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20-tas kompartijos suvažiavimas, kuria

me „pirmasis partijos sekretorius“ kalbė
jo ketvirtį paros, vaizdžiai ir užkietėjusius 
netikinčiuosius įtikino, kad Rusijos komu
nistų veiklos taktika pagrindinai pasikei
tė. Nepasikietė nė per plaukelį tik jų im- 
perijalistinis tikslas.

Nedaug laiko dar praėjo nuo „vadų va
do“, generalissimo draugo Stalino mirties, 
tuo tarpu ne tik apie jį nebekalbama, bet 
jis jau nuvainikuotas, jo paveikslai išme
tami j sąšlavų dėžės, o jo vestoji politinė 
taktika taip pat iš pagrindų keičiama. Le- 
ninizmo-Stalinizmo doktriną, kad kapita
listinis pasaulis bus įveiktas tik karu ir 
pasauline revoliucija, Chruščiovo atmesta 
be didelių ceremonijų. Chruščiovas pareiš
kė, kad šių dienų pasaulyje komunizmas 
laimėsiąs taikos būdu... Toliau jis siūlo ki
tiems kraštams naują receptą komuniz
mui įsivesti, ne būtinai tokį, kokį turėjusi 
sovietinė Rusija, žodžiu, komunizmas, pa
gal Chruščiovą, turi užvaldyti pasaulį, tik 
jau ne pagal Lenino-Stalino liniją, bet šį 
kartą pagal Chruščiovą ir jo kompanijos 
liniją...

Maskvos taktikos pakeitimą aiškiai ma
to politikai, matome ir mes, išeiviai. Mato
mą, tik, deja, ne visi tinkamai įvertiname, 
ne visi suprantame, ne visi įžiūrime, kad 
po tos „pasikeitimo“ kaukės slypi klasta 
ir apgavystė. Nesigilindami į tarptauti
nius raudonųjų politikos tikslus, stabtelė
kime ir atidžiai apsvarstykime kiekvienas 
savo elgesį dabar, kai Maskva mums ir 
mūsų pavergtame krašte gyvenantiems 
broliams kilstelėjo komputį Geležinės Už
dangos korespondencijai.

Kuris mūsų galime šiandien pasakyti, 
kad Kremliaus valdovai padarė tai iš pasi 
gailėjimo, 'užjausdami mus, ar . anapus li
kusius vergijoje? Kuris nors šiek tiek gal
vojąs žmogus gali manyti, kad S. Sąjun
goje dabar jau veikira įstatymas, apsau
gąs korespondencijos slaptumą? Tam ne
tiki, tikriausiai, nė vienas šioje už dangos 
pusėje gyvenąs lietuvis. Jei jau Kremlius 
mūsų laiškams ir siuntiniams pravėrė du
reles, tai nė kiek neabejokime, kad tai da
rydamas turėjo tikslą. Tas tikslas labai 

~'Iengvai atspėjamas ir išsprendžiamas: iš
šifruoti anapus likusius, surinkti daugiau 
adresų šiapus gyvenančių ir, žinoma, už 
tai dar gauti milionus užsieninės valiutos. 
Jau dabar galima pasakyti, kad visa tai 
jam labai sekasi, nes mes jau pradedame 
užmiršti komunizmo baisumus. Mus nugali 
ilgesys savųjų, mes nebegalime atsispirti 
prieš tuos žodžius, kuriuos skaitome savo 
vaikų, motinų, sesrų ir brolių laiškuose.

Prieš mano akis guli neseniai gautas 
laiškas. Rašytas, kaip ir visi iš ten, ant 
skiautelės iš sąsiuvinio išplėšto prastos 
rūšies popierėlio. Jame brolis broliui ra
šo: „Tavo žmoną nužudė 1948 metais. Vi
sus tris tavo vaikus priglaudžiau pas sa
ve. Būtinai jiems atsiųsk ką nors“...

Koks tėvas, gavęs tokį laišką gali tylė
ti?! Jis atsako, siunčia stambiom sumom 
apmuituotą siuntinėlį, iš ten gauna džiu
gią žinią: siuntinėlis pasiekė adresatą. Po 
penkiolikos metų vaikai gavo pirmą tėvo 
siuntinį. Tėvas sužinojo, kad jo žmona nu 
žudyta. Neparašyta kas. Dar aiškiau. Ko
respondencija užsimezgė.

Kas agli, kas turi moralinę teisę įspėti 
tuos, kurie siunčia pusbadžiai gyvenan
čiam savo vaikui, ar savo motinai maisto 
siuntinėlį, ar prašomų vaistų?! Niekas. 
Tai visiškai kiekvieno laisvo žmogaus są
žinės reikalas. Kiek tūkstančių rankų iš
tiestų pagalbą ten likusiems, jei tos ran
kos iš tikrųjų žinotų, kad jų siuntinėlis ar 
parašytas laiškas nebus budeliams laukia
mas įrodymas, apkaltinimas už susirašy- 
nėjimą su „liaudies priešais“. Tūkstan
čiais bylų „išlaisvintojai“ užvedė ir tūks
tančius per pirmąsias vežtynes išvežė Si
biran vien tik už tai, kad jie turėjo gimi
nes užsienyje, kad iš ten gaudavo laiškus 
ir siuntinius. Argi mes, išsprūdę iš bolše
vikų kilpos, esame mažesni jiems priešai, 
negu prieš Didįjį Karą išemigravę mūsų 
tautiečiai Amerikon? Todėl ir mūsų laiš
kas, ar mūsų siuntinėlis pasiųstas į Lietu
vą yra įtartinas, įtariamas ir tas, kuriam 
siunčiame.

Štai š.m. sausio mėn. Ryt. Berlyne vo
kietis nubaustas 8 metams sunkiųjų dar
bų kalėjimo vien už tai, kad jis savo drau 
gui parodė laišką iš Vakarų Vokietijos, ku 
riame buvo rašoma, jog galima gauti dar
bo. Kitas, 17 metų vokietukas, nubaustas 
5 metais už tai, kad pasakęs, jog Vak. Vo
kietijoje yra geresni uždarbiai. Perbėgusi

iš rusų zonos viena slaptosios policijos 
valdininkė tvirtino, kad daugumas laiškų 
atidaroma ir kontroliuojama. Jei taip el
giamasi rytų Vokietijoje, tai ir Lietuvoje 
tikrai jau sąlygos nė kiek negeresnės.

Nepriklausomybės metais iš Lietuvos 
niekas nerašė į Ameriką ar į kitus kraš
tus apie Sovietų Rusiją, tačiau užteko fak 
to, kad gavo ir siuntė laiškus. Ar dabar 
net ir atsargiausiai rašomi, net nekalčiau
sio turinio laiškai nebus taip pat inkrimi
nuoti, kaip tai buvo 1940-41 metais?

Nežinojimas apie artimųjų likimą baisi 
kančia.* — .Naktimis nebeužmiegu“, — 
skundžiasi vienas bičiulis, prieš kurį lai
ką pradėjęs susirašinėti su pasilikusiais 
namiškiais. Dabar iš ten jau jam nebeat
sako. Kodėl? Gal mano laiškai juos pražu 
dė? — slegia jį dar didesnis rūpestis ir 
nežinia, negu anksčiau.

Kremlius taktiką pakeitė, bet tai pada
rė todėl, kad šiuo metu komunizmui taip 
naudingiau. Mes, žinodami, kad komuniz
mas negali gyventi be kraujo aukų, būki
me atsargūs. V. Pabališkis.

įtakingiausias ir svarbiausias britų dien 
raštis „The Times“, pirmadienio, kovo 12 
d. numeryje, atspausdino 8 pavergtų Euro 
pos tautų atstovų laišką, ryšium su Bulga 
nino ir Chruščiovo vizitu Londone. Vyr. 
redaktoriui adresuotame laiške, su antraš
te „RUSŲ VIZITAS“, rašoma:

„Ryšium su artėjančiu maršalo Bulga- 
nino ir p. Chruščiovo vizitu, mes išreiškia
me tuo reikalu savo nuomonę, kaip laisvi 
atstovai centrinės ir rytų Europos tautų, 
pavergtų brutališkiausios tironijos, kokia 
kada nors pasaulis yra pažinęs. Sovietų 
Rusijos valdovai yra sutepti žmonių kan
čiomis. Milionai jų aukų, esančių mūsų 
pavergtuose rytinės ir vidurio Europos 
kraštuose, stebisi tos rūšies britų vaišin
gumu. Juos labai prislėgė ir Ženevos nuo
taika, kur jų reikalas nebuvo iškeltas. 
Nuo to laiko komunistiški despotai pave
lijo sau piktžodžiauti žodžiais ir veiksmais 
prieš Vakarus. Ir, vis dėlto, jie atvažiuoja!

Todėl Vakarai neturėtų nustebti sužino
ję, kad šis vizitas dar daugiau prislėgs ir 
net įpykdins 100 milionų pavergtų žmonių,

kurių tragiškos būklės nė per plaukelį ne 
palengvino jokios kalbelės, šis reiškinys 
neišvengiamai turės sumažinti tų žmonių 
nepalaužiamą priešinimąsi komunistams 
anoje Geležinės Uždangos pusėje, kas ir 
yra vienas svarbiausių Vakarų saugumo 
laidas. Visų mūsų tautų vardu turime pa
reigą paklausti, ar dirbtinas nuoširdumas 
iš tikrųjų yra vertas tokių pasekmių.

Reiškiame pagarbą
V. Karastojanowa (Bulgarija), J. 

Stransky (Čekoslovakija), A. Rebane 
B. Nelberg, J. Taul (Estija), A. Andrups, 
A. Alksnitis, K. Strazdins (Latvija), M. 
Bajorinas, S. Žymantas, J. Vilčinskas 
(Lietuva), A. Ciolkosz, J. Starzewski, 
M. Sokolowski (Lenkija), G. Constanti- 
nescu (Rumunija), Slobodan Yovano- 
vitch, M.B. Gavrilovic (Jugoslavija).

Trečiadienį, kovo 14 d. Lordų Rūmuose 
tuo reikalu įvyko debatai, kurių metu pa
grindinę kalbą pasakė Lordas Vansittar- 
tas. Kalbėtojas atkreipė visų dėmesį į šį 
„The Times“ atspausdintą laišką.

VYSKUPAS MATULIONIS 
GYVENA PRIEGLAUDOJE ?

Vienas Anglijoje gyvenąs lietuvis yra 
gavęs iš savo giminaičių, ištremtų į Sibi
rą laišką, kuriame rašoma, jog Vyskupas 
Matulionis yra gyvas ir laikomas vienoje 
senelių prieglaudoje prie Maskvos.

Varšuva. Komunistinės Lenkijos „gal
va“, Maskvos klapčiukas B. Bierut netikė
tai mirė Maskvoje. Kompartijos 20-jame 
suvažiavime Bierut pasakė kalbą, ir po to 
nieko apie jį nebuvo skelbiama. Kovo 13 
d. ryte Varšuvos žinių agentūra PAP stai
ga pranešė apie jo mirtį ir tariamą 2 sa
vaičių ligą — plaučių uždegimą.

•
Jeruzalė. Britų užsienio reikalų minis- 

teris Selvyn Lloyd išvyko pasitarimams 
su Izraelio ministeriu pirmininku Ben Gu- 
rionu. Tai pirmas britų užsienių reikalų 
ministerio vizitas Izraelio valstybėje.

•
Srassburgas — Europos Tarybos Strass- 
burge Patariamosios Asamblėjos speciali
komisija, K. Wistrando pirmininkaujama,

Tremtiniu Pėdsakais
yra pakvietusi Lietuvos Diplomatijos Še-
fą S. Lozoraitį padaryti pranešimą apie 
Lietuvą.

Gautomis iš Lietuvos žiniomis, mi
rus Tėveliui ir tragiškai žuvus broliui,

ANTANĄ IVANAUSKĄ

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia 
DBLS Wolverhamptono 
skyriaus V-ba ir nariai.

GRĮŽUSIOJI APIE LIETUVĄ
Laisvuosius Vakarus yra pasiekusi vie

na moteris, kuri visai neseniai dar buvo 
Lietuvoje ir šiemet yra atvykusi į Vak. 
Vokietiją. Jai plačiau pažįstamas Biržų 
kraštas. Atvykusios pareiškimu, žmonės 
ten vargsta, didelis nedarbas. Į vieną lais
vą vietą dirbtuvėse bei fabrikuose laukia 
po 20 kandidatų. Gauti darbą įstaigose 
lietuviui beveik neįmanoma. Apskritai, 
Lietuvoje daug prilindę rusų. Lietuvius, 
ieškančius darbo, tesiunčia nebent tik į 
kolchozus. Rygoje ir kituose Latvijos mies 
tuose yra lengviau su darbais, todėl ten 
nemaža lietuvių ir vyksta.

KRAUTUVĖS LIETUVOJE TUŠČIOS
Prie duonos ir kitų būtinų reikmių — 

didelės eilės. Žmonės renkasi į jas nuo pu 
siaunakčio. Cukraus ir baltų miltų tega
lima gauti tik prieš didžiąsias valstybines 
šventes, bet ir tai ne po didelį kiekį. Kar
tą eilėje (tai buvo Biržuose) prie muilo 
žmonės išlaužė parduotuvės duris ir iš
daužė langus, nes buvo muilo atgabenta 
mažą, o daug kas norėjo jo gauti. Yra 
žmonių, kurie nuo vokiečių okupacijos 
metų nėra ragavę cukraus. Kiti būtiniau
sias reikmes ar pinigų atsiunčia net iš Si
biro.

Vargsta ir karo veteranai, štai vienas 
jos pažįstamas tegauna pinigų tik 120 rub 
lių į mėnesį, o turi išlikyti žmoną su vai
kais. Tiesa, kad turguose galima visko 
gauti, bet kainos labai didelės. Už cukraus 
kg. tenka mokėti 20 rublių, o prieš didžią
sias šventes jo kaina pakyla net iki 30. 
Dešros prastos — daugiausia iš arklienos. 
Už moteriškus batukus su auteliais gumi
niais padais pasakotoja Sibire sumokėjo 
420 rublių, o už rudeninį paltuką — 556 
rublius.

