiųjų įvykių lai- 
valstybinės šventės, pamaldos pradėjo bū
ti ruošiamos rytmetį. 17 šimtm. Popiežius 
URBONAS VIII, atasižvelgdamas į naujas 
pasikeitusias žmonių bendruomenės sąly
gas, 1642 m. sumažino švenčių skaičių ir 
Šv. Tidienis liko darbo dienomis. Ilgainiui 
iškilmingos ir rimtos Tridienio pamaldos 
dažnai vykdavo beveik tuščiose bažnyčio
se, tikinčiųjų dideliam nuostoliui. Pasku
tiniu metu Liturgijos specialistai ir Vysku 
pai prašė Apaštalų Sosto, kad apeigos bū
tų atkeltos į popietines valandas ,kad ti
kintieji lengviau galėtų jose dalyvauti. 
1951 m. Popiežius atstatė Velykų vigiliją 
ir pagal vietos Vyskupų sprendimą, leido I 
bandyti. Prašymai vis ėjo, kad būtų atsta
tytos ir likusios dienos, šį reikalą bendrai 
svarstė Šv. Apeigų Kongregacija su Kar
dinolais ir neseniai Popiežius PIJUS > 
patvirtino Didž. Savaitės naujai reformuo 
tą pamaldų tvarką, kuri įsigalioja šių me
tų kovo 25 d. Palmių sekm.

PALMIŲ SEKMADIENIS. Tikintieji yra 
kviečiami kuo skaitlingiausiai dalyvauti iš 
kilmingoje Palmių procesijoje, kad Kris
tui Karaliui viešai pareikštų savo mei 
ir dėkingumą. Kartu turi būti ypatingai 
raginama atlikti išpažintį Šv. Tridienyje, 
nelaukiant Velykų ryto. Palmių sekm. pa
maldos vyksta iki šiol įprastu laiku.

DIDYSIS KETVIRTADIENIS — kada 
Kristus prieš savo kančią įsteigė Eucharis
tiją, kaip Sakramentą ir Auką, kuri kuni
go rankomis bus visuomet aukojama 
pasaulio pabaigos. Tikintieji po Kristaus 
Paskutinės Vakarienės Mišių kviečiami 
adoruoti Švenčiausiąjį, kuris turi, būti lai
komas tinkamai išpuoštoje ir specialiai pa 
ruoštoje vietoje, pagal galimybes tarp gau 
šiai degančių žvakių. Šv. Mišios gdli būti 
laikomos tik po pietų nuo 5 vai. ir nevė
liau 8 vai. vakaro. Tačiau katedrose, kur 
bus šventinami šv. Aliejai, pamaldos laiko 
mos rytmetyje.

DIDYSIS PENKTADIENIS — Kristaus 
kančia ir mirtis. Iškilmingai giedama Kris 
taus kančios Evangelija ir maldos už visos 
žmonijos reikalus. Musų Išganytojo per
galės ženklas Šv. Kryžius turi būti giliu 
pamaldumu pagarbintas kunigų ir visų ti
kinčiųjų. Per tas Mišias visi tikintieji ga
lės priimti Šv. Komuniją, kad gautų dides
nių išganymo malonių. Iki šiol ją tegalėjo 
priimti tik tas 1 kunigas, kuris laikydavo 
pamaldas. Iškilmingos pamaldos gali būti 
laikomos tik po pietų apie 3 vai. kada mi* 
rė Išganytojas, bet ne vėliau kaip 6 vai 
vakare.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS — VELYKŲ 
IŠKILMINGA VIGILIJA — pamaldos 
vyks vidurnaktį, bet negalima anksčiau 
pradėti kain Did. šeštadienį saulei nusilei 
dus, pagal vietos Vyskupo nustatymą. Ga
vėnios pasninkas baigiasi tik D. šeštadie
nio 24 vai., bet ne vidurdienį, kaip buvo 
iki šiol. Yra didelio liūdesio diena prie 
Viešpaties kapo, apmąstant Jo kančią ir 
mirtį. Altoriai nudengti iki iškilmingų ap
eigų. Žvakes visi užsidega kada giedama 
Exultet — Velykų Žvakės šventinimas: 
Kristus pasaulio šviesa. Vigilijos noras — 
apeigomis iškelti kaip iš Viešpaties mirties 
kyla naujas gyvenimas ir malonės. Laiky
dami dengančias žvakes visi viešai atnau
jina Kirkšto pažadus, šventinamo vandens 
indai tinkamai papuošiami. Po to seka iš
kilmingos Prisikėlimo Mišios. Dvasiškija 
įpareigojama šias apeigas laiku tikintie
siems išaiškinti ir gerai paruošti patarnau 
tojus, kad pamaldos sklandžiai vyktų. .

Tos naujai reformuotos Didžiosios Savai 
tės apeigos be abejonės mus labiau įjungs 
į Viešpaties kančią, mirtį ir prisikėlimą 
ir sėkmingai prisidės prie religinio atgi-, 
mimo UŽ GERESNĮ PASAULĮ!

P. Dauknys K

DARBO TARNYBA REFORMŲ 
IŠVAKARĖSE

Ateinančios žinios iš Heidelbergo sako, 
kad Labor Service — užsieniečių darbo ir 
sargybų daliniai prie amerikiečių armijos 
Europoje, stovi didelių reformų išvakarė
se. Pirmieji žingsniai reformų kryptimi 
jau yra padaryti. Visų trijų baltų tautų 
ryšių direktorių postai prie Vyriausios US 
Armijos būstinės Heidelberge, jau yra pa
naikinti. Lietuvių Ryšio Direktorius Inž. 
Augustaitis su tuo pačiu, majoro, laipsniu 
yra perkeltas Baltų Ryšio Karininku į Kai 
serslautemą ir subordinuotas, jo paties 
pastangomis, yokiečių Labor Service Cent
rui. Tikima, kad baltų daliniai greitu lai
ku taip pat bus išimti iš priklausomybės 
lenkams. Su Inž. Augustaičio veiksmais 
siejasi dar vienas labai reikšmingas įvy
kis, kai prieš gerą pusmetį jo pastango
mis buvo radikaliai lietuviais pakeistas 
4203 kuopos vadovaujantis personalas, su 
sidedantis iš svetimtaučių, ir tuo panai
kintas nepakenčiamai nervuotas to dalinio 
stovis.

Priežastis privedusias prie reformų ne- 
įmanu aptarti keliais sakiniais. Jų yra ke
letas ir tam reikalinga ištisa studija. Fak
tai liudija, kad amerikiečiai savo pažiū
ras Labor Service atžvilgiu_ iš pagrindų 
yra pakeitę. Manoma, kad busimosios re
formos Darbo Tarnybai nežada nieko gero. 
Jau ankstyvesni amerikiečių įsakymai pa
keitė jos charakterį, panaikinant kai ku
rioj srity karinį bruožą. Laukiami toli
mesni įsakymai.

Ponui inžinieriui Augustaičiui, nauja
jam ryšių karininkui, linkėtina sėkmės 
naujose pareigose. Stovint ant reformų 
slenksčio aiškiai jaučiasi, kad dabar la
biau kaip niekada reikalingas tauraus lie
tuviško charakterio, sumanus, inteligentiš
kas, taktiškas ir logiško galvojimo asmuo.

Tiek inž. Augustaičio tiek, ir viso kito 
vadovaujančio personalo pastangos tegu 
tarnauja lietuvių gerovei ir jų geresnei re 
putacijai.

