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D. Britanijos valstybės vyrai pasisakė
Sovietų komunistinės partijos suvažia

vimas Maskvoje pasibaigė, šiandien anglų 
spaudoje ir Anglijoje gyvenančių sovietų 
pavergtų tautų egzilų tarpe nemažai yra 
diskutuojamas būsimas sovietų vadų Bul
ganino ir Chruščevo vizitas. Buvo neiš
vengiama, kad tais dviem klausimais turė
jo pasisakyti atsakingi anglų valstybės vy
rai. Jie pasisakė, ir mūsuose tas pasisa
kymas negali nesukelti pasitenkinimo jaus 
mą.

/
Vasario 27 dieną, pirmadienį, Anglijos 

parlamente įvyko debatai užsienio politi
kos klausimais. Opozicijos vardu kalbėju
siam atstovui Robens atsakė užsienio rei
kalų ministeris Selwyn Lloyd, paskui kal
bėjo ministeris pirmininkas Edenas. Edeno 
kalbą kai kurie laikraščiai, kaip pav. 
„The Daily Telegraph", nekalbant apie 
populiarų vakarinį dienraštį „The Evening 
News“, apibūdino kaip vieną jo geriausių 
pasakytų kalbų. Iš tikrųjų, šį kartą anglų 
valstybės vyrai kalbėjo aiškiai ir tvirtai.

Pirmiausiai buvo paliestas pasibaigęs 
sovietų komunistinės partijos suvažiavi
mas ir jame pasakytos ilgos, kilometrinės 
kalbos. Maskvoje jas klausė ir joms prita
rė, nes kitaip ir būti negalėjo, virš tūks
tančio partijos delegatų, o paskui iki nuo
bodulio jas kartojo ir dar ir šiandien te
bekartoja sovietų spauda ir radijas. Vis
kas buvo padaryta su triukšmu ir įprastu 
riksmu. Anglijos parlamente gi, buvo kal
bėta ramiai, paprastai, net toli gražu ne 
visi atstovai tame posėdyje dalyvavo. Bet 
tiek užsienio reikalų ministeris Selwyn 
Lloyd, tiek ministeris pirmininkas Edenas, 
pasakė ne vieną reikšmingą dalyką.

Selwyn Lloyd del visų taikos deklama
cijų Maskvoje aiškiai nurodė, jog šiuo at
žvilgiu iš sovietų laukiama ne švelnių žo
džių, bet darbų. Sovietų kišimasis į Arti
muosius Rytus, jų ruošimasis agresijai Ar 
timųjų Rytų valstybėse, pasak Selwyn 
Lloyd, pasaulį priartino prie karo, kaip 
niekad po buvusio Korėjos karo. Kai kas 
kelia ir tebekelia mintį, kad Artimųjų Ry
tų klausimams svarstyti turėtų būti pa- 

_ kvlacti sovietų atstovai. Į šį pasiūlymą, jį 
tvirtai atmesdamas, atsakė Edenas, visiš
kai pagrįstai nurodydamas, jog tam, kad 
valstybių atstovai galėtų drauge atsisėsti 
prie vieno stalo, tokius rimtus klausimus 
svarstyti su viltimi juos išspręsti, pirmiau
siai reikalinga, kad tarp tų valstybių būtų 
pasitikėjimas. Priešingu atveju rezultatai
bus blogesni, negu esamoji būklė. Tuo bū
du buvo aiškiai pareikšta, kad pasitikėji
mo sovietais ir jų deklamavimu gerais no
rais nėra. Ženeva tad turėjo ir teigiamų 
rezultatų.

Tiek Selwyn. Lloyd, tiek Edenas pasisakė 
dėl sovietų vadų Maskvoje pasakytų kal
bų apie Vakarų imperializmą ir kolonija- 
lizmą. Ir vieno ir kito pasisakymai buvo 
aštrūs ir ironiški. Selwyn Lloyd nurodė, 
kalbėti apie britų imperializmą yra pasi
tyčiojimas akivaizdoje viso to, kas deda
si komunistų pusėje. Jo ironija buvo sutik 
ta parlamento pritarimu. Vienintelė kolo- 
nijalinė valstybė pasaulyje šiandien tėra 
pati sovietinė Rusija, kuri apie Vakarų 
kolonijalizmą kalba tik tam, kad atitrauk
tų dėmesį nuo savo pačios priespaudos ir 
prievartos vykdymo vykdomo kolonijaliz- 
mo.

Selwyn Lloyd toliau iškėlė vykstančią 
tarp rytų ir vakarų idėjų kovą. Jei ta ko
va būtų vedama lygiomis priemonėmis, tai 
anglai tikrai nieko nebijotų ir jie nieko ir 
nebijo. Ne kas kitas, kaip rusai geležine 
uždanga trukdo Vakarų idėjoms pasiekti 
rusų tautą ir sovietų pavergtas kitas Eu
ropos tautas. Kol taip bus, geležinė uždan
ga paliks faktas, žinomas visam pasauliui.

Ministeris pirmininkas Eedenas dėl tos 
kolonijalizmo propagandos pasakė dar aiš 
kiau. Jis tvirtai nurodė, kad šimtai milio- 
nų pasaulio žmonių žino, kad tikra kolo- 
nijalistine valstybė šiandien yra Sovietų 
Sąjunga, ir sovietų vadai geriau padarytų 
tai įsidėmėję. Didžioji Britanija suteikė 
laisvę šimtams milionų žmanių. O kad 
taip Kremlius leistų Pabaltijo tautoms Jais 
vai pasinaudoti savyvaldos apsisprendimo 
teise, kaip ir kitoms senoms tautoms esan
čioms už geležinės uždangos, ir netrukdy
tų joms išstoti iš Sovietų Sąjungos? Tai 
buvo labai geras ir tikslingas įsakmus Pa
baltijo valstybių pavyzdžio iškėlimas Ang
lijos parlamente Bulganino ir Chruščevo 
vizito Anglijoje išvakarėse.

Kai kuri spauda, kaip pav. rimtas libe
ralų dienraštis „The Manchester Guard
ian“ vedamajame atpasakodamas Edeno 
pasakytą kalbą parlamente taip pat įsak
miai iškėlė konkretų Pabaltijo valstybių 
pavergimo faktą.

Kodėl anglų atsakingi ir vadovaujantieji 
Valstybės vyrai rado reikalinga taip aiš
kiai ir tvirtai pasisakyti Anglijos parla
mente, įsakmiai paminėdami net Pabaltijo 

valstybių likimą? Atsakymą davė savo 
kalboje pats ministeris pirmininkas Ede
nas. Bulganino ir Chruščevo-vizitas [Vyks. 
Savaime suprantama, kad šiuodu sovietų 
vadų atvyksta į Londoną ne rytų ir vaka
rų santykių problemas rimtai svarstyti, 
bet propogandiniais tikslais, narais skal
dyti vakarus, apdumdami akis sovietų pa
vergtoms tautoms ir vakarų visuomenei. 
Todėl Didžiosios Britanijos ministeris pir
mininkas prieš šį vizitą rado reikalinga 
Anglijos parlamente įsakmiai nurodyti 
tuos skirtumus, kurie skiria Maskvą nuo 
vakarų. Sovietų vadai nori propagandinio 
vizito, Anglijos vyriausybė į šį vizitą žiū
ri, kaip į diplomatinį pasitarimą, rimtą 
pasitarimą, kuriuo metu nebūtų užmiršta 
tai, kas šiandien sovietus nuo Vakarų ski
ria. Kitaip sakant, kaip pastebėjo populia
rus vakarinis dienraštis „The Evening

Vašingtone Įvyko Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos sąskrydžiui rengti atstovų pa
sitarimas. Sąskrydis numatytas šiais metais, birželio 16-17 d.d.
Sėdi iš kairės i dešinę: Dr. B. Nemickas, J.J. Bachūnas, G. Krivickienė, Dr. S. Bie- 
žis, V. Jonynas,, A.A Olis; (Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Pirm.)
Stovi iš kairės į dešinę: B. Bteliukas, V. Alksninis, A. S. Trečiokas, L. Virbickas,
P. Mitalas, J. Bakuckas ir M. R. Katzūnas.

Užtrenktos durys
Painus Kipro salos klausimas dar labiau 

susipainiojo, net galima sakyti, kad visą 
dalyką suveržė užsispyrimo stabdžiai. Štai 
tos salos prijungimo prie Graikijos karš
čiausias šalininkas ir vietos graikų nacio
nalistų vadas archivyskupas Makarios ne
seniai pareiškė, jog D. Britanijos nesukal- 
bamumas užtrenkė duris tolimesniems pa
sikalbėjimams. Oficialiame komunikate jis 
paskelbė, kad tiek, kiek tai pareis nuo kip- 
riečių, jos nebus atidarytos. Vadinasi, v 
sos ligšiolinės pastangos lyg ir nuėjo nie
kais, nors, ir buvo kalbėta apie tos salos 
savivaldą. Negana to, Graikijos ministras 
pirmininkas Karamanlis viešai pagrasė, 
kad Graikija kreipsis į Jungtinių Tautų 
Organizaciją, jei bus matyti, kad D. Brita
nija laiko derybas nutrūkusias.

Kas gi pirštu nurodys vietą, kur ten 
šuo pakastas, o tuo tarpu Kremliaus galvos 
trina rankas iš džiaugsmo, kad į Vakarų 
tariamąją santarvę klynas po klyno yra 
varomas ne tik raudonųjų provokatorių, 
bet ir pačių vakariečių. Pavojingi Prancū
zijos užsienio reikalų ministro M. Pineau 

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į VASARIO 16 GIMNAZIJĄ

Nuo Velykų į visas Vasario 16 Gimnazijos klases priimami 
nauji mokiniai. Neturtingiesiems mokiniams mokslas ir išlaikymas 
nemokamai. Yra tėvų, kurie mano, kad gimnazija ilgai neišsilaikys. 
Toks manymas neturi rimto pagrindo. Gimnazijos rūmai yra išpirk
ti. Finansiniai sunkumai yra beveik nugalėti. Aukų ir kitokių pašalpų 
nepritruks. Gimnazijos išlaikymą užtikrina lietuviškos visuomenės 
duosnumas. Gimnazija yra visų lietuvių reikalas.

Vokiečių švietimo įstaigos mūsų gimnaziją pradeda vis daugiau 
pripažinti.

Išleidžiamieji egzaminai nuo ateinančių metų vyks dalyvau
jant vokiečių švietimo atstovams. Atestatai bus valstybės pripažinti.

Tėvai, neleiskim savo vaikams paskęsti tarp svetimų. Leiskim 
juos l lietuvių gimnaziją. Mokslas prasideda tuoj po Velykų.

Prašymus rašyti šiuo adresu:
Priv. Litauisches Gymnasium, 
Huettenfeld b. Lampertheim.

Direktorius.

News“, anglai sieks sovietų ir britų san
tykius svarstyti ir spręsti britų sąlygomis 
ir pagal britų pageidavimus, bet ne Rusi
jos sąlygomis.

Žinoma, kad Didžiosios Britanijos siekia 
ma taikos. Atominis karas sunaikintų vi
są pasaulį, kaip tai daroma Maskvoje, kad 
hidrogeninė bomba sunaikintų tik kapita
listinį pasaulį, bet ne komunistinį. Bet so
vietai neturi galvoti, kad ta taika gali bū- 
ti pasiekta jų sąlygomis, kitaip sakant, 
jiems užvaldant visą pasaulį. Atrodo, kad 
britų valstybės vyrai ruošiasi su sovietų 
vadais rimtai kalbėti. To mes dš visos šir
dies norėtums. Tuo tarpu turime išreikšti 
gilų pasitenkinimą, kad jau šiandien tas vi 
zitas sudarė progą Didžiosios Britanijos 
ministeriui pirmininkui pačiame parla
mente priminti Pabaltijo valstybių likimą.

S. Žymantas.

pareiškimai pereitą savaitę dar labiau tai 
patvirtina. Jei panašia kryptimi bus rie
dama ir toliau, jei vieno likimo broliai kai
šios viens kitam po nosies abejotinas sąs
kaitas, Maskva, tokiu būdu, galės drąsiai 
čiupinėti priešo šonkaulius, kad ir plieni
nius, ir maigyti opesnes vietas. Kelias į 
sovietus visiems lengvas, ir ne vien mums 
pabėgėliems, bet ir konferencijų galvoms, 
kaip užhipnotizuotam triušiui lengvas į 
smauglio žiotis.

Vašingtonas. Pereitą savaitę JAV prezi
dentas Eisenhoweris oficialiai pareiškė, 
kad jis sutinkąs pakartotinai kandidatuoti 
į prezidento postą per naujuosius rinki
mus, kurie įvyks šių metų lapkričio mėne
sį. Amerikos visuomenėje vyrauja nuomo
nė, jog dabartinis prezidentas bus perrink 
tas sekantiems keturiems metams ir tuo 
būdu respublikonai liksią vėl prie valdžios 
vairo."

ŠV. TĖVO SUKAKTYS
Visos trys Šv. Tėvo PIJAUS XII sukak

tys: 80 m. amžiaus, išrinkimo į Popiežius
ir Vainikavimo 17 m. sukaktys visame pa
saulyje bus iškilmingai atžymėtos kovo 
11 d., sekmadienį. Pačioje Romoje Šv. Pet
ro bazilikoje iškilmingas pontifikalines 
Šv. Mišias laikys J. Em. Kardinolas Tisse- 
rant — Kardinolų Kolegijos Dekanas, da
lyvaujant Šv. Tėvui, Patrijarkams, Arki
vyskupams, Vyskupams, Diplomatiniam 
Korpusui. Bus atsiųstos ypatingos misijos, 
kurias Vyriausybių Galvos ir Vyriausybės 
jau pranešė Vatikanui apie jų sudarymą 
ir atsiuntimą. Žmonės, kurie netilps į ba
ziliką, (joje telpa virš 60 tūkstančių) pa
maldas seks Šv. Petro aikštėje, kurioje 
jos bus perduotos ir jungsis į bendrą mal
dą. Viso pasaulio tikintieji iš Romos yra 
kviečiami Popiežiaus sukaktuvių proga 
pagyvinti krikščionišką artimo meilę ir 
savo maldas už Tautų Tėvą Kristaus Vie
tininką PIJŲ XII.