Kolchozlninkams už darbą pagrindinis 
atlyginimas mokamas javais, nors šiuo 
metu primoka pinigais. Bet iš to uždar
bio pragyventi vis tiek negalima, todėl 
kiekvienas visaip kombinuoja, bet ne vi
siems pasiseka. Visas išganymas — tai 
gauti žemės sklypeliai. Į tą plotą įskaito
mi trobesiai ir sodai. Sodai duoda šiek 
tiek pelno, nes vaisius veža į Rygą ir ki
tur parduoti. Vargingiausiai gyvena tų vie 
tovių kolchozininkai, kur yra prasta žemė. 
Pastatų kolchozininkai neremontuoja, nors 
ir savuose namuose jie gyventų. Nėra me
džiagos, žmonės neturi laiko ir intereso, 
nes visur žada statyti grupines sodybas. 
Darbas kolchozuose atima visą laiką, nes 
per didelės normos. Todėl savo darbus 
kolchozininkai yra priversti dirbti dau
giau naktimis jr šventadieniais.

VISUR PAPLITĘ KYŠIAI
Žmonės taip ir kalba, jog iš uždarbio ne 

pragyvensi, o be kyšio — nelaimėsi. Prie 
viso to prisideda ir „visuomeninio turto 
grobstymas*:*, nes piliečiai, neturėdami iš 
ko išgyventi, yra priversti šį tą maistui 
„susiorganizuoti“. Nuotaikos prastos. Ką 
rašo spauda Sov. Lietuvoje, tai žmonės 
vis atvirkščiai vertina.

Krašte labai prasta su gyvuliais, o ir 
patys komunistų vadovai konstatavo, kad 
jų skaičius pernai dar daugiau sumažėjo. 
Mažėja ir arkliai. Kolchozuose gyvuliai la 
bai vertinami.

SĄRAŠAS LIETUVIŲ SIBIRO 
STOVYKLOSE

NIŽNO-ANGARSE: Alfonshas STREI- 
TAS — su žmona ir vaiku.

MOMOTOVO kaime, Kazačinsko rajo
ne: Kazimieras SINICKIS su broliu ir mo
tina. Čia lietuvių esą, vokiečių teigimu, 
daugybė. Vyrų atsirado vėliau. Todėl be
ne bus šie iš 1941 m. trėmimų.

To paties rajono Roždestvensko kaime: 
KAZLAUSKŲ šeima, motina su dviem 
vaikais. LESICKAS — su žmona ir dviem 
vaikais. Iš Lietuvos atsiųstas 1951 m. ŽA
LYS — su motina ir vaikais.

SVERDLOVSKE: STANIŠKIS -r apie 
34 m. amžiaus. Buv. medicinos studentas. 
ŠČEKOTUROVO kaime Taševsko raojne: 
Jurgis UŽPURVIS.

UCHTOJE: A. PAVILIAUSKAS dirba 
kaip felčeris.

VORKUTOJE: BATAITIS, dirba 8-joj 
kasykloj. Julius BRAZDŽIONIS, apie 46 
metų amžiaus ūkininkas, „kažkur nuo pa
sienio". Taip pat jo sesuo apgyvendinta 
priverčiamai. Vosylius Čaikauskas jau at-

leistas. Stasys GRIGIUKAS, apie 40 m. 
amžiaus, iš Klaipėdos. Apie 30 m. am
žiaus JAGŪNAS mirė džiova. Jonas Jan- 
kauskast. apie 30 m. amžiaus, jau atleis
tas. Kun. KADŽIUS buvo apkaltintas 
„bendradarbiavęs su italų vienuolių tėvu 
Leoni“ ir nubaustas papildomai karceriu 
ar kita bausme. LAUNAKIS, jo motina iš 
Vilniaus. Henrikas MALINAUSKAS — 
nubaustas 25 metams, serga tbc. šeima 
Kaune. Justinas MIKUTIS, apie 30 m. 
amžiaus profesoriaus sūnus iš Vilniaus. 
MITLITAITIS, apie 43 m. amžiaus, iš Ma 
rijampolės, nubaustas 25 metams. Alfon
sas MIKŠAITIS — nubaustas iki gyvos 
galvos, Lietuvoje buvo krimin. policijos 
tarnautojas. Gyd. PALTANAVIČIUS pa
leistas. Kun. Marijonas Petkevičius — nu 
baustas 25 metams. Tėvai taip pat ištrem
ti.- Gyd. ŠIMKUS jau paleistas. ŠIMAITIS, 
TERUOLIS — sužalotas galvon. VAIČIUS, 
kilęs iš Šilutės, didelis asketas, Albertas

•VILIMAS. Elta.

AUD1JENCIJA PAS ŠV. TĖVĄ

šios komisijos uždavinys yra rūpintis 
interesais tų valstybių, kurios neatsto
vaujamos Europos Taryboje.

ATSTOVAVO LIETUVĄ
Naujojo Brazilijos Respublikos Prezi

dento inauguracijoje įgaliotasis ministeris 
dr. F. Meieris oficialiai atstovavo Lietu
va,, kaip jos įgaliotasis ministeris ir ne
paprastas pasiuntinys specialioj misijoj. 
Tai misijai dr. Meieris buvo gavęs iš Lie
tuvos Diplomatijos Šefo atitinkamus kre
dencialus, kuriuos įteikė Brazilijos užsie
nio reikalų ministeriui.

Roma — Romos ukrainiečių pakviestas 
min. S. Lozoraitis pasakė kalbą Ukrainos 
Nepriklausomybės Dienos minėjime, kuria 
me pirmininkavo arkivyskupas S. Bučko 
ir buvęs Italijos ambasadorius A. GianinI.

•
Jeruzalė, Haifo uostan atvyko 700 žy

dų emigrantų. Atvykusiųjų tarpe 46 žy
dai yra iš už Geležinės Uždangos. Būdin
gą, kad Maskva šiuo kartu išleido ir jau
nesnio amžiaus žydus, ko anksčiau nėra 
atsitikę.

Be anksčiau skelbtų Sibire sutiktų mūsų 
tautiečių, štai jų sąrašas, kiek buvo įma
noma iš grįžusiųjų vokiečių ir kitų tauty
bių žmonių apie ten sutiktuosius surink
ti žinių:

KOŽIMOJE: Jonas Slanskys, apie 39 m. 
iš Šiaulių.

Šv. Tėvo PIJAUS XII sukaktuvių pro
ga, sekmadienį kovo 4 d. iškilmingoje au
diencijoje buvo priimtas Diplomatinis Kor 
pusas, akredituotas prie Apaštalų Sosto. 
Tautų atstovai išreiškė savo tautų gilius 
jausmus ir pagarbą Šv. Tėvui minint 80 
m. amžiaus sukaktį ir 17 m. popiežiavimą. 
Audiencijoje dalyvavo sekantys Ambasa
doriai: Eųuatoro, Belgijos, Portugalijos, 
Venezuelos, Irano, Urugvajaus, Vokietijos 
Paragvajaus, Brazilijos, Airijos, Peru, Li
bano, Panamos, Columbijos, Argentinos 
ir Domininkonų Respublikos; sekantys Mi 
nisteriai: San Marino, Lietuvos, Militari- 
nio Maltos Ordeno Kunigaikštis, Olandi
jos, Nicaragua, Costa Rikos, Monako, Si
rijos, Didž. Britanijos, Suomijos, Kinijos, 
Indijos, Egipto, Pakistano ir Japonijos; 
sekantys Reikalų Atstovai: Haiti, Čilės, Cu 
bos, Indonesijos ir Bolivijos. Su jais au
diencijoje dalyvavo ir ambasadų bei pa
siuntinybių tarėjai, sekretoriai ir kiti dar
buotojai. Diplomatinio Korpuso Vicede- 
kanas — Prancūzijos Ambasadorius Vladi
miras d'Ormesson, Šv. Tėvui įteikė svei
kinimus viso D. Korpuso vardu. Ta proga 
Šv. Tėvas prancūziškai pasakė kalbą, iš 
naujo trumpai iškeldamas tarptautinės tai 
kos pagrindinius dėsnius.

Kovo 2 d. Vatikano paštas savo istorijo
je pirmą kartą turėjo tiek darbo! Tą die
ną Šv. Tėvui gauta iš įvairių pasaulio kraš 
tų 14.000 sveikinimo telegramų, vien iš 
Londono atėjo 2.000 radiogramų, sveikini
mo laiškai sudarė net 90 kilogramų!

Visų kraštų spauda skyrė savo veda
muosius, iškeliančius PIJŲ XII ir jo dar
bus. JAV spauda pabrėžia Kristaus Vieti
ninko didelę asmenybę. New York Times 
rašo: „Ir nekatalikas sveikina Popiežių 
PIJŲ XII jo sukaktuvėse. Jis moderniųjų 
laikų vienas iš žymiausiųjų popiežių. Jis 
per 17 metų vadovaudamas Bažnyčiai da
vė dvasios giedrumo ir uolumo gyvą pa
vyzdį, kuris mūsų akims iškyla iki šventu 
mo. Jo paprastas nuoširdumas pavergia 
kiekvieną, kas tik turėjo laimę su juo su
sitikti.“ Anglijos konservatorių Daily Te
legraph iškelia Šv. Tėvo „tarptautinę dva
sią“, kuris išrinktas Popiežiaus pareigoms, 
atsidūrė tarptautinio konflinkto akivaiz-

Griffin straipsnį, iškeliantį Popiežiaus as
menį ir jo veiklą taikos labui. Beveik visi 
Ispanijos laikraščiai išleido specialias lai
das, įdėdami iš Šv. Tėvo gyvenimo daug 
fotografijų, iškeldami jo paskelbtą religi
nio atgimimo sąjūdį Už Geresnį Pasaulį, 
ypač iškelia Popiežiaus gilią religinę dva
sią ir aiškią inteligenciją, kaip jo nuvei
kiamų darbų pagrindines dovanas už tei
singą ir tikrą taiką. Vokiečių katalikų ir 
protestantų laikraščiai su dėkingumu pri 
meną, kad Popiežius po karo buvo pats pir 
masis, kuris Vokietijai ištiesė savo gera
širdišką ir paguodžiančią ranką. Wiener 
Zeitung ir Neues Oesterreich sveikina Po 
piežių PIJŲ XII, kaip „Bažnyčios diplo
matą ir vieną didžiųjų šimtmečio vyrų“.• • •

Sukakties proga Šv. Tėvą pasveikino 
taip pat Ministeris Stasys Lozoraitis, savo 
ir visos Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
vardu.

Audiencijoje dalyvavo taip pat Lietu
vos Atstovas Ministeris Stasys Girdvainis 
su Pasiuntinybės Sekretorium S. Lozorai
čiu j r.

Audienciejos metu visi atstovai, jų tar
pe ir Lietuvos, įteikė Jo Šventenybei do
vaną — gražiai įrištas ir Popiežiaus her
bu papuoštas knygas, parašytas kiekvieno 
atstovaujamo krašto kalba.

Kovo mėn. 11 d. Šv. Tėvo apvainikavi
mo sukakties proga, šv. Petro Bazilikoje, 
pačiam Popiežiui dalyvaujant, įvyko iškil 
mingos Mišios. Taip pat ir šioje ceremoni 
joje, į kurią suplaukė dešimtys tūkstan
čių tikinčiųjų iš visų šalių, Lietuvą atsto
vavo- Ministeris S. Gerdvainis.

AR VĖL IŠVEŽIMAI?
Pereitais ir šiais metais Lietuvoje pa- 

ryškėjęs duonos, mėsos, cukraus ir kaiku- 
rių kitų kasdieninio vartojimo prekių trū 
kūmas. Mažesniuose miesteliuose ir kai
muose duonos trūkumas esąs ryškesnis 
kaip miestuose. Trūksta taip pat kuro ir 
gyvuliams pašarų.

Nevisai aiškios žinios prasitaria apie 
neva pasireiškusius lietuvių jaunimo bruz 
dėjimus pereitais metais bei partizaninio 
veikimo atgijimą pereitais ir net šiais me

Paryžius. Kovo 10 dieną suėjo 50 metų 
nuo vienos baisiausių nelaimių, kokios yra 
įvykusios anglių kasyklose. 1906 m., kovo 
mėn. 10 d. vienoje Prancūzijos anglių ka
sykloje žuvo 1099 angliakasiai. Liko 549 
našlės ir 1.100 našlaičių vaikų.

*
Bonna. Po ilgų derybų Vak. Vokietijos 

vyriausybė susitarė su raudonais jugosla
vais dėl karo nuostolių sąskaitos išlygini
mo. Vakarų Vokietija išmokės Jugoslavi
jai 300 milionų markių.

*
New Yorkas. JAV 9 protestantų pasto

riai išskrido viešnagėn į Sovietų Sąjungą, 
kur viešės 10 dienų. Birželio mėnesį į 
Ameriką atvyks provoslavų dvasininkai. 
Viešnagių iniciatorė buvusi National Coun 
cil of Churches federacija, atstovaujanti 
30 protestantų bažnyčių Amerikoje.

*
Roma. Popiežius Pijus XII paskelbė, 

kad sekantis Tarptautinis Eucharistinis 
Kongresas įvyks Vokietijoje, Muenchene, 
1960 metais.

Vašingtonas. JAV Kongreso 96 nariai 
reikalauja baigti su atskiromis mokyklo
mis baltiesiems ir juodiesiems vaikams. 
77 parlamento nariai ir 19 senatorių pa
skelbė manifestą, kuriame sakoma, kad 
Vyriausias Teismas peržengęs „savo tei
sinę valdžią“, sakydamas jog segregacija 
esanti priešinga konstitucijos nuostatams. 
Manifestą pasirašiusieji tvirtina, kad dėl 
tokios Vyr. Teismo laikysenos dar daugiau 
įsitempė santykiai tarp baltųjų ir negrų.

* * *
Vasario mėn. 28 d. Min. S. Girdvainį 

priėmė Seminarijų ir Universitetų Kon
gregacijos Prefektas, Kardinolas Pizzardo.

NAUJAS GREIČIO REKORDAS
Pereitą šeštadienį britų aviacijos lakū

nas Peter Twiss pasiekė naują pasaulinį 
skridimo rekordą, sukoręs sprausminiu 
lėktuvu Fairley Delta 1.132 mylias per 
valandą. D. Britanijos lakūnai tuo pasise
kimu didžiuojasi, kadangi net 300 mylių 
pralenkė amerikiečių rekordą, pasiektą pe 
reitais metais su lėktuvu Sabre.