2



(437) 16. II. 1956. EUROPOS LIETUVIS

Europos Lietuvių Kronika I
LONDONAS

VASARIO 16 MINĖJIMAS LONDONE

Anglijos Krašto PLB vasario mėn. 18 d., 
šeštadieni, 6 vai. vakaro, Parapijos salėje, 
345a, Victoria Park Rd., London, E.9., ren
gia 38 metų Nepriklausomybės paskelbimo 

J sukakties minėjimą.
Programoje: PLB vardu P. Bulaičio įžan 

ginis žodis. Nepriklausomybės Paskelbimo 
Aktą skaitys F. Neveravičius. Paskaita — 
J. Lūžos.

Koncertinę dalį išpildys solistai J. Čer
nius, B. Povilavičius ir V. Mamaičio vado
vaujamas Londono vyrų choras.

Maloniai kviečiame atsilankyti.
PLB švenčių Rengitao K-ja

PAMALDOS UŽ LIETUVĄ
Londono Lietuvių Šv. Kazimiero bažny

čioje šį sekmadienį 11 vai. Nepriklausomy
bės Šventės proga, bus iškilmingos Šv. Mi
šios už Lietuvą. Mišias ir specialų pamoks 
lą užprašė J.E. Lietuvos Ministeris B.K. 
Balutis. Kolonijos lietuviai katalikai tų 
Mišių yra kviečiami gausiai priimti Šv. 
Komuniją už Tėvynės Laisvę, kad Visa
galis Dievas stiprintų pavergtuosius Bro
lius ir Seses ir laimintų bei derintų musų 
kovą už Tėvynės išlaisvinimą.

Primenama, kad gavėnios sekmadieniais 
7 vai. vak. bus giedami Graudūs Verks
mai. Visi kviečiami prisidėti prie bendro 
giedojimo.

LONDONO LIETUVIAI KALBĖJO J 
LIETUVĄ PER AMERIKOS BALSĄ
Lietuvos Pasiuntinybės Patarėjas p. V. 

Balickas, Vasario 16-tosios proga pasakė 
kalbą į Lietuvą per Amerikos Balsą. Ta 
pačia proga Amerikos Balso koresponden
tas įrašė į juostas p. M. Bajorino sveikini
mą šio krašto organizacijų vardu, kun. A. 
Kazlausko — Londono Lietuvių parapijos 
vardu ir p. P. Bulaičio, — senųjų lietuvių 
išeivių vardu. Vasario 16, minint Lietuvos 
Nepriklausomybės 38 metu, sukaktį, šie 
sveikinimai pertransliuoti į pavergtą Tė
vynę per Amerikos Balsą.

GANYTOJIŠKAS LAIŠKAS
Romos Katalikų Vyriausias Autoritetas 

Anglijoje, Westminsterio Kardinolas Jo 
Eminencija Bernardas Griffin, gavėnios 
proga išleido Ganytojišką Laišką apie Di
džiosios Savaitės apeigų reformą, jas aiš
kindamas ir pritaikindamas Anglijos są
lygoms. Parapijų klebonams yra palikta 
teisė nustatyti pamaldų laiką, pagal Po
piežiaus patvirtintas valandas, kurios yra 
paskelabtos šio nr. Sekmadienio Rimtyje.

DELS CENTRINIO SKYR. NARIAMS
Dėl laiko stokos Centr. Sk. Valdyba 

kiekvienam nariui išsiuntė Peticijos lapus 
be paaiškinančio lydraščio.- Visi C. sky
riaus nariai prašomi uoliai dalyvauti para 
šų rinkime ir Peticijos lapus prisiųsti be
tarpiai DBLS Centro Valdybai.

Centrinio Skyr. V-ba

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.

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

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 ii 

vietoje gyvėnančius lietuvius.
Skyriaus Valdyba

PAMALDOS
Vasario 19 d., sekmadienį, 12 v. STOKE 

-ON-TRENT lietuviams pamaldos, Nepri
klausomybės Šventės minėjimo proga. 
Kviečiami gausiai dalyvauti. Pamaldas 
laikys kun. A. Kazlauskas MIC.

BIRMINGHAMAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
Vasario 25 d., šeštadienį, 6.15 rengiamas 

Nepriklausomybės sukakties minėjimas 
Birmingham Arms restorano salėje.

Paskaitą skaitys DBLS pirmininkas M. 
Bajorinas. Po oficialios dalies — bendras 
pobūvis. Groja coventriečių lietuviii orkes 
tras Baltina.

Kviečiame skaitlingai dalyvauti vietos 
ir apylinkių lietuvius.

VOKIETIJA
IŠ krašto valdybos veiklos

Krašto Valdyba, talkininkaujama Muen- 
cheno apylinkės Valdybos ir muz. Valterio 
Banaičio, š.m. vasario mėn. 15 d. Muen- 
chene surengė Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties minėjimą. Pagrindi
nę paskaitą skaitė prof. d. V. Jungferis te
ma „Lietuvių kultūros vertybės“. Meninė
je programos dalyje Muencheno filharmo 
nijos kvartetas išpildė J. Naujelio, Vyt. Ba 
cevičiaus. K.V. Banaičio, J. Gruodžio ir VI. 
Jakubėno kompozicijas. Deklamavo Kau
no Dramos teatro aktorė A. Dauguvietytė- 
Dubrovskienė. Minėjimas įvyko Sophien- 
saal patalpose, Sophienstr. Prieš minėji
mą, 18,30 vai., Muencheno Šv. Trejybės 
bažnyčioje (Dreifaltigkeitskirche) buvo 
laikomos už Lietuvą pamaldos.

* » *
Buvusiam PLB Vokietijos Krašto Val

dybos atstovui šiaurės Reino-Wesfalijos 
Patariamojoje Taryboje Užsieniečių Rei
kalams T. Konstantinui persikėlus į Olden 
burgą, nauju atstovu Patariamojoje Tary
boje paskirtas Dr. Antanas Dulskas, Muen 
sterio apyl. valdybos pirmininkas.* » *

įvyko Schleswig-Holsteino Patariamo
sios Tarybos Užsieniečių Reikalams posė
dis. Schleswig-Holsteino Darbo ir Sociali
nių Reikalų Ministerijos pareigūnas Dr. 
Walsdorff savo pranešime pažymėjo, kad 
šiuo metu Schleswig-Holsteine gyvena 
3.900 užsieniečių tremtinių. 2.863 tremti
niai dar tebegyvena stovyklose. Didumą 
sudaro lenkai —■ 1.211. Lietuvos piliečių 
yra 193. Per praėjusį pusmetį išeimigravo 
58 tremtiniai, 4 repatriavo. 65 procentai 
visų tremtinių yra nedarbingi ar dalinai 
darbingi ir tik 35 procentai yra pilnai dar
bingi. Iš jų pusė turi darbą.

Federalinės Pabėgėlių Ministerijos at
stovas Lueder kalbėjo azylio teisės užsie
niečiams reikalu. Jis pabrėžė, kad prievar
ta niekas nebus repatrijuojamas, nes azy
lio teisė užsienieįčams yra įstatymu ga
rantuota. Žinoma? Vokietijos vyriausybė 
negalinti trukdyti tiems, kurie savo noru 
grįžta į gimtuosius kraštus. Diskusijose 
tremtiniai atstovai pareiškė, kad jie yra 
nusistatę prieš bet kurios rūšies repatria- 
cinę akciją, nes ji yra nesuderinama su 
tremtinių valia. Jie įspėjo, kad nebūtų 
siunčiamos į stovyklas repatrijącinės ko
misijos, nes tas gali turėti komisijoms ne
malonias pasėkas.