IR MALENKOVAS ATVYKSTA 
Į LONDONĄ

Sovietinis elektrinių jėgainių ministe
ris, buvęs po Stalino mirties premjeras, 
nelauktai apsisprendė atvykti į Londoną, 
kaip sovietinių elektrotechnikų ekskursi
jos vadovas, kuri greitu laiku atvažiuo
janti viešnagėn į D. Britaniją. Ši raudo
nųjų elektrotechnikų ekskursija atvyksta 
vienu mėnesiu anksčiau, negu Chriuščio- 
vas su Bulganinu. Malenkovas ir jo vado
vaujami elektrotechnikai D. Britanijoje 
viešės apie tris savaites. Pranešimas), kad 
su elektrotechnikais atvyksta ir Malenko
vas, buvo netikėtas, todėl apie tai didieji 
Londono laikraščiai skelbia, kaip apie die 
nos sensaciją...

Balandžio mėnesio antroje pusėje britų 
elektdotechnikai važiuos į sovietinę Rusi
ją.

' JAU LAIKAS
Vasarotojai, norį šią vasarą atostogauti 

Lietuvių Sodyboje, prašomi jau dabar už 
sirašyti. Norintiems išsiunčiama iliustruo 
ta L.S. brošiūrėlė ir sąlygos. Rašyti: Lie
tuvių Namų B-vė, 1-2, Ladbroke Gaddens, 
London, W.11.

VISIEMS ŽINOTINA
SKUBU — SVARBU

Pranešame, kad visos peticijos su parašais turi būti atsiųstos 
į centrą iki pirmadienio, kovo 12 d.

Lietuviai, kurie yra gavę peticijų blankus parašams rinkti, pra 
šomi per skyriij Valdybas ar betarpiai prisiųsti centrui nevėliau pir
madienio, kovo 12 d., šiuo adresu: Lithuanian Association, 1-2 Lad
broke Gardens, London, W. 11.

Skyrių valdyboms atskiro pranešimo nebus siunčiama ir jos 
yra prašomos elgtis pagal ši nurodymą.

Vėliau grąžintų peticijų nebus galima panaudoti, todėl visi pa
kartotinai prašomi blankus grąžinti iki nurodyto laiko.

Peticijų blankai su atitinkamu lydraščiu bus per Common 
Cause organizaciją įteikti D. Britanijos Parlamentui.

.DBLS Centro Valdyba

7 DIENOS
Karači. Aštuonių valstybių, įeinančių 

į gynybos paktą, liečiantį Pietrytinę Azi
ją), užsienių reikalų ministerial buvo susi
rinkę konferencijai. Konferencijoje daly
vavęs JAV užsienio reikalų ministeris 
Dulles, pareiškė, kad tuo laiku, kada Ame 
rika rėmė Azijos tautas, Sovietų Rusija ir 
komunistinė Kinija pavergė 10 nepriklau
somų valstybių ir kitų dešimties kraštų 
teritorijose padarė sau kolonijas.

Paryžius. Tarptautinės laisvųjų profe
sinių sąjungų federacijos sekretorius 01- 
denbroke, pasiuntė Molotovui laišką, ku
riame reikalaujama leisti vokiečių kalinių 
atstovams .sėdėjusiems Sovietų Rusijos 
koncentracijos stovyklose, aplankyti kalė
jimus ir lagerius.

* '
Paryžius. Buvęš Prancūzijos preziden

tas Auriol išvyko į Sovietų Sąjungą su ne
oficialiu vizitu. Maskvoje prancūzą pasiti
ko maršalas Vorošilovas.

Berlynas Berlynietė vokietė, 57 metų 
amžiaus, nusprendusi nusižudyti iššoko iš 
trečio augšto į gatvę. Deja, pataikė į tokio 
storio sniego pusnį, iš kurios išsikapsčiusi 
buvo visiškai sveikutėlė.

*
Roma. Kunigas Don Carlo Gnocchi, 53 

m. amžiaus, žinomas nelaimingųjų vaikų 
globėjas, mirdamas paliko testamentą, kil
niame savo akis perleidžia dviems vai
kams, netekusiems regėjimo paskutiniojo 
karo metu. Dvylikos meti; berniukui ir 
septyniolikos metų -mergaitei padaryta 
operacija, įdedant po vieną akį mirusiojo 
kunigo. Operacija pavyko. Prieš mirtį, 
kun. Gnocchi pareiškė: mano akys karo 
metu matė vaikus be rankų ir kojų, ma
tė, kai jų gležnus kūnelius draskė bombos. 
Norėčiau, kad mano akys gyventu, vaikuo
se ir meldžiuos, kad jos niekad nebematy
tų karo žiaurumų...

RAUDONIEJI GROBIKAI'

D. Britanijos pasekretorius užsienio 
politikos reikalams, lordas John Hope, 
parlamente papasakojo „pasibaisėtiną pa
saką“ apie rusiškųjų komunistų įvykdytus 
žmonių grobimus Berlyne..

Jis nurodė, kad yra žinomi 103 atsitiki
mai, kada nelegaliai buvo sulaikyti ir į 
sovietinį sektorių nugabenti žmonės. 37 at
vejais buvo pakankamai aiškiausios me-
džiagos pareikšti grieščiausiems protes
tams Sovietų vyriausybei. Nė vienas ta
čiau Sovietų atsakymas nebuvo patenki
namas. 7 pagrobtieji vėliau buvę paleisti, 
o apie kitų likimą neturima jokių žinių.
Visa tai vykę po Antrojo Pasaulinio Karo.

Konservatorių atstovas Pevton po šio 
pranešimo sušuko: „Tai yra pasibaisėtina 
pasaka, kuri turi sukrėsti viso laisvojo 
pasaulio žmonių sąžines“.

Taip, pasaka šiurpi, bet ji dar nebaigta. 
Lordas John Hope jos tik mažą epizodą 
papasakojo. Pavergtųjų Pabaltijo kraštų 
žmonės britų parlamentarams galėtų ir 
žymiai šiurpesnių „pasakų pasekti“.

LNA, kovo 1. — Vilniaus miestui esąs 
labai būdingas rusų jaunuolių chuliganiš
kas siautėjimas ir. praeivių užkabinėjimas.

Kitas po visą kraštą išplitęs reiškinys, 
tai vagystės ir spekuliacija. Tuo ypač pa
sižymi rusai pareigūnai ir karininkai, bet 
neatsilieka toli ir vietiniai, patekusieji 
kiek į augštesnes pareigas, pavyzdžiui, 
įmonėlių ar krautuvių vedėjai. Didesnės 
vagystės bei spekuliacijos paprastai lieka 
„neišaiškintos“, bet už smulkias vagystes 
vietos žmonės esti ir smarkiai nubaudžia
mi.
Rusų karininkai plačiai verčiasi butų spe
kuliacija. Ne rusui, ypač Vilniuje, sunku 
gauti net atskirą kambarį, šeimai. Butus 
skirsto tam tikra įstaiga (Miesto Vykdo
mojo Komiteto Butų Skyrius ), ir ten 
pirmenybe turi rusai karininkai, kurie ga
vę paskyrimą į butą perleidžia jį už augš- 
tą kainą kitiems, kas pajėgia mokėti.
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EUROPOS LIETUVIS

Diskusijos del Ad. Mickevičiaus tautybes
Š.m. vasario mėn. „E.L.“ Nr. 5 atspaus

dinome žymaus Prancūzijos kultūros žur
nalo „PREUVES“ surengto Adomo Micke
vičiaus minėjimo Paryžiuje aprašymą. 
Naujausias šio žurnalo numeris toliau te
bekelia šią problemą, kuri mums, lietu
viams, yra labai aktuali jau ir tuo, kad 
Vakarų intelektualiniame pasaulyje Mic
kevičius būtų teisingai pripažintas, kaip 
lietuvis. PREUVES rašo: „Mes gavome se
kantį laišką iš p. B. Railos, lietuvio žurna
listo, išemigravusio j USA, kuris prieš ka
rą buvo didelio dienraščio „LIETUVOS 
AIDAS“ redaktorius.

— Gavau „Preuves“ 55 nr., kuriame yra 
p. Milošiaus straipsnis apie Mickevičių. 
Sveikinu p. Milošiaus pastangas, kad Va
karus supažindina su šio didžiuoju poetu, 
jo mirties minėjimo proga. Mickevičiaus 
kūrybos genijus ir šiandieną išlaiko savo 
visą vertę ir, galima sakyti, jo asmuo ir 
jo kūryba lieka pavyzdys milionams euro
piečių, esaničų po tuo pačiu jungu, kuris 
juos slėgė ir devynioliktajame šimtmetyje. 
Tačiau p. Milošiaus iškeltas klausimas, 
atrodo, neaiškus ir sukeliąs skaitytojų abe 
jojimą: kas pagaliau buvo Mickevičius — 
lietuvis ar lenkas? P: Milošius jį laiko ne 
tik lenkų poetu, bet tiesiog „lenku“ ir tuo 
pačiu slavu. Jis neneigia ryšių, jungusių 
poetą su Lietuva, nė to fakto, kad Mic
kevičius savo geriausią įkvėpimą sėmė iš 
Lietuvos gyvenimo, kuris jo dvasią taip gi
liai nužymėjo, kad Lietuvą skelbė „savo 
tėvyne“. Tad kodėl p. Milošius vadina Mic 
kevičių lenku? Ar tik dėl to, kad savo kū
rinius rašė lenkų kalba P. Milošius aiški
na, kad laikotarpyje, kuriame gyveno Mic
kevičius „Pabaltijo kraštų tautiniai ir se
paratistiniai siekimai dar nebuvo gimę“. 
Ši nuomonė Vakarų skaitytojų gali būti 
blogai suprasta, ypač gerai nepažįstan
tiems Rytų Europos istoriją. Iš tikrųjų, jei 
ji ėdama šalia latvių ir estų, kurių istori
nis likimas buvo visiškai skirtingas, ran
dama, kad lietuvių tauta pasirodė jau vi
duramžiais savo valstybine forma. Lietu
va ir Lenkija, pradedant Jogaila, rinkdavo 
savo bendrą valdovą ir jų santykiai buvo 
pasidarę dar artimesni po Liublino uni
jos, bet Lietuva visuomet išlaikė savo sa
vitą administraciją, socialinę santvarką ir 
tuo pačiu metu ji buvo nepriklausoma vals 
tybė, kaip ir jos alijantas Lenkija, kuri 
šiai konfederacijai davė savo karalius. Tad 
kaip galima kalbėti apie lietuvių separa
tizmą? Juo labiau, kad negalima protin
gai kalbėti apie Lenkijos norą sukurti ne
priklausomą valstybę. Kada gyveno Micke 
vičius, abiejų pavergtų kraštų pastangos 
išsilaisvinimui kartais būdavo sutartinos, 
kartais atskiros.“

Daug lenkų anksčiau, ( gal būt dar ir 
šiandieną), galvojo, kad reikėtų sukurti 
Lenkijos valstybę, kurioje Lietuva tebū
tų tik provincija. Bet tai priešinga seno
sios unijos dvasiai. Devynioliktajame šimt
metyje Lietuvoje viena mažuma iš privi
legijuoto luomo kėlė mintį, kad Lietuva 
vėl iš naujo sudarytų uniją su Lenkija. Bet 
dauguma lietuvių, svarstydami, kad tokia 
unija sudarytų rimtų nepatogumų, dėjo 
pastangas už Nepriklausomos Lietuvos at
gimimą, kokia ji buvo praeityje. Tai na
tūralūs ir teisėtas palinkimas. Todėl netiks 
lu jį vadinti „lietuvių, separatizmu“. Tie
są sakant, Mickevičius atstovavo mažumos 
supratimą, kad Lenkija ir Lietuva sudary
tų vieną valstybę, kuri devynioliktojo šimt 
mečio pradžioje jau nebeegzistavo. Šis ma
žumos politinis palinkimas didžiojo poeto

BR. DAUNORAS

PRIEŠ 15 METU
(Ištrauka iš Br. Daunoro atsiminimų 
knygos „Čekisto Naguose“, atspausdin
tos 1943 m., Kaune.)

...Lauke, matyt, buvo nepaprastai šviesi, 
saulėta žiemos diena. Akinanti šviesos vers
mė, įsiveržusi pro kelias lango grotų eiles, 
nuslopino virš durų amžinai žibančią elek
tros lemputės šviesą. Tuo metu nejaučiau 
to įkyraus dienos ir elektros šviesos mišinio, 
kurį ilgai atsimins kaliniai, viešėję karce
riuose. Dešiniajame lango kampe, nežinomo 
kalinio triusu buvo praplėšta stora skardinė 
„užuolaida“, kurios paviršius buvo lygiai 
toks, kokį turi išgaubtoji tarkos pusė. Dan
tuotuose skardos iškilimuose aiškiai buvo 
matomos kraujo dėmės. Netrūko jų ir aptrū 
nijusiame apatiniame lango rėme, tik jos čia 
buvo ryškesnės, siauručiais plyšeliais išsiša
kojusios per visą rėmo ilgį. Viename lango 
kampe, kur kraujo dėmės buvo susiliejusios 
su dar išsilaikiusiomis dažų žymėmis, nely
giomis, vos išskaitomomis raidėmis išdras
kytas sakinys: „Mirštu nusitvarkęs gyslas“.. 
Kai paskendęs švininėse mintyse nusisukau 
nuo lango, pro „užuolaidoje“ praplėštą ply
šį karęerin įsprūdo keli ilgi, siauručiai sau
lės liežuvėliai. Kurį laiką žaidę skraidančio
mis dulkėmis, jie, lyg ilgėdamiesi, vis arti
nosi prie skarda apkaustytų karcerio durų. 
Vakar juos pastebėjau tada, kai jie nedrą
siai artėjo prie „vilkelio“ (taip kaliniai va
dina mažą apskritą skylę duryse), tarytum 
bijodami susidurti su piktu prižiūrėtojo 
žvilgsniu. Tuo laiku dešiniajam mano kame 
ros kaimynui, badaujančiam kaliniui, buvo 

dar nepadaro lenku, nors jo kūriniai su
kurti lenkų kalba praturtino Lenkijos li
teratūrą“.

