
Rubeziu reikalu
į> ' Labą! džiugu yra girdėti, kad mūsų va- 

į dovaują veiksniai ir visuomenė vis la- 
' biau ėmė domėtis ateities Lietuvos prob- 

E, lemomis. Viena iš pačių svarbiausių tų 
problemų yra busimosios laisvos Lietuvos 
sienos, kurioms nustatyti, kaip girdėti, 

S paskirta ne tik komisija, bet ir lėšos.
Nustatyti sienas tokios valstybės, kuri 

kadaise yra buvusi didžiausia Europoje, 
nėra lengvas dalykas. Per visą .Neprikl. 
Lietuvos laikotarpį, kai latviai ir estai, su
tvarkę savo rubežius su kaimynais, galėjo 
atsidėti vien tik savo valstybės kultūri
niam ir ūkiniam stiprinimui, mes turėjo- 

i me kovoti už gyvybinės reikšmės erdvę 
Į rytuose ir vakaruose. Gal tai buvo viena iš 
f ■ priežasčių, kad mes ūkišku atžvilgiu nuo 

savo kaimynų šiek tiek atsilikome. Bet 
užtat tautiniu atžvilgiu tos kovos mus la
bai sustiprino ir sujungė.

Kalbėdami apie Lietuvos sienas mūsų 
ekspertai nors ir atsižvelgia į ūkinius, po
litinius bei istorinius faktorius, tačiau 
pagrindu ima mums labai palankius etno
grafinius davinius. Tai yra, jie visiškai 
pagrįstai reikalauja tų plotų, kurie isto
rijos bėgyje buvo lietuvių apgyvendinti 
ir priklausė Lietuvos valstybei. Deja, kas
dieniškame gyvenime žiauri realybė daž- 

j nai susikerta su istorine tiesa ir iš to su- 
B sikirtimo mes jau ne kartą esame išėję 

pralaimėtojai. Todėl ir šį kartą į ta,s isto
rines pamokas turėtų būti ypačiai rimtai 
atsižvelgta.

Šių eilučių tikslas, toli gražu, nėra ban
dymas sugestijonuoti, kur ir kaip turėtų 
būti pravestos būsimos Lietuvos sienos. 
Tai yra patyrusių ekspertų ir politikos va
dovų reikalas. Tačiau atsižvelgiant į lai
kas nuo laiko spaudoje pasirodančias tuo 
reikalu nuomones, lyg ir norėtųsi įspėti 
nuo per didelio mūsų įsibėgėjimo į perife
rijas. Visi esame giliai įsitikinę, kad Lie
tuva be istorinės sostines Vilniaus ir be 
lango j pasaulį — Klaipėdos, yra neįsivaiz
duojama. Už šias sritis mes turėsime ko
voti visomis įmonomomis priemonėmis. 
Bet kyla klausimas, kaip toli mes galėsim 
plėstis rytų ir vakarų kryptimis? Ar pano
rės, sakysim, vokiečiai išsižadėti Karaliau
čiaus vien todėl kad kadaise jo apylinkė
se gyveno lįętuvių giminė prūsai ir kad 
senose vokiečių knygose ir žemėlapiuose 
toji apylinkė yra nurodoma, kaip lietuviš
ka provincija?. Netolima praeitis aiškiai 

J rodo, kokiais būdais jie už prarastas ir ne
■ prarastas žemes kovoja. Prisiminkim tik 

Reino sritį, Sudetus, Austriją, Dancigą 
ir mūsų pačių Klaipėdą. Yra bloga, kai 
du kaimynai pešasi dėl to paties žemės 
rėžio — silpnesnysis dažniausiai pralai
mi. Labai maža vilties, kad ateities Euro
pos tautos prisiims joms primestus rube
žius nemurmėdamos ir kad jos neras būdų 
savo reikalavimams ginti. Jau dabar ro
dosi pakankamai ženklų, kad ambicingi 
ir veržlūs vokiečiai neprisiims jokio teri
torinio diktato. Todėl svarstant* Lietuvos 
rubežius, verta turėti galvoje realias prie
mones ne tik kaip vieną ar kitą etnografi- 

į nę sritj prisijungti, bet ir kaip ją išlaikyti. 
Ik Žinoma, niekas negali tikėtis didelio po- 
Kį puliarumo, siūlydamas būti santūriais, 

' paruošiant galutinį Lietuvos sienų pro
jektą. Bet geriau papeikta realybė, negu 
pagirti planai ore. Mes ne kartą pasišai- 

: pėme ir gydų, reikalaujančių sau beveik
pusės Lietuvos teritorijos ir teisėtai pik- 
tinomės lenkais, kuriems ir pusės Eųro- 

Ipos, atrodė per maža. Todėl mes patys, 
spręsdami komflikuotą ir jautrią savo 
krašto sienų problemą, turėtume būti re- 

i alūs ir nuosaikūs sugebą iš istorinių pa- 
p, šaulio įvykių pasidaryti mums tinkamiau

sias išvadas. J.Lūža

Kanclerio
Norėdamas išvengti svaro nuvertinimo 

ir apgydyti D. Britanijos ūkį, iždo kanc
leris (finansų ministras) Macmillanas vy
riausybės vardų, paskelbė eilę' suvaržymų 
prekybos ir pramonės srityse. Paskelbda
mas suvaržymus, jis iškėlė šūkį: dirbti ir 
taupyti, kreipdamasis į tautą šiais žo
džiais: „Remkite mano kovą su infliaci
ja, kad išvengtute nedarbo“. Jis įspėjo vi
suomenę, kad ją laukia tam tikri sunku
mai ir kad nuo jų nugalėjimo pareis kraš
to ūkinis pajėgumas. Spaudos nuomone, 
britai perilgai gyvenę „sotūs, atsigėrę ir 
linksmi“. Iš viso, kancleris nėra dešinio
sios spaudos baramas. Jam tik prikiša
ma, kad suvaržymai turėjo būti įgyven
dinti anskčiau ir palaipsniui. Beje, dar- 
biečiai ir liberalai jau yra suredagavę 
vyriausybei nepasitikėjimo rezoliucijas.

D. Britanijos ūkio krizės pavojaus prie
žastys yra Amerikos ir Vak. Vokietijos 
konkurencija, pergausus ne taip jau reika
lingų prekių įvežimas ir palyginti brangi 
gamyba, kitaip sakant, perlėtas ir periš- 
laidingas darbas. Kaip tik šituose fron
tuose ir pradėta kanclerio kova. Visų pir
ma suvaržomi čia populiarūs išsimokėji- 
mai ant daugelio gaminių (automobilių, 
radio priimtuvų, televizijos aparatų, šal
dytuvų ir kt.), pakeliant už juos rankpi- 
ningius iki pusės daikto kainos. Sumaži-

priemonės 
valstybės tarnautojų nusistatyta atleisti. 
Duonos ir pieno kaina pakelta. Atseit, 
tiems maisto produktams sumažinama 
valstybės iždo parama. Ypač smarkus 
smūgis tenka auto pramonei.

Kancleris graudena, kad, jei nebus Ižii- 
ku susigriebta išlaikyti svaro vertę, kon
kurentai užbėgs mums už akių, p tai reikš 
tų, kad mes suvalgysime savo pinigus ir 
pakelsime eksportinių prekių kainą. Tad 
verčiau sumažinti importą ir pekęsti lai
kinį nedarbą. Jis tikisi, kad tauta pritars 
jo priemonėms, nors jos ir atrodytų žiau
rios, nes kito pasirinkimo nesą. Svaras 
žūtbūt turįs būti išgelbėtas, ir toje kovo
je vyriausybė turinti savo pareigą. Jei to 
būsią maža, pagrasinta ir kietesne taupy
mo akcija, tačiau, kanclerio nuomone, už
teksią ir to.

Tarp kita ko jis pridūrė: „Aš kreipiuosi 
į tautą prašydamas nors dalies tos vieny
bės, kuri išgelbėjo mus iš didelių pavojų 
praeityje. Mano politiniams oponentams 
aš norėčiau pasakyti: būkime skirtingų 
nuomonių, bet nerukdykimte kovos su in
fliacija. Jei šita kova nepasisektų, jūs gal 
politiškai laimėtute, tačiau jūs, kaip lygiai 
ir mes, būsite pralaimėję didelį tautinį 
mūšį“.
, Iš viso matyti, kad liūdniausias tų prie
monių rezultatas bus laikinis nedarbas,

KOMUNISTŲ PAVOJUS ISPANIJOJE
Ispanijos Katalikų Akcijos žurnale „EC- 

. CLESIA“ Mgr. de Vizcarra skelbia, kad 
'S reikia perorganizuoti katalikų akciją vi- 
į so^e parapijose, kad katalikai būtų užaliar 

muoti komunistų infiltracijos grasinan
čiam pavojui. Ispanijos komunistų penk
tasis kongresas įvykęs pereitų m. lapkri
čio mėn. Prancūzijoje, Tulūzos mieste, pri 
taikė visą eilę priemonių, kaip išplėsti sa
vo propagandą Ispanijos Katalikų Akcijos 
komitetuose. Mgr. Vizcarra daro išvadą: 
,Kai vyksta ši slapta komunistų veikla, 
Šviesos vaikai ramiai miega ir nieko prak
tiško nedaro, kad organizuotų savo kovo
tojus. Dejavimai bus nenaudingi, kai būsi 
me nustebinti staigių pasikeitimų, kurių 
istorijoms jau esame pripratę ir mes tada 
būsime neapsiginklavę prieš priešus, ku
rie bus rūpestingai pasiruošę.“

Vilniaus radijas giriasi, kad į Klaipėdos 
uostą pastaruoju metu buvo įplaukę 10 di 
džiulių okeaninių laivų. Klaipėdiečiai pir 
mą kartą išvydo su atplaukusiais laivais 
Panamos .Kostarikos, Izraelio, Liberijos ir 
kitų valstybių vėliavas, šiaip uoste daž
nokai lankosi Danijos, Švedijos. Norvegi
jos, Suomijos, Anglijos, Prancūzijos. Olan
dijos, Graikijos, Libijos, net Vak. Vokieti
jos laivai.

narna gyven. namų statyba, o miestų pra

KIEK KOMUNISTŲ LIETUVOJE?
Skaitant su visais į Lietuvą atsiųstais 

komunistais iš Rusijos, 1956 m. sausio 1 
dieną „Lietuvos“ komunistų partijoje ofi
cialiai buvo 38.087 nariai. Iš jų 17.422 (46 
proc.) vien tik keturiuose didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoj ir Šiauliuose. Visoje likusioje terito
rijoje, įskaitant ir Panevėžio miestą, kuria 
me dabar skaičiuojama arti 60.000 gyven
tojų, partijos narių yra 20.665, kurie irgi 
daugiausia koncentruojasi rajonų centrų 
miesteliuose bei MTS (mašinų-traktorių 
stotyse). 542 kolūkiai visiškai neturi komu 
nistų, 170 turi tik po keletą kandidatų į 
partiją. Tai yra, apie trečdalis visų kol
ūkių.

Tuo metu, kai Sovietų Sąjungoj viduti
nis partijos narių „tirštumas“ yra 4 proc., 
Lietuvoje, net ir su importuotais komu
nistais, susidaro tik 1,2 proc. partiečių.

Keturiuose didžiuosiuose miestuose (gy
ventojų skaičius apie 570.000) partiečių 
„tirštumas“ yra apie 3 proc., taigi net ir 
čia nesiekia vidutinio visos Sovietų Są
jungos nuošimčio. Užtat likusioje teritori
jos daly partiečiai tesudaro 0,8 proc. viso 
gyventojų skaičiaus (maždaug kas 125-tas 
žmogus partietis).

Per pastaruosius dvejus metus 319-koje 
kolūkių įsteigtos kompartijos „pirminės or 
ganizacijos“, t.y., skyriai. Skyrius sudaro
mas, jei yra bent trys nariai.

(L.N.A.)

7 DIENOS
Paryžius. Populiariausias prancūzų dien 

raštis „Le Monde“, vasario 18 d. numeryje 
rašo, kad Lietuvos Įgaliotas ministeris B. 
Bačkis ir ponia surengė Nepriklausomybės 
sukakties proga Lietuvos bičiuliams pri
ėmimą Paryžiuje. Priėmimui pirmininka
vęs Prancūzijos vice prezidentas Ernestas 
Pezet.

Viena. Bukarešte, rumunų studentas 
jau kurį laiką taikstėsi pasprukti į laisvę. 
Pastebėjęs Bukarešto stotyje prekinius va
gonus su austriškais ženklais, įlindo pro 
langelį ir pasislėpė kampe. Su savim turė
jo pasiėmęs kepalą duonos, dešros ir bute
lį vandens. Jo kelionė neapkūrentame va
gone truko 7 paras. Kai Vienos stotyje 
austrai atidarė jo vagoną-slėptuvę, jis vos 
įveikė šūktelėti pagalbos, ir nualpo.

Vašingtonas. JAV buvo sulaikiusios 
Saud Arabijai 18 tankų pristatymą, kai 
dėl šito užprotestavo Izraelis. Tačiau su
laikymas atšauktas, nes manoma, kad dėl 
to S. Arabija galinti neleisti amerikie
čiams naudotis Dhahrano aerodromu, esan 
čiu S. Arabijoje.

*
Kairas. Pulk. Nasser, Egipto premjeras, 

kalbėdamas į aviacijos kariūnus pareiškė, 
jog Vidur. Rytai šiuo metu pergyvena
baltąjį karą“ ir nervų įtempimo bandy-nors aiškinama, kad yra sričių, kur darbo

rankų trūksta.

KOLŪKIU NESĖKMĖ LIETUVOJE

plėtimo planai atidedami. Apie 10-15.000
VAKARŲ VOKIETIJAI JAU 

TRŪKSTA DARBININKŲ

mą. Jis pabrėžė, kad Egiptas atliksi'ąs sa
vo įsipareigojimus arabų pasauliui ir at- 
remsiąs Izraelio užpuolimus.

Visuotina nesėkmė sukolektyvintame Lie
tuvos žemės ūkyje dar negirdėtu atvirumu 
apibūdinta pastarojo LKP suvažiavimo re
zoliucijoje šiais žodžiais:

„Reikalų padėtįs respublikos žemės ūky 
je toliau lieka nepatenkinama. Daugelis 
kolūkių turi silpnai išvystytą visuomeninį 
ūkį ir gauna mažas pajamas natūra bei 
pinigais. Moelioraciniai darbai kolūkiuose 
ir tarybiniuose ūkiuose dirbami visiškai 
nepakankamai, labai mažai naudojama vie 
tinių trąšų. Užvilkinami sėjos, derliaus nu 
ėmimo ir kūlimo darbai, būna didelių der
liaus nuostolių. Daugelyje kolūkių ir tary
binių ūkių derlingumas lieka menkas.

„Respublikos kolūkiuose praėjusiais me
tais sumažėjo gyvulių skaičius ir nusmu
ko jų produktyvumas. Taip pat sumažėjo 
arklių skaičius. Pašarų gamyba smarkiai 
atsilieka nuo gyvulininkystės reikmių. To 
dėl per pastaruosius keleris metus žymiai 
sumažėjo žemės ūkio produktų gamyba. 
Visiškai nepatenkinamai dirba daugelis 
MTS, blogai naudojama turima technika. 
MTS reikiamu būdu nekovoja už derlingu 
mo pakėlimą, už visuomeninės gyvulinin
kystės išvystymą“.