Iš tolimesnių pranešimų paaiškėjo, kad 
numatoma likviduoti tremtinių stovyklas 
Pinneberge ir Luebeck-Artilerie. Stovyklų 
gyventojai turi apsispręsti, kur jie norėtų 
būti apgyvendinti. Tremtinių, padavusių 
prašymą vokiečių pilietybei gauti, esąs tik 
vienas kitas. Sąlyga yra, kad asmuo tu
rėtų pastovią gyvenamą vietą, kad jis tvar 
kingai gyventų ir būtų pajėgus save ir sa

vo šeimą išlaikyti. Reikalavimo, kad as
muo būtų išgyvenęs Vokietijoje bent de
šimt metų, praktikoje griežtai nesilaiko
ma. Daugumas kalbėjusių pasisakė prieš 
beatodairinį tremtinių šelpimą. Šalpa tu
rėtų būti duodama tik ligoniams, sene
liams ir tikrai pagalbos reikalingiems^ bet 
ne asmenims, kurie yra pajėgūs dirbti ir 
gali nesunkiai darbo gauti. Dabar dažnai 
pasitaiko, kad šelpiami ir darbingi asme
nys. Tas veikia neigiamai į tų žmonių mo
ralę, nes jie yra pratinami vengti darbo ir 
gyventi iš kitų malonės.

Lietuvius Patariamojoje Taryboje atsto 
vavo J. Grunovas, Neustadto apylinkės vai 
dybos pirmininkas.

BENDRUOMENĖS apylinkėse
Ingolstadtas — Visuotiniame apylinkės 

narių susirinkime nauju apylinkės seniū
nu išrinktas L. Vaitiekaitis, pavaduotoju 
—■ J. Pašukoms. Į šalpos komisiją išrinkti 
K. Černius ir B. Karazija, o į revizijos ko
misiją — A. Mečionis ir H. Kumslys. Su
sirinkimo pirmininkas šiltais žodžiais pa
dėkojo buvusiam seniūnui A. Mečioniui 
už sąžiningai ir stropiai eitas pareigas.

Geesthachtas — Apylinkės lietuvius ap
lankė Balfo pirmininkas kan. J.B. Kon
čius. Prieš piet bažnyčioje klausė išpažin
čių .atlaikė lietuviams katalikams pamal
das ir pasakė pamokslą. Po piet įvyko apy 
linkės narių susirinkimas. Į susirinkimą 
atvykusiam Balfo pirmininkui tautiniais 
rubais apsirengusi vargo mokyklos moki
nė įteikė puokštę gėlių. Kan. Končius pa
darė išsamų pranešimą šalpos ir emigraci
jos reikalais, be to išsikalbėjo ir pavieniui 
su norinčiais emigruoti. Apylinkės pirmi
ninkas J. Drungilas susirinkusių vardu 
nuoširdžiai padėkojo svečiui už apsilnky- 
mą ir už Balfo teikiamą likusiems Vokie
tijoje lietuviams paramą. Drauge pareiškė 
viltį, kad Balafas rūpinsis lietuviais trem
tiniais ir ateity.

Mannheimas — Lenkų darbo ir sargybų 
dalinių kapeliono iniciatyva buvo suorga
nizuota „Tautų maldos diena“. Dalyvavo 
dvylika tautybių. Lietuvius atstovavo 
Schwetzingeno ir Kaiserslauterno sargybų 
ir darbo kuopų vyrai. Giedojo jungtinis tų 
dalinių choras, vadovaujamas p. Strolios. 
Iškilmės vyko Mannheimo Spitalkirche.

Neustadtaš — Įvyko visuotinas apylin
kės narių susirinkimas. Iš apylinkės pir
mininko J. Grunovo pranešimo matėsi, 
kad apylinkės valdyba praėjusiais metais 
gyvai ir gražiai veikė. Į naują apylinkės 
valdybą išrinkti J. Grunovas pirmininkas, 
J. Pareigis sekretorius, E. Simonavičienė 
kasininkė ir nariai Jonas Breikšys ir Ar> 
Timpienė. Susirinkimo dalyviai iškėlė pa
geidavimą, kad apylinkėje būtų įsteigta 
Lietuvių Moterų Draugija.

Wuerzburgas — Nauju apylinkės seniū
nu visuotiniame narių susirinkime išrink
tas J. Uždavinys. Anksčiau tas pareigas 
ėjo S. Leveckis.

Spaudos Baliaus pabiros
Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šie- du atiteko p. A. Varkalaitei. Didelis su-

EKSKURSUOS i TEATRĄ IR KINĄ
Vasario mėn. 1 d. gimnazijos mokytojai 

organizuotai aplankė Mannheimo National 
theater, kur buvo statomas veikalas „Kau 
kasischer Kreidekreis“ su lietuvaite p-le 
Eretaite vyriausoje rolėje. Po spektaklio 
gimnazijos mokytojai apdovanojo lietuvių 
mokytojų vardu su pasisekimu vaidinusią 
p-lę Eretaitę gėlėmis.

Vasario 2 d. 100 dalyvių ekskursija gim 
nazijos mokiniai ir mokytojai Mannheimo 
kine žiūrėjo filmą „Gražioji Elena“ su lie 
tuviu aktorium Jack šernu vyriausioje 
Pario rolėje.

BRANDOS ATESTATUI EGZAMINAI
Gimnazijos Mokytojų Taryba nustatė 

brandos egzaminams terminus ir sudarė 
egzaminų komisijas. Išemigravus IX kl. 
mokinui Biretai į JAV, egzaminus laikys 
9 mokiniai.

SVEČIUOSE PAS AMERIKIEČIUS
Sausio mėn. 21 d. ir vasario 1 d. gimna

zijos šokėjų grupės su vadove mkt. Skeiva 
liene pasirodė uždaruose dviejų amerikie
čių klubų, Order of the Eastern Star, ir 
Ave Maria, parengimuose Heidelberge. Tie 
klubai jau ilgesnį laiką domisi gimnazija 
ir iš viso lietuviais, jų šokiais bei liaudies 
meno dirbiniais. Klubai buvo apdovanoti 
lietuviškais audiniais ir tautiškais rūbais 
padabinta lėle.

Gimnazijos šokėjai ir jos lėlė „uždirbo“ 
gimnazijos išlaikymui ir šokėjų aprangos 
reikalams 1.000 DM, kurias klubas įteikė 
čekiu, atskaičius kelionės išlaidas, poniai 
mkt. Skeivalienei šokėjų lankymosi metų.

AUKA RŪMAMS IŠPIRKTI
Britų zonos sargybų ir transporto dali

nių (MSO) vyrai dažnai paremia Vasario 
16 Gimnaziją. Neseniai jie paskyrė 150 
DM Vasario 16 Gimnazijos namų reikalui. 
Auką įteikė dalinių ryšių karininkas kap. 
I. Apyrubis. Krašto Valdyba ir Gimnazi
ja aukotojams nuoširdžiai dėkoja.

REIKALINGOS VALYTOJOS IR 
DARBININKAS

Gimnazijai reikalingos valytojos ir dar
bininkas gimnazijos ūkio reikalams. Norin 
tieji prašomi kreiptis dėl sąlygų antrašu: 
Litauisches Gymnasium, (16) Hpettenfeld 
bei Lampertheim.
PATARĖJAI ĮKURDINIMO REIKALAMS

Stovyklose dar gyvena apie 30.000 už
sieniečių tremtinių. Didžiumai jų iki šiol 
nepasisekė gauti darbo, nors jie ir yra pa
jėgus dirbti. Priežastis dažnai būna ta, 
kad stovyklos, kuriose jie gyvena, randasi 
nepatogiose vietovėse, kur darbo paklau
sa yra maža. Tuo tarpu kitose vietovėse 
yra dug didesnės galimybės gauti darbo.