Tokiu greičiu skrendant lėktuvas įkais-
doje kaip derintojas. Po karo komunistų 
užimtuose kraštuose mato krikščionių kan 
kinimus ir ypač Katalikų Hierarchijos nai 
kinimą. šiuose reikaluose, rašo dienraštis. 
Popiežius išlaikė augštą lygį savo garbin
gumu, vienybe ir žmoniškumu“. Daily Ex 
press spausdina Westminsterio Kardinolo

tais, nepaisant to, kad gyventojai jau yra 
labai įbauginti ankstesnių teroro bangų. 
Su tuo siejami ir pastarieji pasikeitimai 
viršūnėse. Teigiama, kad drauge su tuo 
pasikeitimu, tai yra sausio gale ar vasario 
pradžioje, pasikartoję ir išvežimai, bet 
neapibūdinama, kokio masto.

ta ir, suprantama^ lakūnas nepakeltų nuo 
trinties susidariusio karščio. Fairleiy Del
ta lėktuvas turi įrengtus „šaldytuvus“, ku 
rie vėsina visą lėktuvo paviršių. Neabejo
tina, kad sekantis rekordas turės siekti 
jau 2.000 kilometrų per valandą, nes 1.132 
mylios prilygsta 1.822 kilometrams.
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BES1SYPSANT1S ŠVENTASIS LITUANISTIKA MIUNCHENO UNIVERSITETE
KELIOS IKONOGRAFINĖS PASTABOS 

PRIE PROF. DR. Z. IVINSKIO 
ŠV. KAZIMIERO MONOGRAFIJOS

Tautos Šventasis sukaupia tautinį ide
alą ir tauta pasirenka jj kelrodžiu. Švento 
jo kultas nėra atsitiktinai atsiradęs, bet 
šaknyja istorinėje tikrovėje, kurios kritiš
kas pažinimas atskleidžia jo tikrąją pras
mę. Neseniai pasirodžiusi prof. dr. Z. Ivins 
kio knyga .Šventasis Kazimieras 1458- 
1484“ (New York 1955) yra pati pirmoji 
šios rūšies, nes monografijos apie mūsų 
Šventąjį nebuvo paruošę net lenkai, ku
riems šv. Kazimieras taip pat artimas, nes 
buvo Lietuvos ir Lenkijos karalaitis, bet 
savo kilme jis Gedimino ainis ir neturi nei 
lašo lenkų kraujo. Ryškiu ir gyvu dėsty
mu, kuris patrauks kiekvieną, veikalas pa
tiekia didelį patikrintų žinių lobyną apie 
mūsų Šventojo tėvus, gyvenimo laikotarpį 
ir įdomią kulto istoriją, be populiarizavi- 
mo priemaišų. Istorinių faktų išdėstymą 
sutvirtina gausios iliustracijos, kuriose 
duota pavyzdžių iš kanonizacijos bylos ak
tų, iš hagijografinės literatūros, idealinių 
portretų ir kulto istorijos. Kiekvienas lie
tuvis dabar gali greitai pasinformuoti, kas 
buvo mūsų Tautos Šventasis. Nors veikale 
Šventojo ikonografija sistematiškai neiš
nagrinėta, skaitytojas nesunkiai supras, ką 
reiškia Šventojo meninė ir kultinė emble
ma, kuri ženklina nemirtingąją jo idėją.

Autentiškas Šventojo portretas nėra iš
likęs. Seniausiąjį idealinį protretą turi 
1521 m. pirmoji biografija, kurią vysk. Z. 
Ferreri parašė Vilniuje popiežiaus atsiųs
tas ištirti prie karalaičio kapo vykstan
čius Katedroje stebuklus. šventasis 
stovi puošniuose rūbuose, dešinėje 
laiko rožančių, kairėje — leliją. Pamaldu
mas ir skaistybė. Šventojo gyvenimas įvy
kiais nepasižymėjo, vien tik jo dora palike 
prisiminimą šeimoje ir tautoje. Du herbai 
„Regni Poloniae“ ir „Ducatus Lituaniae“ 
rodo jo dinastinę vietą, bet pirmenybę Lie 
tuvai atžymi kunigaikščio kepurė, šventa
sis šypsosi; kas paaiškintų kodėl?

Toks pat vaizdavimas pasikartoja XVIa. 
sidabro skarda apkaltame paveiksle, kuris 
yra Šventojo kapo altoriuje (Šv. Kazimie
ro koplyčioje prie Katedros). Paveikslas 
garsus Šventojo trijomis rankomis. Legen
dos tai aiškina stebuklu ir klaida. Prisi
mintina, kad trijų rankų motyvą turi bi
zantiško Dievo Motinos „Tricherusa“ ti
pas. Ir čia Šventasis šypsosi.

XVII amžiaus sidabro statulėlė, kuri yra 
ten pat virš Šventojo relikvijų ikonogra- 
fiškai labai svarbi. Šventasis ekstatiškai 
kelia rankas ir rodo kryžių (vieton rožan
čiaus) ir leliją. Liaudies raižyba ir drožy
ba ir jų inspiruotas V. Petravičius, V.K. 
Jonynas tęsė šią tradiciją! Šventasis visur 
šypsosi. Puiki tema XX amžiaus menui, 
kuris šypsosi būdamas iki pagrindų rim
tas savo ištikimybe tiesai!

Šventojo istorija susikūrė po jo mirties 
(1484), kai Vilniaus gyventojai pradėjo 
melstis prie karalaičio kapo Katedros Ka
ralių koplyčioje ir kapas ėmė garsėti ste
buklais. Mirusi mergaitė tėvu atnešta prie 
Šv. Kazimiero kapo prisikėlė. Mergaitės 
prisikėlimo stebuklas raižytas 1629 metais 
Neapolyje išleistoje Hilariono bijografijo- 
je, o monumentalią išraišką gavo didelėje 
Delbenes freskoje XVII amž. pabaigoje 
Katedros Šv. Kazimiero koplyčioje. 1514. 
IX.8 d. lietuvių pergalė prieš maskviečius 

prie Oršos jau skaitėsi šv. Kazimiero glo
boje įvykusi ir Šventasis tapo kovos prieš 
Maskvą simboliu. 1518 metais pasirodęs 
Šv. Kazimieras pravedė Lietuvos kariuo
menę per Dauguvą ties Polocku, kuri ma
tydama Šventąjį danguje nugalėjo priešą. 
Taip pavaizdavo raižniais dviejose scenose 
Hilariono knyga: šv. Kazimieras, kaip ap
sišarvavęs riteris ant arklio prie upės, ir 
atskirai, Šv. Kazimieras laiminantis kovą 
debesyse. Vėlesnis Šv. Petro ir Povilo baž
nyčios reljefas turi lotynišką įrašą: Šv. Ka 
zimierui pasirodžius danguje Didžiosios 
Lietuvos kunigaikščio kariuomenė nugalė
jo maskviečius, bet karalaitis pavaizduo
tas jojąs žemėje kariuomenės priešakyje.

Reformacijos banga XVI amžiuje buvo 
aptemdžiusi klaidatikių nugalėtojo kultą 
ir pasiliko neaišku, kada Šventasis buvo 
kanonizuotas, nes XVII amžiuje priešre- 
formaciniame sąjūdyje atsinaujinus šv. 
Kazimiero kultui Klemensas VII tik patvir 
tino anksčiaus buvusį kanonizavimą. Apie 
1516 m. jau buvo dedamos pastangos Ka
zimierą paskelbti Šventuoju, tačiau prof. 
Ivinskis Romos archyvuose nerado jokios 
žymės apie kanonizavimą XVI amžiuje, c 
pačiame Vilniuje per visą tą amžių dar bu 
vo renkamos aukos nebaigtai kanonizavi
mo bylai.

Romai 1602 metais patvirtinus Kazimie
rą Šventuoju ir po 1604 metų triumfalinės 
šventės, Vilniuje rusų kvartale pradėta sta 
tyti didelė Šventojo vardo jėzuitų bažny
čia, pirmoji mieste baroko stiliaus, o Ka
tedroje šalia didžiojo altoriaus nauja puoš 
ni koplyčia Šv. Kazimiero relikvijoms pa
dėti (koplyčios architektas buvo italas 
Tencalla, ne Dankers, plg. psl. 106). Šven
tojo karstas 1604 metais buvo atidarytas ir 
kūnas rastas nesugedęs. šis naujas didelis 
stebuklas tapo vėliau pavaizduotas Del
benes antroje freskoje. 1636 šventojo kū
nas tapo perkeltas jo koplyčion ,o Urbonas 
VIII paskelbė Lietuvos globėju šalia i 
Jurgio ir Šv. Mikalojaus.

Jau 1621 metais Paulius II leido Šv. Ka
zimierą garbinti visame pasaulyje. Jo kul
tas sutinkamas Italijoje, Bavarijoje, Belgi 
joje. Toskanos hercogas savo lipsanotekai 
prie S. Lorenco gavo iš Pacų Šv. Kazimie
ro kaulą mainais už Šv. Marijos Magda
lenos de Pazzi relikvijas, gi Carlo Dolci ta 
da nutapytą Florencijai žinomąjį saldų Šv. 
Kazimiero biustą nepriklausomą nuo tradi 
cinės formos. Taip pat Maltos riteriai ir 
Saksonijos karalius prašė Šventojo relik
vijų, kurios mažėjo ir sutelpa nedidelėje 
dėžutėje karste ant altoriaus. 1953 met>- 
relikvijos tapo perkeltos į Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčią, nes Katedrai grėsė sugriu
vimas ir ji turėjo būti uždaryta (Dabar 
Katedra ir Šv. Kazimiero bažnyčia Didžio
joje Gatvėje, nukentėjusi per karą, remon
tuojama).

Užsieniui imponavo mūsų Šventojo kara 
liškoji kilmė, jo riteriškumas ir skaisty
bė, Habsburgo kraštuose jis skaitėsi šei
mos Šventuoju, q Lietuvoje prof. Ivinskio 
žodžiais, „Jo kultas siejasi su dviejų kul
tūrų ir dviejų konfesijų kova rytuose ant 
pačios katalikybės ribos“ (29 psl.).

Civis Caunensis

šiaurės Vokietija. Lituanistas Vincas 
Natkus-Natkevičius, grįždamas iš Danijos, 
aplankė Hamburgą, Wehneną, Diepholzą, 
Bukeburgą, Bielefeldą, Hannoverį, Leben- 
stedtą, Augustdorfą ir vietos lietuviams 
pakalbėjo patriotinėmis temomis.

EUROPOS LIETUVIS

Miuncheno universitetas pasižymi ne 
vien tuo, kad jis studentų skaičiumi yra 
didžiausias Vak. Vokietijoje, bet ir tuo, 
jog jame yra dėstoma lituanistika, šiuo 
metu tai bus bene vienintelis universite
tas Vak. Europoje, kuriame studentai ga
li klausyti paskaitų apie lietuvių kalbą. 
Su lituanistika Miuncheno studentus su
pažindina Lie. phil. Liucija Jurgutytė-Bal- 
daufienė.

— Kada pradėjote skaityti lituanistikos 
paskaitas šiame sename ir garsiame uni
versitete?, — paklausiau sutikęs lituanis
tikos dėstytoją, L. Jurgutytę-Baldaufienę.

— 1955 m. vasaros semestre. Tada skai 
čiau tik 2 paskaitas savaitėje.

— Bet 1955-1956 m. žiemos semestre, 
kuris neseniai baigėsi, turėjote daugiau 
darbo?

— Taip, dėsčiau 4 valandas savaitėje. 
Paskaitose, šalia aprašomosios lietuvių 
gramatikos, nagrinėjome lietuviškus teks
tus, pirmoje vietoje liaudies dainas. Trum 
pai susipažinome ir su lietuviais rašyto
jais: Maironiu, Šatrijos Ragana, Krėve, 
Vaičiulaičiu, Kossu-Aleksandriškiu, Salo
mėja Nerimi ir kitais. Lietuvių kalbos ak 
centologijai taip pat buvo skirta eilė pa
skaitų.

— O kaip atrodys Jūsų darbo planas 
ateinantį semestrą?

— 1956 m. vasaros semestre, kuris pra
sidės gegužio mėn., numatytos 6 valandos 
savaitėje lietuvių kalbos istorijai, sintak
sei ir tekstams.

— Kokioj teisinėj, jei taip galima išsi
reikšti, padėty yra Jūsų dėstomas daly
kas?

— Lituanistika yra dėstoma slavų-baltų 
filologijos rėmuose. Galiu pranešti džiu
gią žinią: lituanistika yra Miuncheno uni
versiteto pripažinta šalutiniu studijų da
lyku (Nebenfach); tai reiškia, jog iš litua
nistikos leidžiama laikyti egzaminus. Gali

VIENO POETO 100 METŲ
„Nouvelles Litteraires“ vasario 16 d. 

numeryje platesniu straipsniu apževelgia 
žymaus poeto Henriko Heinės kūrybą, jo 
mirties 100 metų sukaktį minint. H. Hei
nės eilės šimto metų bėgyje stipriai įsmi
go į tautą ir jo poezijoje randa įkvėpimo 
muzikai ir meninkai. Jo žodžių lopšinėmis 
motinos užmigdo kūdikius, gi jiems ūgte
lėjus, mokyklose toliau Heinės eilėraščiai 
deklamuojami ir dainuojami.

H. Heinė gimė ir augo Vokietijoje. Jis 
buvo didelis Napoleono šalinikas ir mylė
jo Prancūziją. Todėl, kai prūsų cenzūra 
uždraudė išspausdinti jo parašytą knygą, 
jis persikėlė į Paryžių (1830 m.) ir ten 
pasiliko iki mirties. Po metų, persikėlus 
Paryžiun poetą ištinka pirmas paralyžiaus 
priepuolis. Pasekmėje — nebevaldo dvie
jų rankos pirštų. Po septynerių metų liga 
pasikartoja ir šį kartą visiškai nusilpsta 
poeto regėjimas. Nuo 1848 m. Heinė jau 
beveik nebesikelia iš lovos. Tačiau ir to
liau nepaprastai kūrybingas. Nuolatinių 
skausmų ir nemigo kaniknamas, sulysęs, 
beveik nebematąs, tačiau kasdien kuria, 
kasdien priima pažįstamus ir gerbėjus, at
vykusius iš užsienio.

Vos tik atvykęs į Paryžių, Heinė įsimy
lėjo batų krautuvės pardavėją, paprastą 
merginą, kurią, dėl jam vienam žinomų 
motyvų, vadina Matildos vardu, nors par
davėjos vardas buvo Eugenija. „Matilda“ 

ma, pavyzdžiui, studijuoti germanistiką ar 
slavistiką kaip pagrindinį dalyką ir lietu
vių kalbą — kaip šalutinį.