Ta padėtis, kaip- aiškėja, buvo svarbiau
sia M. Gedvilo pakeitimo priežastis. ? 
Sniečkus savo pranešime pasakė:

„Pastaruoju metu, kaip tai žinoma su
važiavimo delegatams, sustiprinta Minist
rų Tarybos vadovybė. Ministrų Tarybos 
pirmininku patvirtintas drg. šumauskas. 
Ši priemonė skirta vadovavimo lygiui pa
kelti, visų pirma rimtiems trūkumams že
mės ūkyje pašalinti“.

A. Sniečkaus nepaminėtos „vadovavimo 
lygio pakėlimo“ priemonės buvo dar ir Pet 
ro Levickio paskyrimas pirmuoju pava
duotoju prie šumausko bei šarkovo pa
skyrimas antruoju partijos sekretorium 
prie Sniečkaus.-

Nepatenkinami žemės ūkio rezultatai 
Lietuvoje bene bus buvę svarbiausias aks 
tinas imtis „naujos šluotos“, tai yra pa
keisti Gedvilą šumausku ir duoti jam nau
jus padėjėjus rusus, ypač žemės ūkio ir ki 
tose ekonominėse srityse.

Jau gruodžio 27 d. šumauskas, kalbėda
mas Maskvoje, paminėjo, kad maskvinis 
partijos CK ir centrinė valdžia esą nese
niai priėmę specialų nutarimą Lietuvos že 
mės ūkio reikalu, kuriame „mums nurodė 
eilę trūkumų, esančių žemės ūkyje ir. kar
tu nubrėžė kelius šiems trūkumams pra-
šalinti“.

„Trūkumų nurodymas“ galbūt buvo 
toks, kad nepatogu buvo net ir skelbti vie
šai. To nutarimo turinys ir dabar smul
kiau žinomas tik viršininkams. Tik sausio 
pabaigoje buvo viešai paminėta, kad cent
ro vyriausybė ir partijos komitetas Mask
voj nutarimą „Dėl priemonių LTSR žemės 
ūkiui pakelti“ yra priėmęs 1955 metų gruo 
džio 1 dieną, ir kad, anot vieno iš min. 
pirm, pavaduotojų, J. Laurinaičio, „Res
publikos darbo žmonių uždavinys įtempti 
visas jėgas kad tas nutarimas būtų įvyk
dytas“. • * »

Šumausko įsigalėjimas Lietuvoje, kaip 
dabar aiškėja, užkulisuose greičiausia ne
buvo staigmena. Jis, atrodo, jau nuo se
niau buvo rengiamas Maskvos patikėtinio 
pareigoms Lietuvoje. Būdinga tai, kad Šu
mauskui kylant į viršūnę, kilo į atsakin-

gas vietas ir seni šuniausko bendradar
biai, daugiausia rusai.

Paskui šumauską į partijos centrą ir 
kiek vėliau į partijos sekretorius atsekė 
M. Afoninas, karo metu šiaurės Lietuvoje 
partizanavęs drauge su 1 šumausku, o pas
kui buvęs Šiauliuose antruoju sekretorium 
prie to paties Šumausko J. Smilgevičius, 
buvęs trečiuoju sekretorium Šiauliuose, 
taip pat atsekė paskui Šjimauską į partijos 
centro įstaigą, o kiek vėliau tapo Kultūros 
ministru. Tuo pačiu metu Šiauliuose buvęs 
komjaunimo pirmas sekretorius J. Petkevi 
čius, vėliau iškilo į komjaunimo centro 
pirmuosius sekretorius.

Dabar, šumauskui išėjus į pačią viršū-
nę, partijos centro ekonominiai skyriai pa
vesti vadovauti rusams. Pasirodo, kad du 
iš jų irgi jau buvę artimi Šumausko bend
radarbiai Šiauliuose: Kolosnikovas, nauja
sis partijos centro žemės ūkio skyriaus ve
dėjas, pasirodo, yra buvęs Maskvos vy
riausybės įgaliotiniu kolektyvizacijos rei
kalais Šiauliuose, kai ten viešpatavo Šu
mauskas, o naujasis partijos centro pra
monės skyriaus vedėjas ' Jekaterincevas 
tuo pačiu metu yra buvęs panašiose parei
gose irgi Šiauliuose.

(L.N.A.)

NEPRIKLAUSOMYBĖS TALKOS 
LEIDINYS

Nepriklausomybės Talka kas savaitę iš
leidžia žinių biuletenį, pavadintą „Lietu
vos Naujienų Atranka“. Šiame „E. Lietu
vio“ numeryje esame šiuo biuleteniu pasi
naudoję ir perspausdiname kelias žinias, 
atžymėtas inicialais L.N.A.

Neseniai V. Vokietija su Italija pasira
šė sutartį, pagal kurią iš Italijos gaus 
13.000 darbininkų. Jų emigracija Vokieti
jon jau vyksta. Nustatytos sekančios atly
ginimų normos: 120 markių mėnesiui, kas 
lygu 18.000 itališkų lyrų. Jei italas darbi
ninkas bus ištikimas darbo sutarčiai, tada 
jam kas mėnesį dar bus pridėta po 20 DM 
premijos ir ši premija bus iš karto išmo
kėta pasibaigus sutarties laikui. Nustaty
ta, kad už viršvalandį bus mokama po 1 
DM. Maistą ir butą parūpins darbo davė
jas. Patalpos bus patikrintos vokiečių Bu
tų Skyriaus tarnautojų. Italai darbininkai, 
būdami Vokietijoje, naudosis visomis ą]>_ 
draudimo teisėmis, kuriomis patys vokie
čiai yra aprūpinami ir į Italiją galės siųsti 
bet kokią pinigų sumą be jokio suvaržy-

Malta. Iš Suezo kanalo srities lėktuvu 
skrido į Angliją’ 50 keleivių, kurių tarpe 
didžioji dauguma RAF kariai. Lėktuvo 
motorams užsidegus, žuvo 44 kariai. Dalis 
jų buvo jau demobilizuoti, kiti skridę atos 
togoms.

*
Roma. Kai kurie amerikiečių dienraš

čiai paskelbė, jog esama tam tikrų ženklų, 
kad princesė Margarita pereisianti į kata
likų tikėjimą. Ryšium su tuo buvo paskli
dę gandai, kad Romos bažnyčiose ta inten
cija buvo laikomos pamaldos. Vatikano 
spaudos biuras paneigė šiuos gandus, pa
skelbdamas, jog tokioms pamaldoms lai
kyti reikia Vatikano specialaus leidimo, 
kurio nebuvo duota.

mo.

NETIKĖTAI MIRĖ ITALIJOS 
MINISTERIS VANONI

Vienas žymiausiųjų pokarinės Italijos 
politikų, dabartinis Balanso ir valstybės 
Iždo Ministeris Senatorius Ezio Vanoni, 
53 m. amžiaus, vasario 17 d. Romoje, iš
ėjęs iš Senato posėdžio, staiga mirė. Jo ne
tekimas Italijai yra didelis nuostolis. Nuo 
1939 m. buvo Milano Katalikų universite
to teisės profesorius. Į tautos politinį gy
venimą įsijungė 1943 m., eidamas augštas 
valstybines pareigas. 1947 m. jam buvo pa 
vesta Užsienio Prekybos Ministerija, vė
liau išrinktas į Italijos Senatą, perėmė Fi
nansų, Balanso ir Valstybės Iždo Ministe
rijas. Kaip Krikščionių Demokratų parti
jos vadovybės narys, ypatingai pasižymėjo 
savo gabumais, tvarkydamas Italijos so
cialines problemas. Visa Italijos spauda 
liūdi jo netekus. Šv. Tėvas Pijus XII naš
lei Vanoni atsiuntė užuojautos telegramą 
su Apaštališku Palaiminimu, užtikrinda
mas savo maldas už mirusiojo vėlę, taip 
žymaus Valstybės Vyro.

Panaikinta mirties bausmė
Ilgai užsitęsusios diskusijos dėl mirties 

bausmės panaikinimo D. Britanijoje,- pa
galiau užsibaigė ir šis didelės reikšmės 
įvykis Žem. Rūmuose nubalsuotas. Už mir
ties bausmės panaikinimą pasisakė 254 so
cialistų atstovai, 37 konservatorių ir 4 li
beralų. Tuo tarpu Lordų Rūmų didesnė na 
rių dalis yra priešingos nuomonės. Tačiau 
Lordų Rūmai negali pakeisti Žem. Rūmų 
nutarimo. Gali tik jo formalinį įsigalioji
mą nutęsti vieneriems metams. Ryšium su 
mirties bausmės panaikinimu, galimas da
lykas, kad viešoji britų policija bus ap
ginkluota.

Lietuvoje mirties bausme buvo baudžia
mi tik tie nusikaltėliai, kurie teismo nu
teisti už žmogžudystes, padarytas apiplėši
mo tikslu. Paskutiniais Nepriklausomybės 
metais mirties bausmė buvo vykdoma spe
cialiai įrengtoje dujų kameroje, viename 
iš užsilikusių fortų. Rodos, kad tik vienam 
plėšikui-žmogžudžiui buvo įvykdyta mir
ties bausmė toje dujų kameroje, Kaune.

DUONA IR PIENAS PABRANGSTA

Nuo ateinančio pirmadienio duonos ke-

Roma. Stiprūs šalčiai atsiliepė į Italijos 
nedarbą. Pietų Italijoje ypatingai dėl šal
čių padidėjo nedarbas. Komunistų agita
toriai šitokią padėtį išnaudoja, raginda
mi bedarbius kelti riaušes. Vidaus reika
lų ministeris Tambroni pareiškė, kad ko
munistų agitatoriai nebus toleruojami. Vy 
riausybė bedarbiams šelpti paskyrė du mi 
lionus svarų, tačiau šaltos žiemos padary
tus nuostolius ir dėl to kilusį nedarbą, sun 
ku išlyginti.

*
Londonas. Vos trims dienoms praėjus 

po istorinio Žem. Rūmų nutarimo panai
kinti mirties bausmę Anglijoje, Londone 
nužudyta 50 metų amžiaus krautuvininkė 
Betty Seneft. Viršuje • krautuvės esantis 
jos butas buvo išplėštas, žmogžudyste įtar 
ta's ir kaltinamas 20 metų amžiaus labora
torijos darbininkas, David Glanville 
Kemp.

Londonas. Britų armijos virštarnybi- 
niams kariams padidinamas atlyginimas. 
Algų pakėlimas priklauso nuo to, kuriam 
laikui toks savanoris pasirašo sutartį tar
nauti kariuomenėje. Taip, pvz., eilinis, pa
sirašęs sutartį trims metams, gaus 84 ši. sa 
vaitėje (šiuo metu 66 ši. ir 6d.), o jei su
tiks tarnauti devyneris metus — jo savai
tinė alga bus 5 svarai be vieno šilingo.»

Vašingtonas. JAV Informacijos Tarny
bos direktorius Streibert pareiškė spaudos 
atstovams, kad taip vadinamos „Amerikos 
Balso“ radijo stotys per parą perduoda į 
komunistų pavergtus kraštus 79 vai. įvai
rių transliacijų ir 29 valandas į kitus kraš 
tus. Informacinei Tarnybai išlaikyti Ame
rika skirianti 89 milionus dolerių metams.

*
Europoje mirties bausme tebebaudžia- 

ma tik Ispanijoje ir Prancūzijoje. Kitose 
vakarų Europos valstybėse mirties bausmė 
panaikinta gana seniai. Taip, pvz., Itali
joje mirties bausmė nebevykdoma jau 90 
metų. Tiesa, Mussolinio laikais mirties 
bausmė buvo vykdoma, tačiau 1948 m. res 
publikinė valdžia vėl panaikino.

Belgijoje teismas nusikalėtlį nuteisia 
mirties bausme, tačiau ji automatiškai pa
keičiama kalėjimu iki gyvos galvos. Olan
dijoje paskutinį kartą mirties bausmė 
įvykdyta 1870 metais, Norvegijoje mirties 
bausmė panaikinta 1905 m. bet paskutinis 
nusikaltėlis pakartas 1876 m.

Vakarų Vokietijoje mirties bausmė pa
naikinta 1949 m., gi rytinėje Vokietijoje 
komunistų teismai vykdo egzekucijas 
Frankfurte prie Oderio, nukertant nuteis
tajam galvą. Prancūzijoje taip pat egze
kucija įvykdoma giliotinuojant. ,

palas, kaštąyęs 7 ir pusę peno, kaštuos 
vienu penu daugiau. Pieno butelis, kurį 
kiekvieną rytą pienininkas palieka prie 
durų, nuo liepos 1 d. kaštuos nebe 7 ir pu
sė peno, bet 8 penai. Iš tikrųjų, šiems pro
duktams kainos nepadidinamos, tik vyriau 
sybė sumažina subsidijas-primokėjimus ii 
už duoną ir už pieną. Nors tokie kainų pa
kėlimai būtinoms prekėms ir labai nepopu 
liarūs, tačiau valstybės iždas vienerių me
tų bėgyje sutaupo 38 milionus svarų.

*
Vašingtonas. JAV prezidento Eisenhowe 

rio gydytojai nusprendė, kad prezidento 
sveikata leidžia jam aktyviai dalyvauti 
politinėje veikloje nuo penkerių iki dešim
ties metų. Tokia gydytojų diagnozė įgalina 
dabartiniam prezidentui kandidatuoti ant
ru kart į JAV prezidento postą.

Bonna. Vakarų Vokietijos karines pa
jėgas tvarkys taip vadinamas Militaeri- 
scher Fuehrungsstab, pagal amerikiečių ka 
riuomenės štabų pavyzdį.

UŽUOJAUTOS PRANCŪZIJOS 
RESPUBLIKOS PREZIDENTUI 

JO ŽMONAI MIRUS

Lietuvos Diplomatinės Tarnybos ir savo 
vardu Lietuvos Atstovas Prancūzijoje Dr. 
S. Bačkis pareiškė užuojautą Prancūzijos 
Respublikos Prezidentui mirus jo žmonai 
Poniai Renė COTY.

Taip pat užuojautą pareiškė Ponia O. 
Bačkienė Lietuvių Moterų Komiteto prie 
Pasaulinio Motinų Sąjūdžio vardu.

Prancūzijos Respublikos Prezidentas at
siuntė asmeniškas padėkas už šias pareikš 
tas užuojautas. į

1



EUROPOS LIETUVIS Nr, 8. (438) 23. II. 1958.

AR BEGALI BŪT BAISIAU Knyga apie bombas % SEKMAD. RIMTIS

„Išdavike, Lipk Iš Grūšės“...

„Nepriklausomos Lietuvos“ š.m. va
sario 1 . numeryje Jonas Putvis atvi
rame laiške štai kaip rašo apie kny
gos „Aš Kaltinu“ autorių:

Did. Gerbiamas, Pone Redaktoriau! ...

, Tamstos redaguojamame laikraštyje bu
vo patalpinta p. Simo Bakšio neva recen
zija apie Maldutį Laupinaitį kaipo knygos 
,Aš kaltinu' autorių, tad pagaliau, tauti
nės savigarbos, sąžinės ir teisybės verčia
mas, prašau neatsisakyti patalpinti Tams
tos redaguojamame laikraštyje šį mano 
viešą pareiškimą.

Gerai pažįstu ir žinau knygos „Aš kalti
nu“ autorių, pasivadinusį Meldučiu Lau- 
pinaičiu. Jis nėra joks M. Laupinaitis, — 
jis yra Jonas Laurinaitis, kilęs iš Naumies
čio. Lietuvą okupavus komunistams, Jo 
nas Laurinaitis buvo 17 metų amžiaus. Jis 
tuojau įstojo į komjaunimą ir buvo akty
vus narys, be to, buvo milicijos slaptas 
agentas.

