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NEPR. ŠVENTĘ MININT
Lietuvos Nepriklausomybės šventė — 

Vasario 16-oji — kaip kasmet, taip ir šie
met vėl visus lietuvių tautos vaikus, tiek 
Tėvynėje esančius, tiek Sibiro verguvę 
kenčiančius, tiek už vandenynų ir laisvo
joje Europoje gyvenančius suburia į vie
ningų šeimų, kuri savo širdimi ir mintimis 
išgyvena Laisvės idealo džiaugsmų, bet 
kartu ir sielvartų, kad tas džiaugsmas 
šiandien negali būti pilnas, matant Lietuvų 
kančioje, nelaisvėje, priešo trypiamų, mū
sų brolius anapus Geležinės Uždangos dva
siškai ir fiziškai naikinamus. Dėl to Nepri
klausomybės šventė, savo esmėje brangi, 
kaip didieji deimantai, kiekvienam lietu
viui nekelia tokios skaidrios nuotaikos, nei 
išorinio, juo labiau vidinio, džiaugsmo, 
koks, rodos, turėtų būti. Bet ji už tai kelia 
revoliucinį kovingumų, ji žadina ir skatina 
burtis visus lietuvius po viena Nepriklau
somybės Vėliava, aukoti darbų, jėgas ir 
pinigų, kad vėl Vasario 16-ji, kaip ir per 
anuos 22 metus, taptų kūnu, gyvu valsty
bės organizmu.

Vasario 16-ji, ir ne tik ši diena, bet kiek
viena diena, mūsų kartai uždeda didelius 
uždavinius — vėl atkovoti nepriklausomy
bę ir išsaugoti lietuvių tautos gyvybę. Abu 
šie uždaviniai mums, trijų milijonų tautai, 
yra milžiniški, juo labiau, kad priešas yra 
piktas, kerštingas, stačiai bestijališkas, fi- 
ziškaLpajėgus, o prieš jį besirikiuojųs Va
karų pasaulis yra išsiblaškęs, suskilęs, daž
nai netgi indefercntiškas, nepasiruošęs ir 
bijųs imtis kokios nors akcijos. Netolimi 
Vengrijos pavyzdžiai rodo nuogų realybę, 
mums labai skaudžių, kuri verčia mus pa
sidaryti ne fantazijomis, ne sentimentais, 
ne juridine filosofija ar „grupine aritme
tika“ pagrįstas išvadas, bet Lietuvos iš
laisvinimo akcijų pertvarkyti naujais, rea
liais pagrindais. Tai reiškia, jog nereikia 
pasiduoti svetimųjų, kad ir didelių draugų, 
įtaigojimams, jų išlaisvinimo šūkiams ar
ba metodams (kas jiems tinka, mums gali 
būti labai žalinga), bet atėjo laikas mums 
patiems žinoti savo kelių ir veiklos būdus. 
Ligi šiol, atrodo, jog jau pakankamai save 
primaitinom fantazijomis ir prisimurdėm 
savo vidinių reikalų duobėje. Nuo šito mū
sų nedisciplinuotumo Lietuvos laisvinimo 
reikalai, būkime atviri, yra skaudžiai nu
kentėję.

Klaidas taisyt niekados nėra vėlu. Mi
nėdami šių Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktį, turėtume pastatyti, kaip sakoma, 
kryžių viskam, kas praeityje buvo negerai, 
kas vedė prie nesantaikos, kas blaškė jė
gas, kas stūmė iš realaus ir .vieningo Lie
tuvos laisvinimo kelio, o vietoje nuolati
nių ginčų-ginčelių turėtume tikrai ne žo
džiais, bet darbais eiti ir sueiti po vienu 
stogu, po kuriuo visi girdėtume, tyrų Lie
tuvos balsų ir į jį savo lietuvišku kovingu
mu atsilieptume.

Vasario 16-ji yra visos lietuvių tautos 
ilgų kovų, kančių ir aukų padarinys. Dėl 
Vasario 16-slos dienos idealo mirė savano- 
riai-kūrėjai kautynių laukuose, dėl jo mi
rė 1941 metų ir vėlesniųjų laikų partiza
nai. Niekas apkasuose ar miškuose neklau
sė kovojančio brolio srovinio bilieto, nė 
viena grupė be šventvagystės negalėtų sa
vintis nė vieno jų kraujo lašo. Tos visos, 
mažai tautai labai didelės, didvyrių aukos 
įpareigoja, stačiai įsako, mums šiandien 
būti tokiais pačiais tyrais patriotais, be jo
kių srovinių ar asmeninių „aritmetikų“. 
Tos aukos mums įsako tęsti jų kova nors 
ir kituose frontuose ir kitais ginklais, bet 
ta pačia dvasia.