Kad padėjus ūžsienieČiams tremtiniams 
nugalėti tuos sunkumus, UNREF progra
moje yra numatyti specialus patarėjai 
įkurdinimo reikalams. Tam tikslui buvo 
parinkta dešimt specialistų, kurie gerai 
pažįsta tremtinių gyvenimo sąlygas ir tu
ri gerus ryšius su vokiečių darbo ir kito-

DIDŽIOJI PLB BRITANIJOS LIETUVIŲ 
LOTERIJA

Pirmosios tokios loterijos bilietai jau 
pasklido po visą Didž. Birtaniją. Atsimin
kite, kad kiekvienas įsigytas bilietas šutei 
kia ne vien tik malonumą išlošti gerą daik 
tą, bet ir moralinį pasitenkinimą, kad kiek 
vienas šilingas bus sunaudotas mūsų pa
čių, t-y. šioje saloje gyvenančių lietuvių 
kultūriniams bei švietimo reikalams.

Fantų išlošimui bus daug ir labai gra
žių. Didžiausias fantas: stiklinė spintelė, 
kaip ir paprastai, paaukota mūsų nuolati
nio visokių tautinių reikalų rėmėjo, p. A. 
•Makausko. Toliau eina: radijo aparatas, 
Stalo laikrodis, atostogos Lietuvių Sody
boje, arbatos servizas, lietuvių dailininkų 
paveikslai, medžio ir odos išdirbiniai, mez 
giniai, tautinės pastatomos vėliavėlės, di
delio formato „Vytis“, pintinėlės ir daug 
kitų smulkesnių fantų.

Laimėjimų traukimas įvyks Velykų 
švenčių metu.

Organizacijos prašomos visa atsiskaity
mą prisiųsti PLB Londone Valdybai, Lad- 
Įlroke Gardens 1-2, W.11, ne vėliau š.m. 
itovo mėn. 19 d.

Loterijos Komisija

LABAI SVARBIAM REIKALUI
pajieškoma OLGA MICKEVIČ(iūtė)

Turimomis žiniomis ji gyvena ar gyveno 
Škotijoj. Smulkesnis adresas nežinomas. 
Ji pati, arba žiną jos adresą, prašomi ra
šyti:

XV". Pivoriūnas, 315, Brock Ave, Toron
to, Ont. Canada.

BRADFORDAS
Vasaric 25 d., 4 vai. p.p. Latvių Vana

gų Klube, 65, Cliffton Villas šaukiama 
DBLS Bradfordo skyriaus metinis narių 
susirinkimas. Dienotvarkėje: valdybos pra 
nešimas, naujos skyriaus valdybos ir rev. 
komisijos rinkimas, atstovo į suvažiavimą 
rinkimas ir kita. Skyriaus nariai susirin
kime kviečiami dalyvauti.

DBLS Bradford^ sk. valdyba

MANCHESTERIS
NEPRIKLAUSOMYBĖS šventės 
MINĖJIMAS MANCHESTERYJE

Vasario 18 d. 5.30 vai. p.p, Blackley in
stituto salėje įvyksta iškilmingas Nepri
klausomybės šventės minėjimas.

Programoje: A.J. Kaulėno paskaita; tau 
tiniai šokiai, dainos.

Po minėjimo šokiai. Veiks bufetas.
Salė pasiekiama iš Cannon str. autobu

su Nr. 17.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

Šventės rengimo Komitetas

met Spaudos Balius turėjo gražų pasiseki 
mą. Svečių suplaukė ne tik iš Londono, 
bet ir iš provincijos. Jų būta gerokai per 
tris šimtus. Salės ankštumas neleidžia 
rengėjams pravesti kokios nors progra
mos platesniu mastu. Kai kas svečių sako, 
kad Spaudos Baliai, girdi, ir turį tokį pa
sisekimą, nes susirinkę svečiai „nekanki
nami“ ilgomis kalbomis, bet jiems leidžia
ma laisvai pasižmonėti ir pasilinksminti.

Šių metų baliaus svečiai turėjo progos 
pamatyti primąją Londone lietuvio meni
ninko paveikslų parodą ir ten pat knygos 
parodėlę. Spaudos Baliau vakarą šeši lie
tuviai — įsigijo paveikslus, o kitą savaitę 
dar penki. Dailininkui A. Petrikoniui, pir
mą kartą pasirodžiusiam su savo kūri- 
niais, reikia palinkėti ištvermės užsibrėžto 
je kultūrinio darbo šakoje. (Apie jo pa
veikslų parodą artimiausioj ateityje spaus 
dinsime šios srities žinovo atsiliepimą).

„Spaudos antis“, šį kartą gyvas antinas, 
atvežtas iš Lietuvių Sodybos, loterijos bū-

judimas kilo, kai prieš pat iškilmingą 
„spaudos anties“ įteikimą, ūmai iš narve
lio nepastebėtai buvo „išvogtas“ antinas. 
Tuoj pat prisistatė speciali delegacija, ku
ri įteikė laimėtojai, naujai antino savinin
kei ultimatumą-prašymą: — jei ji sutin
kanti dovanoti antinui gyvybę, tai jis vė 
atsirasiąs narvelyje, jei ne — antinas nr 
begrįšiąs į balių! P-lė Varkalaitė mielai 
priėmė ultimatumą ir pabrėžė, kad ji, kaip 
teisėta antino savininkė, reikalaujanti už
tikrinti jam visišką laisvę ir pilną išlaiky
mą iki gyvos galvos Lietuvių Sodyboje. Po 
šitokio pareiškimo, vienas. „puskarininkių 
klubo“ narys, kauke prisidengęs veidą, at 
sirado su antinu ir jį įteikė laimėtojai. 
„Spaudos antinas“, kelias dienas paviešė
jęs* Lietuvių Namų kieme, London, išga
bentas į Lietuvių Sodybą su atitinkamu 
žiedu ant kairiosios kojos. Jį ten galės mą 
tyti atvykę vasarotojai ir meškeriotojai, 
jei, žinoma, prieš tai jis nepasimatys su 
lapute... Z.Z.

SVEIKINIMAS

Ponams M. ir J. Damidevičiams, šven
čiantiems 25 metų vedybinio gyvenimo su
kaktį, nuoširdžiausiai linkime laimingai 
sulaukti auksinio jubiliejaus.

S. ir L. Bungardai

PRAŠO ATSILIEPTI
Augustas Čebatoriūnas, 1948 m. gyvenęs 

Škotijoj, maloniai prašomas atsiliepti jis 
pats, arba žinantieji jo adresą. Pranešti — 
K. Jakutis, 37, Barlby Crescent Barbjy 
Rd. Selby, Yorks.

CORBY
Visi Corbio lietuviai, vienu ar kitu būdu 

prisidėjo prie Vasario 16-sios minėjimo, 
kuris įvyko pereitą šeštadienį, vasario 11 
d.. Minėjimo programa buvo sekanti: Mi
nėjimo atidarymas, kun. A. Kazlausko pa
skaita, latvių atstovo žodis, Corby vargo 
mokyklos mokinių gyvasis paveikslas ii 

’A. Škėmos vieno veiksmo pjesė, kurią su
vaidino Corbio skyriaus dramos mėgėjai. 
Be tb, pasirodė vargo mokyklos mokiniai 
su taut, šokiais, deklamacijomis ir daino
mis. Gyvajam paveikslui eilėraštį parašė 
poetas L. švalkus ir taip pat pats dekla
mavo. Gražiai pasirodė jaunieji Paulaus
kai (brolis ir sesuo) ir Roma Perminaitė. 
Tautinių šokių grupelei vadovauja N. Mik 
nevičiūtė, gi vargo mokyklai, kuri visomis 
progomis čia gražiai pasirodo — Perminįe- 
nė.

„Vieną Vakarą“ vaidinant aktoriais bu
vo: V. Petrauskas, B. Kasparas, J. Gerve- 
lis, N. Gervelienė ir K. Pumputis.