Prasidėjus vokiečių-rusų karui, J. Lau
rinaitis pasislėpiė. Atėjus vokiečiams į 
Lietuvą, J. Laurinnaitis atsirado, tuojau 
prisiplakė prie vokiečių Geštapo ir drau-

„Aš kaltinu“, už kurios išleidimą 100 kny
gų ir išplatinimą M. L. apmokėjo 55.000 
cruzeirų.

M. Laupinaitį aš bandžiau nuo to mūsų 
tautos kiršinimo ir pardavikiško darbo 
atkalbėti, bet jis manęs nepaklausė.

Bendrai paėmus, komunistai jieško tau
tų tarpe ir įvairiausiomis priedangomis - 
priemonėmis daryti tautų kurstymą tarpe 
savęs, žudymus, sabotažo veiksmus ir t.p. 
Tam tikslui jie nesigaili didelių sumų 
pinigų ir kitų priemonių.

Vienuolika metų mane ir Joną Laurinai
tį - Meldutį Laupinaitį lydėjo bendras 
mūsų gyvenimo sutapimas ir visuomet 
aš jį stengiaus nuo tokių darbų atkalbė
ti, bet jis jau nuėjo išdavikiško velnio 
keliais, tad mano kantrybė nebeišlaikė ir 
sakau:

Draugas, ne draugas, „Nusiimk tautos 
kiršinimo išdavikišką kaukę ir lipk iš grū
šės“.

Šio rašinio patvirtinimui turiu liudinin
kų ir raštiškų įrodymų, tad dėl tautos 
pardaviko nesidangstau slapyvardėmis, 
bet atvirai rašau ir pasirašau.

Su pagarba
Jonas Putvis.

Toronto.

Neseniai britai išleido krašto apsaugos 
klausimais Baltąją Knygą. Toje knygoje 
pasakyta, kad karinis biudžetas 1956-57 
metams siekia 1. 548.000.000 svarų. Karo 
politika toje knygoje užima gana svarbią 
vietą ir pusėtinai plačiai aiškinama. D. 
Britanija, pavyzdžiui, yra pasirengusi pa
vartoti branduolinius ginklus net vietinio, 
aprėžto pobūdžio karuose, kad juos užg
niaužtų kaip galima greičiau ir tuo pasi
tarnautų pasaulinei taikai. Ten pat sako
ma, kad, be rūpesčių išvengti pasaulinio 
karo, britai turi būti pasirengę vesti to
lydinį šaltąjį karą, kurs yra pastovus, pa
saulinis ir kuriame komunistai vartoja 
puolamuosius ginklus.

Maskva toje knygoje yra atvirai kal
tinama už Vid. Rytų drumzdimą, už tarp
tautinį kiršinimą ir revoliucinio elemento 
rėmimą. Visa tai komunistai esą naudoja 
siekdami pasaulinio tikslo.

Naujų ginklų išradimas ir patobulinimui 
numatoma išleisti 180.000.000 svarų. Ypa
tingas dėmesys bus kreipiamas į skraidan
čias raketas. Tarp kita ko, britai jau da
bar turi pasigaminę raketas, galinčias pa
kilti Londone ir nukristi ant Berlyno. Ir 
tai raketos su atominiu užtaisu.

Apžvelgta ir visuomenės apsaugos ka-

ro atveju sistema. Perkėlimo ir globos
DIDŽ. BRITANIJOS LIETUVIŲ KATAL.
I KONGRESAS UŽ GERESNĮ PASAULĮ

pirmenybe teikiama motinoms vaikams, KONGRESAS, bendrai paėmus, yra di- 
seniesiems ir paliegėliams. Kraštas busiąs deiįs suvažiavimas mokslininkų, ar kokios 
padalytas į neutralias ir „apkraunamas“ organizacijos narių, ar valstybės įgalioti-
zonas. Neišleista iš akių nė namų slėptu
vių.

Pati kariuomenė ateityje būsianti suma
žinta, nes jos masę atstosią modernieji 
ginklai. Skelbiama ir apie atlyginimo 
tarnaujantiems kariuomenėje pakėlimą. 
Senesnio tipo kariniai laivai būsią išimti 
iš apyvartos ir atiduoti laužui. Svarbiau
sias D. Britanijos indėlis į jungtines ka
rines pajėgas būsią bombanešiai, atomi
nių ir vandenilio bombų, žinoma. Knygoje 
yra ir smulkesnių, bet įdomių informacijų.

S. L-s.

ge su vokiečiais dirbo prie žydų „patvar
kymo“ darbų. Vėliau atsidūrė Vokietijoje 
prie įvairių Reicho darbų. Kiek lietuviu pasitraukė į vakarus ?

Pasibaigus karui, atsirado Vokietijoje 
Wetter A. D. Ruhr apylinkėje ir čia drau
ge su K. Gailiu ir buvusiu kapitonu Šlei
nių tarpe kitų D. P. žmonių varė propa
gandą, kurstė ir net įžūliai ragindavo sto
vyklose esančius grįžti okupuoton Lietu
von. Visi trys vakarais vykdavo į komu
nistų repatriacijos įstaigą ir tenai slaptai 
tardavosi su majoru Paplov.

Vėliau, 1946 m. birželio mėn. pabaigoje 
visi trys „geradariai“ nežinia kur dingo. 
Po mėnesio laiko girdėjau per Vilniaus 
stoties radiją kalbant kap. Šleinį ir K. 
Gailių, kurie ragino visus D. P. grįžti Lie
tuvon.

Praslinkus metams laiko, Jonas Lauri
naitis atsirado Anglijoje, bet jau su visai 
kita pavarde — Meldutis Laupinaitis, ku
ris čia pradžioje uoliai ėmė plaktis prie 
tautinio komiteto ir t. p.

Po kurio laiko Meldutis Laurinaitis su
kombinavo ir išvyko į Braziliją, Sao Pau
lo miestą. Pradžioje, iki apsižiūrėjo, ver
tėsi įvairių laikraščių ir knygų pardavi
nėjimu. Vėliau pradėjo „verstis“ visokiais 
būdais: pinigus skolinti, rinkti įvairias 
aukas ir niekur nepasiųsti, tarpininkauti 
emigracijos reikalais paimant po 100 cru
zeirų, sudaryti užsienio prekybos atstovy
bę, surenkant pinigus, apie ką gerai žino 
p. Vasiliauskas. Po šių, ir čia dar nepami
nėtų, rafinuotų „žygių“ jam pasidarė ne- 
besaugu gyventi V. Zelinos, Rua Esprai- 
ada 17 No priemiestyje. Tada skubiai iš
sikraustė kitur gyventi, pasisiūlė ir tapo 
priimtu į Sao Paulo slaptą policiją agen
tu. Bet jis sėdi ant dvejų kėdžių ir tų tik
rų komunistų neišdavinėja.

Tas pts K. Gailius iš Vokietijos buvo 
sugrįžęs į Lietuvą, po vienų metų per Vo
kietiją — Austriją — Braziliją atsidangi
no į Uragvajų ir dirba komunistų — rusų 
konsulate pas spaudos ir propagandos 
viršininką Smirnovą. Šiojo nurodymu yra 
paruošta lietuvių kalba 60 lapų mašinėle 
rašytų puslapių ir perduota Meldučiui 
Laupinaičiui savo vardu išleisti knygą

a) Pirmieji pabėgėliai iš Lietuvos nuo 
komunistinės grėsmės bėgo 1940-41 m., So
vietų Sąjungai Lietuvą okupuojant. Tada 
pabėgo apie 500 asmenų.

b) Antroji grupė yra tie, kurie pasinau
dojo 1941 m. sausio 10 d. Sovietų Sąjungos 
su Vokietija sutartimi ir išvyko į Vokieti
ją. Tuo pretekstu pasinaudodami 1941 me
tais iš Lietuvos į Vokietiją išvyko 54.000 
asmenų. Tuo tarpu vokiečių duomenimis, 
1939 m. Lietuvoje gyveno 28.000 vokiečių. 
Atseit šia proga lietuvių repatriavo apie 
26.000.

c) Trečia pabėgėlių banga, tai bėgusieji 
karo metu artėjant Sovietų frontui 1944- 
45 m. šitos grupės pabėgėlių skaičius iš 
Didižosios ir Mažosios Lietuvos bei Klai
pėdos Krašto siekė apie 60.000 asmenų.

KIEK LIETUVIŲ IR KUR EMIGRAVO 
IŠ EUROPOS PO KARO

Į Ameriką — apie 30.30Q: į Kanadą — 
12.000; į D. Britaniją —.5.000; Į P. Ameri
ką — 2.000; į Australiją — 5.500; į N. Ze
landiją — 350.

LIKUSIEJI EUROPOJE PABĖGĖLIAI

Dėl vieno ar kelių šeimos narių nesvei
katos ir kitų priežasčių negalėjusių emi
gruoti ir dabr Europoje gyvenančių lietu
vių yra apie 10.000. Daugumas jų neemi
gravo dėl to, kad šeimos narių yra fiziniai 
silpnų ir sergančių, vadinamų hard core. 
Jie pasiskirstę taip:

Vokietijoj — iš Didž. Lietuvos apie 
3.100; Klaipėdiečių ir Maž. Lietuvos pabė
gėlių apie 3.000; repatriantų apie 2.000.

Prancūzijoj —• kartu su prieš karą ten 
apsigyvenusiais ir po karo atbėgusiais — 
apie 1.025;

Austrijoj (daugumas iš Didž. Lietuvos) 
— 188;

Italijoj (kartu su studentais ir likusiais 
pabėgėliais) — 180;

Šveicarijoj — apie 6Q;
Belgijoj — 200;
Danijoj — 119;
Švedijoj — 30;
Olandijoj — keliolika asmenų (keletas 

senelių prieglaudoje).
Iš „Balfo veikla Europoje 1955 m.“

PAMALDOS IR REKOLEKCIJOS

ROCHDALE — vasario 25 d., 11 vai. St. 
Patrick's bažnyčioje metinės gedulingos 
pamaldos už a.a. Laurecką.

BRADFORD — vasario 26 d., 12,30 v.
KEIGHLEY — vasario 26 d., 5 v. p.p.
BRADFORDE rekolekcijos kovo 3 ir 4 

d. Kovo 3d. — 11 v. šv. Mišios, pamoks
las ir išpažintis; 6 v. p.p. — pamokslas ir 
išpažintis. Kovo 4 d. — 12,30 v. išpažintis, 
Šv. Mišios ir pamokslas. Rekolekcijų va
dovas kun. V. Kamaitis.

NOTTINGHAM — kovo 11 d., 12,15 v.

LAISVOSIOS SPAUDOS PARODA
Tarptautinė Laisvųjų Žurnalistų Fede

racija (International Federation of Free 
Journalists), užmezgė glaudesnius ryšius 
su Amerikos užjūrinių korespondentų klu 
bu (Overseas Press Club). Vasario 13 d. 
New Yorke to klubo patalpose buvo atida
ryta paroda, vaizduojanti iš pavergtųjų 
Europos kraštų pasitraukusiųjų žurnalistų 
veiklą: dalyvavimas radijo programose ir 
jų redaguojami laikraščiai. Federacija ap
ima apie 1300 į Vakarus pasitraukusių žur 
nalistų. Apie 700 iš jų dalyvauja savų kraš 
tų informavimo darbe. Be to. jie leidžia 
bei redaguoja apie 350 laikraščių 29-iuose 
Vakarų kraštuose. Parodoje reprezentuo
jama ir lietuvių spauda.

Po atidarymo, bendros vakarienės metu, 
vyko diskusijos apie geležinės uždangos 
pralaužimo metodus. Vasario 16 d. buvo 
antras susitikimas su klubo nariais, kurie, 
susipažinę su žurnalistų pabėgėlių veikla, 
sveikina juos, kaip kolegas savo tarpe. Lie 
tuvių Žurnalistų Sąjungai susitikimuose 
atstovavo V. Rastenis ir S. Narkeliūnaitė.

(L.N.A.)

Čiurlionio Dailės Muzėjuje, Kaune, va
sario 5 d. atidaryta M.K. Čiurlionio, Petro 
Kalpoko ir Kajetono Sklėriaus kurinių pa
roda. Parodoje išstatyta 120 Čiurlionio, 70 
Kalpoko ir 80 Sklėriaus kurinių. Paroda 
užima aštuonias muzėjaus sales. Ji sureng 
ta šių dailininkų gimimo sukakčių proga 
(Čiurlionio 80 m., kitų — 75 m.). Parodos 
atidaryme kalbėjo dail. Antanas Žmuidzi
navičius ir skulptorius Petras Rimša.

(L.N.A.)

I. Prof. Dr. J. BALTRUŠAIČIO 
VEIKLAI

Pr. metais leidyklos Olivier PERRIN ir 
Armand COLIN išleido du Prof. J. BAL
TRUŠAIČIO mokslo veikalus. Pirmoji — 
„Anamorphoses ou perspectives curieuse“, 
antroji — „Le moyen age fantastique".

Šie prof. J. BALTRUŠAIČIO mokslo 
veikalai susilaukė didžiausio pasisekimo. 
Ištisus mėnesius jie buvo išstatyti didžių
jų Paryžiaus knygynų vitrinose, o žurna
lai, savaitraščiai ir dienraščiai juos pla
čiai paminėjo, būtent: meno žurnalas „L‘ 
Oeil“ pr. metų birželio ir spalio mėn. nu- 
meriuse, „Preuves“ š.m. sausio mėn. nu
meryje, „Arts" pr. metų 522 nr (5. VII) 
55), „LeMonde“ pr. metų lapkričio 18 d. 
numeryje meno žurnalas italų kalba lei
džiamas „Sele Arte“ pr. metų gruodžio 
mėn. numeryje, Eegipte leidžiamas žur
nalas „Revue d'Alexandrie", lenkų kalba 
leidžiamas žurnalas Paryžiuje „Kultūra“ 

pr. metų 12 nr. bei kiti.
Antrojo veikalo pasirodymo proga Pran 

cūzijos Radijas - Televizija davė specialų 
pasikalbėjimą su prof. J. Baltrušaičiu. Vi
suose atsiliepimuose buvo atžymėta, kad 
prof. J. Baltrušaitis yra nepaprastai moks
lui pasitarnavęs, parašęs šiuos veikalus, 
kurie dvelkia didžiausia erudicija ir gi
liausiu moksliniu charakteriu.l ________

V. KASIULIS REPREZENTAVO 
LIETUVĄ

Š.m. sausio 14-29 d.d. Musėe d Art Mo
derne“ p. V. KASIULIS atstovavo Lietuvą 
su keturiais savo darbais parodoje, pava
dintoje „Les Arts en France et dans le 
Monde“. Virš jo paveikslų buvo užrašas 
„Lietuva“ Skulpt. A. MONČYS buvo iš
statęs pr. metų gruodžio 10-18 d.d.‘vienoje 
privačioje galerijoje 20 savo naujausių 
darbų. Šią parodą Paryžiaus Miesto Sa
vivaldybės Pirmininkas Paul POUCHOL 
galerijoje.
P. STANŪLIS, gyvenąs Ženevoje, š.m. 
sausio 17-31 d. d. dalyvavo keturių dai
lininkų parodoje, BARBIZON galerijoje. 
Jis buvo išstatęs septynis savo tapybos 
darbus. Tai pirmas stipriausias p. STA- 
NULIO pasirodymas Paryžiuje.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

BALFo EUROPOJE 1955 M. VEIKLOS 
APŽVALGA — rotatorium spausdintas ap 
žvalginis 28 pslp. leidinėlis su Kan. Dr. J. 
B. Končiaus įžangos žodžiu. Išleistas Muen 
chene, 1956 m. sausio mėn.

nių, svarbiems reikalams spręsti. Kongre
su taip pat vadinamas Amerikos parlamen 
tas. Eucharistinių kongresų pirmąją mintį 
iškėlė prancūzė Emilija Tamisier, gyvenu
si 1844-1910 m. Ji visomis jėgomis siekė 
dirbti visuomenės išganymo darbą per Eu
charistiją. Pirmasis Eucharistinis kongre
sas įvyko Avinjone 1874 m. ir nuo tada vi
same pasaulyje pradėta ruošti įvairūs ka
talikų kongresai: parapijinio, diocezinio, 
tautinio ir tarptautinio masto. Tokie kon
gresai, dėl didelio dalyvių skaičiaus, pap
rastai yra daromi atvirame ore ir veiks
mingai prisideda prie Kristaus Karalystės 
plėtimo pasaulyje. Katalikų mokslininkų 
kongresai sugriovė mintį apie tariamą 
mokslo ir tikėjimo prieštaravimą, suarti
no įvairių tautų katalikus mokslininkus, 
pasitarnavo mokslinei pažangai. 1934 m. 
įvyko Lietuvos I Tautinis Eucharistinis 
Kongresas Kaune, kurio metu bažnytinė 
ir valstybinė Valdžia, su J.E. Respublikos 
Prezidentu A. Smetona priekyje, LIETU
VĄ iškilmingai paaukojo'šVENČ. JĖZAUS 
ŠIRDŽIAI.