— „Lietuviai niekada nebandė Micke
vičių atimti lenkų literatūrai. Betgi kitą 
vertus, nebūtų prasmės niekinti Mickevi
čiaus lietuvišką patriotizmą: gimęs ir išsi
lavinęs istorinėje Lietuvoje, kuri vėliau bu 
vo kolonizuota ne lenkais, bet baltaisiais 
rusais. Kiekvienas žino, kad jis savo stu
dijas baigė Vilniaus universitete — Lie
tuvos sostinėje ir vėliau iki ištrėmimo gy
veno kitame Lietuvos didmiestyje — Kau
ne. Mickevičiaus poezijos pagrindinės te
mos yra lietuviškos. Siužetai kilę iš lietu
viškų papročių, istorijos ir tautosakos. Aš 
kartoju — poetas Lietuvą vadina savo tė
vyne. Tad kaip jį galima vadinti lenku? 
Savo šimtmečio gale, suprantama, kad Mic 
kevičius skelbė bendradarbiavimą su Len
kija. Čia jis klydo savo tautiniu jausmu. 
Tikrai, nes ir pats p. Milošius rašo: „Jei 
lietuviai jį skelbiasi kaip vieną iš savųjų, 
tai nėra be tam tikro pagrindo“. Bet tai 
ir yra pagrindas, dėl kurio visi lietuviai su 
tinka ir tam jie turi visą eilę įrodymų.“

„Lenkų literatūra gali didžiuotis, kad di
dysis lietuvis rašytojas Mickevičius rašė 
lenkiškai. Tačiau negalima iškreipti istori
jos, pagal sovietinių marksistų pavyzdį, 
kurie Šekspyrą, Tolstojų, Gėtę ir Viktorą 
Hugo vadina istorinio materializmo tech
nikos protėviais ar alijantais.“

Po šio B. Railos straipsnio „PREUVES“ 
spausdina paties p. Milošiaus trumpą at
sakymą:

„Mano intencijoje nebuvo noro užgauti 
lietuvių tautinius jausmus. Tai tauta, ku
riai aš turiu didelę pagarbą, iš kurios ky
la mano protėviai. Taip, savo straipsnyje 
Mickevičių aš nepristatau kaip lietuvį, nes

KRAUJAS RR/C ALTORIAUS
Dramos konkursai tremtyje yra gana re 

tas įvykis, todėl daugeliui įdomu žinoti, ko 
kie veikalai premijuojami, koks jų turi
nys, kokias problemas jie nagrinėja ir kiek 
artimi jie yra mūsų dabarties išgyveni
mams bei puoselėjimams, tuo labiau, kad 
lig šiol nė vieno pramijuoto veikalo nėra 
atspausdinto, o pamatyti scenoje taip pat 
negreit ir nevisur įmanoma. Leisime sau 
todėl šį kartą pasinaudoti aplinkiniais ke
liais.

Iš Pr. Naujokaičio, „Darbininko“ dra
mos konkurso jury komisijos pirmininko 
pasisakymų, S. Narkeliūnaitės „Drauge“ 
atpasakotų, jau galima sulipdyti šiokią to
kią sampratą apie premijuotąją A. Škė
mos dviejų veiksmų dramą, „žvakidės“ 
■antrašte. Iš 22-jų konkursui atsiųstų vei
kalų, ši drama komisijos buvo pripažinta 
labiausiai atitinkanti konkurso sąlygas, 
kuriose buvo pasakyta, kad pageidauja
mas lietuviškas, vaidintojams prieinamas 
ir savo turiniu pozitius (teigiamas) veika
las. Premijuotoji drama ją skaičiusių api
budinta kaipo išbaigta, parašyta pagal vi
sas taisykles, turinti gerą užuomazgą, nuo
seklią įtampą ir įdomiai pasiekianti kul
minacinį punktą, o paskui ir giedriai už
baigta — nepaliekanti žiūrovo prislėgto.

Bet susipažinkime su turiniu. Akcija 
vyksta Lietuvoje, bolševikmečio, uždary
tos vieno kaimo bažnyčios zokrastijoje. 
Pagrindiniai veikėjai yra du broliai, kal
vio dievdirbio sūnūs, kurių vienas, pavai
nikis Kostas, yra muzikas, o antras, Anta-

atnešę valgyti. Pasikalbėjimas, kurį girdė
jau tarp atnešusio valgyti pareigūno ir at
sisakiusio maistą priimti kalinio, buvo vie
nintelė vakar dienos mano pramoga. Ir šian 
dien, nieko geresnio nesitikėdamas, žiūrėjau 
į savo naujai išrasto „laikrodžio“ rodyklę, 
kuri jau per sprindį buvo tenutolusi nuo vil
kelio. Mano naujasis saulės laikrodis neap
vylė manęs: netrukus išgirdau nepažįstamo 
kaimyno duryse girgždančius rakto posū
kius ir tokius žodžius:

— O čia studentas iš 148... Penktą parą 
badauja, — kalbėjo bosu gerokai prikimęs 
balsas.

— Kaip pavardė? — įlėkė piktas klausi
mas pro pravertas duris į badaujančio stu
dento kracerį.

— Kižys, — aiškiai nugirdau badaujan
čio atsakymą.

— Kodėl nevalgai? Žinai, kad tarybinės 
santvarkos nuostatai kaliniams draudžia ba
dauti — tęsė balsas iš koridoriaus.

— Nevalgau ir nevalgysiu Jokia jėga ne
priversti manęs valgyti, kol nepsasakysite, 
už ką jau keturis mėnesius be jokio tardy
mo laikote kalėjime ir neleidžiate pranešti 
tėvams, kur esu...

—> O ką tavo tėvas dirba? — vėl tas pats 
griežtas balsas metė trumpą klausimą.

— Mano tėvas darbininkas — kumetis, 
— atsakė mitybą sabotuojąs studentas.

— Kas bebūtų tavo tėvas, o valgyti pri
valai. Jei dabar nevalgysi ,tai mes vėl pa
kviesime sanitarus, ir jie pavalgydins prie
varta. O už nustatytos tvarkos laužymą, dar 
būsi atitinkamai nubaustas, — kiek švelniau 
kalbėjo pareigūnas. 

jis universaliniai pripažįstamas kaip len
kų poetas. Ginčai apie Mickevičiaus tau
tybę, mano supratimu, yra beprasmiški. 
Kelių šimtmečių bėgyje Lenkija ir Lietu
va sudarė politinę uniją, kaip šiandieną 
Anglija ir Škotija. Lietuvių kalba yra vie
na iš seniausių indo-europiečių kalbų, ji 
kentėjo ir teišsilaikė tik kaimo žmonių tar 
pe. Galima dėl to apgailestauti, bet devy
niolikto šimtmečio pirmoje pusėje Lietu
voje dar nebuvo tautinių aspiracijų —• troš 
kimų sukurti nepriklausomą valstybę. Vi
duramžiais pasiekta garbė pamiršta. Mic
kevičiui turėjo įtakos tautosako, gamto
vaizdis, krašto papročiai, kuriame- gimė, 
bet Lietuva, kurios jis šaukėsi, jam buvo 
tai, kas Bretanija yra Prancūizjai, kas Ško 
tija — Britanijai“.

„Ar būtų galima iš mano straipsnio pa
daryti išvadą, jog žiūrėdamas į tėvynės 
praeities ilgesį giriu tą istorinį laikotarpį, 
kuris lietuviams kaštavo savo visos išlavin 
tos klasės netekimo, neatšaukiamą „su- 
lenkėjimą“? Aš tuo netikiu. Kiekviena pro 
ga aš stengiuosi pažymėti Mickevičiaus lie
tuvišką kilmę. Jis man yra pats brangiau
sias poetas. Aš norėčiau, kad Mickevičiaus 
vardas būtų prijungtas prie Lietuvos, ku
ri yra „poezijos kraštas“, gero vardo, ku
rioje ir aš pats, pabrėžiu su pasididžiavi
mu, esu gimęs.“

Kaip matome, p. Milošius tiesioginiai ne 
atsako į mūsų B. Railos iškeltus argumen
tus. B. Raila niekur nekalba, kad p. Milo
šius būtų gyręs Lietuvos bajorų „neatšau
kiamą sulenkėjimą“. Kodėl pvz., italai nesi 
savina vokiečių Šventosios Romos Imperi
jos istorijos, nor tada tie dokumentai bū
davo rašomi lotynų kalba?.

Fil, P. D.

nas, poetas. Kalbama ir apie tėvo brolį 
kunigą, bolševikų suimtą uždarytosios baž 
nyčios kleboną. Tų brolių sesuo yra silpna 
prote. Ji turi vizijų, ir langų vitražų ap
skritimuose mato klebono kalinimo ir kan 
kinimo scenas.

Kostas žino apie savo benkartystę ir ne
apkenčia legaliai gimusio Antano, kurį 
žmonės geriau supranta, o įr myli labiau 
nei Kostą, nes Kosto muzika jiems neįkan 
dama. Kostas todėl jaučiasi įžeistas ir vie
nas, tik pusėtinai susigyvenęs su keršto 
mintimi. Jis įsijungia į okupanto šnipų ei
les ir išdavinėja visus Antano gerbėjus. 
Savo rūstybę jis pabrėžia irz vargonų mu
zika, kurios demoniškumu atmieštos melo
dijos girdimos už scenos. Pagaliau vokie
čiai pajudina bolševikus. Tėvas paragina 
Kostą dėtis prie „Vakarų“ pergalės, o 
Kostas vietoj to ryžtasi pasinaudoti perei
namuoju momentu ir nudobti savo brolį. 
Jis užtinka Antaną besimeldžiantį prie al
toriaus ir žvakide jį užmuša, nors žiūro
vai to nemato.

Veikalas atrodo netikroviškas — simbo
linis, kaip yya sakoma, nors ir primena 
mums pirmąją Kaino ir Abelio kriminali
nę bylą. Kad žmogžudyslė ant altoriaus pa 
kopos neatrodytų perdaug pasibaisėtina, 
autorius į zokrastiją pasiunčia du numirė
lius — kankinį kleboną ir popularų poetą 
Antaną. Jiedu pasisako esą patenkinti, kad 
nebejaučia žemiškų kančių. Vadinasi, lai
mėta. Kas laimėta? Argi tariamoji giedra 
nuotaiką į veikalo pabaigą ir netariamoji
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Dar girdėjau, kaip tas pats balsas įrodi
nėjo badaujančiam studentui, kad, jei jis 
bus nekaltas, teismas jį išteisins, kad dabar, 
tarybiniais laikais, nekaltų žmonių niekas į 
kalėjimus nesodina, kad su kaliniais dabar 
elgiamasi ne taip, kaip anais kruvinais lai
kais, kada ir pačiam kalbančiajam tekę šia
me kalėjime net 8 metus kentėt baisias kan 
čias... Dabar, girdi, visi lygūs, visiems ne
mokamas mokslas. Todėl ir jis, būdamas siu 
dentas, galėsiąs puikiose sąlygose baigti 
mokslus ir būti naudingas liaudžiai... Baig
damas savo ilgoką kalbą, karcerio agitato
rius dar kartą kvietė studentą liautis badau
ti ir. nelaužyti nustatytos tvarkos.

Besiklausydamas vykstančio gretimoje ka
meroje pasikalbėjimo, užuodžiau stiprų kaž 
kokios sriubos kvapą. Nė nepajutau, kai 
pro lūpų kampą nutįso srovelė seilių.

— Ot, kad taip man dabar jie pasiūlytų 
tos taip skaniai kvepiančios sriubos, valgy
čiau, nors ir iš bato. — galvojau, rankove 
seiles nusibraukdamas.

Keista ir nesuprantama buvo sovietinio 
kalėjimo santvarka: vieną kalinį grasinda
mi bausmėmis prašo valgyti, o kitam jau ket 
virtą parą duoda tik gabalėlį duonos ir 
vieną kartą išvietėje atsigerti vandens.

SVEČIAI KARCERYJE
Girėjau, kai užsitrenkė studento karcerio 

durys, ir vos spėjau toliau nuo savo durų 
atsitraukti, kai jos triukšimngai atsivėrė. 
Tarpduryje stovėjo trys vyrai — pirmieji 
svečiai karceryje,

Augštas, civiliškai apsirengęs, tamsių akių 
pailgaveidis (vėliau sužinojau, kad tai buvo 
kalėjimo viršininkas Pocius), įžengęs porą 
žingsnių vidun, paklausė jau man pažįsta
mu balsu:

— Kaip pavardė?
— Už ką į karcerį pasodino? — rusiškai

NELIMPA LIETUVIUI 
MASKOLIŲ KALBA

Per vienuolika dabartinės rusiškos oku
pacijos metų Lietuvoje rusų kalba dar to
li neįsigalėjo tiek, kiek rusams būtų pagei
daujama. Vilniaus Pedagoginio instituto 
rusų kalbos dėstytoja E. Fuks (Tarybinis 
Mokytojas, 1956 m. Nr. 2) atskleidžia tie
siog sunkiai įtikimų faktų: ,

„...apie trečdalis (vidurinių mokyklų 
baigiamųjų klasių) mokinių blogai rašo 
silpnai kalba, kartais net nesupranta rusų 
kalbos...

„Daugelis (pradinių mokyklų mokytojų) 
iš esmės nemoka rusų kalbos tiek, kad ga
lėtų ją dėstyti. Deja, ir V-VII klasėse dar 
labai daug neraštingų rusų kalbos mokyto
jų....