— Ar daug turite klausytojų?
— Pradžioj jų buvo nedaug. Dabar jų 

skaičius didėja. Lituanistika domisi pir
moj eilėj slavistikos, lyginamosios kalbo
tyros bei germanistikos studentai. Klausy
tojų tarpe yra ir tokių, kurie vien dėl li
tuanistikos atvyko iš kitų miestų į Miun
cheną.

— Ar yra lietuvių, studijuojančių 
Miuncheno lituanistiką?

— Tuo tarpu dar ne.
L. Jurgutytė-Baldaufienė — kas su ja 

pasikalba ■— palieka kuklios, nuoširdžios 
lietuvės įspūdį. Gimusi ji pietų Žemaiti
joje. Baigusi Panevėžio gimnaziją (jos tė 
vas savu laiku buvęs Lietuvos Banko Pa
nevėžy direktodiumi). Vytauto D. Univer
sitete studijavusi kalbas. Ten įsigijusi fi
losofijos licenciato laipsnį. Studijų pagi
linti buvo atvykusi 1939 m. į Miuncheną. 
Čia susipažinusi su germanistu dr. E. Bal
dauf, už kurio vėliau ištekėjusi. Jos vyras 
lektoriavęs 1940-1941 m. Vilniaus univer
sitetų, o 1942-1944 m. docentavęs Kauno 
Vytauto D. Universitete. Ten ėjęs germa
nistikos katedros vedėjo pareigas.

Savo asmenyje L. Jurgutytė-Baldaufie
nė darniai jungia mokslininkę ir motiną: 
namuose ji augina tris sūnus ir vieną dūk 
terį.

Daug metų prabėgo nuo tos dienos, ka
da L. Jurgutytė-Baldaufienė pirmą kartą 
išvydo Miuncheną. Daug įvykių, pergyve
nimų liko nesugrąžinama praeitimi. Šian
dien vėl, kaip ir anais 1939 metais, vars
to L. Jurgutytė-Baldaufienė Miuncheno 
universiteto duris. Tik šį kartą ne kaip 
Kauno V. D. Universiteto germanistikos 
studentė, bet kaip Miuncheno universiteto 
lituanistikos lektorė.

J. Medaitis (ELI)

MIRTIES SUKAKTIS
neišmoko nė vieno žodžio vokiškai, visiš
kai nesidomėjo Heinės poezija, neskaitė 
jos ir tada, kai pasirodė leidiniai prancū
zų kalboje. Ji turėjo visas blogas ypaty
bes, išskyrus gražią išvaizdą. Poetas ją 
vedė 1841 m. Nors savo testamente, kaip 
jis pats juokais sakydavo įrašęs — „Mano 
noras, kad Matilda, man mirus, ištekėtų. 
Tada žinosiu, kad žemėje liko žmogus ku
ris manęs dažnai gailėsis“,, tačiau be jos 
jis negalėjo gyventi. Ji globojo jį ir slau
gė iki paskutinės valandos.

Beviltiško poeto gyvenimo saulėlydyje 
švystelėjo ir jam trumpa laimė; Kartą iš 
Vienos atvyko jauna ir retai gražios iš
vaizdos jo eilių gerbėja. Atvyko specia
liai pažinti žmogų, kuris galįs rašyti to
kius eilėraščius. Daug Heinės eilių ji mo
kėjo atmintinai. Jaunąją gražuolę ir li
gonį poetą sujungė jo žodžji’ muzika. Nuo 
to laiko Heine rašo tik jai, tik del jos. 
Jis miršta 1856 metais, vasario mėnesį. 
Jo kambaryje lieka pabirę lapeliai su pas
kutiniais eilėraščiais vienietei viešnei, jo 
poezijos gerbėjai...

Poetas buvo nuoširdžiai pamėgęs Pran
cūziją. Kai jam buvo siūlo na prancūzų 
pilietybė, jis atsisakė, sakydama.1) jog bi
jąs šito-daryti todėl, kad po to galįs ma
žiau mylėti šį kraštą. Taip, kaip po šllubo 
paprastai mažiau mylima išrinktoji, ne
gu prieš tai...

Saugok savo sielą!
Besiartinant didžiajam žmonijos atpir

kimo įvykiui — Kristaus kančios minėji
mui, Bažnyčia dar su didesniu uolumu vi
sus ragina į atgailą, susimąstymą ir gyve
nimo pataisymą. Ruošiamos Rekolekcijos, 
susikaupimo valandos, kad prie Kryžiaus 
apmąstydami gyvenimo prasmę, savo kū
ną ir sielą pašventintume, vertai priimda
mi Gyvenimo Duoną — Dievą į savo širdį, 
kad su prisikėlusiu Išganytojum, prisikel
tume naujam atgimusiam gyvenimui.

Kristus, nežiūrint savo švelnumo ir ge
rumo, griežtai reikalauja: „Jei kas pas 
mane ateina ir nelaiko neapykantoje savo 
tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių ir se
serų, dar gi ir savo gyvybės, tas negali bū
ti mano mokinys!“ Siela nežiūri giminys
tės. nors žmogui nėra artimesnių santykių 
kaip tarp tėvo, motinos ir vaikų. Tačiau 
ši meilė negali išsigimti į stabmeldybę. 
Tik vienas Dievas tegali būti mylimas iš 
visos širdies, iš visos sielos, iš visų jėgų. 
Tai svarbiausias ir pirmutinis Kristaus 
įstatymas. Kas kūrinį stato pirmoje yie- 
toja. o ne Dievą, tas yra Kristaus priešas: 
„Nemanykite būk aš atėjęs ramybės atneš 
ti žemėn; ne ramybės atnešti aš atėjau, 
bet kalavijo. Kas neima savo kryžiaus ir 
manęs neseka, tas manęs nevertas!“ Kris
tus iš savo pasekėjų reikalauja visos šir
dies, pilno atsidavimo. Sielos Išganymas 
turi būti pirmesnis už visas kitas pažiū
ras. Dievo teisė to reikalauja, nes Jis yra 
aukščiausia Meilė. „Jei tavo ranka ar ta
vo koja tave piktina, nukirsk ją, ir mesk 
šalin nuo savęs, nes tau geriau įeiti į gy
venimą luošam ar raišam, kaip turint abi 
rankas ar abi kojas, būti įmestam į amži
nąją ugnį. Ir jei tavo akis tave piktina, iš
lupk ją ir mesk šalin nuo savęs. Tau ge
riau vienaakiui įeiti į gyvenimą kaip, tu
rint abi, akis, būti įmestam į ugnies pra
garą!“

Kristaus žodžiai griežti nuodėmės aki
vaizdoje. Nežiūrint, kad Jis mus išgelbėjo 
nuo amžinojo pasmerkimo, kiekvienai 
žmogus pats asmeniškai turi pasirinkti ar 
amžinąjį gyvenimą ar amžinąją ugnįi Tai 
žmogaus nuolatinė kova iki galutinio lai
mėjimo už tyrą širdį, paaukotą Dievui. Ir 
čia reikia atsižadėti visko, net mylimiau
sių asmenų, jeigu jie atitrauktų nuo Die
vo, sudarytų pavojų arba net yra arti
miausia nuodėmės priežastis. Turėkime 
drąsos pabėgti kaip kankiniai, kur tas pa
bėgimas yra pareiga ir pasilikti ir ištver
ti toje vietoje, kur reikalauja Kristaus 
mokinio narsumas!

P. Dauknys MIC

REKOLEKCIJOS
NOTTINGHAME — kovo 24 d.: 11 v. Šv. 

mišios, pamokslas, išpažintis; 5 v.p.p. — 
išpažintis ir pamokslas; kovo 25 d. — 
12,15 vai. pamaldos ir išpažintis.

BRADFORD — Velykų pamaldos balan
džio 1 d., 12,30 vai. ~ a*

LEIDĖJUI REIKIA PAŽINTI ŽMONES

Žinomas Amerikos knygų leidėjas tvir
tina, kad ir sensacingiausios knygas išlei
dimas visada turi ryšio su pinigine rizika. 
Jo nuomone, tik dvi temos niekad Ameri
kos leidėjui neduodančios nuostolių: Lin- 
colno gyvenimas ir šuns biografija. Visos 
kitos knygos, to leidėjo nuomone — tikras 
nuostolis. Apie tai jis kalbėdavo kiekvie
nam autoriui, siūlančiam savo rankraštį. 
Pagaliau atsirado vienas, kuris atnešė ir 
šiam leidėjui priimtą temą: „Lincolno 
šuo“. Knyga buvo išleista. Jos tirtas 
siektelėjo miliono. Leidėjas, kai? pasiro
do, buvo teisus, nes pažinojo žmones...

M. KRUPAVIČIUS.

IŠ ŽELIGOVSKIO PRISIMINIMU
Juozo Pilsudskio vardo Instituto Londo

ne leidžiamas naujosios lenkų istorijos klau 
Simams tirti žurnalas N1EPODLEGĘOSC 
III tomas yra įsidėjęs ir kai ką iš Želigovs
kio atsiminimų iš 1920 metų. Viena tų atsi
minimų dalis liečia Vilnių. Dalykas mums 
labai svarbus. Dėl to ir pateikiu tą dalį lie
tuvių visuomenei.

Minėtas žurnalas rašo, kad Pilsudskio 
Institute generolo Lucijono Želigovskio raš 
tų yra 18 atskirų fragmentų .. 98 puslapių, 
mašinėle rašytų ir 344 .. ranka. Žurnalas 
paduoda tų atsiminimų dalį, kaip paties au
toriaus parašytą. Taisyta tik skyrybos ženk 
lai.

20 METŲ SPALIS

Po mūšio ties Radziminu 10 divizija bu
vo permesta į Chorzelj ir Ciechanovą, o 
paskui į Krasnostavą. Po mūšio prie Soka- 
lio ir šiaurėje ir pietuose sovietų armija su 
didele paskuba traukėsi.

Divizija perėjo į Dubno, Lucko ir RoVno 
rajoną. Čia gavau iš Vyriausiojo štabo pra
nešimą, kad turiu prisistatyti Maršalui prie 
Baltstogės. Čia turiu pasakyti, kad, važiuo
damas į pietus, pasukau j Varšuvą pas tuo
metinį štabo viršininką gen. Rozvadovskį 
ir jam pasakiau: Pone Generole, jei kiltų 
sumanymas kelti mane į augštesnę vietą, 
tai prašau žinoti, kad jos nepriimsiu. Karas 
jau yra baigtas, aš esu perilsęs ir fižiškai ir 
morališkai. O, be to, noriu vadovauti savo 
10 divizijai, su kuria jungia mane daug per 
gyvenimų, ligi pasitraukimo iš armijos. Tai 
padarpti jau esu principiškai pasiryžęs.

Su ta divizija atėjau iš Kubanės per Ode
są ir Besarabiją į Lenkiją, su ja apgynėm 

Stanislavovą, laimėjome mūšį prie Jazlov- 
co ir užėmėm Zbručo liniją, kuri tapo Len
kų valstybės siena. Tai buvo vienintelis ko
vingas vienetas, kuris iš surevoliucintų rytų 
perėjo su ginklu rankose į Lenkiją. Jaučiu 
jai didelių sentimentų. Manau, kad tuo pa
čiu ir man atmokėta. Tikėjau, kad Marša
las pasiūlys man kokią naują vietą. Į viską 
turėjau paruoštą atsakymą .. ne. Ir turėjau 
moralinės teisės taip atsakyti: karas buvo 
baigtas.

Tik viena galėjo pakeisti mano poziciją: 
Vilnius.

Prisistačiau vagone, kuriame gyveno 
Maršalas. Kalba buvo lengva .. abudu gal
vojome Vilniaus kategorijomis.

Maršalas įvertino situaciją. Bolševikai ati 
davė Vilnių Kauno valdžiai. Lenkija čia 
jau nieko negali padaryti, nes neleis koali
cijos valstybės ir antra: Spa mieste lenkų 
valdžia atidavė Vilnių Lietuvai. Jei dabar 
Vilniaus neišgelbėsime, istorija mums to ne
dovanos. Turime atstatyti Lietuvą. Tai ga
li padaryti tik jos gyventojai .. jos vaikai 
iš lietuviškai .. gudiškos divizijos. Reika
linga, kad kas nors tą visą reikalą pasiimtų 
savo žinion.

Maršalas manė, kad tik aš tai galiu pada
ryti. Tik turime žinoti, kad visus turime 
prieš mus, net lenkų visuomenę, kuri ne
supranta lietuvių klausimo.

.. Gali ateiti valanda, .. kalbėjo Marša
las, .. kada turėsi prieš save ne tik pasaulio 
opiniją, bet ir Lenkijos. Gali ateit valanda, 
kad net aš priverstas būsiu stoti prieš Tams
tą. Reikia visa tai pasiimti ant savęs. To 
įsakyti negaliu. Tokie dalykai neįsakoma. 
Trumpai pagalvojęs pasakiau, kad visą tą 
bylą imu ant savęs.

Ilgėliau svarstėme, kas šiuo metu yra 
Vilnius. Ar po tiekos nusivylimų dar tiks 
dideliam pasiaukojimui ir pastangoms. Ar 
sugebės kovot, ar panorės. Aptarėme visas 
smulkmenas. Lietuviškai gudiškoji divizija 
stovėjo Voronave. Reikėjo sudaryti laikiną
ją vyriausybę iš Vilnijai žinomų žmonių. 
Be to, reikėjo skubint, nes Tautų Sąjungos 
komisija turėjo greit į čia atvažiuoti ir ga
lėjo visą reikalą labai apsunkinti.

Ryšio karininku man priskyrė kapitoną 
Pristorą.

Maršalo vagone pažinau garsų rusų re
voliucionierių Savinkovą. Tai buvo įdomus 
slavų teroristo tipas, kuris kovojo „už žemę 
ir laisvę“, kaip Bakūninas ir visa eilė kitų 
slavų revoliucionierių. Jungė mus su jais 
bendri idealai ir kova su bolševikais.

Tą pačią dieną nuvykau į Gardiną. Lai
ko buvo maža. Reikėjo užmegzti ryšius su 
kariuomene ir sudaryti vyriausybę, ar taip 
vadinamą .. valdančiąją komisiją. Anksti 
rytą nuvykau į Lydą. Pakeliui plente į Vo- 
ronavą sutikau generolą Rządkovskį bei 
pulkininkus Rybickį ir Bobiotynskį, Gen. 
Rządkovskis buvo labai geras karys ir, 
nors nebuvo kilęs iš Lietuvos ir turėjo daug 
abejonių, bet greit priėjome vienos nuomo
nės.