RELIGINIU atžvilgiu mūsų šaukiamas 
Kongresas turės didelės reikšmės. Bolše
vikų pavergtosios Lietuvos vardu, viešai 
pagarbinsime pasaulio Išganytoją JĖZŲ 
Švenč. Sakramente, iš naujo būsime suža
dinti savo religinėm pareigom veiksmingai 
prisidėti prie Šv. Tėvo viso pasaulio tikin
tiesiems skelbiamo religinio atgimimo Už 
Geresnį Pasaulį. Kongresui parinkta Sek
minių I diena — šv. Dvasios Atsiuntimo 
Šventė ,nes užtenka peržiūrėti pirmuosius 
Bažnyčios darbų puslapius, kad įsitikintu
me, kaip stebuklingai po šv. Dvasios at
siuntimo plečiasi sielų gyvenimas visose 
krikščionių bendruomenėse. Kongreso me
tu kaip galima didesnis skaičius turėtų 
priimti Šv. Komuniją, nes pontifikalinės 
Šv. Mišios prasidės 12 vai. ir tereikės už
laikyti tik 3 vai. eucharistinį pasninką. 
Prof. Dr. Z. Ivinskis iškels Krikščionybės 
reikšmę kovoje už Tautos Laisvę, Škotijos 
choras ir solistai žadins religiniu koncer
tu.

TAUTINIU atžvilgiu pasirinkta Lietu
vių Sodyba, kaip vienintelė Lietuvių Są
jungos nuosava žemė D. Britanijoje, įsigy 
ta šio krašto tautiečių aukomis. Tokio 
plataus masto suvažiavimui čia bus aps
čiai vietos kur pasidėti ir į jį jau visa eilė 
kolonijų atsiliepė gausiai dalyvauti. Mus 
visus labiau sujungs į didelę lietuvišką šei 
mą ir tikiu, pajausime didesnį reikalą dar 
nuoširdžiau prisidėti prie D. Britanijos 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, kuri jun 
gia visus geros valios lietuvius į vieningą 
kovą už Tėvynės Laisvę; Kongreso progra
ma ir nutarimai bus užrekorduoti ir Ame
rikos Balsas pertransliuos į Lietuvą.

TARPTAUTINIU atžvilgiu kongresas 
galės prisidėti prie Lietuvos bylos išgarsi
nimo. Bus pranešta šv. Tėvui, prašant, 
kad atsiųstų Apaštališką Palaiminimą, 
kad naujom dangaus malonėm būtų stip
rinama ir derinama mūsų kova. Numato
ma pakviesti anglų katalikiškos spaudos 
atstovai ir išsiųsti sveikinimus veiks
niams.

Kongreso iniciatorius Londono Lietuvių 
bažnyčios Rektorius kun. A. Kazlauskas 
MIC, organizuoja bendradarbius ir prie 
techniškų darbų. Mūsų inžinieriai pagal 
galimybes padarys reikiamus įrengimus, 
skautai neatsiliks nuo Artimo Tarnybos.

Kristus yra vienintelis žmonijos pagrin
das! Atsatyii pasaulį pagal Dievo norą ir 
kurį skelbia Šv. Tėvas PIJUS XII, šalia 
kunigų darbo labai reikalingi uolus, ryž
tingi pasauliečiai, kad įvairiose modernaus 
gyvenimo formose iš lėto įgyvendintų Kris 
taus paskelbtąjį didįjį Meilės įsakymą, 
kad visi būtų vienos užjaučiančios dva
sios, vienos broliškos širdies, kad visi veng 
tų mirtinos nuodėmės, kad budėtų ir tolin 
tusi nuo lengvų nuodėmių, kad pagyvintų 
savyje dievišką gyvenimą, kad, savo sielą 
puoštų dorybėmis. Tai milžiniškas darbas, 
kurį laimins Galybių Dievas, kurį globos 
Švenč. Marija, kurį praves dvasios vado
vai: Visi | Religinį Atgimimą Už Geresni 
Pasaulį! P. Dauknys MIC

J. JANKUS

VYRO NESPARDYK
(Ištrauka iš naujai pasirodžiusios Jur

giu Jankaus knygos „Senas Kareivis Ma- 
tatutfe“).

Matatučio laikais būti kareiviu buvo la
bai sunkus darbas. Tada nebuvo nei sunk
vežimių, nei traukinių, nei lėktuvų. Kur 
prireikė, visur reikėjo eiti pėsčiam, nors 
reikalas ir kitam pasaulio gale būtų.

Ir Matatučio niekas nevežė. Kaip paėmė 
iš namų, taip pėsčią ir išvarė, iš karto va
rė surišę, paskum paleido iš grandinių ko
jas, o kai jau gerokai toli pavarė, paleido 
ir rankas. Taip ir varė, nelabai skubėda
mi, iš kaimo į kaimą, iš miestelio į mies
telį, iš miesto į miestą. Kiekvienoje vieto
je vis naujų vyrų prisidėdavo, vis daugiau 
ir daugiau būsimų kareivių darėsi.

Ėjo jie ilga virtine, o iš paskos važiavo 
virtuvė Jokia didelė ant dviejų ratų prista 
tyta dėžė, kurioje iš ryto virė vanduo ar
batai, dieną plepsėjo miežinė košė pie
tums, o po pietų vėl kunkuliavo vanduo 
vakarienei.

iMegoti reikėjo pakelės kaimuose, tuš
čiose daržinėse, o neretai ir tiesiai lauke. 
Bet tas Matatučio negąsdino. Vargo visa
da buvo turėjęs ligi kaklo, ir pėsčias vaikš 
čioti buvo pratęs. Jis nelabai tematė, kas 
buvo tie vyrai, kurie pakeliui prie jo pri
sidėjo, nesuprato, ką jie šnekėjo, nesiklau
sė, ką šaukė ir ko šūkaliojo vadai, net 
miežinės košės nuo arbatos neskyrė. Jam 
viskas pasidarė vistiek. Taip, rodos, lyg 
kas pačią žemę būtų iš po kojų ištraukęs. 
Jis tik ėjo, kur ėjo kiti, darė, ką kiti darė, 
o pats tik galvojo ir galvojo, per kiek laiko 
prabėgs tie dvidešimt penkeri metai, kiek 
vargo per tą laiką turės išvargti Vieni pa

silikę tėvai, kaip gyvens Mariulė, kuriai 
net sudiev nebegalėjo pasakyti. Bet vieną 
jis žinojo tikrai, kad Mariulė už nieko ki
to netekės, kad jo sugrįžtančio lauks, kad 
bus visada tokia pat jauna ir tokia pat 
grži ir, išgirdusi sugrįžtant, į galulaukę pa 
sitikti atbėgs. Nuo tokio galvojimo ir ke
lias darėsi nebe toks ilgas ir nebe toks sun 
kus ir kareivio dalia nebe tokia baugi.

Ir dienų jis neskaitė, todėl niekas dabar 
nebegali pasakyti, kaip ilgai juos varė, kol 
atvarė į didelį miestą ir suvarė j didelį na 
mą. Kiekvienas suprato, kad čia dabar 
reikės gyventi ir mokytis tikru kareiviu 
būti. Ir Matatutis tą suprato, nors visų žo
džių, kas ką šnekėjo, ir negalėjo sugaudy
ti.

Taip ir buvo. Vis varė visus į kiemą, sta 
tė į eiles, vyresnieji prabėgdami kumščiais 
pilvus baksnojo, kam perdaug priekin iš
kišti, kojas kietais batais spardė, kam ne
tiesiai pastatytos ar negerai suglaustos, 
nykščiais pasmakrėsna badė, kam galvos 
augštyn nepakeltos.

Matatučiui irgi taip nepraėjo, nors vy
ras buvo ir tiesus ir galvos nepanarinęs. 
Gavo ir niuksą pilvan ,kad net akyse pa
žaliavo, ir spyrį blauzdon. Ką padarysi. 
Kareivis tam ir yra, kad vyresnieji turėtų 
ką mušti, vienas sau galvojo, tik jau tegu 
nemuša perdaug, ir vis stengėsi smakrą lai 
kyti taip augštai, kad nekiekvienas galėtų 
pasiekti.

Kai jau visi buvo išlyginti, atėjo toks 
nedidelis vyras, nepriauga toks, su auksi
nėm virvėm apie krūtinę apsiraizgiojęs, su 
medaliais apsikabinėjęs, ir pradėjo eit pa
gal jaunų vyrų eiles, vis ką nors pašaukda 
maš, kuriam riorš sūduddamaš.

Prieina artyn, Matatutis įsitempia, 
smakrą augštyn pakelia, bet taip nori pa
matyti ,kaip tas auksuotas ponas iš arti 
atrodo. Kitus visus mato, o to paties vy
riausio niekaip negali. Akis vienas palei
džia žemyn, tai tik savo paties ūsų galus 
temato, o žemai po ūsais girdi balsą:

— O, gerai. Tas gerai.
Nebeiškentė ir palenkė galvą pažiūrėti, 

o mažasis ponas kad pašoks, kad durs 
nykščiu į pasmakrę, kad skausmas tik ka
muoliu gale gerklės atsistojo. Skausmą 
šiaip taip nurijo ir pasakė:

— Tai už ką dabar? — ir nykščiu per
braukė po smakru, pažiūrėti, ar neprakir
to kiaurai.

— Stovėti nemoki! — rėksmu užrėkė 
mažasis ponas.

— Na, kam čia dabar niekus šneki, — 
dar ramiau paaiškino Matatutis. — Pats 
savo akimis juk matei, kad moku. Aš tik 
palenkiau galvą pasižiūrėti, kaip tamsta 
iš arti atrodai.

To buvo perdaug. Medaliuotasis mažiu
kas tik pasišokėjo augštyn ir pykšt Mata
tučiui per vieną veidą, pasišokėjo ir pykšt 
per kitą veidą, ir vėl per vieną, ir vėl per 
kitą. Tik pykšt ir pykšt, ir vis taip skubi
na mušti, taip skubina, kad Matatučiui ne 
bėra laiko ir pagalvoti, ką tokiam atsitiki
me reikėtų daryti. Nuo tokio daužymo gal
voje pradėjo zvimbti, ir kepurė nusirito že 
mėn. Matatutis pasilenkė pasiimti, o meda 
liuotasis spyrė sykį, Matatutis sukniubo, 
anas spyrė kitą sykį, ir spyrimai buvo to
kie skaudūs, kad skausmas per visus kau
lus ėjo, kaip šauksmas per mišką ramų va
karą.

Matatutis vis mėgino pasikelti, o meda
liuotasis vis spyrė, vis šaukė, visokiausiais 
vardais vadino, kariuomenėj išmokti tylė
ti liepė, išmokti nesižvalgyti liepė, o Mata
tučiui tūžirrias pradėjo kilti, kaip upė pa
vasarį.

tinka tau spardyti žemaitį, kai jis žemėje 
guli, bet pamėgink spirti, kai jis atsistos, 
biese neraliuotas, tu. Ar tu manai, kad že
maičiui tai neskauda. Gana! —■ Staiga to
kiu balsu sušuko, net visa aikštė krūpte
lėjo.

— Gana, tu! — dar kartą pridėjo, pašo
kęs ant kojų, pagavo mažąjį medaliuotąjį 
viena ranka už sprando, iškėlė viršum gal
vos ir nešė per aikštę. Medaliuotasis ka- 
barai kabarai kojomis, plėšt plėšt ranko
mis, kaip voras palubėj pakibęs spardosi, 
kur užkibti jieško, o Matatutis neša ir ne
ša, lyg nė juste nejustų, kad rankose gy
vas žmogus spurda. Visi keli tūkstančiai 
vyrų žiūri nusigandę, iš baimės net kvapą 
sulaikę tyli, o Matatutis didžiuliais žings
niais žengia per aikštę į tą pusę, kur po 
gluosniais didelis tvenkinys raibuliuoja.

— Tai pulkininkui jau galas, — kažin 
kas tyliai pasako.

— Tikrai pulkininkui jau galas, pasako 
keli jau garsiau.

— Taip jam tokiam ir reikia, — visas 
pulkas tyliai pagalvoja, ir nė vienas ne
šoka savo pulkininko gelbėti.

Kitam aikštės gale stovi raitas genero
las. Jis matė, kaip pulkininkas tikrino sa
vo pulką, bet kas dabar darosi, ir jis pa! 
negali gerai suprasti. Jis ir akis pasitrina, 
ir galvą papurto, ir vėl akis pasitrina: ta 
kurį neša, tikrai turėtų būti pats pulki
ninkas, bet kas toks, kuris vyrą taip vie
na ranka augštyn pakėlęs neša ir neša, lyg 
tenai būtų ne vyras, o pūkų pripiltas maiš 
galis.

Generolui ir visam pulkui bežiūrint, Ma 
tatutis priėjo tvenkinį, švytuoja vienoj 
rankoj viso pulko vadą ir žiūri į vande
nį. O vanduo gilus, tamsiai mėlynas, dug
no visiškai nematyti, bet iš apačios kyši to

— Gaidy, tu — pradėjo niurnėti. — Pakie tamsūs smailus akmenys ir tarp jų
tamsiomis nugaromis žuvys plaukioja. j 

Žiūrėjo, žiūrėjo į vandenį, į žuvis, vėl į 
vandenį ir pradėjo galvoti:

•— Mesčiau. Reikėtų tokį tėkšti, kad 
tėkšta būtų, bet ištikš kur į akmeni ar gi
liam vandeny prigers, ir kam tada bus bė
da, jei ne man. Ir namų nebepamatysiu. Ir 
tėvai nebesulauks. Ir Mariulė nebesulauks 
Ė, kam man čia tos nereikalingos bėdos. 
Tegu sau...

Pastatė pulkininką ant žemės, nusuko 
ausį, pastūmė pakalnėn, o pats apsigrįžo 
ir, net atgal nepasižūrėjęs, dideliais ra
miais žingsniais atėjo į savo vietą ir atsi
stojo.