„...daug mokytojų (kad ir mokančių ru
sų kalbą) nežino rusų kalbos dėstymo, lie
tuvių mokyklos specifikos.“

Cituojama ištisa eilė pavyzdžių, kaip 
rusiškai rašo vyresniųjų klasių mokiniai. 
Iš tų pavyzdžių matyti, kad rusiškuose 
mokinių sakiniuose ryškiai tebėra lietuviš 
ko mąstymo struktūra (diena jiems ir ru
siškai moteriškos giminės, o šuo vyriškos). 
Kaip vieną iš tos nesėkmės priežasčių, E. 
Fuks nurodo stoką žadinimo meilės rusų 
kalbai:

„...dažnai rusų kalbos pamokose galima 
užmigti iš nuobodulio!

„Yra netgi tokių mokyklų vadovų, kurie 
rusų kalbą laiko antraeiliu dalyku, kurie 
nemato reikalo lankyti (kontroliuoti) ru
sų kalbos pamokas, teisindamiesi, kad, 
esą, jie patys ją blogai moka. Yra netgi to 
kių direktorių ir mokymo dalies vedėjų, 
kurie kelia klausimą, kad mokiniams bū
tų sumažinti reikalavimai iš rusų kalbos, 
jie nepatenkinti dėl blogų pažymių iš ru
sų kalbos, kuriuos kartais visai pagrįstai 
parašo jaunieji mokytojai.

„Negalima nuslėpti, kad daugelis baigu
sių mūsų (Pedagoginio instituto rusų kal
bos ir literatūros) fakultetą nemoka rusų 
kalbos tiek, kiek reikalinga mokytojui.

„...kurgi išeitis iš šio užburto rato? Juk 
kol mes nesulauksime abiturientų, mokan
čių rusų kalbą mokyklos programos apim
tyje, mes nęįstengsime išleisti pilnaverčių 
mokytojų. O kol to nepadarysime, nesu
lauksime abiturientų mokančių rusų kalbą 
tiek, kiek reikalauja mokyklos programa.“

LNA

„Baltische Briefe“ įsidėjo esto A. Kae- 
las staipsnį, kuriame išsamiai nušviečia
ma Estijos sovietinimo ir rusinimo poli 
ka. Be abejo, tas pat taikoma taip pat ki
tiem dviem Pabaltijo kraštams. Prie 
straipsnio duotas platus literatūros sveti
momis kalbomis apie Pabaltijo kraštus ir 
juose vykdomą kolonizaciją sąrašas.

E.

premija. Sykiu siūloma sutikti, kad veika
las savo turiniu yra pozityvus ir lietuviš
kas. Oi, savo pritarimą atidėsime ateičiai.

Tokiu tai, panašiai, veikalu tėvai pran
ciškonai nutarė atžymėti „Darbininko“ 
40-ties metų leidimo sukaktį ir tokią tai 
vaidybinę medžiagą padovanoti išeivijos 
teatrui tremties metais. Kokį ta drama tu
rės pasisekimą visuomenėje, paaiškės pir
majai uždangai nusileidus, šiandien gi tu
rime pasitenkinti penkių asmenų bendra 
nuomone ir jų sutartu skoniu, nes neturint 
po ranka dramos teksto, neįmanoma pla
čiau ir iš esmės pasisakyti.

A. Kalužaitis.

įsiterpė raudonąrmietis, kurio krūtinė buvo 
papuošta net keliomis įvairaus dydžio ir įvai 
rių spalvų skardelėmis.

— Nežinau. Atvežė mane, penkias paras 
tardę, iš NKVD, ir vieno tardytojo įsakymu 
patekau čia. Nežinau, ir už ką suėmė, — 
bandžiau gavęs progos, ką nors kalbėti.

— Visi jūs nežinote, už ką suimami ir 
už ką karcerių sodinami, — piktai atrėžė 
civiliškai apsirengęs pareigūnas, keldamas 
nuo grindų vienintelį „baldą“ — mano ša
liką.

— Tokie daiktai karceriuose nelaikomi,
— mesdamas šaliką šalia raudonarmiečio 
stovinčiam prižiūrėtojui, pasakė virišninkas, 
lyg ir man, lyg ir prižiūrėtojui.

— Pone... drauge, aš jau ir taip baigiu 
sušalti. Juk mano kaltė dar...

— Ramiai stovėk ir rankų kišenėse nelai
kyk, 'jei su virišninku kalbi, — rėkė nuo 
slenksčio prižiūrėtojas, matyt, norėdamas 
išpirkti viršininkų akyse saVo apsileidimą, 
kad laiku neatėmė iš manęs šaliko, kuriuo 
apsisukdavau veidą ir galvą dėl karceryje 
siaučiančio šalčio.

— Nei ponu, nei draugu manęs nevadink,
— žvilgterėjęs į mano iš kišenių ištrauktas 
mėlynai šalčio nudažytas rankas, pasakė- 
viršininkas. — O kad karceryje sėdi, matyt, 
to vertas esi: nekaltų žmonių niekas gat
vėje negaudo ir nekiša į karcerius, — aiš
kino jau išeidamas viršininkas.

Netrukus vėl karceryje palikome dviese: 
aš ir dieną naktį nė minutei man—s nepate
kąs šaltis.

-■ t
VIRŠININKO PAŽADAS...

...Tą vakarą tikrai patyriau, kaip baisu 
yra laukti. Jaučiau, kaip liguistai degė ma
no žandai ir keistas prakaitas prilipdė prie 
nugaros marškinius, nors visas drebėjau 
nuo vakarop stiprėjančio šalčio. Linko ko

Šv. Tėvo PIJAUS XII sukaktys
Šiomis dienomis viso pasaulio tikinčių-, 

jų širdys plaka meile ir kartu akys žvel
gia į Romą — Kristaus Vietininką PIJŲ 
XII, didžiųjų sukakčių minėjimo proga. 
Kovo 2 d. Vyriausiajam Kunigui suėjo 80 
metų amžiaus ir 17 metų sukaktis, kai bu
vo išrinktas aukščiausiojo žemėje Autori
teto pareigoms. Karalių Karaliaus Atsto
vas, Popiežiaus teise ,kaip niekas kitas ga
li mokyti tautas ir jų vadus, vadovauda
mas išganymo kelyje į galutinį žmogaus ir 
visos žmonijos tikslą — Amžinąją Laimę.

— Petrai, tu esi Uola ir ant tos Uolos aš 
pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro var
tai jos nenugalės. Tau aš duosiu dangaus 
karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus 
surišta ir danguje, ir ką tu atriši žemėje, 
bus atrišta ir danguje! Ir prieš savo kan
čią Kristus meldėsi už Petrą, kad nesuma
žėtų jo tikėjimas: „Todėl tu kada nors at
sigręžęs stiprink savo brolius“. O prisikė
lęs iš numirusių vėl iškilmingai patvirtina- 
Petro Primatą: „Ganyk mano avinėlius, ’ 
ganyk mano avis“, šis Kristaus iškilmiri- U 
gai duotas Petrui Primatas, kuris nenu- dft 
trūkstamai Bažnyčiai vadovauja per savo ” 
įpėdinius Romos Vyskupus — Popiežius. "

Tas, kas pasidaro Popiežius, kas išren
kamas j aukščiausią dvasinį autoritetą, :į‘ 
kurį žmogus begali tik iškilti, neprarahda • 
savo žmogiškų savybių. Tačiau jam ne tik- 
vardas pakeičiamas, bet ir pats asmuo; 
pasidaro žmonijos didžiosios bendrudme- j 
nės centras, kad savo tėviška meile žadin- | 
tų ir toliausiai nutolusius vaikus. Kada 1 
žvelgiame į Šv. Tėvą PIJŲ XIL žengianti 
į Šv. Petro Katedrą, iš jo nuo oarbo išvar 
gūsio veido, atrodo švyti nežemiška švie
sa ir dar stiprus 80 metų Senelio balsas 
skamba jaunatviška energija. IĮ jo kieto, 
bet švelnaus ir malonaus charakterio gra
nito spindi milžiniška didžiojo popiežiaus 
ir katalikiško atgimimo dvasia. Jo darbas, 
kaip pavasario darbas: su tvirtu arklu vie | 
noje rankoje, kitoje _— su auksiniais gyve
nimo brandžiais grūdais eina tas didysis 
Kristaus darbininkas per dirvą ir. sėja 
naujai pjūčiai sėklą. Kiti gausų derlių veš 
į kluonus.

Su metų didėjančia senatvės našta, at
rodo turėtų mažėti žmogaus darbai. Bet 
taip nėra su šv. Tėvu PIJUM XII. Kas 
met išeina vis storesnį Vatikano Metraš
čiai, vis naujos gausesnės įvairiais gyveni
mo klausimais kalbos, bažnytiniai patvar
kymai, reformos, enciklikos. Ir kada prieš 
užpereitas Kalėdas ligai išsėmus jo jėgas, 
atrodė jau turėtų ilgiau pilsėti, bet gydy
tojams atsakęs: „Bažnyčiai nereikia Ilgo-, 
nio Popiežiaus. Jis turi dirbti arba mirti“.

Prieš trejetą savaičių Romos lietuviams 
suruošus Lietuvos Nepriklausomybės 38 
m. sukakties minėjimą, šv. Tėvas atsiuntė M 
sveikinimo telegramą, iš širdies visus lai- u ® 
mindamas ir ragindamas pasitikėti malda, 
ištvermingu krikščionišku gyvenimų. Kiek \ 
kartų yra pabrėžęs gilu įsitikinimą, kad’ 
dar jo akims būtų leista pamatyti boIševs_L^ 
kų pavergtųjų tautų išlaisvinimą ir Baž”™ 
nyčios triumfą. To ir mes visi lietuviai ti-,-, 
kimės ir laukiame, kad tai greičiau įvyk-,'; 
tų. _ j;

Šį sekmadienį — kovo ll_d. visame ka- * 
talikiškame pasaulyje bus iškilmmgai mi- 8 
nima šv. Tėvo PIJAUS XII karūnacijos 17 į 
m. sukaktis, visur bus laikomos. iškilmių-., 
gos pamaldos ir visi ištikimi Romos Kata
likų Bažnyčios nariai priims Šv. Komuni
ją, melsdami V. Kristaus, kad dar ilgus ' 
metus laikytų savo Vietininką — mūsų 
didįjį Popiežių PIJŲ XII.

PAMALDOS
COVENTRY šį sekmaienį kovo 11 d. 12. 

vai. St. Elizabeth bažn.
LONDONE šį sekmadienį kovo U i H 

vai. iškilminga suma Šv. Tavo. PIJAUS
MANSFIELD — kovo 18 d., 3 v. p. p.
DERBY — kovo 18 d., 11 vai.

jos per riešus, ir vos valkiojausi išilgai ka
meros, gindamasis įkyrių minčių ir šalčio. | 
Tik viltis gauti viršininko pažadėtą šiaudų 
maišą buvo naujasis mano judesių variklis. 1

Minutės virto dienomis. Laukiau sutemų.
kaip vaikai laukia Kūčių vakaro, o jos, tą-’ J 
rytum pasityčiodamos mano dalia, vilkosi | 
neskubėdamos, kaip elgetos iš atlaidų. Pa
galiau sutemo. Apžiūrėjau grindis, kurioje 
vietoje klosiu čiužinį, kur galvą dėsiu, ii 
kur kojas. Kai pro lango „užuolaidos“ ply
šį pažiūrėjau, mažame dangaus plotelyje mit 
gėjo žvaigždės. Viršuje, kur per dienas bu
vo girdimas klumpių taukšėjimas, aprimo. 
Koridoriuje taip pat buvo tylu. Gal prižiū
rėtojas pamiršo, — dingtelėjo man mintis. S 
O gal visai neduos?.. Taip pagalvojus, elek 
tros srovelė perbėgo nuo pakaušto iki ku 
nų.

Priėjęs prie durų priglaudžiau ausį prie 
apšerkšnojusios skardos. Visur tyla. įniršęs 
pradėjau kumštimis belsti duris.

Ilgai be'.džiau. Net apšilau. Pagaliau nu- j 
girdau žingsnius laiptuose, ir netrukus ma- 3 
no durų vilkelio dangtelį pakeitė didelė mė- I 
lyną žmogaus akis.

— Čiužinį man viršininkas sakė ..
— Pasiutai jau ar ką? — stipriai žemai?' 1 

čiuodamas pertraukė mane prižiūrėtojas. —; į 
Čiužinį jam į karcerį duos! Gal duknti ir 
pačios dar įsigeisi?.,,

— Tamsta prižiūrėtojau, atidarykite du
ris, aš noriu jums paaiškinti, — prašiau dre
bančiu nuo šalčio ir apmaudo balsu. ,

— Man ir taip viskas aišku. Jei pačiam 
kas neaišku, tai turi laiko ir išsiaiškink..O 
naktį triukšmo nekelk, nes tuoj uždėsiu 
marškinius...

— Bet viršininkas jums sakė, kad duotu
mėt man čiužinį, — bandžiau dar kartą gin 
ti savo teisę į pažadėtuosius daiktus. r ‘į

— Joks viršininkas man nieko nesakė, ir 
aš jo nemačiau. Jei diėfios prižiūrėtojui w

2
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Europos Lietuviu Kronika
LONDONAS

1956.11.11 buvo Pabaltijo Tarybos posė
dis. Jame dalyvavo Vliko pirm. J. Matulio 

|nis, visa V. Taryba ir buvęs jos pirm. K. 
kžalkaųskas, iš latvių — min. R. Liepinš ir 
|ats. gen. Skaistlauks, estų — gen. št. pulk. 
J Jakobsen. Svarstyti aktualieji politiniai rei 
Įįkaląi ir nusistatyta dėl bendro darbo ar

timiausioje ateityje.