Tolimesnės veiklos eiga ir Vilniaus išlais
vinimo istorija visiems yra gerai žinoma.

Gen. Želigovskio sukilimas (buntas). Ne
žinau, kas buvo to žodžio autorius. Jis bu
vo nereikalingas ir žalingas. Užimti Vilniui 
nereikėjo jokio teatralinio farso, nei jokio 
sukilimo. Ir aš ir visa lietuviškai-gudiška di
vizija buvome Vilnijos piliečiai. Po mūšio 
prie Varšuvos, kur gynėm ne tik Lenkiją, 
bet ir visos Europos civilizaciją, turėjome 
teisę grįžti namo. Ne mūsų kaltė, kad tuo
se namuose, mūsų priešo padedamas, įsigy
veno atėjūnas. Turėjome jį stačiai išvaryti. 
Tam nereikėjo jokio sukilimo. Jokia Lenki
jos yajdžia mums negalėjo tai uždrausti.

1920 m. spalių 9 d. su kariuomene, suda
ryta Lietuvos ir Gudijos sūnų, užėmė Vi 
nių ne lenkų generolas Želigovskis, bet 1 
tuvis Želigovskis, tas, kuris būdamas vai
kiščių ateidavo iš Župronių į Vilnių mo
kyklos egzaminams ir nakvodavo ant mies
to parkų suolų.

Ir dar tas pats Želigovskis didžiuojasi tuo, 
kad „Lietuvos Metrikoj XIV amžiuje apie 
mobilizaciją Ašmenos apskrity parašyta: 
Jokūbas Želigovskis .. arklys, ginklas, kir
vis ir 1.1. Rusijos ulonų pulko istorijoj 63 
metais parašyta, kad Rūdninkų apylinkėse 
po atkaklaus gynimosi buvo paimtas į ne
laisvę 15-metis Juozas Želigovskis, prie ku
rio rasta motinos laiškų, kuriuose ji drąsi
na sūnų kovoti.

Tad nebuvau atsitiktinis atsiplakėlis Lie
tuvoje, o mano gimtinė turi ilgas tradicijas 
ir tarnavo tėvynės gynyboj. Mano svajonė 
buvo gyventi su tautiečiais Vilniaus žemė
je. Neskirsčiau jų į lenkus, gudus ir žemai
čius. Būdamas lietuviu, niekad nebuvau nu
stojęs būti lenku. Šios dvi sąvokos yra tar
pusavy susipynusios. Jos vieną kitą papildo. 
Visą tai kalbu dėl to, kad įrūdyčiau, jog vi
sa tai buvo kažkas daugiau, negu lenkų ge
nerolo Vilniaus užėmimo akcija.

Vilniaus užėmimas tai buvo Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštystės gyventojų subren
dimo ir Lenkijos viešosios opinijos patikri
nimas. Šiandien žinome, kad visa tai apvy
lė. Anuo metu galvojome lietuviško roman
tizmo kategorijomis. Šiandien tai, ką kalbu 
ir jaučiu — jaučia beveik visi Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštystės gyventojai.“

Neiškenčiu savo dvylekio neprikišęs. Ma
žas lapelis iš želigovskijados istorijos.

Bene 1935 metais buvau užsieniuose. At
sidūriau Čekoslovakijoje. Užsiminiau Vil
niaus žemelę aplankyti ir po Lenkiją pasi
dairyti. Pragoj, lenkų konsulate, paprašiau 
vizos. Maniau neduos. Liepė ateit už va

landos. Pagalvojau, kad tada tik pasakys 
galutinai apie vizos davimą. Nuėjau skirtu 
laiku ir paduoda man pasą jau su... viza® 
Nustebau. Dar daugiau nustebau, kai pa- į 
reiškė, kad viza duodama nemokamai ir 
kad konsulas kviečia mane pas save į kabi
netą. Nuėjau. Mane sveikindamas pareiškė, 
kad mane žinąs ir jog esą labai malonu, kad 
aš aplankysiu Lenkiją. Man kilo įtarimų. 
Bet truks — laikys. Nuvykau. Apsilankiau 
ir ten ir kitur. Aplankiau lenkų garsųjį vys
kupą Kubiną. Susitikau su tuo ir kitu savo 
senu pažįstamu. Išgirdęs, kad Censtakavoj 
šaukiamas didelis visos Lenkijos katalikų 
kaimo vyrų jaunimo kongresas, pasukau 
ten. Norėjosi pamatyti, kaip lenkai organi
zuojasi. Bevaikščiodamas po Čenstakavą, 
pastebėjau kelias mėsinių iškabas su ta pa
čia labai lietuviška savininko pavarde. Il
gai nelaukdamas, užeinu į vieną ir prašau 
pasimatymo su savininku. Atsako jo nesą, 
nes jis dabar užimtas amatininkų parodoje, 
kurią yra surengusi amatininkų profesinė 
sąjunga. Nuvykstu į parodą. Pristato mane 
pirmininkui. Pasisakius, kas esu, buvau pri- J 
imtas labai maloniai, kaip lietuvis, ir čia pat į 
pakviečia į sąjungos vadovybės rengiamus | 
iškilmingus pietus, kuriuose dalyvaus ir *| 
jieškemas mano „tautietis“. Pietuose jį ra- | 
dau. Išsikalbėjom. Jis kilęs iš Vilniaus kraš
to visai lietuviškos šeimos ir lietuviškos pa- 
rapijos. Jaunas išvyko į Lenkiją ir ten į- 
klimpo amžinai. Vedė lenkę. Šeima lenkiš
ka. Pats jau nekalba lietuviškai, tik pasili
kusios atminty kelios mokėtų dainelių nuo
trupos, kaip „josiu pas mergelį“, „gersim 
po stikliuką“ ir t.t. Ant stalų gėrimų ir 
valgymų daug. Dalyviai tomis Dievo dova
nomis naudojasi visa burna. Įkaito ir pasi
pylė kalbos. Paėmė žodį mano „tautietis“. 
Po trumpos įžangos jis pasisako esąs kiaulė, 
latras, savo tėvynės išdavikas, už degtinės 
stiklelį pardavęs Lietuvos sostinę lenkams 
ir t.t. Pagal jo pasakojimą buvo taip: 4
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS

■g' "ii? '“v
REKOLEKCIJOS

B. Londono Lietuvių šv. Kazimiero bažny- 
£ Čioje Gavėnios Rekolekcijos prasideda se- 
t kančią savaitę kovo 23 d. — penktadienio 

■vakare 8 vai. ,:įžanginis pamokslas, Kry- 
w liaus keliai, pamokslas, šeštadienio vaka- 
f re 8 vai, pamokslas ir klausomos išpažin
si tys. Palmių sekmadienį 9 vai. rytą: Šv. Mi 
; šios ir pamokslas. 11 vai. suma ir pamoks 

las. Vakare 7 vai.: pamokslas, giedami 
Graudūs Verksmai ir Rekolekcijų užbai
gimas.

Londono ir apylinkės lietuviai kviečia
mi skaitlingai dalyvauti. Rekolekcijas ves 
kun. Jonas Kuzmickis.

laikraštininkas k. obolėnas
LANKĖSI LONDONE

Pereitos savaitės pabaigoje asmeniškais 
reikalais i Londoną atvyko K. Obolėnas. 
Viešnagės metu aplankė „ E. LIETUVIO “ 
Redakciją ir savo bičiulius, gyvenančius 
Londone. Šią savaitę K. Obolėnas grįžo 
Vokietijon, kur jau ilgesnį laiką dirba 
.Amerikos Balse“.

MIRĖ JOKŪBAS MAČIULIS
J. Mačiulis į Angliją atvyko 1948 m. 

drauge su kitais lietuviais. Pradžioje dir
bo, bet jau 1953 m. pripažintas nedarbingu 
ir apgyvendintas senelių prieglaudoje, 
Steatley, prie Bedfordo.

| Vasario mėnesį L.- Namų B-vės valdyba 
gavo laišką iš Bedfordo apskrit. savival
dybės, kuriame pranešama, kad paskuti
niuoju laiku J. Mačiulis esąs labai nusimi 
nęs ir jaučiasi prislėgtas anglų senelių 
prieglaudoje. Negalįs susikalbėti su tos 
prieglaudos gyventojais — seneliais. Bed
fordo savivaldybė mananti, kad jam būtų 
žymiai geriau patekus tarp savo žmonių.

Lietuvių Namų B-vės valdyba tuoj pat 
ir pakvietė J. Mačiulį persikelti ir nuolat 
apsigyventi Lietuvių Sodyboje. Pasiūlymą 
jis mielai priėmė ir ėmė rengtis persikėli
mui. .Nėtikėtai gauta iš savivaldybės žinia, 
kad Mačiulis susirgęs ir paguldytas ligo
ninėje! >Po kurio laiko Bedfordo savivaldy 
bė pranešė, kad š.m. kovo 4 d. J. Mačiulis 
ligoninėje mirė.

KANADOJE MIRĖ 
AVIACIJOS MJR. MITALAS

Pereitu metu gruodžio mėn. 12 d. Kana
doje mirė taurus lietuvis, buv. aviacijos 
majoras Adolfas Mitalas. Iš Vokietijos iš
vykęs į Kanadą, a.a Mitalas sunkiai dirbo 
paprastu darbininku uoste. Vėliau įsigijo 
ūkelį ir jame gražiai tvarkėsi, džiaugda
masis savo sunkaus darbo vaisiais, ūkio 
darbus bedirbdamas krito, ir žmona ra
do jį gulintį sniege, paraližuotą.

Nuvežus į Toronto ligoninę, tos pat die
nos naktį atsiskyrė su šiuo pasauliu ir su 
dviem sūnum ir dviem dukrelėm, kurių 
jauniausioji 10 metų.

Netekome nuoširdaus lietuvio, kuris 
tvirtoje lietuviškoje dvasioje auklėjo sa
vo jaunąjį atžalyną, kuris kiekvienu me
tu buvo pasirengęs patarti ir pagelbėti sa
vo artimui. A. S-nė.

Vidurio Lietuvos — Litwa Srodkowa — 
seimo rinkimus prievarta net su policijos 
pagalba gabeno iš Lenkijos visus, kas tik 
buvo kilęs iš istorinės Lietuvos su jų viso
mis šeimomis. Nemaža tuo vardu pridengtų 
buvo nuvežta ir tikrų lenkų, kurie niekad 
Lietuvos nebuvo matę. Visus vežė į Vilnių 
ir atgal nemokamai. Nemokamai buvo taip 
pat maitinami ir net girdomi. Visa ten bu
vimo laiką atvežtuosius laikė apsvaiginto
mis galvomis. Bijojo, kad ir atvežtieji ne
apviltų, kaip apvylė Vilnijos gyventojai. Ši
toj šviesoj labai suprantami ir Želigovskio 
pasiguodimas paduoto pirmiau prisiminimų 
paskutiniojo josmo žodžiais, apie nusivyli
mą. Baigdamas savo kalbą mano „tautie
tis“ jau pro ašaras pasakė, kad jis esąs ju
das, nes pardavęs savo tėvynę Lietuvą. Jam 
už tai Dievas nedovanosiąs ,bet ir Lenkiją 
prakeiks už tokius darbus. Man buvo labai 
įdomi tokia kalba. Tai buvo nuoširdus pa
budusio sąžinės balsas, kuris jam nuo se
niau ramybės ir naktimis neduodavo. Bet 
visi kiti pietų dalyviai sėdėjo kaip perkūno 
pritrenkti. Kalbėtojas po savo kalbos de
monstratyviai išėjo. Aš su savo stalo kai
mynais pradėjau kalbą kitais klausimais, lyg 
nieko nebūtų įvykę. Pietūs pasibaigė links
ma nuotaika. Kiekvienas laikė savo pareiga 
pasakyt ką nors gerą apie Lietuvą ir kėlė už 
ją tostus. Bet labai abejoju, ar mėsininko 
kalba galėjo palikti ir jų sąžines ramybėj 
dėl padarytos Lietuvai skriaudos.

Kitą rytą nuėjau pas savo „tautietį“ at
sisveikinti. šeima nepasirodė. Jis man pats 
pasisakė, kad už vakarykščią kalbą jam teks 
nukentėti, bet nesigailįs ją pasakęs ,nes nuo 
Želigovskio seimo rinkimų jis neturėjęs ra
mybės. Dabar jis esąs ramus, kaip po išpa
žinties. Atsisveikinom, kaip broliai ir kaip 
tikri litvinai. Kelionei jis man kuone prie
varta įgrūdo į kišenę metrinę deešrą — li- 
tevska kielbasa.

Tokiais keliais „lietuvis“ Želigovskis stip
rinosi savo „tėvynėj“ Lietuvoj.

Iš „Tėvynės Sargo“

PLB BRITANIJOS LIETUVIŲ LOTERIJA

Šios turtingos loterijos bilietų platinimo 
terminas eina prie galo,—tad paskutinis 
laikas nedelsiant įsigyti bilietus. Kaikur 
bilietų jau pritrūko. Kadangi šios loterijos 
suruošime dalyvauja visos esamos D. Bri
tanijoje lietuvių organizacijos, tad ir bi
lietus galima gauti pas tų organizacijų 
Valdybų narius.

Loterijos fantų traukimas vyks pirmą
ją Velykų dieną, (balandžio m. 1 d.)vaka- 
re, ta proga ruošiamam pobūvyje Lietu
vių Namuose.

Primename organizacijų Valdyboms,kad 
visas atsiskaitymas, t. y. pinigai ir bilie
tų šaknelės, turi būti prisiųstos PLB Val
dybai — l-2,Ladbroke Gardens, W. 11.,— 
ne vėliau š. m. kovo m. 19 d.

Komisijai, negavus laiku bilietų šakne
lių, gali susidaryti pavojus,kad tie bilietai 
nepateks į lošimo urną.

ESTAI APIE LIETUVĄ
Estų karių mėnesinis leidinys „Voitleja“ 

išeinąs Vokietijoje .vasario mėn. numery
je įdėjo išsamų Dr. A. Geručio, gyv., Ber
ne straipsnį, kuriame nušviesta, kaip 1918 
m. Vasario 16 d. buvo paskelbta Lietuvos 
valstybės nepriklausomybė.