Ir todėl, minėdami Lietuvos Nepriklau
somybės šventę, pagerbdami visus dėl Lie
tuvos Laisvės dirbusius, kovojusius ir žu
vusius, atiduodami pagarbų visiems, ku
rie ir šiandien dirba Lietuvai, turime ryž
tis mūsų darbų ir jėgas taip sujungti ir 
sugrupuoti, kaip jos jungėsi tame Laisvės 
kelyje, kuris lietuvių tautų atvedė į Vasa
rio Šešioliktųjų. Junkimės, dirbkime visi 
kaip broliai, vienas kita gerbdami ir vie
nas kitam padėdami, pilni tikėjimo Lietu
vos Laisvės nauju prisikėlimu.

J. SENKUS

JAUNIMAS VIS TIEK NEPAJĖGIA 
SUPRASTI

Sovietų jaunimas kelia daug rūpesčių 
bolševikams, ir jų spauda jau nebenusle- 
pia tai. šitai armijos laikraštis „Raudono
ji žvaigždė" rašo apie karo mokyklos auk
lėtinį, kurio niekaip negalėjo patenkinti 
spaudos pranešimai apie Vengrijos darbi
ninkų dalyvavimą „fašistiniame“ sukili
me. Kaip čia galėjo atsitikti, galvojo jis. 
Kaip čia galima išsiaiškinti sau tai, kad 
Vengrijos darbininkai leidosi paveikiami 
antirevoliucininkų ir dalyvavo sukilime? 
Jis paklausė kitą auklėtinį, bet tas tik pa
purtė galvą ir atsakė: „Man pačiam taip 
pat neaišku“.

Į laisvuosius lietuvius
VLIKo ATSIŠAUKIMAS VASARIO 16 DIENOS PROGA

Vasario 16 Dienos Nepriklausomybės 
Paskelbimo Aktas lietuvių tautai galioja 
kaip amžinas politinis įpareigojimas, kad 
Tauta turi būti laisva ir Lietuva turi bū
ti nepriklausoma valstybė. Nors šiandien 
lietuvių tauta patekusi svetimon vergu- 
vėn, o Lietuvos valstybė svetimųjų oku
puota, Vasario 16 Dienos aktas lieka mums 
Didžiuoju Įsakymu.

Jis įpareigoja mus išlaisvinti tautą ir at
kurti Nepriklausomą Lietuvos valstybę. 
Esančius išeivijoje jis įpareigoja išlikti lie
tuviais, lietuviais išauklėti priaugančias 
kartas, visad atsiminti tragišką tautos pa
dėtį, visad dėl tautos laisvės ir Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo kovoti, auko
ti ir aukotis.

VLIKas sveikina visus laisvus lietuvius 
visuose žemės kontinentuose. Sveikina ir 
kviečia suburti lietuviškas eiles laisvini
mo darbams.

pavergėjas, policinės diktatūros smurto 
garbintojas, teroru paremto gyvenimo vai
ruotojas, dirbančiųjų masių išnaudotojas.

Lietuvos laisvinimo kovai atsiranda pla
tesnės perspektyvos. Lietuvių tautos pa
vergimas, kaip pavyzdys bolševikiškos 
klastos ir apgaulės, jau yra vis dažniau ir 
dažnau minimas Vakarų tribūnose. Mūsų 
pastangos, siekusios laikyti Lietuvos bylą 
aktualią, pradeda duoti pirmuosius dai
gus, Pastangos nenueina veltui. Tai turi 
paskatinti dar didesnio jėgų įtempimo. 
Jeigu ištvėrėme iki šiol, turime ištverti ir 
toliau. Neturime teisės nei pavargti, nei 
ilsėtis. Priešingai, matydami pirmuosius 
laisvinimo kovos laimėjimus, padaugin
kime savo jėgas iki maksimumo.

Laisvasis lietuvi! Tautos kančia yra ir 
tavo kančia. Tavo balsas ir dalis šiose 
grumtynėse yra svarūs. Stok į darbų bend
rą rikiuotę! Dėk savo dalį į bendrą tautos 
reikalą.