NAUJA LONDONO SKYRIAUS V-BA
Sekmadienį, kovo 4 d. Parapijos klubo 

salėje įvyko Londono skyriaus metinis su; 
sirinkimąs, kuriame pranešimą padarė 
DBLS-gos pirm. M. Bajorinas.

Susirinkimas išrinko naują valdybą, ku 
ri pareigomis pasiskirstė sekančiai: pirm. 
A. Kasparas, vieepirm. O. Kairiūkštienė, 
sekr. S. Nenortas, ižd. P. Bulaitis ir narys 
A. Ragauskas.

IŠVYKO KANADON
Šią savaitę iš Londono į Kanadą išvyko 

p.p. Irena ir Henrikas Petkai. P. Petkuvie- 
nė dirbo Lietuvių Namų raštinėje, o p. H. 
Petkas — Nidos spaustuvėje du metus li
notipininku. šio amato jis išmoko Nidos 
spaustuvėje. Toronte jis gavo „Žiburių“ 
spaustuvėje tą patį darbą. Abiems Lietu
vių Namų B-vės tarnautojams buvo su
rengtos kuklios išleistuvės.

SNIEGO PLATUMOS
Tokiu1 vardu netrukus Nidos Knygų Klu 

bo skaitytojams bus išsiųsta jauno rašy
tojo; A. Baranausko knyga — novelių rin
kinys. Mieli skaitytojai prašomi nedelsti 
su..atskaitymu už gautas knygas.

’NAUJAS LINOTIPININKAS
Nidos spaustuvės linotipininkui H. Pet- 

kuiišvykus dirbti į „Tėviškės Žiburius“ 
Kanadon, šio amato mokytis Nidos spaus- 
tuvėn • priimtas Vytautas šikerls.

KAZLVHERINeS lietuvių namuose
.Kazimiero Dienos išvakarėse, kovo 3 d., 

šeštadienį, Lietuvių Namuose buvo jaukus 
pobūvis; į kurį susirinko skaitlingas būrys 
svečių iš Londono ir provincijos. Tą dieną 
Lietuvių Namuose viešėjo lietuviai jūri
ninkai, dirbą , prekybos laivuose.

NUKENTĖJO nuo gaisro
------ LIETUVIO VISTU ŪKIS

Kazio Mažylių, gyv. Orchard Cottage, 
Knaresborough, Yorkshire, vištidėje kilo 
gaisras.' Sudegė 31 višta ir 50 vienos sa
vaitės viščiukų. Nuostolių gaisras padarė 
virš 75 svarų. Vištidės buvo neapdraustos. 
Spėjama, kad gaisras kilo nuo žibalinės 
lempos; pastatytos vištidėje apšildyti vie
nadieniams viščiukams.

Z 1 PADĖKA
Po devynių mėnesių gydymosi sanatori

joje, galutinai pasveikęs ir grįžęs į namus, 
nuoširdžiai dėkoju mane lankiusiems ir 
sušelpusiems: p. Bajorinui, p. Daunorui, 
Nottinghamo DBLS skyriaus pirm. p. A. 
Matulaičiui. LAS atstovui p. K. Deveikiui, 
p? St. Matulevičiui. Taip pat mane lankiu
siems ir atnešusiems dovanų p.p. Biskiams 
p,į>. Lekeckams, p.p. Kudlams, p. St. Kuz
minskui, p. A, Grakauskui, p. Valioliui, p. 
Rpžanskui ir visai Nottinghamo lietuvių 
bendruomenei už atjautimą nelaimės die
nomis.

J. Kiburas ir šeima.
£ V UŽ1 . _____________

kė, tai Jo rytoj ir prašyk, o dabar gulk, ir 
n£ mur-mur...

AR PASKUTINIOJI KELIONĖ?

nu- 
sie-

Susmukau toje vietoje, kurion buvau 
matęs kloti čiužinį. Nugara atsirėmęs į 
ną, pasėdau kojas ir tokioje pozoje užsnū
dau. Pažadino niane, kaip ir paprastai, du- 
rį užrakto triukšminga gama. Pratrynęs Su
grubusiais pirštais akis, žiūrėjau į netikėtus 
ąąkfies svečius.
(į— Kelk, — šūktelėjo pirmasis pusbernis, 
kurio išvaizda nieko dora nežadėjo. Jo bend 
ritiinkas, taip pat jaunas, ryškiai raudonu 
šaliku apsirišęs kaklą, kažkžą pasakęs pri
žiūrėtojui, įėjo į karcerį ir, su panieka į 
mane žiūrėdamas, tarė:

Na, tai ką poooonas D., paltą gerą 
tari... Bet už tavo padarytus darbelius nebe
ilgai jis tave šildys... Tuojau važiuosime tri 
fįptį pasivažinėti už miesto, apie fortus, o i 
ten grįšime jau nebevisi... ir rankos mostu 
parodė man atdaras duris.
tKai’eidamas pro duris žvilgterėjau į čia 

pat stovinčio prižiūrėtojo veidą, jo akyse 
mačiau išgąstį, bejėgiškumą ir gailestį.
į’— Rankas užpakalin ir eik greičiau, — 

lębrriahdavo raudonkaklis tarybininkas, už
bėgdamas pirmas laiptais pažiūrėti, ar ko
ridorium laisvas praėjimas.

) Lauke buvo rami, bet šalta naktis. Kieme 
netoli vartų, laukė mūsų senas, didelis deng
iąs automobilis. Prie vairo sėdėjo į rudus 
kailinius įsisupęs šoferis. Vienas mano paly
dovų atsisėdo greta manęs, kitas prie šofe
rio. Šoferis užvedė motorą, bet vis dar 
vyras ir, nė žodžio netaręs, atsidaręs dure
les, sėštelėjo mano dešinėje. Iš lėto plačiai 
prasivėrė vartai j Mickevičiaus gatvę.

NOTTINGHAMAS
NOTTINGHAMO

SAVIŠALPOS KASOS SKELBIMAS
Š.m. kovo mėn. 17 d., 6 vai. vakaro Li

lac salėje šaukiamas
METINIS KASOS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
Nariams dalyvavimas būtinas.

Savišalpos Kasos V-ba.

DERBY
NAUJA DERBY SKYRIAUS V-BA

šeštadienį, kovo 3 d. įvykusiame Derby 
skyriaus metiniame susirinkime išrinkta 
tokios sudėties nauja valdyba: pirm. J. Le 
vinskas, vicepirm. ir šalpos reikalų vedė
ja Sližienė, sekr. Stančikas, ižd. Valenti
nas ir kultūros reikalų vedėjas K. Vaitke
vičius.

Derby ypatingai gyvai veikia skyriaus 
šalpos komitetas, vadovaujamas p-nios Sli 
žienės. į

Metiniame susirinkime pranešimą pada
rė DBLS-gos pirm. M. Bajorinas. Atstovu 
į suvažiavimą išrinktas J. Levinskas.

BRADFORDAS
METINIS SUSITELKIMAS

Kovo 3 ir 4 d. Bradfordo ir apylinkės 
lietuviai turėjo gavėnios rekolekcijas, ku
rias vedė Manchesterio lietuvių kapelionas 
kun. V. Kamaitis. Rekolekcijų vadovas pa
sakė tris pamokslus, primindamas žmo
gaus paskirtį, gyvenimo kelius ir Dievo 
Apvaizdą.

Metiniame susitelkime dalyvavo gražus 
būrys lietuvių ir ilgos eilės rikiavosi prie 
klausyklos. Daug kas pasinaudojo šiomis 
rekolekcijomis ir itliko išpažintį. Ypačiai 
buvo džiugu žiūrėti, kai vyrų gretos ėjo 
prie Dievo stalo. Musų žmonių sielose ti
kėjimas tebėra gyvas.

Tuo pačiu metu Bradfordo kapelionas 
vedė rekolekcijas Manchesterio lietuviams. 
Sekmaienio pamaldų metu giedojo gražiai 
pasirengęs chorelis, kuris pamaldoms su
teikia džiugaus ir lietuviško antspalvio.

PAVASARIO ŽENKLAI MANCHESTERY
Algirdas J. Kaulėnas, apydažnis svečias 

— paskaitininkas Manchęsteryje (ar tik 
ne devynis kartus jau lankęsis šičia), šiais 
metais kalbėdamas į susirinkusiuosius Va
sario 16 d. švęsti, pastebėjo, kad šioje ko
lonijoje švenčiančiųjų labai jau retos gre
tos, dar niekad tokios skystos nebuvusios. 
Taip, jos itin retos buvo tos pasiryžusių 
dar minėjiman ateiti gretos. Gąl ateityje 
jos sutirštės, o gal dar labiau suskystės — 
sunku būti pranašu, ypač savo mieste....

Tik pats tas Vasario 16 d. minėjimas 
(įvykęs jau vasario 18 d.) parodė, kad 
Manchesterio lietuviškojon padangėn žada 
ateiti pavasaris. Pirmieji ženklai jau ma
tyti. Ne, nepasakysime, kad Manchesteris 
pastaraisiais metais būtų jau visiškai mie
gojęs. Būdavo vis paminimos didžiosios 
šventės, ruošiami tradiciniai literatūros 
vakarai, pasišokimai, Lietuvių Klubas ju
dėjo krutėjo. Apie Kalėdas vaikai šokdavo 
ir dainuodavo aplink eglutę. Buvo net įs
teigtas specialus švietimo ir kultūros ko
mitetas, kurio pirmiausias uždavinys — rū 
pintis vadinamosios vargo mokyklos išlai
kymu, bet mokykla pagaliau kaip ir numi
rė (gal laikinai!). Daugelis politinių ir ne
politinių sąjūdžių įsteigė savo skyrius, žo
džiu, buvo krutamą, kaip ir aną vaižgan- 
tišką žiemą: utitį;,šaita, rugeliai nemalta, 
turgun nevažiuota, ožka neparduota. Ta 
ožka bjaurybė tebemekena ir tebesimuisto, 
bet pavasaris matyti gal ir suirs ledai ir 
grioveliais sučiurlens vanduo...

Pavasari bus, kai vis didesni būriai šoks 
visokion pozityvion talkon.

štai dabar jau scenoje su tautiniais šo
kiais pasirodė net dvi grupės jaunimo — 
jauni ir jauniausieji, kurie spiečiasi būrin 
apie jaunąją Grigaravičiūtę, Mikalauską 
ir Stabačinską, mokosi šokti (tarp šokėjų 
yra ir ne vienus batelius jau prašokusių) 
ir pasiryžę plėstis ir stiprėti. Nuo anų gar 
šių pasirodymų Belfe Vue tūkstantiniam 
žiūrovui šokėjai buvo pabyrę, o dabar vėl 
cementuojasi, ir tai dar maža, būrys žada 
augti, žadama dar ir vaidintojus apjungti. 
O šokėjai jau suspėjo dalyvauti labdaros 
tikslais ruoštame koncerte.

Ar tai ne pavasario ženklas? Taip. Jei 
nesuspaus koks nors netikėtas šaltis, turė
tų jau sprogti ledas ir sumarmėti upeliai...

LIETUVIŠKOS RELIKVIJOS
Vasario 16 d. minėjimą ruošusių trijų 

manchesteriškių organizacijų atstovų ko
mitetas šįkart ryžosi nepasitenkinti tik 
paskaita ir salėje atlikta programa: užsi
mojo suruošti dar ir dailiųjų dirbinių pa
rodėlę ir tam darbui pasikvietė K. Stepo
navičių, šiuose reikaluose jau patyrusį 
žmogų, kelias parodėles jau ruošusį. K. 
Steponavičius kantriai suprašinėjo suran
kiojo net apie 120 eksponatų, ir tris vasa
rio mėn. savaitgalius (uždaryta vasario 26 
d.) Manchesteris turėjo parodėlę, kurią 
aplankė apie 200 lietuvių ir nelietuvių (pa 
rodėlės svečių knygoje, šalia lietuviškų, 
yra keletas angliškų Įrašų, o vienas net 
daniškas).

Sakyti, žinoma, kad parodėlėje buvo tik

VOKIETDA
ĮSPŪDINGAS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

'ŠVENTĖS MINĖJIMAS MEMMINGENE

„Lietuva — Europos dalis“, rašė vokie
čių dienraštis „Memminger Zeitung“ Va- 
saro 16 proga. Tačiau kiek mažai šianden 
apie dabarties Lietuvą! Siekdami supažin
dinti svetimtaučius su Lietuva, Memmin- 
geno (Vokietijoje) lietuviai kviečia kas
met į rengiamą Vasario 16 minėjimą kuo 
daugiau vokiečių.

Jau peretitais metais surengtas Vasario 
16 minėjimas Memmingene nuskambėjo 
toli už apylinkės ribų; šiais metais toks pat 
minėjimas toli prašoko ir praėjusių metų 
minėjimą.

Jau prieš šventės minėjimą vietos vokie 
čių laikraščiai įdėjo tai progai atitinka
mus straipsnius. Šventės išpopuliarinimui 
kun. A. Bunga atspausdino vokiečių kalba 
ir išdalino vokiečiams 7.000 kvietimų, ku
riuose šalia programos yra patiekta ir in
formacinės medžiagos apie Lietuvą.