ANGLIAKASIAI SUTIKO
Didžiuma D. Britanijos angliakasių nu

tarė balsų dauguma priimti Valst. Anglių 
Kasyklos Tarybos pasiūlytą uždarbio pa
kėlimą. Dabar žemiausias atlygininmas, 
dirbančio požemyje, bus 9 svarai ir 6 p.

NORTHAMPTONAS

Senai DBLS Northamptono skyriaus vai 
dybai atsisakius, išrinkta nauja, kuri pa
reigomis pasiskirstė sekančiai: A. Baran- 
čiukas — pirmininkas, J. Kairys — sekre
torius, S. Barančiukienė — iždininkė ir il
gus metus valdybos pareigose buvęs L. Ut- 
ka — liko valdybos nariu. Revizijos komi
sijos pareigose liko P. Stančius ir J. Lai- 
kaitis.

Valdyba rengiasi šiais metais paminėti 
Motinos dieną. Ta proga iš naksto kviečia 
visus narius ir prijaučiančius kuo skait- 
lingiau prisidėti ir talkininkauti.

NOTHNGHAMAS
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.

PRAŠOMAS ATSILIEPTI
VYTAUTAS JURGELAITIS, gyvenęs 

Melba Cottage Milley Bridge, Waltham, 
St. Lawrence, Nr. Reading, Berks. Jieško:
U. Jucienė, (buv. Keršienė) 19 Alison St., 
Woodville North, S.A. Australia.

* * *
Paskutiniu metu gyvenusius Vokietijoje, 

amerikiečių zonoje, Zelingen State, Vincą 
Gelgotą, Gelgotienę, Albiną, Ona ir Danu
tę Gelgotaites prašo atsiliepti, arba žinan 
čius jų adresus pranešti K. Kriaučiūnui, 
76, King Street, Femworth, Lane's, Eng
land.

PRANCŪZIJA
Paryžiaus lietuvių kronika

Išemigravus T. F. Įgaliotiniui kun. J. 
Krivickui, T. F. Valdyba pakvietė naują 
Atstovybę Prancūzijai tokioje sudėtyje : 
min. E. Turauskas — pirmininkas, ponia 
B. Venskuvienė ir p. A. Michelevičius — 
nariai.

Lietuvių Bendruomenės apylinkių Val
dybos, seniūnai, T. F. ženklelių ir pasų 
platintojai bei paskiri tautiečiai visais T. 
F. reikalais prašomi kreiptis šiuo adresu: 
Mr. E. Turauskas, 1 Bld. du Gen. Leclerc, 
NANTERRE /Seine/ .

Jei kam parankiau rašyti, o ypačiai pi
nigai persiųsti, L. B-nės adresu, gali tai 
daryti, tiktai tokiu atsitikimu prašoma T. 
Fondo reikalais laiškus rašyti ant atski
ro lapo.

Šį rudenį Paryžiaus lietuviai meninkai.
V. KASIULIS, A. MONČYS ir G. STA- 
NULIS su savo meno kūriniais dalyvavo 
trijose skirtingose sudėtinėse meno paro
dose.

Jas aplankė meno kritikai, Paryžiaus 
meno mėgėjai ir Lietuvių Bendruomenės 
nariai, kurių tarpe — Lietuvos Atstovas 
Prancūzijoje Min. Dr. S. A. Bačkis su Po
nia, Krašto Valdybos pirmininkas Min. E. 
Turauskas su Ponia, gen. št. pulk. J. Lans- 
koronskis ir kiti Paryžiaus lietuviai.

Į Paryžių porai mėnesių iš Kanados at
vyko menininkas — grafikas Telesforas 
Valius. Svečias yra Lietuvių Dailės Insti
tuto pirmininkas ir bene vienas iš pačių 
geriausių lietuvių menininkų knygos api
pavidalinimo — iliustracijų srityje.« * *

Praėjusį rudenį į Paryžių atvyko tęsti 
studijų: iš Laisvos Europos Koledžo. 
Strasburge — Kordelija Jasutytė ir Mar
garita Macevičiūtė: iš Kanodos — Vikto
ras Bričkus ir Jurgis Račkus; iš JAV-ių 
Almis Zylė ir Žibuntas Mikšys.

Š. m. sausio 14 d. Tėvų Jėzuitų koply
čioje susituokė paryžiečiai lietuviai: Bar
bė Kukštaitė ir Petras Šileika. Paryžie
čiai jiems linkėjo gražaus gyvenimo.

ĮTALPA
NAUJA LIET. KATALIKŲ 

MOKSLO AKADEMIJOS VALDYBA
Vasario mėnesį Reorganizacinės Komi

sijos rūpesčiu įvyko korespondenciniu bū
du Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
Centro Valdybos ir Revizijos Komisijos 
rinkimai.

Į Centro Valdybą išrinkta: Prof. Dr. 
Zenonas Ivinskis, Kun.Dr. Antanas Liui- 
ma S.J., J. E. Vyskupas Dr. Vincas Pa- 
dolskis, Kun. Dr. Vytautas Balčiūnas, 
Kun. Dr. Juozas Vaišnora MIC., Prel. Dr. 
Vladas Tulaba. Lieka kandidatais: Kun. 
Lie. Rapolas Krasauskas, Kun. Dr. Povi
las Rabikauskas S.J., Kun. Lįc. Vincas 
Mincevičius. Į Revizijos Komisiją išrink
ta: Prof. Dr. Juozas Eretas, Prof. Dr. Jo
nas Grinius, Min. Dr. Eduardas Turaus
kas. Lieka kandidatais: Prel. Mykolas Kru 
pavičius, Teol. Kand., Kun. Dr. Jonas Avi 
ža, Prel. Prof. Kazimieras Šaulys.

Naujai išrinktoji Centro Valdyba parei
gomis pasiskirstys balandžio mėnesio pra
džioje, Prof. Dr. Zenonui Ivinskiui grįžus 
iš Baltų Instituto Pirmininko pareigų Vo
kietijoje.

ŠVEICARIJA
SULAIKYTAS „KELIAUTOJAS 

APLINK PASAULI“
Ženevos laikraščiai pranešė ,kad tenykš 

tė policija išsiuntusi iš Šveicarijos Lietu
vos pilietį STANĮ URMONĄ, nes jis atvy
kęs be leidimo ir neturėjęs pragyvenimo 
šaltinių. Jis išsiųstas į Austriją, iš kur bu 
vo atvykęs. Kartu išsiųsta iš Šveicarijos 
Urmono „draugė“, Vokietijos pilietė.

Prieš kelis metus Urmonas, apsirengęs 
skautiška uniforma, atsirado Šveicarijoje 
ir ėmė skelbtis, kad keliaująs aplink pašau 
lį. Gaila, kad lietuvio vardas yra naudoja
mas piktam.

VOKIETIJA
Wehnen/Oldenburg. Wehneno stovyklo

je pusmečiui apsigyveno Tėvas Konstan
tinas Gulbinas, OFM Cap. Čia eina vietos 
lietuvio klebono pareigas. Lanko ligonius, 
senelius, mokina vaikučius ir visiems ka
talikams laiko pamaldas. Dažnai galima jį 
sutikti Oldenburge, Diepholze, Bremene, 
Delmenhorste, Hahne, Huntloseje, Varely- 
je Wilhelmshavene, Sengvardene ir kitose 
vietovėse, kur tik yra lietuvių. Jo naujas 
adresas: (23) Ofen bei Oldenburg, Lager 
Wehnen.

Rendsburg, čia yra labai sena lietuvių 
tremtinių stovykla. Kadaise buvo nemažas 
skaičius lietuvių. Dabar, emigracijai spar
tėjant ir vienam kitam mirštant, lietuvių 
neperdaugiausiai. Viso apie 50 asmenų. Va 
sario 16-tos proga visi lietuviai susirinko į 
pamaldas ir nuoširdžiai pasimeldė už savo 
mirusius-žuvusius Lietuvoje, Rusijoje bei 
kituose kraštuose. Visų buvo vienas troš
kimas: Apsaugok, Augščiausias tą myli
mą Šalį, kur musų sodybos, kur bočių ka
pai!... Po pamaldų visi lietuviai susirinko 
. erdvų kambarį, kur buvo lietuviškai pa
ruošta visiems dalyviams vakarienė. Visą 
organizacinį darbą vykusiai pravedė ilga
metis lietuvių pirmininkas Dr. L. Stelmo
kas. Jam nuoširdžiai pagelbėjo P. Linge- 
raitis. šeimininkavimo meną parodė mote
rys: E. Kaminskienė, Raslanaitė M., P. 
Žalkauskienė. Protarpiais buvo lietuviškų 
plokštelių muzika. Visus techniškus dar
bus puikiai atliko P. Žalkovskis.

Wehnen. Lietuviška Algirdo ir Alfredos 
šalčių šeima Lietuvos Nepriklausomybės 
dieną susilaukė gražaus prieauglio: Vasa
rio 16 gimė dvi dukros. Tėvams rimtas su
sirūpinimas, kaip reikės išmaintinti, užau 
ginti ir gyvenimui tinkamai paruošti 6 vai 
kučius. turint silpnus plaučius ir negau
nant tinkamo darbo. Kaimynai tikrina, 
kad Dievas per gerus žmones padės jiems 
visiems nugalėti visus sunkumus sunkia
me tremties kelyje. Krikštynos numatomos 
per Velykas.

Hamburg. Susituokė Valdemaras Getlin- 
gas, daugeliui gerai pažįstamas iš Kauno 
kaip Cooks Kelionių biuro vedėjas, su Gi- 

■ sela Krause. Hamburge pasižymėjusia dai 
nininke. Lietuviai linki jaunavedžiams tik 
ros laimės.

MŪSŲ MIRUSIEJI
RUDAITIS Petras, gimęs 1871.X.17 Ku

dirkos Naumiestyje, ūkininkas mirė 1956. 
II.6. Wehneno Lietuvių Kolonijoje. Palai
dotas Oldenburgo miesto katalikų kapinė
se. Velionis buvo geras žmogus ir susipra
tęs lietuvis. Sielvarte paliko senutę žmo
ną.

RENDSBURG BALFo įgaliotinis Dr. L. 
Stelmokas, gyv. Rendsburg, Wrangel Ka
sėme B-56. 1956 m. vasario 23 d. BALFui 
Miunchene rašo:

„Siunčiu padalinimo apyskaitas už sūrį, 
sviesto alyvą, pieno miltelius, bei prieš 
kelias dienas gautas 225 markes. Maistą, 
racionalumo dėliai, daliname ne visą iš 
karto. Tik pieno miltelius išdavėme kartu 
su sviesto alyva. Visi sušelptieji yra BAL
Fui labai dėkingi, ypač už paskutinę pini
ginę šalpą. Man atrodo, jog visi gautąją 
šalpą panaudos kuro pirkimui, kurio, šal
čiams siaučiant, dabar žymiai daugiau rei
kia. Tikrai šie pinigai atėjo kaip tik reika
lingu momentu ir ne vieną apsaugos gal 
nuo peršalimo, gripo, o tikrai nuo šalimo.

Su geriausiais linkėjimais, visų Rends- 
burgo lietuvių vardu, linkėjimais BALFo 
bendradarbiams“ .

Rendsburgo lageryje (kareivinėse) gy
vena 45 lietuviai, kurie visi nepaprastai 
suvargę, nes daug jų tarpe ligonių, sene
lių, vaikų. Verčiasi visi iš bedarbio ar so
cialinės pašalpos, nes šiame Schleswig 
Holsteino kampe nėra pramonės, nė dar
bų o pabėgėlių, kaikuriose vietose daugiau 
negu vietinių gyventojų. Sausio mėnesį 
Rendsburg lietuviai iš BALFo gavo 255 
markes.

Jonas Vinciūnas
Nors lietuvių kvota persikėlimui į Ame

riką yra išsemta iki 2079 metų, tačiau ir 
iš Anglijos dar vis vienam kitam pavyks
ta persikelti. Šiomis dienomis coventrie- 
čiai lietuviai atsisveikino su „ilgamečiu" 
tos kolonijos nariu Jonu Vinciūnu. Gi po 
poros dienų Londone, Lietuvių Namuose, 
J. Vinciūnas tarė visiems — iki pasimaty
mo...

Jonas Vinciūnas, kilimo vilnietis, yra 
tos rūšies lietuvių, kurie ne žodžiais, bet 
kukliais darbais žinomi. Jo nuoširdumas 
ir draugiškumas žinomi kiekvienam, kam 
teko su juo bendradarbiauti. Apie save jis 
paprastai nekalba niekad, nors ir turėtų 
ką pasakyti ir papasakoti, ypač iš tų lai
kų, kada jam teko mokytojauti Švenčio

nių apskrityje, Melagėnų valsčiuje taip 
vadinamoje „tėvų privatinėje mokykloje 
nuo 1932 iki 1939 metų.

Pasirodo, kad lietuviai, kurie nenorėjo 
leisti savo vaikų į lenkiškas mokyklas, pri 
vačiai samdėsi mokytoją, kuris ateidavo į 
namus ir čia dirbo su mokiniais. Lenkai,

Liet, ekonominė padėtis Vokietijoje
, kad 1955 m. čia buvo pastaty

ta pusė milijono naujų butų, kraštas nepa
jėgia nusikratyti stovyklomis ir žmones 
apgyvendinti tinkamuose butuose. Nema- 
žėjaničos pabėgėlių minios iš rytinės Vo
kietijos verčia naudoti ir apipuvusius sto
vyklų barakus žmonėms apgyvendinti. 
Nors karas pasibaigė prieš dešimtį metų, 
bet Vakarų Vokietijoje dar yra daugiau 
kaip 200 stovyklų, kuriose gyvena apie 
300.000 žmonių. Dėl šių priežasčių ir žymi 
lietuvių dalis gyvena stovyklose. Būtent: 
21 stovykloje apie 1.750 asmenų; 16 vieto
vių apie 780 lietuvių jau apgyvendinta 
naujai pastatytuose namuose, vadinamuo
se Siedlung.

Apie 220 lietuvių: džiovininkų, paliegė
lių, senelių, kitų ligonių laikomi sanatori
jose, senelių namuose ir ligoninėse.

Visi kiti, pagal savo išgales, gyvena pri
vačiai miestuose, miesteliuose ir kaimuose.

Iš viso lietuviai Vokietijoje gyvena, tirš 
čiau susitelkę, maždaug 120 vietovių.