Minėjime dalyvavo apie 50-60 svečių. 
Programai pasibaigus, tiek programos da
lyviams, tiek visiems svečiams, nuošir
džiai padėkojo DBLS Corby skyriaus pir
mininkas Daukintis.

D..B.L.S. Nottinghamo skyriaus narį

JONĄ ADOMAITĮ
..... ir

P-Ię MAURA HERNON
Sukūrusius šeimos židinį, sveikinam
ir linkime saulėto gyvenimo.

DHL.S. Nottinghamo skyriaus 
Valdyba ir nariai.

Iš kairės viršuje: Elegantiškiausiai apsirengusi jauna Spaudos Baliaus viešnė — 
p-lė Regina Saugaitė. Skaitlinga p.p. Kubilių šeima, (senieji lietuviai išeiviai), jau 
treti metai iš eilės mielai dalyvauja Spaudos Baliuje. Viduryje — Londono Lietu
vių parapijos klebonas kun. Kazlauškas, dešinėje — p.p. Deguičai.
Apačioje: paslaptingojo „puskarininkių klubo“ nariai, trumpam susimetę aptarti an
tino pagrobimo planą ir p-lė A. Varkalaitė, laimėjusi „spaudos antiną“.

mis įstaigomis.
Patarėjų įkurdinimo reikalams užduotis 

bus padėti tremtiniams susirasti pastovias 
darbovietes. Tremtiniams, kurie negalės 
gauti savo specialybėje darbo, bus suda
rytos sąlygos pramokti amatų. Patarėjai 
įkurdinimo reikalams rūpinsis ne tik su
daryti tremtiniams galimybę gauti darbo, 
bet ir juos arčiau darboviečių įkurdinti. 
Jie' taip pat padės tremtiniams, norintiems 
savistoviai verstis prekyba ar amatu, tar
pininkaus jiems paskolų gavime ir t.t.

Kad minėtų patarėjų veikla butų dar
nesnė ir našesnė, buvo sudarytas bendras 
šalpos organizacijų komitetas, kuriame 
svarbiausią vaidmenį vaidina Deutscher 
Caritas Verband, Evangelisches Hilfs- 
werk, Weltklrchenrat, Lutherische Welt
bund ir National Catholic Conferenz. Tas 
komitetas palaikys ryšį su kitomis tojt 
srityje dirbančiomis organizacijomis.

Patarėjų įkurdinimo reikalams adresai: 
Žemutinės Saksonijos, Bremeno, Ham

burgo ir Schleswig-Holsteino rajone —
Herr Friedrich Chall, Oldenburg, Peter- 

str. 28,
Herr Toni Schneider, Hildesheim, Mue- 

lenstr. 24, Tel. 2126.
Nordrhein-Westfalijos krašte ■—
Herr Heinrich Gerlach, Duesseldorf, 

Ulmenstr. 34, Tel. 41592.
Muenster, Frisenring 34, Tel. 228 51-53. 
Hessen ir Rheinland-Pfalz krašte — 
Herr Adolf Marian Kotowicz, Frank- 

furt/Main, Guiollettstr. 220, Tel. 723197.
Wuerttemberg-Baden krašte —
Herr Josef Porada (Caritas), Stuttgrt-S, 

Weissenburgstr. 13, Tel. 74546,
Herr von Nollendorf (Hilsfwerk der 

EKD), Stuttgart-W, Reinsburgstr. 46.
Bavarijoje —
Herr Alex Proc., Muenchen 27, Schoen- 

bergstr. 9, Tel. 481684, *
Herr Diethelm Hans Stoschek NSWC, 

Nuernberg 39, Sammellager fuer Auslaen- 
der, Tel. 41403.

PAJIEŠKOJIMAI

Marija BUDICK, Igno d., gim. 1892 m. 
Viliūnų km., Trakų apskr., 1908 m. iš
emigravusi į JAV ir gyv. Maspeth, 
Anelė KABAŠINSKIS, Igno d., gim. 
1894 m. Viliumi km., Trakų apskr., 1908 
m. išemigravusi į JAV ir gyv. Maspeth.; 
Pranas PUKINSKAS, apie 30 m. am
žiaus, kilęs iš Žaliūnų k., Obelių valsč., 
Rokiškio apskr., po kapituliacijos gyve
nęs Flensburge, Vokietijoje, Tim Kroe
ger Schule, Litauisches DP Lager; 
kunigo vienuolio Prano RATKŪNO 
(Račkūno?) iš Marijampolės giminės— 
tėvai ir brolis. Po kapituliacijos gyvenę 
bene Augsburge.

Pajieškomieji arba žinantieji apie juos 
prašomi susisiekti su PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba adresu: Litauisches Zent- 
ralkomitee, (17a) Weinheim a.d. Bergstr.,

A, VYTENIS
LIETUVIŠKUOSE DALINIUOSE

A. Vytenis, iliustruotos knygelės apie 
bolševikus „Raudonoji žvaigždė“ autorius, 
išgyvenęs Detmolde vienuolika metų,. įsto
jo savanoriu į lietuviškus dalinius prie 
amerikiečių Armijos, Vokietijoje.
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PIGUS TRIUKAI UŽSIENIEČIAMS MULKINTI STOVYKLA

Mus tėvai ir mokytojai Lietuvoje mokė 
ir taip mes kitus stengiamės mokyti — rei 
kia būti teisingiems, nemeluoti, nevogti, 
būti garbingiems, mylėti tiesą, už tą tiesą 
kovoti, siekti Tiesos, Gėrio ir Grožio ide
alų.

Taip turėtume elgtis savo asmeniniame 
gyvenime, lygiai kaip ir visuomeniniame, 
o taip pat tokio elgesio norėtume matyti 
tarptautiniame gyvenime.

Bet pasižiūrėjus aplinkui, mus apima 
nemažos abejonės. Pasaulis ne tuo keliu 
nuėjo, ne tuo keliu eina. Yra kuo susirū
pinti. Neveltui dėl pasaulio likimo, kuris 
pamina tuos pagrindus, kuriais žmonija tu 
retų gj zenti, rūpinasi politiniai filosofai, 
rašytojai. Verta pasiskaityti prancūzo Ray 
mond Aron knygą „The Century of Total 
War“ ir amerikiečio Walter Lippmann 
„The Public Philosophy“.

Amerikiečių savaitraštis „Time“, vasa
rio 13 numeryje, rašo, kad Vašingtono de
klaracijos idėja nebuvo amerikiečių, bet 
Didžiosios Britanijos ministerio pirminin
ko Edeno. Edenas nusivežė į Vašingtoną 
pagrindinį projektą, tuo projektu Edenas 
kalbėjo iš principo, kurio dabartiniu metu 
mes laisvajame pasaulyje iš tikrųjų bu
vome labai pasigedę. Vaišngtono Deklara
cija komunizmo atžvilgiu iškėlė vieną kar- 

->!'■ tą moralinį principą.
J: Tačiau paklaustas dėl Bulganino ir
s ;.. Chruščiovo vizito Londone, Edenas pasa

kė, kad jei kas turi pasitikėjimą savimi, 
jei kas pasitiki tuo, į ką tiki, tas neturėtų 

’ bijoti susitikti ir pasiginčyti su kitu. Su-
:vi. r ■ sitikti, sakoma, galima ir su pačiu velniu. 

Viskas priklauso nuo to, kas ir kaip bus 
pasakyta. Mėnesinėje pasaulio įvykių ap- 

•o; ..•• " žvalgoje „Intelligence Digest“, leidžiamas 
Londone, vasario numery, rašo, kad Di
džiosios Britanijos ministeris pirmininkas 

!-■ '• ■ turėtų Chruščiovui viešoje prakalboje pa-
•” - statyti šiuos klausimus: 1. Ar Rusija nu

stos ginklavusi Egiptą; 2. ar Rusija pasi
trauks iš satelitinių kraštų; 3. ar Rusija 
nustos papirkinėjusi agentus britų pramo
nei griauti; 4. ar Rusija nusiginkluos pri
imdama visuotiną inspekciją.