Pats Nepriklausomybės šventės minėji
mas buvo surengtas vasario 19 d. Tačiau 
dalis garbingų svečių atvyko jau iš vaka
ro: Vliko pirm. J. Matulionis, iš Bazelio, 
Šveicarijoje, prof. J.Eretas, Šveicarijos Vy 
rų Kongregacijos Centro pirm. kun. P. 
Kuster. šveicarų-Lietuvių Šalpos Komite
to pirm. B. Thoma su žmona, Dr. P. Kar
velis' ir kiti. Svečių sutikimui ir supažindi
nimui vietos lietuviai buvo sukviesti į sa
lę „Kultūros Namuose“. Čia Memmingeno 
Apylinkės Valdybos pirm, ir pagrindinis 
Vasario 16 minėjimo organizatorius kun. 
A. Bunga pasveikino VLIKo pirmininką, 
pabrėždamas, kad „mes esame su Jumis; 
ten, kur tėvynės reikalai yra statomi augš 
čiaū už visokias ambicijas, Memmingeno 
lietuviai prisideda visa širdimi“. Sveikin
damas prof. J. Eretą, kun, A. Bunga pažy
mėjo, kad su profesoriaus vardu yra tamp 
riai susijusi atgimstanti neprikalusoma 
Lietuva. Atskiru žodžiu buvo taip pat pa
sveikinti kun. P. Kuster ir p.p. Thomai. 
Svečiai tarė taip pat po trumpą žodį, pa
dėkodami už nuoširdų priėmimą, linkėda- 
bni nepalūžti, ir ateityje su tokiu pat ryž
tingumu darbuotis tėvynės gerovei. Cho
ras „Darna“, vedamas muz. M. Budriuno, 
svečių garbei sudainavo kelias dainas, o 
svečius išlydint — „Ilgiausių metų“...

Vasario 19 d. rytą, 8 vai. 30 min., su

apie 120 eksponatų, būtų klaida. Suskai
čiuok tik albume sulipdytuosius lietuviš
kuosius pašto ženklus, tuos po stiklu su
dėtuosius popierinius ir metalinius pini
gus, tai skaičius padvigubės,

Parodėlėje būta patrauklių ir kruopščiai 
atliktų meno raižinių ir lipdinių. Pirmoji 
vieta, žinoma, atitinka F. Ramoniui, ties 
kurio darbais nevienas žiūrovas rijo sei
les: baisiai gražu būtų nusipirkti, parsineš 
ti ir pašviesinti savo kambarį, žiūrėti į 
tuos darbus ir ties jais ilgiau stovėti vertė 
ne tik pačių darbų dailumas, bet ir besą
lyginis jų lietuviškumas ir patri j etišku
mas. Tie visi mūsų didžiųjų miestų herbų 
bareljefai, tos Čiurlionies, Basanavičiaus 
ir kitų didžiųjų galvutės, tie skoningi vaiz 
deliai traukia. Deja, tie lietuviškiaUsieji 
darbai neparduodami...

K. Steponavičius kai kuriuose savo dar
buose yra parodęs ypatingo kruopštumo ir 
kantrumo. Jo vienas dėžutės viršelin su
spausta 2800 kaladėlių!

Ankstyvesnėse parodėlėse rodęs dau
giausia savo drožinėtus lietuviškus kryže
lius, šioje prisistatė su stambiais droži
niais ir su keliolika paveikslų Jokūbaitis. 
Sunku čia spręsti, ar tie ryškūs dažai ir 
didelės dėmės Jokūbaičio paveikslus iš
kels kada nors iki Vincento Van Gogo 
lygmens ir ar medinės jo madonos pasieks 
altorius, o žiūrovas šiuo tarpu jo darbuo
se labai pasigedo bent kokio lietuviškumo, 
jei ne idėjinio tematinio, tai bent formali
nio (jo darbai buvo parduodami).

Užu juostų, patiesalų ir kitokių moteriš
kom rankom atliktų grožybių kamputyje 
savo stalelį turėjo naujas pritaikomojo me 
no skleidėja — D. Steponavičius — su sa
vo darbo piniginėmis. Kol kas ir jis nera
do būdo, kaip tas pinigines sulietuvinti ir 
pataikyti į lietuvių širdis, bet po parodė
lės neparduotos piniginės tikrai sulietuvės, 
nes jų dirbėjas pats mato savo gaminių 
trūkumą.

Audinių, mezginių ir siuvinėjimų didžio
ji dalis jau bus buvusi matyta kitais kar
tais, tik dabar vėl surankiota j krūvą, kad 
viskas sudarytų juo stipresnį lietuviškumo 
įspūdį, kiek, žinoma, patys tie daiktai kuo 
nors lietuviški. Todėl aš visą parodėlę ap
žiūrėjęs išsinešiau tokią mantį: tai ne me
džio drožinių, ne juostų parodėlė, bet lietu 
viškų tautinių ir valstybinių relikvijų! Vi
si su lietuviškumu nieko bendra neturį dar 
bai kiek užgoži ir susilpnina aną relikvinį 
įspūdį, bet juostos ir lietuviškais motyvais 
medinės lėkštės, kauniškio stumbro ar 
Čiurlionies bareljefai, lietuviški pinigai ir 
pašto ženklai, lietuviškos degtukų dėžu
tės ir Ramonienės atneštais 1935 m. nuraš
kytas lietuviškas dvilypis riešutas, pake
liui paimtas žiupsnelis lietuviško smėlio 
(be kita ko, uždarytas stikliniam vamzde
ly, lyg ana Andre Maurois Sielų svėriko 
siela, laukianti susijungimo...), kas gi tai, 
ar ne relikvijos, kurias labai gera, net bū
tina, jei tik galima, pamatyti bent pačiom 
švenčiausiom tautinėm dienom, bent kartą 
į metus?

K. Barėnas. 

gaudė Memmingeno bažnyčių varpai, 
kviesdami tikinčiuosius maldai už Lietuvą. 
J.M. abatas V. Maier iškilmingai įlydimas 
į bažnyčią. Laikomos pontifikalinės Mišios. 
Viena po kitos skamba lietuviškos giesmės. 
Pamokslą sako kun. P. Kuster. Jam Lietu
vos ir lietuvių kančios yra gerai žinomos, 
todėl nenuostabu, kad jo žodžiai randa 
klausytojų širdyje vietos.

Iškilmingas Minėjimo aktas pradeda- 
mas_15 vai. didžiulėje „Pilies“ salėje. Salė, 
nežiūrint jos didumo, sausakimšai prisipil 
džiusi publikos. Atsidaro scena. Gėlių ju
roje skęsta Lietuvos trispalvė, prie kurios 
garbės sargyboje stovi lietuvaitės, pasi
puošusios tautiniais rubais. (Gėles — 500 
tulpių •— salės išpuošimui, kaip dovaną, 
per p.p. Thomus atsiuntė Zuericho kanto
no tarėjas Ketterer.).

Atidaromajame žodyje kun. A. Bunga 
priminė vokiečių visuomenei, kad Lietuva 
visad jautėsi esanti ir yra Vak. pasaulio 
dalis. Iškėlęs tuos Lietuvos nuopelnus, ku
rie Vak. pasaulio dažnai yra pamirštami, 
pastebėjo, kad lietuviai ir vokiečiai tur. 
labai daug bendro kovoje su pavergėju, ir 
tas bendras reikalas turėtų abi tautas la
biau suartinti. ,

„Europa yra ten, kur pasisakoma už 
krikščionybę, humaniškumą, asmeninę ir 
politinę laisvę“. Šiais žodžiais prof. Eretas 
pradėjo savo paskaitą „Abschied von Eu
ropa?“. Prelegentas, apibudinęs šiandieni
nio pasaulio, o ypač Europos, situaciją, ko
munizmo grėsmės ženkle, ragino apjungti 
visas likusios laisvos Europos politines, 
ūkines ir kultūrines jėgas, kad galima bu
tų sulaikyti Sov. Sąjungą nuo paskutinio 
žingsnio — Vak. Europos užėmimo. Siūlė 
baigti nesutarimus ir likti gerais europie
čiais, — kitaip reikėsią atsisveikinti su 
Europa. Baigęs paskaitą, prof. Eretas pra
bilo į lietuvius lietuvių kalba. Paguodos, 
suraminimo ir padrąsinimo žodžiai skleidė 
si iš kalbėtojo lūpų į lietuvių širdis,: žo
džiai, kurie nevienam ir ašarą išspaudė. 
„Mes vėl grįšime namo kurti naujo gy
venimo“.

Prof. Ereto paskaita buvo palydėta i! 
gaiš plojimais.

Po paskaitos žodį taria Memmingeno 
miesto burmistras dr. Bęmdl. „Jau 30 me
tų esu Memmingene. Per tą laiką teko 
įvairiausių kalbėtojų girdėti. Tačiau prof. 
Eretas visus nustelbė!“, — pabrėžė Mem
mingeno miesto galva, kreipdamasis į pro
fesorių. „Jeigu Vasario 16 Memmingene 
švenčiame lietuviai ir vokiečiai bendrai, 
tai rodo, kad mes jau suradome bendrą 
kalbą“, — baigdamas savo žodį pripažino 
dr. Bemdl.

Toliau kalbėjo Vak. Vokietijos parla
mento atstovas dr. Luecker. Nusistebėjęs 
tokiu didingu šventės parengimu, priminė, 
kad Vokietijosa vyriausybė neužmiršo Lie 
tuvos ir jos dabartinės padėties. Drauge 
išreiškė viltį, kad neužilgo Lietuva vėl bus 
laisva.

Bavarijos parlamento atstovas J. Fickler 
džiaugėsi susidariusia broliška atmosfera 
tarp lietuvių ir vokiečių ir palinkėjo kuo 
greičiau atgauti Lietuvai laisvę ir nepri
klausomybę.

žodžiu sveikino dar estų ir latvių atsto
vai, įteikdami kun. A. Bungai po puokštę 
gėlių. Sveikinimus raštu atsiuntė J.E. Kau 
no ark. metrop. J. Skvireckas, Bavarijos 
parlamento atstovai kunigaikštis Fugger ir 
Saonning, Augsburgo miešto vyr. burm. 
dr. Mueller ir kiti.

Meninėje dalyje pianistas J. Raimer iš
pildė tris Čiurlionio preliudus, sol. Pansė- 
Simaniūkštytė padainavo tris lietuvių liau 
dies dainas, o muz. M. Budriūno vedamas 
choras „Darna“ atliko lietuvių kompozito
rių kūrinius. Meninę programą dar paįvai
rino Ulmo lietuvių tautinių šokių šokėjų 
grupė, vadovaujama A. Grinienės.

Užbaigos žodį tarė nuoširdus lietuvių 
bičiulis abatas V. Maier. „Lietuva mūsų 
tarpe“, >— kalbėjo jautriai augštasis dva
siškis. „Šiandien mums pasirodė šivesa, 
kuri turi ne tik šviesti, bet ir apšviesta 
kiekvieną žmogų“, — išsireiškė abatas, 
kalbėdamas apie lietuvių kovą su komum„ 
mu. Savo žodį baigė pastebėdamas, K,, 
gretai Dievas mums duoda išgyventi tokių 
valandų kaip šiandien“.

Kun. A. Bungai tarus padėkos žodį, mi
nėjimas buvo baigtas, sugiedant Lietuvos 
ir Vokietijos himnus.

Šį gražų Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimą plačiai aprašė vokiečių 
spauda. Kai kurie dienraščiai išspausdino, 
net po keletą straipsnių, įdėdami ir minė
jimo nuotraukų. „Memminger Zeitung“ 
pastebėjo, kad tai buvo laisvojo pasaulio 
demonstracija prieš komunizmą, o „Schwa 
bische Landeszeitung“ rašė, kad „Vasario 
16 mobilizuoja kiekvieną europietį kovai 
už išlaikymą europietiškos kultūros ir lais
vės“.

Už šį įspūdingą minėjimą, kuriame Lie
tuvos reikalai buvo pastatyti kitataučiams
pavyzdingoje augštumoje, yra lietuviai o< 
kingi visiems tiems asmenims, kurie be 
partinių išskaičiavimų, o vien meilės vedi
ni, tyliai dirba Lietuvos ir lietuvių labui. 
Šių idealistų priešaky stovi Memmingene
kun. A. Bunga.

L. Taurys (ELI)

P.L.B. SCWETZINGENO APYLINKĖ
Prie amerikiečių armijos esanti 8591 

lietuvių inžinerijos kuopa sudaro Scwetzin 
geno lietuvių bendruomenės pajėgą, — 
PLB apylinkę. Daliniui vadovauja kuopos 
vadas kpt. Jonas Valiūnas. Bendruomenės 
reikalus tvarko valdyba, kuri yra išrink
ta iš kuopos narių tarpo. Apylinkės pirmi
ninkas yra Sfc. Jonas Petkelis. Išemigra
vus į JAV valdybos nariui Leonui Rimkui 
ir taip pat vizos belaukiant Antanui Pali- 
liūnui, Schwetzingeno apylinkė rinks nau
ją valdybą, kad ir ateityje butų užtikrin
tas savistovumas bendruomenės veikloje.

Kuopos nariai 1955 metų bėgyje parodė 
daug supratimo lietuvybės išlaikymo dar
be. Su noru mokėjo mokesčius Vokietijos 
Krašto Valdybai ir rėmė Vasario 16 gim
naziją.

1954 m. kovo 30 d., kuopa, vadovaujant 
pik. V. Sutkui, per Tėvą Bematonį pasky
rė 1000 DM gimnazijos namų išpirkimui.

Nuo 1955 m. birželio 1 d., kpt. J. Valiū
nas lietuvybės išlaikymą stiprina ir tęsia 
toliau. Nuolat,, įvairiomis progomis, jau
čiamas taip jautrus impulsas, kad nepa
mažinus aukų ten, kur jų reikalinga.

Kuopos vyrų paramą lietuvybės išlaiky
mui 1955 metais vaizdžiai parodo šie skai
čiai:

1. Ligoniams šelpti DM 547,37
2. Solidarumo mokestis Vokietijos Kraš

to Valdybai DM 696,94
3. Solidarumo mokesčio įmokėta tiesiog 

Vasario 16 gimnazijai DM 673,94
4. Paremta spektaklio „Užburtoji dūde

lė“ pastatymas gimnazijoje DM 163,50
5. Tautos šventės proga paskirta Vasario

16 g-jos palaikymui DM 500,00
6. Tautiniams rūbams įsigyti Vasario 16

gimnazijai DM 96.00
7. Vasario 16 gimnazijos krepšinio ko

mandai paremti DM 102,00
8. Vasario 16 gimnazijos barako statybai

DM 152,89
9. Kalėdų eglutės parengimui Vasario 16

g-jai (15.12.55) DM 614,00
10. “Europos Lietuvio“ pranumerata ligo

niams ne, kuopos nariams DM 44,00 
Viso: DM3590,64

Ltn. Kazys BendJraitis

Vasario 19 d. Bonnoje įvyko Vasario 
16-tosios minėjimas. Tos dienos pagerbi
mui, buvo laikytos abiejų konfesijų pa
maldos. Šventėje dalyvavo apie 40 lietu
vių, gyvenančiųjų Bonnje ir jos apylinkė-
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Paskaitą skaitė prof. Dr. Iz. Ivinskis. 
Šį lietuvių susirinkimą sveikino kun. Dr. 
Gruonis, latvių studentų atstovai.