Kol pulkininkas atsipeikėjo prabėgo ke
lios geros akimirkos. Atsipeikėjęs pirmiau 
šia apsigraibstė apie sprandą, paskum pa- 
lankstė ausį, paskum išsitraukė kardą ir 
šoko bėgti ton vieton, kur stovėjo Mata
tutis. Jis ėjo smarkiai ir pats sau vis kažin 
ką piktai kalbėjo.

Matatutis irgi matė, kaip pulkininkas tie 
šiai į jį atšvytuoja, žybčiodamas nuogu 
kardu, ir pradėjo darytis baisu.

Jis jau buvo nugirdęs, kad medaliuota
sis ne taip koks paprastas viršininkas bu
vo, bet pats pulkininkas, ir nuo to darėsi 
dar baisiau.

— Še, ir vistiek nebegerai, — iš to di
delio susijaudinimo net balsu pradėjo gal
voti. — Matau, kad tikrai bus nebegerai. 
Kad ir baisiai nenoriu, kad ir dievaž kaip; 
nenoriu, o žmogų, va, ir turėsiu užmušti. 
Jau dabar, kai paimsiu, tai tėkšiu. Turė
siu tėkšti. Kardas ne kardas, vistiek tėk
šiu. Ir niekur nebenešiu, bet čia pat į tą 
šventą žemelę.

Matatutis išsižergė .kojom tvirčiau į že
mę įsispyrė, rankas į šonus išskėtė, lyf 
ruošdamasis iš tvarto ištrūkusį jautį grieb
ti; o pulkininkas jau visiškai čia pat, ir 
visa aikštė kvapą užėmė...

' ■ ....... '
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Europos Lietuviu Kronika
LONDONAS

PRIĖMIMAS VASARIO 16-TOSIOS 
PROGA

(Vasario 16 Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo šventės proga DBLS CV Lietu 
vių Namuose surengė priėmimą, skirtą 

: Lietuvos draugams, anglams ir užsienie
čiams. Priėmime dalyvavo apie 60 svečių.

I priėmimą atsilankė Lietuvos Ministe- 
ris Londone B. K. Balutis, Estijos Ministe- 
ris A. Horma su ponia, Latvijos Ministerio 
Londone žmona ponia Zarins, kunigaikštie 
nė Atholl, buvęs Baltū-Britų Draugijos pir 
mininkas, parlamento narys A. Bossom, 
buvęs paskutinis Didžiosios Britanijos Mi- 
nisteris Lietuvoje T. Preston, Darbo Par
tijos veikėjas Arthur Bax, British Council 
for Refugees atstovė Miss Holmes A'Cord, 
konsulas E.J. Harrison su ponia, Estijos 
pasiuntinybės patarėjas E. Sarepera, Latvi 
jos pasiuntinybės patarėjas T. Ozolis, estų 
savaitraščio redaktorius G. Helmebae, bu 
vęs Jugoslavijos ambasadorius Londone 
Gavrilovič su ponia, ukrainiečių draugijos 
pirmininkas M. Oparenko ir eilė kitų sve
čių.

PAMALDOS UŽ LIETUVĄ

Pereitą sekmadienį, vasario 19 d., Lon
dono Lietuvių parapijos bažnyčioje buvo 
atlaikytos pamaldos už Lietuvą, Lietuvos 
Nepriklausomybės 38 metų paskelbimo su
kakties proga. šv. Mišias laikė ir atitinka
mą pamokslą pasakė kun. Dauknys, MIC. 
Pamaldose dalyvavo Lietuvos Ministeris 
B.K. Balutis, Pasiuntinybės patarėjas V. 
Balickas su ponia ir artipilnė bažnyčia ti
kinčiųjų. Bažnyčios choras, vedamas J. 
Černiaus, gražiai sugiedojo kelias naujas 
giesmes. Pamaldos baigtos Lietuvos Him
nu.

TELEGRAMA IŠ LIETUVOS 
ti ' r. .

„E. Lietuvio“ Redakcijoje yra tokio tu
rinio telegrama, gauta iš Lietuvos: „MES 
SIUNTINĮ IR PINIGUS GAVOME. DĖKO 
JAME. DAUGIAU NESIŲSK NIEKO. 
LAUK LAIŠKO. M.“

Telegrama buvo siųsta ne „E. Lietuvio“ 
Redakcijom bet kitu adresu, tačiau ten ad
resatas nesurastas. Kadangi telegrama ra
šyta lietuviškai, ji buvo nukreipta j Lie
tuvių Namus.

APLANKĖ SVEIKSTANTĮ J. KIBURĄ

Jau keliolika mėnesių, kai nottingha- 
mietis lietuvis J. Kiburas gydosi sanato
rijoje, prie Mansfieldo. DBLS-gos pirminin 
kas Bajorinas ir „E. Lietuvio“ red. Dauno 
ras, grįždami iš Mansfielde surengto minė
jimo, aplankė ligonį. J. Kiburas jau yra 
tiek sustiprėjęs, kad jam leidžiama ilges
nį laiką vaikščioti. Ligonis tikisi, kad šių 
metų ankstyvą pavasarį jam bus leista 
grįžti pas šeimą. Tačiau, kaip jis pasisakė, 
ir grįžus dar apie pusę metų jis negalė
siąs nieko dirbti, todėl ir gyvenimas iš 
gaunamos pašalpos, turint du vaikus, ne
būsiąs lengvas.

BEN. JANUŠKEVIČIUS

j prašomas atsiliepti į „E. Lietuvio“ Redak- 
'■ ciją. Turime jam asmeniškų žinių. Jei kas 
žinotų p. Ben. Januškevičiaus adresą, pra
šoma pranešti Redakcijai.

PRAŠOMA ATSILIEPTI

P-lė Birutė Švytoviūtė, kilm. Vilkaviškio 
valsčiaus, Pavembirų km. Ji pati arba ži
nantieji jos adresą, prašomi pranešti P. Iš
kauskas, 66. Cark Rd., Heighley, Yorks.

• * *

ZIGMAS JANICKAS, gyvenęs o gal ir 
tebegyvenąs Anglijoje, prašomas parašyti 
šiuo adresu: Vytautas Liobis, 480 Essex 
St., Brooklyn 8, N.Y. USA.

PAMALDOS
LEICESTER — šį sekmadienį, vasario 

26 d. 12 vai. Sacred Heart bažnyčioje Me
re Road. Visi kviečiami atlikti Velykinę 
Išpažintį. Pusryčius pilnai galima valgyti 
iki 9 vai. ryto.

MANCHESTERIS
rekolekcijos MANCHESTERYJE

. Kovo 3 d., šeštadienį, St. Chad's bažny
čioje (Cheetham Hill Rd., Manchester 8) 
Konferencija ir išpažintis. Pradžia 4.30pp.

Kovo 4 d., sekmadienį, Notra Dame Se
selių vienuolyne (Bignor St., Cheetham, 
Manchester 8) pamaldos 10.30 ryto. Išpa- 

' žintis nuo 9.30 ryto.
Kekolekcijas praves kun. J. Kuzmickis.

CORBY
PADĖKA

DBLS Corby skyriaus valdyba surengė 
Vasario 16-sios įspūdingą minėjimą, prie 
kurio prisidėjo su turininga paskaita kun. 
A. Kazlauskas, poetas L. Švalkus, vargo 
mokyklos mokytoja Perminienė, šokių gru 
pės vadovė N. Miknevičiūtė ir aktoriai, 
vaidinę veikalėlį „Vieną Vakarą“. Visiems 
nuoširdžiai dėkojame, ypatingai p.p. Ger- 
veliams, kurie visada yra visų parengimų 
didieji talkininkai, širdingas, lietuviškas 
ačiū visiems ■ kitiems, prisidėjusiems prie 
šio vakaro parengimo.

Corby Skyriaus Valdyba

BRADFORD AS
Vasario 25 d., 4 vai. p.p. Latvių Vana

gų Klube, 5, Cliffton Villas šaukiama 
DBLS Bradfordo skyriaus metinis narių 
susirinkimas. Dienotvarkėje: valdybos pra 
nešimas, naujos skyriaus valdybos ^ rev. 
komisijas rinkimas, atstovo į suvažiavimą 
rinkimas ir kita. Skyriaus nariai susirin
kime kviečiami dalyvauti.

DBLS Bradfordo sk. valdyba

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 lietuvių orkes 
tras Baltiea.

Kviečiame skaitlingai dalyvauti vietos 
ir apylinkių lietuvius.

MOTTINGHAMAS
ŠEIMOS ŠVENTĖ

Vasario 18 d. Nottinghame gražiai įsikū 
rę p. Jonas ir Bronė Oželiai atšventė dvi
gubą šeimos šventę: moterystės 10 metų su 
kaktį ir trečiojo sūnelio Petriuko krikšty
nas. Naujagimį atnešė krikštyti kūmai — 
Jokūbas ir Aldona Lėkiai, o jį pakrikštijo 
kapelionas St. Patrick's bažnyčioje. Po to 
sukaktuvininkų namuose buvo šeimyninės 
vaišės, kuriose dalyvavo p. Oželių artimie
ji ir bičiuliai. Prie stalo sukaktuvininkus 
pasveikino kun. kapelionas, palinkėjęs 
sveikatos ir laimės.

SKAUTŲ AIKŠTELĖ

Didelių skautų rūpintojėlių V. ir D. Fid- 
lerių rūpesčiu Nottinghame įsigyta aikštė 
žaidimams bei vietos stovyklavimui. Atši
lus orui, toje aikštėje mūsų mažieji turės 
gražios progos pakvėpuoti tyru oru, pa
žaisti ir pastovyklauti. Aikštės nupirkimo 
išlaidoms padengti Nottinghamo organiza
cijų atstovai sekmadienį noriai suaukojo 
keletą svarų.

ROCHDALE
METINIS SUSIRINKIMAS

Kovo 4 d., 4 vai. p.p. šaukiamas DBLS 
Rochdales skyriaus narių susirinkimas. 
Susirinkimas įvyks p. Sasnausko bute, 32 
Enwisel Rd., Rochdale. Kviečiami visi na
riai dalyvauti susirinkime. Yra svarbių rei 
kalų aptarimui.

Skyriaus valdyba

PRESTONAS

DBLS Prestono skyriaus valdyba vasa
rio 25 d., 5 vai., English Martyrs klube, St. 
George's Rd., rengia

VASARIO 16 DIENOS MINĖJIMĄ
Paskaitą skaitys Centres Valdybos sek

retorius, inž. Vilčinskas. Kviečiame skait
lingai dalyvauti vietos ir apylinkių lietu
vius.

Skyriaus valdyba

vokietda
HAMBURGAS

Hamburgo Vargo Mokyklos mokiniai ir 
mokytojas .gavo iš Lietuvių Mokytojų Są
jungos Amerikoje, per jos pirmininką A. 
Gulbinską, CARE 38 vertingus maisto 
siuntinius.

Lietuvių Mokytojų Sąjunga Amerikoje, 
Šv. Kalėdų eglutė.s proga, jau buvo mūsų 
mokyklą sušelpusi stambia pinigine suma.

Už gausias dovanas vargo mokyklos mo 
kiniai širdingai dėkoja maloriiesiems au
kotojams.

I. S.

PRANCŪZIJA
Lietuvos Atstovas Prancūzijoje Dr. S. 
Bačkis atšventė 50 metų sukaktį ir 25 
metus diplomatinėje Lietuvos tarnyboje.

š.m. vasario 10 d. Dr. S. Bačkis atšven
tė 50 metų sukaktį. Pr. metų lapkričio 18 
d. suėjo 25 metai, kai Dr. S. Bačkis yra 
diplomatinėje Lietuvos tarnyboje. Ta pro
ga jis gavo sveikinimų bei linkėjimų ir sa
vo draugų bei artimųjų.

Tą pačią dieną atšventė 50 metų Lietu
vos Valstiečių Liaudininkų Sąjungos trem 
tyje delegatas Prancūzijoje P. Pr. DULE- 
VIČIUS, buvęs Žemės Reformos departa
mento vice-direktorius, šiandieną gyvenąs 
Paryžiuje.

PONIA BR. KASIULIENĖ SVEIKSTA

Š.m. sausio mėn. gale Poniai Br. Ka- 
siulienei buvo padaryta sunki operacija. 
Dabar P. Br. KASIULIENĖ jau yra grįžu
si į namus ir jos sveikata gerėja.

Panelė O. ŠIMAITYTĖ, buv. Lietuvos 
Uni’versiteta Bibliotekininkė, dabar gyve
nanti IZRAELYJE š.m. VASARIO 16 DIE
NĄ prisiuntė Lietuvos Atstovui Prancūzi
joje sveikinimus ir kartu sveikina visus 
Prancūzijos bei Paryžiaus lietuvius.

LIETUVIŲ UŽUOJAUTA 
GEN. NIESSEL MIRUS.

Patyręs apie gen. NIESSEL mirtį, Lietu
vos Atstovas Prancūzijoje Dr. S. BAČKIS, 
nuvyko į jo butą pareikšti užuojautą jo 
artimiesiems Lietuvių Tautos vardu. Gen. 
NIESSEL giminės prisiuntė nuoširdžią 
padėką už šią Lietuvių užuojautą.

LONDONE

Nepriklausomybės paskelbimo 38 metų 
sukaktis buvo minima Liet. Social. Klube, 
šeštadienį, vasario 18 d. Minėjimą atida
rė senosios lietuvių išeivijos atstovas P. 
Bulaitis. Nepriklausomybės paskelbimo 
Aktą perskaitė V. šalčiūnas. Paskaitą skai 
tė iš Shefieldo specialiai pakviestas agr. 
J. Lūža. Minėjimo meninę programos da
lį atliko solistai B. Povilavičius, J. Čer
nius ir Londono lietuvių vyrų choras, pa
dainavęs keletą dainų.

Minėjimą surengė Anglijos Lietuvių 
Bendruomenė.

NOTTINGHAMAS

DBLS Nottinghamo skyrius vasario_18 
d. gražioje mokyklos salėje surengė musų 
Tėvynės Nepriklausomybės paskelbimo mi 
nė j imą.

Snaigės skraidžiojo žiemos perpildyta
me ore, kaip ir tada Lietuvoje, sniegas 
girgždėjo po kojomis, kai nepamirštą savo 
Tėvynės kančių lietuviai būreliais rinko
si susitelkti, pasiklausyti, išgirsti, pama
tyti.

Iškilmingą minėjimą pradėjo skyriaus 
pirm. Matulaitis, aptaręs Vasario 16 die
nos reikšmę ir į garbės prezidiumą pakvie
tęs M. Mašalaitį, kun. J. Kuzmickį, E. Si- 
kel — estų atstovą, A. Liepins — latvių 
ir P. Rafaluk — ukrainiečių.

Paskaitą apie Lietuvos kančias ir kovas 
istorijos šviesoje skaitė M. Mašalaitis. Pre 
legentas, pats būdamas didelis istorijos mė 
gėjas, vykusiai pavaizdavo klaidinančias 
žinias apie mūsų Tėvynę įvairiose svetim
šalių enciklopedijose ir istorijos knygose. 
Ragino patiems įsisąmoninti lietuvių tau
tos kilmės, kalbos ir giminystės reikaluo
se ir stengtis teisingai informuoti tuos, ku
rie apie mus labai mažai ar net klaidingai 
žino. Kartu, pavaizdavęs lietuvių kovas 
dėl laisvės, pakvietė visus atsistojus pa
gerbti žuvusiuosius.