Sunkiausia padėtis yra tų žmonių, kurie 
gyvena stovyklose. Stovyklų barakai sta
tyti prieš karą ar karo metu, dažniausia 
nuošaliose vietose, miškuose, pritaikyti ka 
ro belaisviams laikyti, be patogaus susi
siekimo linijų ir todėl ten gyvenantiems 
žmonėms susirasti darbus yra labai sun
ku, ar iš viso neįmanoma. Jų pagrindinis 
pragyvenimo šaltinis yra iš vokiečių gau
namos socialinės pašalpos. Socialinių pa
šalpų normos nevienodos, atsižvelgiant 
brangumo zonos, yra šios:

1. Vviengungis ar šeimos galva gauna 
nuo 47 iki 65 markių mėnesiui,

2. sekantieji šeimos nariai, vyresni kaip 
16 metų — nuo 30-36 markių mėnesiui,

3. šeimos nariai, jaunesni kaip 16 metų 
— nuo 10-30 markių mėnesiui.

Ypatingai sunki padėtis didelių šeimų, 
nes maži vaikai gauna tik po 10 markių ir 
mažiau. Todėl dažnoje šeimoje, apsimokė
jus už šviesą, kurą, vienam šeimos nariui 
per dieną telieka 60-70 pfenigų arba 16-18 
amerikoniškų centų maistui. Toks šeimos 
biudžtas ir taupiausiai išlaidas tvarkant, 
neužtikrina sotaus ir šilto gyvenimo, nekal 
bant jau apie kokio, kad ir reikalingiausio 
dalyko, nusipirkimą. Pašalpos yra ke’: 
rūšių, kaip tai socialinė pašalpa tiems, kas 
niekada Vokietijoje nedirbo ar negali dirb 
ti; dviejų rūšių bedarbio pašalpos, bet jos 
visos yra maždaug vienodos ir taip taupiai 
skaičiuojamas, kad jų gavėjas tik badu ne 
mirtų.

Socialinę pašalpą gaunančiųjų Vokieti jo 
je yra apie 12 milijonų asmenų. Iš jų apie 
2 milijonai gauna mažiausias, vadinamas 
Fuersorge pašalpas. Vidaus Reikalų Minis
terijos apskaičiavimu, mėnesinis pragyve
nimo minimumas vienam žmogui, neskai
tant buto išlaidų, yra 55,61 markių. Iš jų 
maistui reikalinga 37 markės. Žurnalas 
„Revue“ dėl tokio pragyvenimo minimumo 
ironiškai pastebi, kad „ūkio stebuklų šaly
je policijos šuniui išlaikyti iždas moka 40 
markių mėnesiui“, o šeimos vaikui teduo
dama tik 24 markės ir dar mažesnė pa
šalpa.

Naujuose namuose (Siedlung) gyvenan
čių padėtis daugelyje vietų nėra geresnė 
už stovyklose gyvenančiųjų, nes naujuo
sius namus vokiečiai pastatė paskubomis, 
valdžios sklypuose, neatsižvelgdami susi

ar sulenkėję dvarininkai, nenorėdami leis
ti savo vaikų į mokyklas drauge su vals
tiečių vaikais ,gavo leidimus steigti Vil
niaus krašte privatines mokyklas, į kurias 
suprantama, „chamų“ vaikai nebuvo pri
imami. Tuo pretekstu pasinaudojo ir lie
tuviai, reikalaudami .privačių mokyklų. 
Tokioje mokykloje teko ir J. Vinciūnui 
dirbti net septyneris metus.

Kiekvieną pavasarį lietuvių vaikai, lan 
ką tokias privačias lietuviškas mokyklas, 
privalėjo laikyti egzaminus prie lenkų 
specialios švietimo komisijos. Komisija 
taip elgdavosi, kad gabesnieji lietuviukai 
niekad neišlaikydavo tų egzaminų, nors vi 
sai reikalaujamai programai buvo tinka
mai parengti. Neišlaikydavo todėl, kad to
kį mokinį atitraukus iš lietuviškos mokyk 
los ir komisijos parėdymu jį paskyrų* į 
lenkiškąją. Kiekvieną pavasarį lietuviai 
netekdavo pačio gabiausio jaunųjų ele
mento. Tiesa, buvo ir tokių tėvų, kurie 
net iki teismo eidavo, nenorėdami sutikti 
su komisijos sprendimu. Kiti nusileisdavo 
ir vaiką tik namuose mokė lietuvių kalbos 
ir Lietuvos istorijos.

Toji privati „tėvų išlaikoma lietuvių 
mokykla“ lenkų švietimo ministerijos bu
vo labai suvaržyta. Ją galėjo lankyti tik 
tas, kas gyveno po „mokyklos“ stogu. Iš 
kitos trobos mokiniui buvo draudžiama 
ateiti pas kaimyną ,kur vyko pamokos. Jei 
mokytojas šiam potvarkiui nusikalsdavo, 
jis buvo baudžiamas piniginėmis bausmė
mis arba kalėjimu.

Jonas Vinciūnas, tokiomis sąlygomis 
mokytojavęs lietuvių mokyklose, buvo net 
septynis kartus pasodintas į kalėjimą. 
Kaip jis pats sakosi, — kiekvieną vasarą 
paimdavę ilgesniam ar trumpesniam lai
kui „atostogų“. Gi vieną kartą buvo nu
baustas 80 zlotų pinigine pabauda už tai, 
kad priėmė mokinį iš kito kiemo.

Jonas Vinciūnas yra baigęs Švenčionių 
lietuvių gimnaziją ir lankė mokytojų kur
sus iki 1937 metų, kada juos lenkai užda
rė.

Į Angliją atvyko 1947 metais. Ilgesnį lai 
ką dirbo ir gyveno Coventryje, vis lūku
riuodamas, kada galės persikelti i Ameri
ką. Pagaliau sulaukė ir pereitą savaitę 
lėktuvu išskrido iš Londono į Čikagą.

Linkime ir ten jam sėkmingai įsikurti 
iki to laiko, kad galėsime grįžti į Lietuvą.

siekimo patogumo ir į tai, ar. gyventojai 
galės kokį toj vietoj darbą gauti. Todėl ir 
Siedlung gyventojų dauguma skursta b. 
darbo, nors turi geresnes patalpas, bet už 
tat žymiai brangesnes negu stovyklose.

Kur anksčiau geresnieji namai buvo 
tvarkomi kaip stovykla, ten, daugelyje at
vejų lietuviai pasilko privačiai gyventi. 
Ten panaikinta stovyklų administracija ir 
namai įjungti į miestų ar miestelių bendrą 
administraciją. Ir šios kategorijos lietuvių 
gyvenimas nedaug skiriasi nuo pirmųjų 
dviejų, nes dauguma gyvena tokiuose kraš 
tuose, kaip Schleswig Holstein, Nieder- 
sachsen, Bavarija, kur nėra pramonės ir 
darbų. Vokietijos vyriausybė turi planus 
ir pamažu juos įgyvendina, perkeldama pa 
bėgėlius į pramoningus kraštus, pirmoj ei
lėj į Rheinland Westfalien, Hessen, Wuer
ttemberg-Baden. Perkėlimo tempą lėtina 
butų trūkumas pramonės kraštuose, saky
sim, Ruhro srity. Be to, įstatymai lengvina 
perkeldinimą pabėgėlių Vokietijos piliečių, 
nes jiems butų pastatymas yra finansuoja 
mas iš lėšų, kurias jie turi teisės gauti, 
kaip atlyginimą už paliktus kilmės kraš
tuose turtus. Svetimšaliai pabėgėliai, taigi 
ir lietuviai, neturintieji Vokietjos piliety
bės ir pabėgėlio teisių, tų privileginių įsta
tymų lengvatomis pasinaudoti neturi gali
mybės ir todėl jų perkeldinimas yra sunki 
problema, nes pirmiau valdžia turi pasta
tyti butus ir tik po to perkėlimus vykdo. 
Be to, kiekvienas Voiketijos kraštas (šta
tas) vengia įsileisti naujų pabėgėlių.

Institucijose, sanatorijose, ligoninėse ir 
prieglaudose laikomieji lietuviai gauna ne
mokamą gydymą, patalpas, maistą ir po 
kelias markes (10-15 markių) į mėnesį. Il
gų metų atskirtas nuo pasaulio gyvenimas 
be giminių ir draugų, vienodas maistas, — 
kai kur silpnas, ligonių ir senelių padėtį la 
bai ir labai apsunkinęs ir apkartinęs. 
Šiems žmonėms yra būtina nors minima- 
lė papildoma pašalpa, bent po 10 markių 
į mėnesį, kad bent iš dalies galėtų turėti 
tai, ką vietos gyventojai normaliai atneša 
giminėms ir pažįstamiems, lankydami li
gonius.

MUZIKA PRIEŠ CHULIGANIZMĄ

Kompozitoriaus Juzeliūno teigimu, Lie
tuvos jaunimo tarpe esąs pastebimas gru
bumas, vulgarumas, vedąs į chuliganizmą. 
Todėl siūlo sustiprinti muzikos mokymą ir 
tuo pagerinti estetinį jaunimo auklėjimą.

Tą patį reiškinį patvirtina ir Jurbarko 
vidurinės mokyklos direktorius Skandi
nas:

„Mes dažnai pasigendame kultūringo mo 
kinių elgesio. Daugelis mokinių net nežino 
elementariausių mandagumo taisyklių.“

INA

Hamburg. Balfo Emigracijos Skyriaus 
vadovavimą perėmė Jieva Banevičienė, il
gesnį laiką sėkmingai dirbusi VLIK'o būs
tinėje. Lietuvių, norinčių emigruoti skai
čius diena iš dienos auga.
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PLUNKSNAGRAUŽIO
= UŽRAŠAI =

Šių metų vasario mėnesio pradžioje, 
KenijojeJVIeru miestelio du juodukai poli
cininkai griežtai atsisakė važiuoti polici
jos automobiliu i paskyrimo vietą tol,kol 
automobilis bus burtininko atkerėtas. Jie 
tvirtino, kad tuo automobiliu važiuojant, 
visada atsitinka kokia nelaimė.

Po ilgesnių derybų, buvo pakviestas 
apylinkėje pagarsėjęs burtininkas, žinovo 
akimis apžiurėjas mašiną, jis liepė ją pas
tatyti po nurodytu medžiu, gi abiems po
licininkams ramiai stovėti prie automobi
lio tol, kol jis išvarys „piktąsias dvasias“. 
Po trumpų atkerėjimo apeigų, burtinin
kas pareiškė, kad dabar jau galima poli
cininkams saugiai keliauti.Už „velnių iš
vaikymą“ burtininkas pareikalavo 2 ožkų 
honoraro. Jo sąskaita persiųsta į vyr. po
licijos būstinę patvirtinimui, po to, kai ke
liaujantiems policininkams neįvyko jokia 
nelaimė...

Kaip jau žinome, šio krašto saugumo 
organai jau kuris laikas prakaituoja ties

ŠOKIŲ VAKARAS LIETUVIŲ KLUBE
Š.m. kovo mėn. 17 d., 7.30 vai. vakare, 

Lietuvių Klube, 1 Ladbroke Gardens, W 
11., rengiamas šokių vakaras. Plokštelių 
muzika. Staliukus užsisakyti —BAYswa- 
ter 5511. Staliuko mokestis 5 šil. Įėjimas: 
nariams 1 šil., nenariams 3 šil.

VELYKINĖS PRAMOGOS 
LIETUVIŲ KLUBE

Pirmąją Velykų dieną, balandžio mėn. 
1 d., 7.30 vai., Lietuvių Klube, 1 Ladbroke 
Gardens, W. 11., rengiamas linksmas šokių 
vakaras. Gros džazas. Turtingi bufetai. 
Staliukus užsisakyti iš anksto paskambi
nant BAYswater 5511. Įėjimo mokestis: 
nariams 3 šil., nenariams 5 šil.

Antrąją Velykų dieną, 7.30 vai. vakare, 
tame pačiame klube rengiami šokiai prie 
plokštelių muzikos. Staliukai užsakomi iš 
anksto. Įėjimas: nariams Išil., nenariams 
3 šil.

ITALIJA — TURIZMO KRAŠTAS
Graži gamta, įvairūs klasinio meno pa

minklai, o ypač Krikščionybės Centras, 
jvariais metų laikotarpiais Italijon sutrau 
kia daug turistų ir jų skaičius kasmet vis 
auga. 1953 m. Italiją aplankė 7.681.870 už
sieniečių, 1954 m. — 9.327.512, pereitais 
metais turistų ir piligrimų skaičius jau vir 
ši jo' 10 milionų. 1954 m. ten buvo pastatyti 
533 nauji viešbučiai, o pereitais metais 
vėl nauji šimtai didelių ir mažų viešbučių. 
Kelionė ten ir atgal traukiniu iš Londono 
į Romą III klasės bilietu kainuoja 21 sv. 
16 šil. Ta pati kelionė tik į vieną galą lėk
tuvu — 27 sv. 17 šil. 

Per paskutinius 10 metų daug tūkstančių mūsų*klijentų siuntė pakietėlius sa
vo šeimoms į Kontinentą, per Wintrex & 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 moterš. 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, arbata, 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. Į pasiteiravimus atsakoma tuoj pat.

nelengvu uždaviniu: — kaip apsaugojus 
atvykstančius iš Maskvos du augštus sve
čius nuo tų visų „nelaimių“, kurios, jų 
apskaičiavimu, galinčios ištikti maskolius. 
Mano išmone, apsaugos būdas jau išban
dytas ir nevertėtų del to sukti galvos: už
tenka pakviesti iš Kenijos tą sumanų bur
tininką. Jis, žinodamas su kokiom piktom 
dvasiom turįs reikalų, užkerės svečių 
automobilį nuo visokių pripotkų ir prajo- 
vų. Mes gi, visi dipukai, atsidėkodami 
šiam kraštui už pakvietimą šių dviejų 
džentelmonų, mielai pasižadame apmokė
ti burtininkui honorarą. Juo labiau, kad 
draugas Chruščiovas, pagarsėjęs ūkio sri
ties žinovas „.išlaisvintuose“ kraštuose 
taip pakėlė gyvulininkystę, jog ten, jam 
vadovaujant, ožkelės tik ir liko praktiš
kam gyvenimui,© karvutės tik penkmečio 
planuose.

žodžiu, jei nekilusiu į tuos tris tūkstan
čius, tikiuos pasimatysiu su Kenijos bur
tininku...

NAILONO ADYTOJAI...