Ta proga buvo išrinkta nauja Bonnos 
apylinkės valdyba ir aptarti bendri reika
lai.

MŪSŲ MIRUSIEJI
Norvaišas Feliksas, gimęs 1909.VI.4 d., 

Mažeikiuose, paskutinio karo invalidas, bu 
vęs sanitarijos puskarininkis, palikęs savo 
šeimą Lietuvoje, mirė tragiškai 1955.XII. 
31 d. Hambur-Altona, Daimlerstr. 44, trem 
tinių stovykloje. Palaidotas Hamburg-Ohls 
dorf Miesto kapinėse.

Juozas Balinius, gimęs 1887.VIII.15 d. 
Prūseliuose, darbininkas, mirė Salzgitter- 
Lebenstedt 1956.1.5 d. palikdamas 9 suau
gusius vaikus, sukūrusius savo atskiras 
šeimas. Palaidotas Lebenstedto kapinėse.

PAJ IEŠKOJIMAI
Valė JUOZAPAVIČIŪTĖ, gim. 1936 m. 

Kaune.
LASINKAS, Prano brolis.
Petras DRABIČIUS, 1947 m. tarnavęs 

lietuvių darbo kuopoje prie amerikiečių 
armijos Vokietijoje.

Juozas VIRBICKAS, po kapituliacijos 
gyvenęs Borghorste, vėliau Bochholte, iš
emigravęs į Angliją ar Australiją. Jam yra 
gautas svarbus laiškas.

Artimųjų pajieškoma Sofija CIBULS- 
KIENĖ, kilusi nuo Kelmės, po karo kurį 
laiką gyvenusi Bamberge.

Ona JURKIAUCIENĖ, po karo iš Vokie 
tijos išemigravusi į USA.
Pajieškomieji arba žinantieji apie juos 
prašomi susisiekti su PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba adresu: Litauisches Zent- 
ralkomitee, (17a) Weinheim a.d. Bergstr., 
Post f ach 233. Germany.

SPORTAS
„TIK VILTIS DAR NEPRALAIMĖJO 
RUNGTYNIŲ WOLVERHAMTONO 

LYGOJE“
Šitokia antrašte vietinė anglų spauda' 

įsidėjo, aprašydama musų krepšininkų su* 
sitikimą su Whitmore Y. C. komanda, ;i?

Whitmore Y. C. anglų krepšininkų ko
manda yra žinoma, kaip pajėgus šios spor
to šakos vienetas. Ypač komandos treneris 
ir žaidėjas W. Nigtingale, 6 pėdų ir 4 inčų 
augščio, kuris vienui vienas per šį susiti
kimą su_ viltiečiais, sukrovė jiems 23 krep
šius. Mūsiškiai, matydami ką tokio ūgio 
krepšininkas gali padaryti, energingai jį 
dengė, protarpiais prasiverždami tai vie
nu, tai kitu sparnu. Rungtynės buvo labai 
gyvos, ypač antrame puslaikyje. Bendra 
pasekmė •— 41:36 viltiečių naudai. Šiose 
rungtynėse žaidė ir taškus pelnė: V. Kel- 
mistratis—11; V. Akmankalns—11; U.Man- 
ga—6; I. Vanags—6; V. Kamilavičius—5; 
V. Bodnieks—2; P. Jasionis—0; B. Viliū- 
nas—0,; W. Barut—0.

VILTIS DUDLEY
Mūsų komandos padėtis susidarė ištikrųjų 
nepavydėtina, kai susitikimui su Dudley 
krepšininkais mūsiškių neatvyksta net ke
turi vis žvalgosi į kiekvieną praėjusį, su 
viltimis, kad gal šiuo kart vienas laukia
mųjų. Deja. Atėjusieji keturi ryžtasi rung 
tynėms, bet ir čia nesėkmė: lygos rungty
nėse nelaidžiama žaisti nepilname sąstate, 
pagaliau šyptelėjo laimė: su pavėlavimu at 
vyko žaidėjas W. Barut, kuris iš anksto 
buvo pranešęs, jog neatvyksiąs. Tai buvo 
išsigelbėjimas. Susirinkusiųjų žiūrovų tar 
pe nė vieno veido, palaikančio viltiečius. 
Nė vieno žmogaus, kuris galėtų atstovauti 
viltiečius prie staliuko, žymint taškus. Nuo 
taika prasta, tačiau tokiais atsitikimais 
ryžtas laimėti dar daugiau padidėja. Ir 
viltiečiai laimi 64:39 pasekme.

Už Viltį žaidė: V. Kelmistraitis—20; W. 
Barut—16; U. Manga—12; R. Carter—12; 
P. Jasionis—4. Tenka pažymėti P. Jasio- 
nio ryžtingumą: jis su sužeistu dešinės 
rankos pirštu kantriai ištvėrė iki pat 
rungtynių galo. Dabar Viltis yra pir
moje vietoj Wolverhamptono Lygoje. Ar 
jai pavyks laimėti Lygos taurę — kol kas 
dar nežinia. Suprantama, kad tai priklau
sys nuo židėjų pasirengimo ir ryžtingumo.

LENKŲ TEATRAS „PRO ARTE“ 
kviečia lietuvius, suprantančius lenkiškai, 
į linksmą premjerą — komediją — baletą 
garsaus prancūzų rašytojo Jean Anouilho

VAGIŲ BALIUS
Režisūra — Olgos Žeromskos. Vaidinimai 
vyksta klubo teatre CANDLELIGHT 
THEATRE, 18, Chepstow Villas, W.ll. 
Artimiausia stotis Notting Hill Gate. Au
tobusai: 31, 52, 27, 28, 46. Vaidinimai — 
kovo mėn. 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 ir 
19 d.d. Paprastomis dienomis pradžia 8 v. 
vakaro. Sekmadieniais 4 vai. p.p. ir 7.30. 
Biletus galima usžakyti telef. WES 0747 ir 
KEN 2741.
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PLUNKSNAQRAUZIO 
= UŽRAŠ AI =

STUDIJŲ DIENOS ROMOJE

Visi sveiko proto žmonės, kilę iš kraštų, 
kuriuos dabar Maskva laiko okupavusi, vi
siškai nekreipia dėmesio i apgaulingą so
vietinę propogandą, įvairiais būdais kvie
čiančia grįžti į gimtuosius kraštus. Kiek
vienas, pasprukęs nuo komunistų režimo, 
puikiai žino, ko Maskva siekia tuo kvieti
mu.

Vakaruose skaitlingiausą išeivijos gru
pę sudaro lenkų tautybės žmonės. Todėl 
nenuostabu, kad Varšuvoje įsteigta net 
speciali radijo stotis, kurios visą programą 
ir sudaro viliojimas lenkus grįžti iš užsie
nio į Lenkiją. Tiek Laisvos Europos radijo 
bangomis, tiek Vakaruose išeinančioje 
lenkų spaudoje laisvėje gyveną lenkai pa
sisako, kodėl jie negrįžta. Daugumos jų 
motyvai tokie pat, kaip ir mūsų. Išimtį, 
mūsų visų nelaimei, sudaro kaikurie len
kai, ypač p. Z. Nowakowski,s. Štai kokią 
negrįžimo priežastį p. Nowakowskis nu
rodė londoniškiame lenkrų dienraštyje 
„Dziennik Polski“, kovo 1 d. numeryje. 
Jis, polemizuodamas su savo draugu, esan
čiu Lenkijoje ir kvietusiu jį grįžti, štai 
kaip rašo: „Šiomis dienomis gavau puikiai 
Krašte išleistą albumą — „Gimtoji Že
mė“. Varčiau jį susijaudin—s. Nuoširdžiai 
tau pasakysiu, kad to albumo pasiuntimas 
visiems nenorintiems grįžti ir užsispyru- 
siems prieš repatrijaciją, būtų pats geriau
sias ir sėkmingiausias atsišaukimas. Ta
čiau viena maža sąlygėlė: albumas turėtų 
būti kiek pakeistas ir praplatintas visu 
tuo, ką mums Sovietai pavogė, ko albume 
negalime rasti. Turiu galvoje Lvovą, Vil
nių, Naugardą...“

Kaip matome, p. Z. Nowakowski grįžtų 
komunistlnėn Lenkijon, jei būtų gavęs 
albumą su Vilniaus nuotraukomis... Len

kai turi toki posakį:—„Mądry Polak po 
skodzie“—(Išmintingas lenkas po nelai
mės“). P. Z. Nowakowskiui tų nelaimių 
dar neužtenka ir todėl negalime laukti, 
kad Vilniaus klausimu jis būtų „mądry“.

* » *
„Panevėžys. Vakare 28 d. liepos vienas 

darbininkas, pasaugojęs gatvėje, išplikė su 
sietine rūgščia žandarui vakmistrui Meza- 
rovui akis. Nelaimingas žandaras pakrito 
žemėn ir iš neišpasakyto skausmo net ak
menis pradėjo graužti, raitės ir vaitojo. 
Niekas iš žmonių, kurie tai matė, neatėjo 
pagalbon, nesuėmė ano darbininko, davė 
jam pabėgti.“

„Geriau būtų mane nušovę, užžmušę, ne 
gu šviesą amžiams atėmę! — šaukia ne
laimingas žandaras, gulėdamas ligonbu- 
tyj...

Jeigu ir pagis, tai vargiai ką bematys: 
sako, vieną akį išėmė visai.“

„Tokio pasielgimo pagirti negalima: ne 
taip reikėtų kovoti su savo priešais. Bet 
Mezarovas savo šnipinėjimais taip daėdė 
Panevėžio visiems gyventojams ,kad tokio 
galo visi seniai laukė, nė kiek nepasipikti
no, — net iš policijos kai kurie žiaugias.

„Iš Kauno atvažižavo prokuroras ir žan 
darų viršininkas, padarė daugybę kratų, 
šaukė tyrinėti, bet kaltininko nesusekė ir 
nerado... Tyrinėjimai dar tęsiasi.“

Ši korespondencija atspausdinta 1903 
„Darbininkų Balse“ Nr. 5. Prieš penkias
dešimt trejis metus ji atspausdinta be pa
rašo. Jos autorius — J. Biliūnas. Kores
pondencija labai aktuali ir' dabarties die
noms. Ji perspausdinta J. Biliūno raštuo
se, išleistuose Vilniuje 1955 metais.

Romoje Kapitolijaus rūmuose vasario 
24 d. iškilmingai atidaryta pirmoji Euro
pos Studijų Savaitė augščiausiojo tarpe 
pasaulio tautų taikos ir vienybės žadintojo 
Šv. Tėvo PIJAUS XII garbei. įžangines 
kalbas pasakė Romos miesto burmistras 
prof. Rebechini, CECA bendros asemblėjos 
Prezidentas Pella, Italijos Užsienių Reika
lų Ministeris Martino.

Posėdžių salė buvo pilna rinktinės pub
likos: Italijos Vyriausybės, Diplomatinio 
Korpuso, Parlamento, Senato, Ginkluotų
jų Pajėgų, universitetų atstovų. Iš Romos 
per šimtmečius į pasaulį sklinda krikščio
niškos ir broliškos taikos dėsniai, kurių 
Bažnyčia yra gyvas liudininkas. Mums lie
tuviams ypač įdomi paskaita Vakarų Vo
kietijos Vyriausybės Atominės Energijos 
Ministerio Franz Joseph Strauss kalba. Jis 
kalbėjo kitą studijų dieną apie vokiečių 
problemas ir Europos vienybę, kurios san
trauką čia spausdiname.

— Iš Europos politinės ateities negali 
būti išjungta Vokietija. Ministeris spren
džiamai pasisako prieš tezę, pagal kurią 
tik neutralizuota Vokietija galėtų tikėtis 
suvienijimo. Tokią tezę galėtų ginti tik so
vietai. Vokietiją išjungus iš Europos poli
tinį gyvenimo, reikštų laisvos Europos 
pražūtį. Prancūzijoj ir Italijoj iškiltų liau
dies frontas, Amerika pasitrauktų ir bol
ševikai pradėtų viešpatauti Europoje. Prie 
šingai, Vakarų Vokietija varo nuoširdaus 
bendradarbiavimo politiką su Vakarų pa
sauliu už dar laisvos Europos tautų vieny
bę dėl dviejų reikalų. Rytai ir Vakarai, at
rodo, neišvengiamai rieda į trečiąjį pasau
linį karą, į galutinę katastrofą. Vokiečių 
tautos istorijos tamsios dalys gali būti nu
galėtos tik einant į priekį su Europa.. Tik 
tokiu būdu gali būti sukurta platforma, 
ant kurios Vokietija bus sujungta taikiu 
būdu laisvais rinkimais.

— Nepakankamai galima pabrėžti, kad 
ne suvienijimas dėl savęs paties ir bet ko
kia kaina yra V. Vokietijos tikslas. Tik 
vienas toks suvienijimas galėtų įvykti grei 
tu laiku jei Federalinė Respublika savo po 
litiką pakreiptų pagal Maskvos norą, jei 
nusisuktų nuo europinės bendruomenės, 
išeitų iš euro-atlantinės ginybos sąjungos 
ir prisitaikytų tokiom gyvenimo sąlygom, 
kokios yra dabartinėje sovietų zonoje. Ta-

čiau tai reikštų ne tik savo visame komp
lekse bolševikiškos Vokietijos sujungimą, 
Europoje. Maskvoje neseniai pasibaigęs 
bet tai būtų pradžia sovietų viešpatavimo 
komunistų partijos kongresas parodė, jog 
tarp Rytų ir Vakarų prasidėjo nauja ko
vos fazė.