Po paskaitos sveikinimo kalbas pasakė 
visi garbės prezidiumo nariai. Estų, latvių 
ir ukraniečių atstovai visu nuoširdumu 
linkėjo lietuviams ko greičiausiai sulaukti 
savo Tėvynės laisvės.

Po oficialiosios minėjimo programos se
kė meninė dalis, kurią išpildė Nottingha
mo lietuviai. Labai gražiai pasirodė vyrų 
oktetas, vadovaujamas A. Maldučio ir 
akordeonu palydimas p. Venckaus. Žaliu
kai vyrai giliai įsijautę padainavo šias dai 
nas: Op. op, kas ten; Juokias žali medžiai; 
Karas: Kaip rožių žiedai; Miškų gėlė; Jau 
atvertos dvaro stonios ir Stikliukėlis ma
žutis. Taipgi įdomu buvo pamatyti naujos 
tautinių šokių šokėjų grupės, vadovauja
mos D. Fidlerienės, ritmiškai ir lengvai su 
šoktus du musų tautinius šokius — kalve
lį ir kubilą.

Minėjimo pirmininkas p. Deveikis pa
baigos žodyje padėkojo minėjimo progra
mos dalyviams, svečiams ir tiems, kurie 
visdėlto tokiame svarbiame minėjime ne
dalyvavo. Minėjimas buvo baigtas Tautos 
Himnu.

Gražu, kad judri Nottinghamo lietuvių 
kolonija juda, kruta, veikia ir gražiais pa
rengimais įneša naujos dvasios į savo tau
tiečių sielas. Gražu, kad vietos lietuviai ne 
pamiršta tautos rūpesčių valandose ir ga
lybių Viešpaties, gausiai dalyvaudami pa
maldose, kurias valdybos paprašytas ka
pelionas paaukavo už Tėvynę Lietuvą.

MANSFIELD AS
Ši neskaitlinga lietuvių kolonija Nepri

klausomybės šventės minėjimą surengė, 
turint galvoje kuklų mansfieldiečių lietu
vių skaičių, labai iškilmingai, vasario 11 
d., šeštadienį. Skyriaus pirmininkas, p. Ne 
dzelskis, pasveikinęs susirinkusius, atida
rė pirmąją minėjimo dalį. Paskaitas skait 
DBLS pirmininkas M. Bajorinas ir „E.L.“ 
Redaktorius Br. Daunoras, žodžiu sveiki
no latvių atstovas.

Meninę dalį išpildė Nottinghamo vyrų 
oktetas, vadovaujamas chorvedžio Maldu
čio, akomponuojant akordeonu n. Venc
kui .kuris taip pat solo išpildė kelis kūri
nėlius akordeonu. Notinghamiečių oktetas 
yra padaręs gražią pažangą. Po oficialios 
dalies buvo bendras pobūvis. Grojo not- 
tinghamiečių lietuvių džaszas, kuriam va
dovauja Venckus. '

Nottinghamo gausi lietuvių ekskursija 
buvo pati didžioji parama mansfieldie- 
čiams.~ Matyt, kad tarp šių dviejų koloni
jų veikia nerašyta sutartis — parengimuo
se talkininkauti vieni kitiems.

Nors Mansfieldo kolonija pagarsėjusi, 
kaip viengungių kolonija, tačiau šie gan
dai ne visai atitinka tikrovei. Yra jau ir 
čia naujai sukūrusių šeimas, turinčių nuo
savus namus ir gražiai gyvenančių lietu
vių, buvusių viengungių. Warwick Drive 
gatvėje net du lietuviai, p. J. Valionis ir 
p. Karalius, turi gražius namus, abu nese
niai vedę. Viešint malonioje p.p. Valionių 
šeimoje teko patirti, kad ir dar dviejų lie
tuvių viengungystė, pakibusi ant plauke
lio. Sako, — kad tik Gavėnią prastumtu- 
me... Atsisveikinant prisipažino ir trečia
sis, simpatingo veido jaunas lietuvis, kad 
ir jis nebenorįs atsilikti nuo Valionio ir 
Karaliaus, žodžiu, kad iš garsiosios vien
gungių kolonijos, pasiliks tik prisimini
mai, o greitu laiku ji virs Mansfieldo šei
mų kolonija. Ir, juo greičiau, juo geriau: 
skautų stovyklai ir vargo mokyklai reika
linga jaunimo...

Išvykstant Warwick Drive teko sukirsti 
su vienu tautiečiu lažybas, kurios lietė 
„E. Lietuvį“. Vytautas, jaunas lietuvis ang 
liakasys sako, kad jam šis laikraštis per- 
brangus, todėl... Na bet baigti sakinio ne
galiu, kadangi pralaimėčiau lažybas. T’- 
kiuosi, kad tuo klausimu kuria nors kita 
proga.

COVENTRY

Pereitą šeštadienį, vasario 18 d. Covent- 
rio DBLS skyriaus valdyba surengė Nepri
klausomybės paskelbimo — Vasario 16- 
sios minėjimą. Minėjimą atidarė skyriaus

VASARIO 16-tą MINĖJO
pirmininkas J. Kazlauskas, trumpai apibū
dinęs šio vakaro susirinkimo priežastį. 
Prof. S. Žymantui susirgus, paskaitą skai
tė Br. Daunoras.

Minėjime dalyvavo apie pusantro šimto 
coventriečių.

Pobūviui grojo coventriečių džazas.

VOKIETIJA

P.L.B. Vokietijos Krašto Valdyba, tal
kininkaujant V. Banaičiui ir Miuncheno 
Apylinkės Valdybai, Vasario 15 d. Miun
chene suruošė Lietuvos Nepriklausomy
bės 38 metų sukakties iškilmingą minėji
mą. Rengėjai šį kartą ypatingą dėmesį 
kreipė į Lietuvos ir lietuvių reikalų išpo
puliarinimą vokiečių tarpe. Esant blogam 
ir šaltam orui, buvo prisibijota, kad deda
mos pastangos gali neduoti lauktų vaisių
— gausaus savųjų, o ypač vokiečių daly
vavimo rengiamose iškilmėse. Tačiau ren
gėjų ir visų lietuvių džiaugsmui dėtos pas 
tangos nebuvo veltui.

Šventės minėjimas buvo pradėtas pamal 
domis Miuncheno šv. Trejybės bažnyčioje. 
Šv. Mišias atlaikė ir pamokslą pasakė tėv. 
A. Bernatonis, Lietuvių Misionierių Vokie
tijoje Direktorius.

Po pamaldų rinkosi lietuvia iir vokiečiai 
į miesto centre esančią puikią ir jaukią -sa
lę, vad. Sophiensaal. Numatytu programai 
pradėti laiku — 20 vai. — salėje jau buvo 
pie 250 dalyvių, kurių pusę udarė vokie
čiai ir kiti svetimtaučiai. Lietuvi ųtarpe 
buvo matyti VLIK'o pirm. J. Matulionis, 
VT pirm. A. Devenienė, tėv. Bernatonis, 
Krašto Valdybos pirm. P. Zunde ir sekre
torius kun. dr. J. Aviža, Krašto Tarybos 
narys dr. J. Grinius, BALF'o įgal. Iz. Ru
gienius, Amerikos Balso lietuvių sekcijos 
vedėjas J.B. Laučka ir visas personalas, 
Vasario 16 Gimnazijos mok. V. Natkevi
čius, Memingeno Apylinkės Valdybos pir. 
kun. A. Bunga ir dugelis kitų visuoameni- 
ninkų.

Salėje scenos siena buvo skoningai iš
puošta didžiuliais Gedimino stulpais rau
doname fone, o kalbėtojo tribūna — Lie
tuvos trispalve ir gėlėmis.

Miuncheno Filharmonijos styginiam 
kvartetui išpildžius J. Naujelio „Svajonę“, 
J. Medušauskas Miuncheno lietuvių vardu 
taria vokiškai trumpą atidarymo žodį. iš 
kelia Vasario 16 prasmę ir pakviečia kal
bai Krašto Valdybos pirm. P. Zundę, kuris 
kalbėjo lietuviškai ir vėliau vokiškai.

Baigdamas kalbą P. Zunde pasveikino 
šiame minėjime dalyvaujančius: Bavarijos 
Vyriausybės atstovą, Latvių ministerį Lie
pinė, VLIK'o ir VT pirmininkus, o taip pat 
vengrų, rumunų, kazokų, gruzinų, ukrai
niečių, estų, latvių ir kitų tautybių atsto
vus, drauge padėkodamas už solidarizavi- 
mą mūsų reikaluose.

Filharmonijos kvartetui atlikus vieną V. 
Bacevičiaus kūrinį, didelis lietuvių bičiu
lis vokietis dr. V. Jungfer skaitė paskaitą: 
„Von den Werten des litauischen Volk- 
stums“ („Kultūrinės lietuvių tautos ver
tybės“)1.

Prof. Jungfer pastebėjo, jog vakariečiai 
dažnai darą klaidą, laikydami tautas, esan 
čias už geležinės uždangos, slavais' ar 
jiems giminingomis. Lietuviai esą vieni tų, 
kurie slavams nėra giminingi ir savo kul
tūra priklauso Vak. Europai. Iš kitų tau
tų, lietuviai išsiskiria savo sena ir origi
nalia kalba. Į lietuvių tautosaką, o ypač 
dainas, atkreipę dėmesį tokie žymus vo
kiečiai kaip Lessingas, Herderis, Goethe, 
Chamisso ir k. Lietuvių tautosakoje ran
damos mintys apie mirusiuosius, apie gy
venimą ir mirtį, vidinė liaudies dainų ši
luma ir nuostabus jų permatomumas esą 
ir šių laikų žmogui vertingi dalykai.

Pakelių gausūs augšti lietuviški kryžiai 
bei koplytėlės, kaip nei viename kitame 
pasaulio krašte, išreiškia taip pat budingą 
lietuvių tautos sielos bruožą. Esą be galo 
nuostabu, kaip lietuviai — paprasti, be
moksliai kaimo žmonės — sukūrę tokią 
gausią tautosaką bei liaudies meną ir taip 
vaizdžiai perteikė gyvenimo išmintį, iš
reiškė giliausius sielos pergyvenimus, vi
sa tai net lyriškai apipavidalindami.

Koks didis lietuvių tautos kilnumas ir 
koks nepaprastas humaniškumas! Tai pa
tyrę vokiečiai iš Rytprūsių, kurie tuoj po 
karo, alkio verčiami, tūkstančiais bėgo į 
Lietuvą, kur jie buvo išgelbėti nuo bado.

Apžvelgęs gaivališką Lietuvos ūkinį, so
cialinį bei kultūrinį atsikūrimą, atgavus 
Lietuvai Nepriklausomybę, prelegentas il
giau sustojo prie lietuvių literatūros. Tū
las Donelaitis, jei būtų rašęs didesniųjų 
tautų kalba, būtų vienas iš žymiausių savo 
epochos atstovų. Daugelio lietuvių rašyto
jų kūriniai esą verti būti išversti į Vakarų 
Europos kalbas.

Kalbėdamas apie lietuvių muziką ir me
ną, iškėlė Čiurlionį, kaip originalų muzi
ką ir dailininką. Rusų, prancūzų kalbo
mis esą jau parašyta gerų studijų apie 
Čiurlionį. Tik vokiečiai dar nieko neturį. 
Bet Čiurlionis galėtų ir vokiečiams kai ką 
naujo pasakyti.

Su nusistebėjimu ir drauge su susižavė
jimu, prof. Jungfer paminėjo lietuvių kul
tūrinių pasireiškimą tuoj po karo tremty
je. Tuo laiku Vokietijoje buvę įsteigta lie
tuviškų mokyklų, gimnazijų, net universi
tetas (Pabaltiečių), V.K. Jonyno vedama 
Meno mokykla Freiburge; leidžiami įvai
rūs lietuviški laikraščiai, žurnalai, knygos
— jų tarpe „Tremties Metai“, kur net 70 
autorių pasireiškia —; rengiamos meno 
parodos, ruošiami koncertai, atkreipę net 
svetimtaučių dėmesį. Lietuviai savo liki
mą tragiškiausiu tautai metu išreiškę augš 
to lygio poezijoje, ko deja, netekę paste
bėti pas vokiečius.

Baigdamas savo gyvą ir tikrai įdomią 
paskaitą, prof. Jungfer pastebėjo, jog lie
tuviai galį būti pavyzdžiu savo ištikimybe 
tėvynei ir prisirišimu prie savo tautinės 
kultūros. Kartu siūlė vokiečiams užmegz
ti su lietuviais glaudesnius ryšius. Iš to 
būsią naudos ir vokiečiams ir lietuviams.

Ši prof. Jungfer paskaita, minėjimo da
lyvių sekta dideliu atidumu, buvo paly
dėta ilgais ir šiltais plojimais.

Meninę minėjimo dalį sudarė lietuvių 
kompozitorių kūriniai bei svetimųjų su
komponuotos lietuviškos dainos. Ją išpildė 
sol. M. Lang (sopranas), muz. prof. H. Alt 
mann, Miuncheno filharmonikai-konhcert- 
meisteriai F. Sonnleitner Ir K. Engert, ir 

L. Baier, S. Meinecke, F. Kiskalt Alė Dau 
guvietytė perteikė N. Mazalaitės legendą 
„Liepsnojanti žaizda“. Visi meninės dalies 
išpildytoj ai buvo apdovanoti gėlėmis.

Minėjimo baigiamąjį žodį ir padėką iš- 
pildytojams bei minėjimo dalyviams ren
gėjų vardu tarė V. Banaitis. Ta pat proga 
perskaitė tik ką gautą Vokietijos Federa
linės Vyriausybės ministerio V. Kraft svei- 
kinimą-telegramą. Joje ministeris linkėjo 
Lietuvai atgauti laisvę. Jis pastebėjo, kad 
to pat siekia ir Vokietija dėl pavergtos ry
tinės Vokietijos. „Todėl vokiečių ir lietu
vių likimas bei tikslas yra bendras“.

Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Prie įėjimo į minėjimo salę buvo padėta 

informacinės medižagos apie Lietuvą sve
timomis kalbomis.

M. Mustekls (ELI)

ŠVEICARIJA
• .

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktis buvo atžymėta Šveicarijoje 
dviem iškilmėmis: Berne ir Zueriche. Va
sario 16 d. Berne ir apylinkėse gyvenan
tieji lietuviai susirinko pas pasiuntinybės 
patarėją Dr. A. Gerutį, kurs kreipėsi į tau 
tiečius momentui pritaikyta kalba. Pa
gerbę žuvusius už Lietuvos laisvę ir sugie
doję himną, susirinkusieji praleido kelias 
valandas p.p. Geručių namuose.

Vasario 19 d. Zueriche buvo surengtos 
pamaldos, kurias atlaikė Šveicarijos lietu
vių kapl. kun. Dr. J. Navickas, pasakęs ta 
proga atitinkamą pamokslą. Po pamaldų 
įvyko Šveicarijos Liet. B-nės narių visuo
tinis susirinkimas, kuriam pirmininkavo 
V. Gegeckas, o sekr, stud. Raišys. Valdy
bos pirmininkas Paulaitis pasakė atidary
mo kalbą, sustodamas ties Vasario 16 d. 
sukaktimi. Tarybos pirmininkas Dr. A. 
Gerutis padarė pranešimą apie tarybos 
darbus, o valdybos p-kas Paulaitis apie 
valdybos reikalus. Vadovaujamiesiems or
ganams kun. Dr. Navickas visų dalyvių 
vardu pareiškė padėką.