A. Miškinis

TAUTIŠKA DAINA

Brangi šalie Žaliųjų rūtų, vis nedrįstu klausti, 
Kas Tave didžiuliam vargui nūdien pasikaustė!

Kas tave varguolei daliai šiandien pasikinkė, 
Ar mes patys, ar kiti kas, tyčia susirinkę!

Tu su beržais, tu su kryžiais, su žalio jom rūtom ;
Mes palinkę, kciip kareiviai eisim ant pakūtos...

Išvedei artojų sūnus ant jūružių krašto
Ir liepei gražiai dainuoti, kaip iš aukso rašto.

Kaip dainuosiu! — Pasakysi, kad šie žodžiai grubūs,
Kada vargas aprėdytas melsvo šilko rūbais.

Iklausiu aš, kaip artojas po žagre suklupo —
Pasijuokt valia valužė karminuotom lūpom\

Mes paliekam, mes užmirštam Tave pakelėje 
Ir vis norim ddr įtikint, kad įsimylėję...

Kas iš rūtų, kas iš mėtų, kas tau iš lelijų,
Kai vargeliais vargūnėliais rudenėlį lyja!

Mes žadėjom Tave jauną kelti ligi saulės,
Kai artojai pėsti nešė į Červonką kaulus... >

Tai todėl nūndi ir noriu širdimi paklausti, 
Kieno rankos didžiam vargui Tave pasikaustė.

Vasario 16-oji tebus diena, kada visa
me pasaulyje esą lietuviai pasijunta kaip 
viena šeima su bendrais siekiais ir tiks
lais, visi lygiai trokštą dalyvauti Lietuvos 
išlaisvinimo kovoje.

Vasario 16-ąją tegu visi laisvėje esą lie
tuviai persiima ir pajunta savo brolių pa
vergtame krašte arba Sibiro tremtyje lais
vės troškimą, tesupranta padėties rimtumą 
ir jiems tenkančią istorinę atsakomybę.

Šiemet Vasario 16-ają Dieną švenčiame 
ypatingose sąlygose. Egipto, Lenkijos, o 
ypač Vengrijos įvykiai parodė pasauliui 
tikrąjį bolševizmo veidą. Tarptautinė pa
dėtis pajudėjo. Nubluko Ženevos šyps
niai. Niekas nekalba apie taikią koegzis
tenciją. 1956 metų įvykiai net visus abejo
jančius įtikino, kad bolševizmas tėra eili
nis imperializmo varžovas, nekaltų tautų

RYTINES VOKIETIJOS SUNKUMAI
JEI KOMUNISTŲ VADAI NERAS IŠEITI ES, TAI ILGAINIUI GALI KILTI NE TIK 

MAIŠTAS, BET IR KARAS
Spaudoje paskelbtosios ištraukos iš tų 

kalbų, kurios buvo pasakytos komunisti
nės Rytų Vokietijos socialistinės vienybės 
partijos centro komiteto pastarojo meto 
posėdžiuose, rodo, kad Rytų Vokietija ar
tėja į ekonominės ir politinės krizės die
nas. Iš tų kalbų ir prisipažinimų daromos 
labai rimtos išvados dėl ateities ir spėlio
jama jau apie visiškai galimą įtempimą 
vidurio Europoje. Kaip žinia, tiek Sovietų 
Rusijoje, tiek ir satelitiniuose kraštuose 
visas ekonominis gyvenimas planuojamas 
paprastai bent penkmečiui į priekį, re
miantis esamąja padėtimi. šitaip 
planavo ir vyriausiasis Rytų Vokietijos 
planavimo viršininkas Leuschneris, bet 
šiuo metu jis buvo priverstas prisipažin
ti, kad tas planas jokiu būdu nesuves galų 
su galais net 1957 metais. Nors planas jau 
buvo peržiūrėtas ir susiaurintas, bet ir ši
tokiam jam vykdyti pramonėje neužteks 
nei anglies, nei plieno, nei statybos me
džiagų.

Juo toliau, juo labiau aiškėja, kad žmo
nių pragyvenimo lygis turės smarkiai kris

Kada tauta yra pavergime, negali pilnai 
džiaugtis laisve, kurią radai svečioj šaly
je. Tik tautos laisvė ir tave padarys tik
rai laisvu!