Šiame naujame periode laisvasis pasau
lis privalo būti ne naivus, bet budėti ir 
būti pasiryžęs greitoms aukoms! Vokiečių 
tautinės politikos du uždaviniai, kuriuos 
turi Federalinė Vyriausybė, būtų: Vokieti
jos Valstybinis sujungimas ir Europos tau 
tų sąjunga su Vokietija. Be Vokietijos nė
ra laisvos Europos nėra laisvos Vokietijos.

Šv. Tėvas daugelį metų praleido mano 
gimtajame Muencheno mieste. Didžiąją sa 
vo darbų dalį Jis atliko Vokietijoje. Visad 
Jis liko didelis draugas ir nešališkas tei
sėjas Vokiečių tautos taip pat ir liūdniau
siose mūsų tautos valandose, neišskiriant 
nė trečiojo Reicho beprotybėse. Po karo 
nuolat informuodavos apie mūsų miestus 
ir gyventojus, kuriuos išmoko mylėti bū
damas Vokietijoje.

Baigdamas Ministeris Strauss iškėlė Šv. 
Tėvo 1953 m. Kalėdinės kalbos mintis, ku
rios duoda Europos ir pasaulinės krizės 
sprendimą: „Joks materializmas niekada

nebuvo jokia tinkama priemonė atstatyti 
taiką, nes taika visų pirma yra dvasios ' 
nusiteikimas ir tik antroje vietoje išorinių' 
jėgų harmoniška pusiausvyra. Dabartinės 
reikalų sąlygos nepagerės, jei visos tautos 
nepripažins bendrus dvasinius ir morali
nius žmonijos tikslus, jei visos kartu vie
na kitai nepadės juos įgyvendinti ir jei ne
sieks išrišti prieštaravimus, kurie yra tau 
tų gerbūvio ir darbo gamybos atžvilgiuose. 
Tas viskas gali būti padaryta, ir reikalas 
verčia, kad Europoje būtų kuriama konti
nento tautų vienybė, nors ji skirtinga, bet 
istoriškai ir geografiškai viena su kita ri- 
šasi. Laikas atrodo pribrendęs, kad ta idė 
ja pasidarytų tikrovė. Prie to kviečiame 
visus krikščionis politikus“.

Ministerio Strauss kalba buvo karštai 
priimta ir dalyvaujančių įžymybių pagir
ta. Po to ministeris žurnalistams davė spau 
dos konferenciją. Paskaitas turėjo: Didž. 
Britanijos Ambasadorius prie Italijos Vy
riausybės tema: „D. Britanija ir Europos 
vienybė“, Koelno Kardinolas Jo Eminen
cija Joseph Frengs .Europos bendradar
biavimas Popiežiaus nurodymuose“. Euro- 
iropos Studijų savaitės gale visi dalyviai 
bus Popiežiaus priimti specialioje audien
cijoje.

BALFO IR LIEKANČIŲJŲ EUROPOJE LIETUVIŲ
ATEITIES PROBLEMOS

SIUNTINĖLIAI l VISUS KRAŠTUS
GREITAI PATIKIMAI PIGIAI

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

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

MEDŽIAGAS, RŪBUS, AVALYNĘ VAISTUS 
ar kitas prekes geriausiai apsimoka 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.

Rašyti lietuviškai!

BET TIK VIENAM IŠ 10.000
Per pastaruosius penkerius metus Lie

tuvos miestų darbininkai ir tarnautojai 
esą pasistatę 3.860 individualinių gyvena
mųjų, kurių bendras plotas esąs 193.000 
kvadratinių metrų (A. Sniečkaus praneši
mas LKP suvažiavime).

Vidutinis tokio namo plotas — tik 50 
kvadr. metrų, arba 538 kvadr. pėdos. To
kiame plote gali išsitekti du nedideli kam
bariai ir dar mažesnė virtuvė: kuklus bu
tukas dviejų asmenų šeimai.

Profesinių Sąjungų narių skaičius Lietu 
voje dabar nurodomas 450.000. Taigi apie 
tiek ar daugiau Lietuvoje yra pramonės, 
prekybos, transporto darbininkų ir įvairių 
įstaigų tarnautojų. Jei per penkerius me
tus tik 3.860 iš jų tegalėjo pasistatyti to
kius mažiukus namukus, tai tas reiškia, 
kad kas metai tai padaryti sugebėjo tik 
maždaug vienas iš 10.000 darbininkų ir 
tarnautojų.

LNA

Šiuo metu, kol veikia JAV RRA įsta
tymas,BALFo bendradarbių dėmesys krei
piamas pagelbėti, kad kuo daugiausia lie
tuvių galėtų šiuo įstatymu pasinaudoti ir 
išvykti į JAV, kur yra geros galimybės 
įsikurti ir ateitį užsitikrinti. Padidinta 
šalpa pagelbsti sustiprinti žmonių nusilpu
sią sveikatą. Tačiau ne visi lietuviai, ar 
dėl sveikatos trukumų, ar dėl kitų prie
žasčių, galės į Ameriką išvykti. BALFas 
tiria išvykimo galimybes ir į kitus kraš
tus ir norintiems išvykti, pavz., į Kanadą, 
P. Ameriką — Kolumbiją ar Venecuelą, 
pagelbsti. Tačiau jau dabar galima pasa
kyti, kad apie 6-7.000 lietuvių turės likti 
ilgesniam laikui Europoje. Iš jų, ypač 
ligoniai., invalidai, kaip silpni ir mažai 
darbingi, be pašalinės pagalbos patys ne
galės išsiversti. Vyriausybės tų kraštų, ku
riuose pabėgėliai gyvena, ypač V. Vokie
tijos. kuri per 10 pokario metų padarė 
ekonominį „stebuklą“ savo atsistatymo iš 
griuvėsių atžvilgiu, deda daug pastangų 
įjungti pabėgėliu sį savo ūkį. Atkuriant 
kariuomenę, atsiranda daugiau darbo ir 
galimybių. Aktyviai įsijungti į ūkinį gyve
nimą mūsų žmonėms, ypač vyresnio am
žiaus ir inteligentinių profesijų asmenims, 
yra sunku, nes. pirmiausia, norint gauti 
darbo, reikia turėti specialybę. Vokietijo
je specialybė įgyjama mažiausia per 3 m. 
mokantis, paskui kelis metus lavintis dar
be ir tik po to jau laikoma darbą išmokus. 
Pačių vokiečių tarpe yra inteligentinių 
pajėgų perteklius. Tat lietuviams inteli
gentams, kurių nedaug ir liko, gauti dar
bo sunku. Mažiau prasilavinusiems žmo
nėms sunku išmokti svetimų kalbų, ypač 
įžengus j antrojo amžiaus pusę, ir naujos 
specialybės įsigyjimas mažai. kam atsie
kiamas dalykas.
Silpnesniems žmonėms suteikti darbo ga
limybių būtų galima įtaisius stovyklose ar 
Siedlunguose vyrams batų taisymo, mote
rims nėrimo ir siuvimo mašinas. Šiuo rei
kalu BALFas parengė planus ir patiekė 
juos šioms įstaigoms: Jungtinių Tautų 
Augštajam Komisarui Pabėgėlių Reika
lams, United States Escapee Programai ir 
Schweizerische Europa Hilfe. Projektai

palankiai buvo priimti, bet konkrečių 
sprendimų iki šiol dėl jų dar negauta. Pa
stebėtina, kad BALFas palaiko santykius 
su Vokietijos Vyriausybės įstaigomis, tvar
kančiomis pabėgėlių įkurdinimo reikalus.

Panašių mašinų lietuviai pabėgėliai la
bai pageidautų. Jie patys imasi inciaty- 
vos, pvz., Memmingene. BALFas, norėda
mas paremti Memmingeno lįptuvių ben- 
druomenės pirmininko sumanytną, davė Iš 
savo kuklių išteklių tam reikalui 400 mar
kių. Memmingeno lietuviai nusipirko dvi 
nėrimo mašinas. Kelios moterys ir net vie
nas negalįs vaikščioti vyras šiom mašinom J 
dirba.

z Iš ..Balfo 1955 m. Veik, apžvalgos“

NAUJAS ASTRONOMINIS LAIKRODIS
Vienas sudėtingiausių astronominių laik

rodžių pasaulyje pradėjo veikti prieš pat 
p. metų Kalėdas Kopenhagoje, gruodžio 
15 d. Suruoštose iškilmėse, Danijos kara
lius Fridrikas IX, paspaudė mygtuką, ku
ris nutraukė šilkinį siūlą, laikiusi laikro
džio švytuoklę, ir sudėtingas mechanizmas 
praėjo veikti. To nepaprasto laikrodžio vie 
nas ratelis pilnai apsisuks tik per 25.700 
metų nors bus nuolatiniame visumos laik
rodžio judėjime. Laikrodis susideda iš 
14.000 dalių. Jo padarymas kainavo virš 
kurie rateliai pajudės tik kas tūkstantis 
laiko jis rodo ir įvairių geografinių vieto
vių laiką, planetų judėjimą apie saulę; mė
nulio ir saulės užtemimus, mėnulio fazes 
ir visas metuose kilnojamas šventes. Kai 
yra garsus astronomas-technlkas danai 
metų. Šio stebuklingo laikrodžio kūrėjŠIjį 
yra garsus atsronomas-technikas danas 
Jens Olsen, kuris šio laikrodžio projektą-5 
vimui pašventė 50 metų. Jis mirė 1945 m. 
Jo bendradarbiai baigė didžiojo astronomo 
kūrinį — stebuklingojo laikrodžio statybą.

Rimtas lietuvis pageidauja, susirašinėti 
vedybų tikslu su lietuvaitėmis gyvenan-

Drabužius, 
Avalynę, 
Medžiagas, 
Maistą ir 
Kitas prekes

SIUNTINIAI Į VISUS KRAŠTUS

Per paskutinius 10 metų daug tūkstančių mūsų klijentų siuntė pakietėlius sa
vo šeimoms i Kontinentą, per Wintre» & Co. Ltd.

Mes užtikriname siuntinių pristatymą, arba grąžiname įmokėtus pinigus.
Žemiau išvardintų prekių rūšį mes išsiunčiame į užsienį, kai tik gauname už

sakymus, gi juos gavę tuoj pat išsiunčiame kainaraščius.
Siuntinėlyje negali būti daugiau kaip 12 įvairių skirtingų rūšių ir jo svoris 

turi neviršyti 19 svarų. Muitas apmokamas Londone.

MES SIŪLOME

VYRAMS:. batus ir pusbačius, wellingtonus, sandalius, odos ir gumos padais; me
džiagos vyr. kostiumams ir paltams, marškinius, pižamas, apatin. baltinius, kojines, 
megztinius, neperšlampamos medžiagos švarkai (kailio pamušalas) gatavus drabu
žius, pirštines, nosines, kaklaraiščius.
MOTERIMS: batelius ir batus, wellingtonus, šliures, kaliošus, botus (kailio vidus), 
kojines: nailono, vilnos ir šilko. Medžiagas moters, kostiumams ir paltams, lengvas 
vilnos ir šilko medžiagas suknelėms, kailio pirštines, skareles, bliuskutes, sijonus, 
naktin, marškinius, baltinius, neperšlampamus apsiaustus ir gatavus drabužius.
VAIKAMS: batus, apatinukus, megztines ir gatavus drabužius.
NAMAMS: įvairių rūšių anklodes, vilnones ir vatos, lino medžiagos, šiltos skaros, 
paklodės, lovų užtiesalai, impilai, rankšluosčiai, staldengtės ir užuolaidos.
MAISTAS: rūkyti lašiniai, kava, arbatą, kakao, šokoladas, ryžiai, cukrus, džiovinti 
vaisiai, mėsa dėžutėse, aliejus. ,
VAISTAI: įvairių rūšių prieš T.B., reumatizmą, anemiją ir kit.
ĮVAIRIOS PREKĖS: skalbimo ir prausimo muilas, skutimuisi peiliukai, D.D.T., žirk
lės, skustuvai, pincetai ir kit.
PASITEIRAVIMUS PRAŠOMA SIŲSTI

WINTREX AND CO. LTD.
51, Brompton Road, 
KNIGHTSBRIDGE, 
LONDON, S.W.3. Tel. KNI 1394

Visos informacijos nemokamai. I pasiteiravimus atsakoma tuoj pat.

IŠSIUNČIAME SU UŽTIKRINTU PRISTATYMU 
AR PINIGŲ GRĄŽINIMU

Muito mokesti siuntinėlių I USSR sutvarkome Londone. 
Siuntinėlio gavėjas nemoka jokių mokesčių.

Mūsų eksportinės kainos su muito ir persiuntimo išlaidom

Reikalaukite smulkesnių kainaraščių.

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

čiomis Anglijoje ar Kontinente. Suintere
suotos prašomos rašyti: — „E. L. Nr. 995“, 
1-2 Ladbroke Gardens, London, W.ll. At
sakysiu tik į rimtus laiškus.
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| GERIAUSIAS, SVEIKIAUSIAS IR
1 ŠVARIAUSIAS
1 angliško ir konitinentalinio maisto
f pasirinkimas
š tik lietuviškose krautuvėse ’ ■

| Baltic Stores
I Z. JURAS • J. LIŪDŽIUS

| 421, Hackney Rd. E.2.

E 146, Holland Park Ave. W.ll.
| 20, Ridley Rd. E.8.

= Maistas pristatomas į namus ir iš-
E siunčiami užsakymai iš
| 421, Hackney Rd. E.2. Telf. SHO 8734 
=:iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiifi?

HOGARTH RD.,

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.

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

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
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