Girdi, Chruščiovas turėtų būti privers
tas čia pat duoti j šiuos klausimus aiš-

Niekas neturi abejonių dėl to, kad Mask 
va tiki tuo, kad kapitalistinis pasaulis yra 
skirtas žūti, kad, jei taikinga koegzistenci
ja nusitęstų ilgesnį laiką, kompartija turė
tų įveikti visą pasaulį ir komunistinė so
vietinė santvarka turėtų visame pasaulyje 
įsigalėti. Bet šiam tikslui pasiekti Maskva 
turi pakirsti vakarų pasaulį morališkai, 
neleisti jam astistoti kovoje su komuniz
mu moraliniu pagrindu remiantis. Tam 
tikslui Maskva stengsis panaudoti Bulga
nino ir Chruščiovo vizitą Londone. Tam 
tikslui ji iškišo Burgėss ir Maclean Mask
voje.

Kiekviena tauta turi išdavikų. Burgess 
ir Maclean yra tokie išdavikai. Tik prieš 
porą savaičių vakarų žurnalisto paklaus
tas Chruščiovas atskė, kad jis nežino, kur 
tuodu išdaviku yra. Jis melavo ir dabar 
tas jo melas pasitvirtiho. O su melagiais 
argi galima vesti bendrą kalbą ir diskusi
jas? Ar melagį, sukčių ir žudiką galima 
svečiu priimti padoraus žmogaus namuo
se?

Stalinas, sadistinis tironas ir parano
ikas, tikrai buvo už Chruščiovą gudresnis. 
Taip, kaip didelio masto žulikas yra gud
resnis už mažą, smulkų žulikiūkštį.

Koktu sekti spaudą ir stebėti iki kokio 
žemo moralinio lygmens yra smukę sovie
tiniai valstybiniai vadai. Kas gi patikės, 
kad Burgess ir Maclean nebuvo seni so- 
vietinai agentai, kad jie pabėgo įi Sovietų 
Sąjungą pasaulio taika susirūpinę? Britų 
Užsienio Reikalų Ministerija, keldama 
girtuoklį ir amoralų Macleaną vis į augš- 
tesnį postą, moka už tą pagrindinę visuo-

meninio ir valstybinio gyvenimo tvarkymo 
klaidą. Bet ką gi sovietiniai vadai norėjo 
įtikinti tokiu „supreparuotu“ Burgess ir 
Macleano iškišimu viešumon? Kad tas jų 
pasirodymas buvo jų pačių reikalas, susi
rūpinusių britų ir sovietų draugyste, o 
kad Bulganinas nieko apie tai nežinojo? 
Už ausų paėmę ir porai žurnalistų prista
tę, bet uždraudę jiems pašaliniu žodžiu 
prasižioti, kągi tokiu spektakliu norėjo ko
munistai pasiekti?

Turime reikalą su tikrai žemo lygio 
gangsterizmu, palyginus su kuriuo Al Ca
pone atrodys padoriu žmogum.

Bulganinas rašo „malonius“ laiškus Pre 
zidentui Eisenhoweriui. Sovietai protes
tuoja dėl balionų. Jie iškiša dvi vakarų at 
matas Maskvoje. O tuo pačiu Vakarų Ber
lyne jie organizuoja pavogimą Robert Bia- 
leko, veterano antinacio, kuris pakėlė ge
stapo kankinimus, buvo gan augštai paki
lęs Rytų Vokietijoje, bet prieš tris metus 
nutraukė su komunistais. Norvegai viena
me jų areštuotų sovietų žvejų laive 
rado savos rūšies žuvį: Arthur Oyen, Nor
vegijoje gimusį sovietų pilietį, kurį prieš 
du metus norvegų teismas pripažino esant 
sovietų šnipų tinklo organizatorium ir va
du. Gerai, kad norvegai sovietų triukams 
nepasidavė ir kietai pasipriešino silkių vo
gimui jų teritoriniuose vandenyse. Tuo la
biau, jog aiškėja, kad sovietai ypatingų 
silkių bus ten jieškoję.

Laikas laisvajam pasauliui pradėti su 
sovietais kalbėti kita kalba. Tada paaiškė 
tų, kad jie nėra tokie baisūs, kaip save 
vaizduoja. S. Žymantas

Krukovo darbo vergų stovykla su 830 
suimtųjų 1161011 Maskvos — pagal planą 
— rodoma užsieninėms delegacijoms, lan
kančioms Sov. Sąjungą. Be abejo, Sovie
tai patys nekiša minties užsieniečiams ap
lankyti, nors toji stovykla yra tik už 40 
km nuo Maskvos, bet kam nors pasiteira
vus apie darbo vergų gyvenimą, kaip tat 
buvo padaryta pvz. ir su danų ekskursan
tais, po tam tikro delsimo juos nusiveža ir 
viską aprodo. Be abejo, užklaustieji elgia
si taip pat pagal komunistines direktyvas, 
žinodami, kas būtų, jei jie nepaklausytų. 
Ir galutinis rezultatas — įtikinama, kad 
Sov. Sąjungoje toli gražu taip nėra blogai 
elgiamasi su darbo vergais, kaip užsieni
nė „kapitalistinė“ spauda „prasimano“. 
Tik akylesni sovietinio gyvenimo žinovai 
įstengia pastebėti, kas iš tikro už to fa
sado slepiasi. Taip ir vienas skaitytojų 
laiškas atskleidė tą Sovietų žaidimą Ko
penhagos spaudai, be kita ko, papasakoda 
mas, kad Krukovo stovykloje išlaikyta vo 
kietė Gretė Buber-Neumann pati iš savo 
kartaus patyrimo gali kitiems papasakoti, 
kad ši stovykla yra skirta tik „specialiai 
užsieniečiams turistams“. Be to, danų vie
nas delegatas dalyvaująs Europos Tarybos 
patariamajame susirinkime, taip pat at
skleidė nedaug kam žinomą tiesą, kad jau 
daugiau kaip 30 metų ši stovykla yra spe

cialiai skirta užsieniečiams .klaidinti. So
vietinės diktatūros metodais viskas prave
dama taip rafinuotai, jog lankytojams su
sidaro įspūdis, tarytum koncentracijos 
stovykla būtų sanatorija, bet ne bausmės 
vieta. Panašiai kaip prie nacių Hitlerio 
laikais, kai norintiems užsienio svečiams 
pamatyti nacinį kacetą būdavo parodoma 
dalis Ravensbruecko, kur buvo laikomi 
Jehovos išpažinėjai... „Rheinischer Mer- 
kur“ pastebi, kad, deja, ne visi Sovietų 
Sąjungos lankytojai įstengia pastebėti, jog 
toliau nuo centro ir nuo rodomų vietovių 
ilgiausios žmonių eilės grūdasi vieni už 
kito, kad galėtų nusipirkti arbūzą arba 
kitų maisto būtiniausių reikmenų. Ir kaip 
tie užsieniečiai turistai viskuo lengvai pa
tiki.

Vokiečių spauda skelbia, kad Sovietų 
valdomoje šiaurinėje Rytprūsių dalyje yra 
visa eilė didelių baudžiamųjų darbo sto
vyklų. Nors Maskva prieš kiek laiko iš
kilmingai pažadėjo visus Sov. Sąjungoje 
laikomus lenkų karo belaisvius paskubin
tu sparčiu paleisti į tėvynę, tačiau žinomi 
du atvejai, kai lenkų politiniai kaliniai bu 
vo per demarkacijos liniją iš lenkų pusės 
persiųsti į sovietinę pusę ir uždaryti dar
bo stovyklose. Drauge skelbiama, kad Ka
raliaučiaus ir Gumbinės rajonuose stato
mos naujos bazės sovietų armijai ir avia
cijai.