Po to sekė kitas darbų tvarkos punk
tas: bendruomenės statuto pakeitimas. 
Tuo reikalu referavo Dr. Gerutis. Pagal 
naujuosius įstatus panaikinta ligšiol buvu
sioji tarybos institucija ir palikta tik val
dyba. Ateityje visuotinieji susirinkimai 
bus šaukiami kasmet, o ne kaip ligšiol kas 
antri metai. Pagaliau panaikintas paragra
fas, pagal kurį tam tikras narių įnašo nuo
šimtis skiriamas Tautos Fondui. Norėda
ma išlaikyti nešališkumą, Šveicarijos L.B- 
menė palieka patiems nariams laisvę rem
ti vieną iš dviejų esamų fondų: Tautos 
Fondą ar Nepriklausomybės Fondą.

Visuotinis susirinkimas naujuosius įsta
tus vienu balsu priėmė.

Į naują valdybą išrinkti šie tautiečiai: 
A. Paulaitis, V. Gegeckas ir J. Stasiulienė. 
Revizorium išrinktas J. Jakaitis, o garbės 
teismą sudaro: prel. prof. K. Šaulys, pre 
J. Eretas ir Dr. A. Gerutis. Bendruomenė 
raštu pasveikino prel. K. Šaulį, kaip Vasa
rio 16 d. Akto signatarą ir Šveicarijos pre 
zidentą M. Feldmaną, per kuri šveicarų 
vyriausybei pareikšta padėka už lietuvių, 
kaipo politinių emigrantų, priglobimą Švei 
carijoje.

Apie Lietuvių Bendruomenės Šveicari
joje visuotinį narių susirinkimą žinią da
vė oficialinė šveicarų telegramų agentūra, 
pažymėdama, kad lietuviai buvę susirinkę 
ryšium su Lietuvos valstybės nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktimi. Taip pat bu
vo pabrėžta, kad Šveicarijos lietuviai1 kaip 
politiniai emigrantai pasveikino federali- 
nį prezidentą. Toji žinia tilpo visoje švei
carų spaudoje.

Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės val
dyba pareigomis pasiskirstė taip: pifmlnin 
kas A. Paulaitis. vice-pirm. dipl. ekon;i V. 
Gegeckas ir sekretorė-kasininkė — J. Sta
siulienė.

IŠKILMINGAS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS ROMOJE
Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas 

Romoje, suorganizuotas PLB Italijos Kraš
to Valdybos, praėjo sėkmingai. Dėl įvairių 
rimtų priežasčių minėjimas buvo atkeltas 
į sekmadieni, vasario mėn. 12 d.

Nuo pat ryto ant puikaus pastato, kuria
me vyko minėjimas, plevėsavo Lietuvos 
trispalvė ir prie įėjimo stovėjo Italijos 
„Carabinieri" iškilmingoje uniformoje, gi 
miesto policininkų grupė, atsiųsta specia
liai šia proga, tvarkė judėjimą.

Minėjimas prasidėjo pamaldomis, kurias 
laikė didelis lietuvių tautos draugas, vie
nas iš įtakingiausių Bažnžyčios vyrų, kar
dinolas Pizzardo. Pamaldų metu šv. Kazi
miero Kolegijos choras, diriguojamas p. A. 
Skridulio, labai puikiai pagiedojo keletą 
lietuviškų giesmių, tuo sužavėdamas sve
čius ir ne vienam lietuviui išspausdamas 
ašaras. Po Evangelijos Jo Eminencija pa
sakė gražų pamokslą, iškeldamas lietuvių 
tautos heroišką tikėjimą pavergtame kraš 
te ir tremtyje, didelį lietuvių prisirišimą 
prie šv. Sosto. Kardinolas, remdamasis Po 
piežiaus žodžiais, pabrėžė visišką krikščio
nybės ir komunizmo nesuderinimą ir ne
galimybę bet kokios koegzistencijos for
mos. Jo Eminencija pasigėrėjo lietuvių did 
vyriška rezistencija bedieviam pavergėjui 
ir iškėlė nepaprastą lietuvių religinę ir kul 
turinę veiklą išeivijoj. Pasidžiaugė šv. Ra 
to išleidimu, Lietuvių Enciklopedijos 
spausdinimu, leidimu 95 perijodlnit) laik
raščių, bei informacijų svetimomis kalbo
mis, dviejų gimnazijų išlaikymu, šv. Kazi
miero Kolegijos veikla, BALF'o šalpos dar 
bais, ALT'o našia veikla dėl Lietuvos la’s 
vės, VLIK'o ir diplomatų politine veikla 
ir kt. Pabrėžė, kad lietuvių tautos egzisten 
cijos klausimas yra tampriai surištas s 
tikėjimo išlaikymu, ir todėl ragino visus 
lietuvius būti visuomet prisirišusiais prie 
Apaštalų Sosto per savo vyskupus, per 
gausingų lietuviškų parapijų išeivijoje 
dvasios vadus, per lietuviškas vienuolijas, 
per šv. Kazimiero Kolegiją, per atgimstan
čią Katalikų Mokslo Akademiją ir kitas re 
Ilgines bei kultūrines organizacijas. Už
baigdamas Kardinolas ragino visus lietu
vius pasekti savo brolių herojišku laiky
musi pavergtoje Lietuvoje ir sovietų kon-
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Banginių medžioklė SAVAITGALIO APMASTYMAI
Par-prieš’keliolika metų banginių gau

dymas buvo viena pavojingiausių ir daug 
nuotykių suteikianti medžioklė. Tačiau tie 
laikai jau negrįžtamai praėjo ir dabartinė 
šių gyvių medžioklė yra virtusi „pramo
ne“. Anksčiau banginiui surasti reikdavo 
įkopus į augštą laivo stiebą budėti ilgas 
valandas, dabar jis randamas tomis prie
monėmis, kuriomis karo metu buvo me
džiojami priešo povandeniniai laivai. Gi 
garsusis graikų biznierius Onassis savo 
laivą „Olimpic Challenger“, pasiųstą ban
ginių medžioklėn, „apginklavo“ helikopte
riais kurie išžvalgo jūrą ir, pastebėję ban
ginį, tuoj pat radijo bangomis praneša 
medžiotojams. Kai kurie kiti'laivai turi 
elektrines strėles, kuriomis per kelias se
kundes nutrenkia šį jūros milžiną.

Šiuo/metu kaip tik ir vyksta didžiausia 
pasaulio istorijoje banginių medžioklė An- 
tarktikos vandenyse, kur net 19 ekspedi
cijų kovoje ne tik su klimatinėmis sąly
gomis, jūros bangomis, banginiais, bet, 
svarbiausiai, tarpusavyje, nes šiai me
džioklei yra nustatytas laikas iki kovo 15 
d., nustatytas taip pat ir skaičius sugauna 
mų banginių — 15.000. Tuo atveju, jei šis 
skaičius bus sumedžiotas anksčiau, — me
džioklė nutraukiama. Turint galvoje šių 
dienų techniką, jr 14.000 medžiotojų, rei
kia tikėtis, kad numatyto termino neteks 
pratęsti...

Pati medžioklė prasidėjo sausio 7 d. Kai- 
kurių laivų-fabrikų įgulos susideda iš 
penkių šimtų ir net daugiau vyrų. Didžiau 
sį tokį plaukiojantį fabriką turi norve
gai. Šis laivas turįs kino salę, krautuvė
lės, maudykles ir pan. Kiekvienas toks 
laivas, kur išdarinėjami sugauti banginiai, 
turi medžioklės pagelbinius laivus, kurių 
skaičius priklauso nuo laivo-fabriko tona
žo. Taip, pavz., „Olimpic Challenger^1 to
kių medžioklei laivų turįs visą dešimtį. 
Medžioklės laivai aprūpinti stipriais mo
torais ir jie gali išvystyti didelį greitį. Iš 
jų šaudoma į banginį. Nukautasis milži
nas pripučiamas oro, kad nenuskęstų, ir 
atvelkamas prie laivo-fabriko, kur jis mė- 
sihėjamas, ištirpinami taukai, perdirbami 
kaulai, užšaldoma mėsa.

Iš visų, banginių mežioklėje dalyvaujan 
čių vyrų, geriausiai uždirba sumanūs, jau
ni ir įgudę banginių šauliai. Šaulio amatą 
daugumoje turi norvegai. Patys gabieji de 
šimties savaičių bėgyje uždirba iki 5.000 
svarų.

Banginių medžioklės laikas ir ribotas 
jų skaičius yra griežtoje kontrolėje, nes 
kitu atveju kelių metų bėgyje banginių 
galėtume matyti tik... paveikslėliuose. Jau 
dabar, pvz., Atlanto šiaurėje, kur dar 
prieš šimtmetį banginių buvo gana daug, 
šiandien didelė retenybė jį ten pamatyti. 
Karts nuo karto, labai retais atsitikimais 
jų bandos pasirodo Airijos pakraščiuose, 
dar rečiau D. Britanijos ir Skandinavijos. 
Pereitais metais tuzinas banginių užklydo 
į Danijos fiordus Vejle, kur jie užplaukė 
ant seklumos. Visus juos užmušė vietos 
gyventojai. Deja, ši medžioklė baigėsi blo
gai, nes danų vyriausybė konfiskavo ban
ginių mėsą, o pačius „medžiotojus“ nubau 
dė piniginėmis bausmėmis už tai, kad jie 
nesilaikė' tam tikrų humaniškų taisyklių, 
kuribs yra privalomos banginių medžioto

jams. žodžiu, azartan įpuolusius „medžio
tojus“ šiek tiek atšaldė baudos.

Kadangi banginių medžioklės laikas ir 
jų skaičius ribotas, tai šiais metais, kaip 
niekad anksčiau, atsirado net 19 bangi
niams mėsinėti plaukiojančių fabrikų. De
vyni priklauso norvegams, po tris turi bri
tai ir japonai, po vieną Pietų Afrika, Olan 
dija, Sovietų Sąjunga ir vienas laivas 
plaukiąs po Panamos vėliava su vokiečių 
įgula.

Norvegija yra apskundusi Onassi, kad 
jo laivas „Olympic Challenger“ per pas
kutiniuosius keturis metus yra pagavęs 
banginių už tris milijonus svarų daugiau, 
negu buvo leista Tarptautinio Banginiams 
Medžioti Komiteto. Iki šio laiko tuo rei
kalu Panamos vyriausybė dar neatsakė, 
tačiau šiuo kartu Onassi laivas jau ofi
cialiai dalyvauja medžioklėje.

Prieš karą sugautų banginių skaičius 
augo kasmet. Taip, pvz., 1932-3 metų gau
dymo sezone išžvejota 28.668 banginiai. Tu 
rint galvoje, kad tik reta banginių šeima 
per visą savo amžių palieka daugiau negu 
5 įpėdinius, kuriuos per šešis mėnesius 
motina labai stropiai turi prižiūrėti ir glc 
boti, nesunku atspėti, kad banginių išna; 
kinimas kasmet augo dideliais šuoliais. 
Žmogaus apetitas pralobti labai greit iš
naikintų šiuos jūros milžinus, nes ir tie 
laivai, kurie dabar medžioja, sugebėtų 
per 10 savaičių sudoroti iki 40.000 bangi
nių, jei jiems tik būtų leista. Iš to jau ga
lima suprasti, kokios ten vyksta varžyty
nės tarp medžiotojų, kai kiekvienas pgau- 
tas banginis atneša ne mažiau, kaip 4.000 
svarų pajamų. Banginio taukai vartojami 
margarino gamybai, muilo, įvairių rūšių 
tepalams, veido kremui ir net lūpų pieš
tukams. Patys didieji banginiai sveria 
150.000 kilogramų. Tokio svorio banginio 
ilgis siekia 50 metrų. Jo riebalų kiekis yra 
toks, kpkį gautume iš pačių geriausių 475 
karvių per vienerius metus! Mėsos ir kau
lų svoris prilygsta 25 suaugusių dramblių 
mėsos svoriui. Todėl visiškai suprantama, 
kad dėl jo pagavimo ir rungtyniaujama 
šio amžiaus modernaus žmogaus, moder
niausiomis priemonėmis, žvalgai paste
bėję jūroje banginių bandą, slaptu šifru 
perduoda žinias, kad jomis nepasinaudo
tų kiti medžiotojai — varžovai. Azartinis 
medžiotojų įkarštis didėja dar ir todėl, 
kad kasdien reikia pranešti pagautų ban
ginių skaičių Tarptautiniam Banginių Ko
mitetui, kuris sustabdys medžioklę, kai tik 
kris šių jūros milžinų penkioliktūkstanta- 
sis.

Viktė

Reikia pripažinti, kad gyvename iš tik
rųjų įdomius laikus. Būtų labai įdomu 
įžvelgti į ateitį ir pamatyti, kaip atrodys 
pasaulis už kokių penkiasdešimties metų. 
Gaila tik vieno dalyko, kad visa tai, kas 
šiandien pasaulyje vyksta, skaudžiai lie
čia mūsų tautą, mus visus.

Londonan grįžo iš Nigerijos Didžiosios 
Britanijos Karalienė Elžbieta-II ir jos vy
ras Edinburgo Kunigaikštis. Prieš apleis- 
dama Nigeriją Karelienė Elžbieta II savo 
kalboje pasakė šį reikšmingą dalyką: „Vie 
nos tik medžiaginės pažangos dar nepa
kanka. Lygiai svarbu yra, kad mūsų kas
dienio gyvenimo elgesys biznyje, pramo
nėje, viešoje tarnyboje ir valdžioje gal’
mai arčiau priartėtų sąžiningumo, integra
lumo ir teisingumo idealus. Jei mes nepa
laikysime šį lygį nebus galima džiaugtis 
mokslo ir technologijos atsiekimais“.

Giliai prasmingi žodžiai. Iš esmės pa
ėmus šie žodžiai galėtų būti palaikyti va
karų atsakymu sovietų komunistų parti
jos 20-am suvažiavimui Maskvoje. Jokia 
materialinė pažanga, net jeigu komunistai 
ją bent dalinai pasiektų per ateinantį penk
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Danutė-Domicėlė Grinevičiūtė-Celerienė, 
gyv. Danijoje, Alderdomshjemet Drags- 
boek, pr. Thisted, Dannmark, jieško savo 
brolio Prano Grinevičiaus, gimusio^ 1924 
m. Gastilonyse, gyvenusio Kaune, išvežto 
su „Plechavičiukais“ į Vokietiją.

Vienas šveicaras per stud. Vidmantą 
Reišį, gyv. Villa St. Jean, Fribourg, Rue 
du Botret, Schweitz, jieško Stanislovo Bi- 
ziulėno, gimusio 1919.V.8 d., gyvenusį 1 
niuje.

Teodoras Daukšas, gyv. Luebeck, Ost- 
krankenhaus, jieško Rupšio Domininko su 
žmona Bogumila, vaikais Emilija ir Vikto 
ru, emigravusius į Kanadą.

SIUNTINĖLIAI I VISUS KRAŠTUS
GREITAI PATIKIMAI PIGIAI y

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

P. 8c 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 apsimoką 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 Thųrloe 
Place, S.W. 7, visai prie Bromton Oratory.

SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
Angliški 100% vilnos audiniai vyriškiems ir 

moteriškiems drabužiams, paltams ir kt.
Įvairiausios rūšies maistas. Vaistai.

Visi sovietų valdžios muitai užmokami čia.
Siuntinių gavėjams nereikia nieko primokėti.

HASKOBA
LTD.