Vokiečių policija, beaiškindama gen. Mi 
chailovo agentus ir „Sniego“ operacijos 
bendrininkus, susekė jau daugiau žmonių, 
bolševikų įtrauktų į tą pragaištingą dar
bą. Vokiečių spauda paskelbė kaikurių 
artimesnių Michailovo bendradarbių nuo
traukas. Pasirodo, Muenchene prie Stieg- 
Imeier-Platz jie turėjo gerai užmaskuotą 
tariamą kojinių taisymo kioską, iš kurio 
persas Ismail Resaja vadovavo Michailo
vo pasamdytai profesionalų įsilaužikų 
gaujai, kuri turėjo laužtis į pabėgėlių or
ganizacijų būstus ir vogti jų kartotekas. 
Gauja savo „grobį“ padėdavo sutartoje 
vietoje į žinomą laiškų dėžutęi, po vienu 
tiltu autostradoje tarp Muencheno ir Stut 
tgarto. Ismaiias Resaja dienomis priimda
vo taisyti kojines, o naktimis pagrobtus 
adresus pristatydavo į sutartą vietą. Tarp 
kitų bendrininkų minimos bepilietybės 
Viktoro Maslovo ir taip pat be pilietybės 
Petro Halunowskio pavardės.

Radauskas — ŽIEMOS PASAKA (Poe
zija); Gliaudą — RAIDŽIŲ PASĖLIAI; 
Bradūnas — DEVYNIOS BALADĖS; 
Georg — MOTERYSTĖ; S. Džiugas — KE 
TURI VALDOVAI (vaikams); Žurnalas 
TĖVYNĖS SARGAS (šis numeris skirtas 
Prel. Krupavičiaus 70 m. amžiaus sukak
čiai paminėti).

Visi šie ir kiti leidiniai gaunami pas D. 
Daunoraitę, 49, Thornton Ave., London, 
W. 4.

EUROPOS LIETUVIS

Kultūra ir griaučiai
Lengva; tačiau nenuoširdu būtų patarti 

bičiuliui žiūrėti į viską optimistiškai, pa
čiam esant pusėtinam pesimistui. Ir iš- 
tikrųjų, juo daugiau žmogus galvoji, juo 
didesnis nerimas apimą širdį, juo liūdnes
nės mintys maišosi su cigaretės dūmais. 
Nedrąsu būtų tvirtinti, kad žmonija nu- 
sikultūrino. Veikia šimtai universitetų, 
darbuojasi tūkstančiai profesorių; bažny
čiose skelbiamas Dievo žodis apie artimo 
meilę, dorybę, atlaidumą ir nurodomas iš
ganymo kelias; leidžiami filosofiniai vei
kalai, svarstomi taikos kompromisai. O 
visdėlto antagonizmas, tartum koks bjau
rus šliužas laiko aprėpęs šią planetą. Ne
pasakytum, kad vien dėl duonos kąsnio 
galandami ginklai. Tariamieji antžmogiai, 
žiūrėk, nepasitenkina viršilos laipsniu ar 
batsiuvio amatu. Pamirkę pirštą į alų, jie 
pradeda piešti ant stalo imperialistinius 
planus, suktai augštinti savo tautą ir pa
sekėjus, trokšdami tapti stabais, o įsisiū
bavusi minia pakursto karjeristų aistras. 
Negana to, gobšūs biznieriai pūdo jauni
mą erotiniais paveikslais, nešvankia lite
ratūra ir narkotikais. Tad norom neno
rom, net patys ramiausieji ir kukliausieji 
žmonės pradeda kalbėti apie karą. Neno
rom kalba, greičiau instinktyviai, nes jau
čia, kad žmonija dar nėra priaugusi prie 
pasiaukojimo ir tolerancijos, prie Bažny
čios ir humanistų skelbiamo idealo. Vadi
nasi, vieno Kryžiaus aukos žmonijai dar 
buvo permaža.

Štai Antrojo Pasaulinio Karo kruvinoji 
apyskaita. Visuose frontuose žuvo 14 mi
lionų karių, o 3 milionai civilių žmonių 
žuvo nuo karo veiksmų. Vienuolika milio
nų žuvo koncentracijos stovyklose. Invali
dų liko 13 milionų kareivių. Kitais būdais 
nužudytų buvo penki milionai žmonių. 
Liko be namų ir tėvynės 26 milionai.
■ Visa tai atliko 20-jo amžiaus žmogus. To
paties šimtmečio maniakų gauja užsimo
jo atnaujinti pasaulį ir padaryti žmoniją 
laimingą. Šitas, atsiprašant, atnaujinimo 
žygis, tebevykdomas ir šiandien, pareika
lavo irgi milionų gyvybių. Tie milionai 
krito ne kovoje su išorės priešu, o kaip 
raudonojo fanatizmo aukos. Inteligentijos 
ir karininkijos masinis skandinimas Suo
mių įlankoje; 10-ties tūkstančių Gruzijos 
patriotų sušaudymas iš karto, apsivalant 
nuo „nepageidaujamo elemento“, o čekis
tams soclenktyniaujant naganais; balto
sios kariuomenės likučių Krime skerdy
nės; ukrainiečių tautos „retinimas“; Katy- 
nas, Červene, Pravieniškiai, Rainiai; lie
tuvių Golgota nuo Klaipėdos iki Vladivos
toko -— visa tai mūsų gadynės „žiedai“. 
Nekaltai pralieto kraujo prltekėtų turb.“ 
didelis ežeras, o iš griaučių susidarytų 
augštas, augštas kalnas.

Tad argi reikia stebėtis^ kad ir pabėgė
liai netiki į taiką. Jie ne dėlto netiki, kad 
trokštų karo, o dėlto, kad jis, paprastai, 
negali būti išvengiamas. Pasaulinio masto 
kruvina operacija dar turi įvykti, nes nie
kur beveik nėra sveikos vietos. Tuo la
biau nėra vietos, kur nesiveistų Kremliu
je perėtos pavojingos bacilos. O jos reiš
kia akciją, veiksmą, nenormalią tempera
tūrą, karštį ir ... karą, atseit, kalnus griau 
čių ir rūkstančius griuvėsius. Ir kaip liūd 
na darosi pagalvojus, kad tik po naujo 
baisaus sukrėtimo likusioji žmonija galės 
tikėtis ramesnio gyvenimo.

Dabar gi laisvajame pasaulyje dar tu-

Balys PavabaJys

KAS UŽ AKIŲ, TĄ IR PEIKIU
Man visur neblogai, 
Kada stiklą keliu. 
Jei ką peikia draugai, 

Aš pritart jiems galiu.
Peikia Petrą Balys, 
Nes tas Petras — kvailys. 
Ir aš pats su Baliu 
Jį peikiu, kiek galiu. 
Kai sėdėsiu kitur, 
Petras Balį ten peiks. 
Aš pritarsiu jam, šiur, 
Ir sakysiu: būk sveiks. 
Kai sėdės jie abu, 
Ką kalbės — nesvarbu, 
Nes abu, kaip žinia, 
Ries į ragą mane. 

rime protesto teisę. Kartais tai yra tik bal 
sas, šaukiantis tyruose, kartais jis suskam 
ba politinių žaidimų sezono metu ir būna 
nugirstas, net pakartotas, jei galingajam 
atrodo noudingas. Ir tai gerai. Protestas ir 
skundas reiškiamas ir kitokiais būdais. 
Štai Augsburgo Šv. Ulricho katedroje yra 
pakabintas ant sienos gal septynių metrų 
ilgio rožančius, padarytas iš spygliuotų 
vielų, skiriančių laisvąjį pasaulį nuo so
vietų užgrobtų kraštų. Rožančiaus gražu
sis kryžius padarytas pabėgėlių iš komu
nistinės vergijos. Po rožančiumi padary
ta spygliuotų vielų tvora, už kurios Veng
rijos pebėgėliai padėjo saują savo gimto
sios žemės, padarydami pažadą šią žemę 
parnešti į laisvą Vengriją.

Taigi, šaukiamasi į galinguosius, skun
džiamasi laisvajam pasauliui žodžiu, pa
veikslais, apčiuopiamais daiktais ir mode
liais. šaukiamasi ir į dangaus ir žemės 
Viešpatį, ir tikimasi, kad pralietas bei 
praliesimas kraujas nebus beprasmė au
ka, kad jis bent iš dalies bus palaikytas 
vertas kraujo nuo Kryžiaus. Sykiu, ap
mąstant stambiuosius klausimus, kaip ny
ki ir neįdomi atrodo mūsų politinė preky
vietė, kur ant kiekvieno vežimėlio išklo
tos vis tos pačios prekės, kur dėl konku
rencijos jų ir kaina vis mažėja, šalims ri
kiuojantis žūtbūtinėn kovon, gi tų veži
mėlių turėtų būti kur kas mažiau, o išdės
tytos ant jų prekės turėtų būti kur ka- 
įvairesnės ir labiau tinkamos lemiamo ž- 
gio gurguolei. Pavadinsime tas prekes, pa 
vyzdžiui, mokslu ir idėjomis, solidarumu 
ir valia, ar gal dar kitaip, tik netoli to, ir 
tai jau būtų didelė dovana mūsų išvargu
siai Tėvynei — daug brangesnė, sakysim, 
nei rungtynių dėl vadovavimo aprašymai. 
Jos ir pačius kovotojus stiprintų.

S.L.

KOVOKIME REALIAI
Vos tik pasiekia laisvajame pasaulyje 

išeinančią lietuvių spaudą „Komiteto už 
grįžimą“ laikraštpalaikis, tuoj mūsų spau
doje ir pasirodo straipsniai ir komentarai, 
kuriuose ne tiek aiškinama komunistinio 
režimo baisumas, paties komunizmo prie
šingumas žmogaus prigimčiai, kiek to 
spausdinto melo kritika, nurodymas kvai
lų klaidų. Kam tai 'naudinga? Kiekvienas 
lietuvis, mokąs skaityti, pakankamai tu
ri patyrimo atskirti pelus nuo grūdų. 
Ar negali atsitikti taip, kad mes patys mo
kome komunistus, kaio rafinuočiau jie tu
rėti! užsimaskuoti, kaip giliau paslėpti 
savo pekliškus norus? Juk juo tas propa
gandinis šlamšta? kvailesnis, juo lengviau 
su juo kovoti, juo mažiau j’s pavojingas

„ 1SIUNTINIAI 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.

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

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!

Nr. II. (441) 14. III. 1956, 1

TIESOS RAKŠTYS

Iš Vakarų radijo bangortitš Lietuvoje 
išgirstamas tiesos žodis apie padėtį Lietu
voje tebekelia daug rūpesčio režimo pro
pagandistams.

Kad toks tiesos žodis Lietuvoje ne pas
laptis, prasitaria A. Venclova straipsnyje 
partijos kongresui pagerbti. Savo išve
džiojimus apie esamus ir ypač būsimus 
pagerėjimus Lietuvoje, jis baigia šiais 
žodžiais:

„Štai kodėl Lietuvos darbo žmonės at
rodo tokie nerimti ir juokingi kaikurių 
vakarų imperialistų svaičiojimai apie mū
sų respubliką“.

Bandydamas atremti tuos „vakarų įme- 
rialistų svaičiojimus“, (kurie negalėtų 
Lietuvos žmonėms net juokingi atrodyti, 
jeigu jie jų nebūtų girdėję..,)Venclova la
bai daug kalba apie busimąją Kauno elek
trinę, plačiai prisimindamas, kad Kaune 
anksčiau elektrinė priklausė Belgijos pi
liečių bendrovei.

Bet lyg tyčia, to paties laikraščio lapo 
kitame šone yra fotografijos, iš kurių 
paaiškinimų matyti, kad dabar Vilniaus 
elektrinė ir visas Vilniaus elektros laidų 
tinklas yra „Lietuvos energetinio ūkio 
valdybos žinioje“. Ten pat Įsakmiai pažy
mėta, kad ir busimoji Kauno HES (hydro- 
elektrinė stotis) „bus valdoma iš tolo, iš 
Lietuvos energetinio valdybos centrinio 
punkto“.

O ta „Lietuvos energetinio ūkio valdy
ba“ yra ne kas kita, kaip maskvinės Elek
trinių (Malenkovo) ministerijos agentūra 
Lietuvoje. Ne tik Vilniaus, Kauno elektros 
stotys, bet visos esamos ir būsimos stam
besnės elektrinės bei kiti energijos šalti
niai yra kontroliuojami tiesiog iš Mask
vos, aplenkiant ir tos pačios Maskvos 
kontroliuojamas vilniškes ministerijas.

LNA

ir juo jo įtaka menkesnė. Toksai spaus
dintas šlamštas nėra vertas jokio dėmesio. 
Jis siunčiamas iš pasalų, neprašomas. Jis 
kiekvieną mus inkriminuoja svetimtaučių 
akyse. Vienintelis būdas jo nuoifcraty ti. 
GRĄŽINTI SIUNTĖJUI. Adresų vagfl? 
liausis siuntę, kai kiekvieną kartą bus 
jiems tas provokuojantis šlamštas grąžin
tas.

Antra vertus^ jei, laikui bėgant, atsiras
tų mūsų tarpe vienas kitas, kuris panorė
tų dabartinėmis sąlygomis grįžti Lietuvon, 
būkime tikri, tokie kandidatai sugrįžimui 
jau seniai lietuviškos spaudos neskaito. 
Todėl nėra jokios prasmės mūsų spaudai, 
išeinančiai laisvajame pasaulyje,diskutuo
ti su Michailovo komitetu.

To. S.

LTD.

GRAŽUOLIŲ RINKIMAI

Kosmetikos gamintojų kongrese Baden- 
Baden, Vokietijoje, paskelbta, kad per 
paskutinius 30 metų išrinkta visokio tipo 
„miss“ — gražuolių 800 tūkstančių (karvu 
tė „miss“, davusi daugiausia pieno tebu
vo išrinkta tik viena 1953 m. anglų žemės 
ūkio parodoje). Daugiausia gražuolių iš
rinkta Hollywoodo mieste .■— 75 tūkstan
čiai. Iš bendrojo skaičiaus apie 37 tūkstan
čiai nuėjo ar bent mėgino vaidinti filmuo
se.

Vokietija didžiuojasi davusi 1909 m. pir 
mąją gražuolę —■ „miss universe“ hambur- 
gietę Getrudą Dopieralski. Žurnalistų pa
klausta apie dabartinius gražuolių rinki
mus, 66-sius metus persiritusi Gertrūda 
pastebėjo: „Ef!.. Jei mano laikais taip bū
tumėm pasirodžiusios, tuoj pat būtų mus 
patupdę kalėjiman“.
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