KAILIAI ■ MOTERŲ SVAJONE

KO R
Daug milionų žmonių milionus valandų 

praleidžia, sėdėdami prie kortų. Ne vie
nam šio pasaulio gyventojui kortos yra 
tikra rykštė, kuria žmogus pats save plaka, 
po kiekvienos nesėkmės pasižadėdamas 
baigti su jomis, bet .norėdamas dar kartą 
išbandyti laimę, vėl prisėda ir taip per 
kelias minutes išleidžia tai, ką per kelias 
savaites ar ir per kelis mėnesius buvo su-

TOS
tesutinkamos, didelė retenybė. Ilgą laiką 
Europoje buvo vartojamos vokiečių gamin 
tos keturspalvės kortos, šios, prie kurių 
dabar naktis azartinių lošimų aukos pra
sėdi, yra prancūziškos.

Maždaug prieš 20 metų Culbertonas 
bandė įvesti penktąją spalvą bridžo loši
mui — žalią su aro atvizdu, tačiau tas su
manymas nerado šalininkų. Culberstonas

Net šiltuose kraštuose, kur švelnus kli
matas visai nereikalauja suptis į šiltus 
drabužius ir kailius, moterys kiekviena 
proga stengiasi pasipuošti kailiais. Kaip 
kad deimantai vįrto moterų „geriausiu 
draugu“, taip ir kailiai lygiai taip pat kon 
kuruoja moterų tarpe dėl tos „draugys
tės“.

Čia norime moterims duoti keletą prak
tiškų patarimų, kaip prieš perkant kai
lius, jos turi susipažinti su jų kokybe ir 
visu kitu, kad pirkinys išeitų į gerą ir kad 
jos liktų patenkintos ilgiems metams.

Pagal suskirstytas klases, kiekvienoje 
atskirų kainų klasėje pažymėti kailiai, ku 
rie labiausiai pasižymi stiliumi, išvaizda 
ir ištvermingumu.

Žemų kainų kailiai

Kraiikas. Kailis yra švelnus ir lengvutis 
ir puikiai pasiduoda įvairiems- dažams, 
taip, kad jis yra vartojamas imituoti kai- 
kuriems brangesniems kailiams. Svarbiau 
sias kailio minusas. — labai greitai nusi
dėvi.

Vidutinio brangumo kailiai

Amerikos žebenkštis, kuris yra šviesesnis 
rudas su tamsesniu rudu ruožu, yra ge
riausias žebenkščių. Įvairios naujos rūšys 
ir pakitėjimai yra tiesiog be galo, o ir kai; 
nos, kol kailiniai nenradedami gaminti 
masiniai yra pasakiškos.

PRANCŪZIJOS RINKIMŲ KAMPANIJOS 
KELETAS „DEIMANČIUKŲ“

...Pagaliau reikia sustabdyti nejudamu
mą!

...Aš prieštarauju, kad mane uždarytų 
į apskritimo keturkampį! •

...Tu esi liūtpalaikis, kuris iš priekio ve
mia ugnį ir liepsnas, o iš užpakalio — klas 
tingai asiliškai spiria!

...Aš baimingai galvoju apie mokesčių 
laviną, kuri kėsinasi pasiekti nepramatytą 
viršūnę! *.***«

Danijoje veikianti latvių emigrantų lei
dykla „Imanta“ paskelbė netrukus latviš
kai išleidžianti išverstą į latvių kalbą Var
no Linna romaną „Nežinomas kareivis", 
kuriame rašoma apie paskutini Suomių-

kius atsakymus.
„Intelligence Digest“ stato klausimą, 

ar britų vyriausybė bus pakankamai stip
ri panaudoti Bulganino ir Chruščiovo vi
zitą šiam tikslui.

Klausimas teisingai pastatytas. Bulga
nino ir Chruščiovo vizitas Londone bus 
egzaminas Vašingtono Deklaracijos pa
skelbtam moraliniam principui. Nuo to, 
kaip to moralinio principo bus laikomasi, 
kaip bus bandoma tvirtai jį gyvenime vyk 
dyti, galutinoje išvadoje priklauso pasau
lio likimas. Teisės, tiesos ir laisvės pasau
lio.

Kaip tik to, daugiau negu ko kito,' bijosi 
melagė Maskva. Pigus triukas Burgess ir 
Macleano iškimšimo Maskvoje keturiems 
korespondentams, dviem vakariečiams ir 
dviem komunistams, po visų Bulganino 
laiškų JAV Preizdentui Eisenhoweriui ne
pasisekimo, rodo Maskvos baimę, kad va
karų pasaulis, atsirėmęs JAV ir D. Brita
nijos vieningumu, gali nueiti moralinio 
principo gerbimo ir kovos dėl to principo 
įgyvendinimo keliu.

ŽAIBO IŠDAIGOS
■ Neseniai JAV Floridoje žaibas uždegė 

pastatą, kuris buvo numatytas sunaikinti, 
tiesiant geležinkelio liniją. Kitas žaibas, 
kai beisbolo žaidėjai ginčijosi dėl neaiš
kaus laimėjimo nustatymo, permetė ant 
žemės 8 žaidėjus ir pagaliau nutrenkė 
vieną kalinį, kuris pabėgęs iš kalėjimo bė- 
go per lauką. Tas paskutinis turėjo pa
čią blogiausią laimę, kurios nebūtų užtikęs 
nei kalėjimo elektros kėdėje.

taupęs. Yra ir mūsų tautiečių, kuriems 
kortos — viskas: laimės ir nelaimės šalti
nis. Kadangi, kaip žinome, laimė žmogų 
rečiau aplanko, tai kortavimas, ypač azar
tinis stambiomis sumomis, yra žalingesnis 
ir už girtavimą. ,

Kur ir kada pasirodė pirmą ' karta že
mėje kortos — nėra tikrų žinių. Kiniečių 
šaltiniais remiantis, sakoma, kad 1120 me
tais prieš Kristų, Seun-Ho viešpatavimo 
metais, kažkas sugalvojęs kortas to valdo
vo žmonai žaisti. Tačiau viename Indijos 
muzėjuje yra apvalios formos kortii kala
dė iš žymiai ankstyvesnių laikų. Kiti šal
tiniai skelbia, kad kortos jau buvusios se
najame Egipte dar anksčiau. Europoje kor 
tos atsirado, palyginamai, gana vėlai, mau
rų atvežtos Ispanijon. Pirmoji žinutė apie 
kortas skelbia, kad Prancūzijoje, Karolio 
Vl-to laikais, maždaug 1392 metais, dva
riškiai lošė kortomis. Italijoje dvasininki
ja bandė kovoti su kortomis ir skelbė, kad 
tai „velnio išmislas“. Tačiau kortos plito 
gana greit, nes jau 1463 metais anglų par
lamentas uždraudė importuoti iš svetur 
kortas. Kortas daugiausiai spausdino Vo
kietijoje, Italijoje ir Olandijoje, iš kur jos 
ir buvo eksportuojamos. Tiesa, pradžioje 
jos nebuvo spausdinamos, bet meistriškai 
piešiamos ar išdeginamos ant plonyčių 
medžio lentelių. Seniausios europietiškos 
kaladės turėjusios 78 kortas. Keturios 
spalvos turėjusios po 14 kortų. Vėliau vie
na figūra dingo. Tai būta „jaunikaičio“ 
esančio savo reikšme tarp damos ir vale
to. Be to, ši kaladė turėjusi 21 numeruotą 
kortą, kurios buvo skaitomos „kozirinės“. 
Šiandien šios kortos jau tik labai retai kur

yra laikomas bridžo „tėvu“ ir tuo klausi
mu yra parašęs ne vieną knygą. Culbersto 
nas gimęs Kaukaze. Jo tėvas anglas, ang
lies kasyklų inžinierius, gi motina rusė, 
buvusio caro generolo duktė. Culbersto- 
na yra parašęs gana įdomių ir intriguojan 
čių knygų iš kortų lošėjų gyvenimo.