HOGARTH RD., LONDON, S.W.5. (prieš Eanls Court stotį) TEL.: FRE 7888-9.

mėtį, kaip jie giriasi, neatneš sovietų pa
vergtoms tautoms laimės, nes sovietinė 
santvarka nesiremia sąžiningumo, inte
gralumo ir teisingumo idealais. Visuome
ninis, valstybinis, pasaulio tautų gyveni
mas ir santvarka turi būti grindžiami tais 
idealais, priešingu atveju, bet kokia me
džiaginė pažanga neturi tikros vertės.

Tuos reikšmingus ir giliai prasmingus 
Karalienės Elžbietos II žodžius paskaičius, 
buvo skaudu ir giliai liūdna patirti iš 
spaudos, kad Bulganinas ir Chruščiovas 
būsią jos priimti Vindsoro pilyje, jų lan
kymosi Londone metu. Juo labiau liūdna, 
kad mūsų pagarba Karalienei, šio svečioje 
mums krašto valstybės galvai, dar dau-

kingo sugyvenimo neimtų pagaliau supras 
ti sovietine prasme. Nes tik taip supratę 
taikingą sugyvenimą, kaip jį supranta so
vietai, jie pamatytų tikrąją sovietų politi
kos ir panašių vizitų tikslo prasmę.

Mes džiaugiamės ir esame dėkingi už tei 
kiamus mums pažadus, kad vakarų demo
kratijos mūsų tautų nepamiršta ir darys 
viską taikingu būdu jas išlaisvinti. Bet ką 
turi galvoti tos pačios tautos, sovietų pa
vergime gyvendamos, girdėdamos apie pa
našius vizitus, skaitydamos sovietų kom
partijos suvažiavimo pasigyrimus ir tokias 
žinias iš vakarų, kad NATO pajėgos vakar 
rų Europoje yra labai menkos. Ar nepasa
kytų kas tenai, už geležinės uždangos, kaip

centracijos stovyklose, linkėjo, kad per- 1 
sekiojama Tėvynė atgautų laisvę ir kad 
Kristus persekiojamas su ja, nugalėtų ir ■ 
triumfuotų! 1

Po pamaldų, gražiai išpuoštoje salėje, ] 
vyko antroji minėjimo dalis, kurią atidarė ■ 
PLB Italijos Krašto Valdybos pirmininkas 
kun. Vincas Mincevičius. Padėkojęs vi- ! 
siems garbingiems svečiams už atsilanky- > 
mą, pažymėjo, kad Lietuvos Nepriklauso- j 
mybės minėjimas šiuo metu yra tarsi visų > 
pavergtų tautų šventė, nes yra laisvės mi
nėjimo šventė; kad laisvės ir nepriklauso
mybės gynimas yra visų teisė ir pareiga, ' 
kylanti iš dieviško plano pasaulyje išlaiky : 
mo, apimančio rases, kalbas bei skirtin- , 
gas tautas.

Po to jis perskaitė, visiems dalyviams 
atsistojus, Švento Tėvo telegramą: „Jo 
Šventenybė Popiežius priėmęs ištikimų lie i 
tuvių nuoširdų pagarbos pareiškimą, juos 
ragina pasitikėjimo maldai, ištvermingam 
krikšičoniškam gyvenimui ir iš širdies ! 
juos laimina. Vatikano Valstybės Sekreto- ■ 
riaus pavaduotojas Dell'Acųua“ ir Italijos : 
Prezidento Gronchi, kuris dėkoja pirminin . 
kui už prisiųstą lietuvių tautinės šventės 
proga sveikinimo telegramą ir linki asme
niškos laimės bei laimingos ateities Lietu
vai. Sekė kitos telegramos ir sveikinimai, 
tarp kurių pažymėtina J.E. Arkiv. Samo- 
re, Ypatingiems Bažnyčios Reikalams Kon 
gregacijos Sekretoriaus, kuris taip telegra 
favo: „Prisiartinant džiaugsmo datai grįž
tu mintimis į metus praleistus Lietuvoje ir 
meldžiu Viešpatį už tą katalikišką tautą“; 
J.E. Arkiv. Confalonieri, Studijų ir Uni
versitetų Kongregacijos Sekretoriaus; J.E. 
Vatikano Valsytbės Gubernatoriaus grafo 
Galeazzi; J. E. Ministerio Gonella; Sena
to Vicepirmininko Cingolani; J.E. Scalfaro, 
Valstybės Pasekrątoriaus prie Ministerių 
Kabineto; J.E. Mott, Valstybės Pasekreto- ’ 
riaus prie Valstybės Iždo; J’.E. Ministerio 
Nonis; Dr. Bernabei, Finansų Ministerio 
sekretoriaus; deputato Rumor, Krikščionių 
Demokratų partijos vicesękretoriaus; de
putato Berry; sen. Angellili; sen. Don Lu
igi Sturzo; Amerikos Ambasados patarėjo 
Colby ir daugelio kitų.

Po sveikinimų sekė senatoriaus Raffaele 
Ciasca, politikos istorijos profesoriaus Ro 
mos universitete, Senato-Švietimo Komisi
jos pirmininko ir'Užsienių Komisijos na
rio kalba. Jis plačiai nušvietė Lietuvos is
torijos raidą amžių bėgyje ir lietuviškos 
civilizacijos funkciją Rytų Europoje bei 
nuopelnus Vakarų Europai. Pasmerkęs 
griežtai Lietuvos invaziją ir neteisėtą pri
jungimą prie Sovietų Sąjungos, kurį kul
tūringas pasaulis niekad nepripažins, bai
gė savo kalbą linkėjimu, kad Lietuva šian 
dien nelaiminga ir kankinė, prisikeltų grei 
tai naujam gyvenimui, savo vaikų ir žmo
nijos laimei.

Minėjimas buvo baigtas pagerbiant su
sikaupimo minute žuvusius už visų tautų 
laisvę ir.sugiedant Lietuvos bei Italijos 
himnus.

Sekė jaukus priėmimas, kuriame daly
vavo apie du šimtu žmonių. Tarp garbingų 
dalyvių paminėtini: J.E. Arkiv. Van Lier- 
de, Jo Šventenybė Generalinis Vikaras Va 
tikano teritorijai,; J.E. Arkiv. Gawlina; J.E. 
Faveri, Tivoli vyskupas; J.E. Coussa, Rytų 
Kongregacijos Asesorius; J.E. vysk. Pa- 
dolskis; Vatikano Valstybės Sekretoriato 
Atstovai Monsignorai Bafile ir Ducoli; Len 
kijos Ambasados prie Šv. _Sosto patarėjas 
Msgr. Meysztowicz; Prel. Tulaba ir visa 
eilė kitų augštų dvasiškių. Taip pat pažy
mėtini: Italijos Maršalas Bastico; deputa
tai Marconi ir Insabato; ministeri Di Giu- 
ra; Dr. Padellaro iš Ministerių Kabineto; 
generolas Cappiello; Drė Della Penna iš 
Vidaus Reikalų Ministerijos; Dr. Borello, 
Žemės Ūkio ministerio sekretorius; Dr. Mo 
rino, atstovavęs šia proga Italijos Kr. De
mokratų Partijios Generalinį Sekretorių ir 
buvusį Ministerį Pirmininką Fanfani; Dr. 
Salat, Vokietijos Ambasados prie Šv. Sos
to patarėjas; iš JAV Ambasados pfof. Ber
nardini ir Miss Ginevri; iš Anglijos Amba
sados Mr. Hill; partijos „Alleanza Tricolo- 
re“ atstovas; Kr. Dem. Centro Europos 
Unijos atstovas Kranjc; Romos Provinci
jos atstovas advok. Pinito; iš Krašto Ap
saugos Ministerijos aviacijos pulk. Erco- 
lani ir daugelis kitų žymių svečių italų bei 
kitų tautų atstovų, tarp kurių beveik visų 
komunistų pavergtų kraštų atstovai.

Minėjimą aprašė Vatikano Valstybės ofi 
cijozas „L'Osservatore Romano“, Italijos 
valdžios ofcijozas „U Messaggero“, Italijos 
Kr. Dem. organas „II Popolo“, Italijos Kat. 
Akcijos organas „11 Quotidiano“, respubli
konų partijos organas „La Voce Repubbli- 
cana“ ir visa eilė provincijos laikraščių. 
Italijos Valstybinis radiofonas gražiai pa
minėjo šventę ir VLIK'o veiklą Lietuvos 
laisvinime vasario mėn. 12 dienos 20 va
landos transliacijoje.

Inform. Biulet.

giau — Didžiosios Britanijos simboliui, 
yra beribė ir tikrai gili.

Didižosios Britanijos Ministeris Pirmi
ninkas Edenas, kalbėjęs parlamente apie 
savo kelionės JAV ir Kanadoje rezultatus, 
pasakė, kad JAV Prezidentas ir jisai Va
šingtono Deklaracija naujai teiškėlė prin
cipus, kurie parlamento rūmuose,- tiek po
zicijos, tiek opozicijos buvo daugelį kar
tų pabrėžti. Jis, be to, nurodė, kad ši Va
šingtono Deklaracija yra skirta nuraminti 
ir suteikti viltį tautoms kitose pasaulio da
lyse kitaip sakant, sovietų pavergtoms tau 
toms. O kad 
ma, „daėjo“, 
tuvių tautos 
ame. sovietų 
buvo priverstas paminėti Prezidento Eisen 
howerio ir Ministerio Pirmininko Edeno 
Vašingtono Deklaraciją kaip reakcinio pa
saulio tuščias viltis ir sąmoningą drumsti 
mą. Be kita ko, jis dar tokį kvailą dalyką 
pareiškė, kad lietuvių tauta dar prisimena 
hitlerininkų žudymus, kurie buvo Lietuvą 
užpuolę vakarų apginkluoti. Chruščiovas 
neturėtų jo pagirti, rūpindamasis, kad vi
zitas Anglijon nebūtų atšauktas, po to jo 
tvirtinimas Indijoje, kad hitlerinė Vokie
tija puolė Sovietų Sąjungą vakarų pakurs 
tyta buvo įšaukęs griežtas Londono 
cijas.

Bet, jei Vaišngtono Deklaracijai 
skirta tokia didelė reikšmė, ir jei, 
mes matome iš Sniečkaus reakcijos, ji tu
rėjo įtakos ir atgarsio, kaip teks sovietų 
pavergtoms tautoms aiškinti, kodėl Didžio 
sios Britanijos vyriausybė turėjo numatyti 
Bulganino ir Chruščiovo priėmimą pas Ka 
ralienę? Amerikos Balsui, Free Europe, 
BBC bus tikrai nedėkingas uždavinys.

Bulganinui ir Chruščiovui vizitas Didžio 
joje Britanijoje labai rūpi. Ir visai supran 
tama kodėl. Chruščiovas pakeitė Lenino 
teoriją: jis paskelbė, kad Lenino numaty
tas komunistinio ir kapitalistinio pasau
lių neišvengiamas mirtinas susikirtimas 
nėra reikalingas. Nes, girdi, kapitalistinis 
vakarų pasaulis ir taip yra pasmerktas 
žlugti, tad ir nemuštas savaime sugrius. 
Propagandiniu atžvilgiu tai labai nekvai
las triukas, sovietinei auditorijai jis šunie 
kiną vakarus, įrodinėdamas jų silpnumą, 
bejėgiškumą ir neišvengiamą komunizmo 
laimėjimą. Anot Chruščiovo, pakeista ko
munizmo doktrina komunizmui laimėti va
karų valstybėse nebereikia jėgos ir revoliu 
cijos, galima tai padaryti taikos keliu, ga
vus parlamentuose reikalingą komunistų 
daugumą.

Bulganino ir Chruščiovo vizitas Didžio
joje Britanijoje sovietų pavergtų tautų 
akyse reikštų Chruščiovo tezių patvirtini
mą, štai kodėl juodu to vizito taip nori.

Jei tas vizitas bus išnaudotas kaikuriuos 
dalykus šiems svečiams iškelti, jei nebus 
reikalauta pasitraukti iš Centro ir Rytų 
Europos valstybių, jis reikš ne vakarų, bet 
sovietų taktinį laimėjimą.

Taikingą sugyvenimą su vakarais, pa
našius vizitus kaip Bulganino ir Chruš
čiovo vizitą Didžiojoje Britanijoje, sovie
tai supranta, kaip priemonę kovos už pa
saulio politinį vadovavimą. Vakarai ta’ 
kingą sugyvenimą supranta, kaip ginklavi 
mosi kontrolę ir turimos taikos stabiliza
vimą. Būtų labai žalinga, jei vakarai tai-

šioji deklaracija, kaip sako- 
parodo Maskvos tarno ir lie- 
išdaviko Sniečkaus kalba 20- 
kompartijos suvažiavime. Jis

pastebėjo lenkų žurnale „Kultuvą“ 100 nu
mery Juliusz Mieroszewski,: „Kam kalbėti 
apie rytų Europos išlaisvinimą taikingo
mis priemonėmis jei nėra jėgų apginti pa
čią vakarų Europą“?

Toliau J. Mieroszewski teisingai rašo, 
kad pačios nuoširdžiausios deklaracijos ne 
gali atstoti veiksmingos vakarų diplomati
jos. „Jei amerikiečiai“ rašo jis, „nori su
laukti konkrečių rezultatų, jų rytų euro
pinė politika negali būti lietsargiu, kuris 
yra išimamas iš spintos kada barometras 
Maskvoje krenta,... tik tam, kad jį vėl su-i 
vyniojus ir paslėpus spintoje, kai marša
las Bulganinas nusišypso“.

Viltys ir pažadai, kad mūsų tautos kada 
nors grįš į laisvų tautų bendruomenių 
tarpą negali atstoti nei veiksmingos poli
tikos nei aktyvios diplomatijos. Apskritai, 
jokia politika, mūsų pačių tarpe ar tarp
tautiniame gyvenime negali remtis benga- 
liškomis ugnimis, pažadais, fantazijomis.

S. Žymantas

KAZIMIERINĖS LIETUVIŲ KLUBE

reak

buvo 
kaip

Šių metų kovo mėn. 3 d. 7.30 vai. vaka
re, Lietuvių Klube, 1 Ladbroke Gardens, 
London, W.11, artėjančių Kazimierinių 
proga rengiamas

ŠOKIŲ VAKARAS.
Staliukai užsakomi iš anksto Lietuvių 

Klube. Gros džazo muzika.

NAUJA

„Literatūros Lankų“ žurnalas. Padidintas 
numeris. Jau gautas. Gautas ir „TĖVY
NĖS SARGO“ naujas numeris. „KNYG
NEŠIŲ PĖDSAKAIS“ knygos gauta papil
doma siunta.

Liet. Enciklopedijos 7 tomas jau siunčia 
mas prenumeratoriams. Neužsimokėję ma 
loniai prašomi neužtęsti. Rašyti: D. Dau„ 
noraitė. 49, Thornton Ave., London, W.4.

Rimtas lietuvis pageidauja susirašinėti 
vedybų tikslu su lietuvaitėmis gyvenan
čiomis Anglijo, e ar Kontinente. Su’ntere- 
suct.c prašomos rašyti: — „E. L. Nr. 995“, 
1-2 Ladbrske Gardens, London, W.11. At
sakysiu tik į rimtus laiškus.

GERIAUSIAS, SVEIKIAUSIAS IR 
ŠVARIAUSIAS

angliško ir konitinentalinio maisto 
pasirinkimas

tik lietuviškose krautuvėse

Baltic Stores
Z. JURAS J. LIŪDŽIUS

=

g 421, Hackney Rd. E.2.
| 146, Holland Park Ave. W.11.

| 20, Ridley Rd. E.8.
E Maistas pristatomas į namus ir
§ siunčiami užsakymai iš
| 421, Hackney Rd. E.2. Telf. SHO 87341
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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
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