Populiariausias lošimas, bent mūsų tar
pe, — preferansas, tačiau „sostą“ lošimuo 
se užimą šiame amžiuje bridžas. Nuolati
nis lošimas ne vienam pakenkė nervams 
ir azartinių lošėjų galime sutikti beveik 
kiekviename beprotnamyje, nekalbant 
apie tai, kiek kortos yra išskyrusios šei
mų, suardžiusios gyvenimą.

Drabužius, 
Avalynę, 
Medžiagas, 
Maistą ir 
Kitas prekes

SIUNTINIAI Į VISUS KRAŠTUS

IŠSIUNČIAME SU UŽTIKRINTU PRISTATYMU 
AR PINIGŲ GRĄŽINIMU

Muito mokestį siuntinėlių į USSR sutvarkome Londone. 
Siuntinėlio gavėjas nemoka jokių mokesčių.

Mūsų eksportinės kainos su muito ir persiuntimo išlaidom

Reikalaukite smulkesnių kainaraščių.

LEMPERT & POLIMEX CO.
45, Cromwell Road, London S.W.7.

GIMDYMAS EKRANE
Medicinos mokslui darant nuostabią pa

žangą, atėjo eilė ir gimdymo skausmo su
mažinimo klausimui. Tiesą pasakius, tas 
rūpestis nėra naujas. Įvairiais laikais ir 
įvairiomis priemonėmis gydytojai specia
listai ir nešpecialistai mėgino bent sušvel
ninti gimdančios moters kartais nepake
liamą skausmą. Čia nekalbėsime apie liau
dies prietarus ir apie kaimo bobulių išma
ną. Medicinoje gi vadinamasis dirbtinis 
užmigdymas, arba užmarinimas, buvo pa
rankiausias vaistas. Juo ir jo variacijomis 
ir buvo lig šiol naudojamasi.

Neseniai buvo susidomėta, kaip į be
skausmio gimdymo praktikavimą žiūri 
Bažnyčia, šventasis Tėvas tam tikra proga 
paaiškino, kad Bžnyčia nedraudžia gim
dymo skausmo sumažinimo praktikos ir 
priemonių, jei jos yra žmoniškos ir ne- 
kensmingos.

Popiežiaus ypatingo dėmesio ir net prita 
rimo bei paramos susilaukė Dr. Grantley 
Dick Read, kurio gimdyvės skausmo su
mažinimo metodas pasirodė esąs žmoniš- 
kiausias ir švelniausias. Dr. Read nevar
toja nei kaukės su migdančiu vaistu, nei 
švirkšto. Jis gimdymą laiko natūraliu, 
nuostabiu ir, tuo pačiu metu, slėpiningu 
dalyku. Motinos pašaukimo kilnumas, mei 
lė.savo gimsimajam, moteriai skirta šioje 
žemėje pareiga — štai mintys, štai stipri
nantis vaistas, kuriuo Dr. Read prieš gim
dymą veikia gimdyvės protą ir širdiį. Ki
taip sakant, jis parengia moterį tam ak
tui psichologiškai, ir gana rūpestingai. Vi
sa tai įsisąmoninusi moteris nebeturi bai
mės gimdyti, o dingus baimei, dingsta ir 
nervingumas, ir skrupulas, ir raumenų 
įtempimas. Kūdikio laukiama su pasitikė
jimu, o jo sulaukus, laimingas veidas nu
švinta motinišku džiaugsmu.

Šio metodo propaganda šiandien jau 
skleidžiama per filmą, kurs rodomas viena 
me Londono kine. Ten demonstruojami 
keturi atskirų kūdikių gimdymo atvejai, 
kad būtų vaizdžiau, kaip paveikiamas ke
turių moterų skirtingas charakteris. Mote
rys žiūrėdamos tą filmą, ir jaudinasi ir 
stebisi, kad rastas natūralūs kelias į slė
pinį, kurs lig šiol atrodė toks baisus. Ta
me filme moterys pamato tą tikrą, pasiti
kėjimo vertą ir švelnų parengimo būdą, 
kurs neabejotinai padrąsina gimdymą.

L. S-s.

Muskrat. Kailį išdirbant, nugarėlės at
skiriamos, nes jos patvariausiai nešiojasi. 
Papilvio kailiukai yra labai švelnus, bet 
nepatvarūs. Muskrat kartais yra padaro
mas, kaip žebenkštis (mink), bet tada, 
nors kaina pakyla ir gražiai atrodo, bet 
nestiprus, šiaurės muskrat (vien nugarė
lės) yra daug stipresnis pagal palyginant 
žemą kainą.

Karakulis. Gero skokybės karakulis yra 
vienas geriausiai nešiojamų (ilgiausiai) ir 
stipriausių kailių. Populiariausia spalva 
— juoda; visuomet ji nudažoma. Kailio 
garbanos yra įvairių laipsnių gerumo; La
biausiai vertingos — švelnios, minkštos, 
lyg šilkinės. Geros kokybės karakulis yra 
stambesnio rašto, blizgąs, raštuotas, o ne 
vienodo rašto — vienodų garbanų susisu
kimo.

Brangūs kailiai

Žebenkštis (mink). Nors šis kailis mo
terų labiausiai perkamas ir „mylimas“ dėl 
jo luksuso, negu praktiškumo, bet jis yra 
vienas naudingiausių kailių. Gero žebenkš 
čio kailio pažymėtina charakteristika yra: 
nepaprastas žibėjimas, lygus, švelnus, „su 
valdomas“ trumpo plauko kailis. Šiaurės

Rusų karą.

SENAS KAREIVIS MATATUT1S
Įdomią J. Jankaus knygą galima gauti pasJB 
D. Daunoraitę 49, Thornton Ave, London,“ 
W.4.

KAZIMIERINĖS LIETUVIŲ KLUBE
Šių metų kovo mėn. 3 d. 7.30 vai. vaka

re, Lietuvių Klube, 1 Ladbroke Gardens, 
Lodon, W.11, artėjančių Kazimierinių pro
ga rengiamas šokių vakaras. Staliukai už
sakomi i šanksto Lietuvių Klube. Gros 
džazo muzika.

Rimtas lietuvis pageidauja susirašinėti 
vedybų tikslu su lietuvaitėmis gyvenan
čiomis Anglijoje ar Kontinente. Su’tntere- 
suci.® prašomos rašyti: — „E. L. Nr. 995“, 
1-2 Ladbroke Gardens, London, W.11. At
sakysiu tik Į rimtus laiškus.

BRADFORDE
Moterų ir vyrų rankų darbo eilutės ir 
apsiaustai siuvami iš geriausios rūšies 
medžiagų pagal kiekvieno individualų 
skonį ir pageidavimą, prieinamomis 
kainomis.

Dirba kontinento ir anglų stiliaus 
specialistai.

Turime geriausios „Crombie“ me
džiagos!

Siuvama taip pat iš atneštos me
džiagos.

Speciali 3 ši. nuolaida nuo kiekvie
no svaro tiems, kurie pareikalaus pre
kių nuo gruodžio 31 d. iki š.m. sausio 
14 d.

JOHN GAY
25, Manchester Road 

BRADFORD

SIUNTINĖLIAI I. 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, avalyne 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.

. ' 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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