Kada tauta alkana, negali būti sotus 
gerbūvio krašte. Juk ašara rieda, kai skai
tai brolio laišką iš alkanos Lietuvos ar iš 
šalto Sibiro. Laikas ir jiems būti laisviems 
ir sotiems. Laikas ir jiems turėti viską, ką 
turime laisvuose Vakaruose.

Darykime viską, kad pavergtų brolių ir 
seserų kančios būtų sutrumpintos.

Vasario 16 Diena tebus mums visiems 
bendro susikaupimo, bendro susiklausy
mo, bendro ryžto diena — viską aukojame 
tautos laisvei ir Lietuvos išlaisvinimui.

1957 m. vasario mėn.

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 

ti, ir todėl niekais eina visi pažadai pa
naikinti maisto korteles. Neseniai buvo 
šiek tiek pakelti atlyginimai ir pensijos, 
dėl to išlaidos padaugėjo apie 2.500 milijo
nų markių, gyventojų perkamoji galia šiek 
tiek pagerėjo bent laikinai, bet tos išlaidos 
verčia planuotojus vėl peržiūrėti ir per
tvarkyti planą. Visa tų siaurinimų bėda, 
kad Rytų Vokietija beveik išimtinai nau
dojosi Lenkijos anglimi iki Gomulkos at
ėjimo į valdžią. Dabar tas anglies tieki
mas beveik visiškai užtruko. Buvo tikėtasi, 
kad Lenkija ir toliau duos tiek pat ang
lies, kaip iki šiol, o kai šitos viltys nepa
sitvirtino, tada kreiptasi į Rusiją, bet ir 
ten nepasisekė ką nors laimėti. Taigi da
bar pačiai Vokietijai teks pasirūpinti ku
ro, kad nesustotų pramonės įmonės. Teks 
pasirinkti: arba iškasti daugiau anglies, 
arba sumažinti jos sunaudojimą. Anglies 
iškasimą padidinti įmanoma tik palaips
niui, tai reikalauja ilgesnio metų skai
čiaus. Vadinas, teks mažinti suvartojimą 
ir iš fabrikų atleisti darbininkus. Iš Leu- 
schnerio kalbos*daromasi išvadas, kad tos 
bėdos užklups Rytų Vokietiją dar šiais

r Seįjtųiiios DIENOS -Į
ANGLIJOS BANKAS NUMUŠĖ 
PASKOLŲ PROCENTĄ

Vasario 7 d. Anglijos Bankas paskelbė, 
kad procentai numušami nuo 5į iki 5. Šita 
proga finansų ministeris painformavo par
lamentą, kad šitai padaryta visiškai ne 
dėl to, jog būtų stengiamasi daugiau iš
leisti.

Statybos bendrovių sąjunga pareiškė, 
kad jos veikloje šitas procento sumažini
mas artimoje ateityje nepaveiks nei sko
lininkų, nei skolintojų. Vadinas, statybos 
bendrovės savo skolintojams mokės tokį 
procentą, kaip ligi šiol, ir tokį pat ims iš 
tų, kuriems davė paskolas namams pirk
tis (mortgage). Pakeitimai bus vykdomi 
kiek vėliau, tad išsimokėtinai pirkęsi na
mus lietuviai taip pat turės palaukti, kol 
jiems bus šiek tiek sumažinta procentų 
našta.

BRITAI PERŽIŪRI BUTŲ NUOMOS 
ĮSTATYMĄ

Jau antruoju skaitymu britų parlamen
tas priėmė naujai paruoštąjį nuomos įsta
tymą, pagal kurį bus atšauktas butų nuo
mos normavimas. Pagal vyriausybės pro
jektą įstatymas pradėtų veikti po 6 mėne
sių, kai jis bus galutinai priimtas. Tas įs
tatymas leis žymiai pakelti butų kainas ge- 
resniuose namuose, nors ir prastesniuose 
bus šioks toks pabrangimas.

VALSTYBIŲ GALVŲ KELIONĖS

Suomių prezidentas Kekkonen su žmona 
priėmė kvietimą šių metų vasarą aplanky
ti Daniją ir Islandiją.

Vakarų Vokietijos prezidentas prof. Teo
doras Heuss, lydimas užsienių reikalų mi- 
nisterio, kovo 6-9 dienomis važiuos į Jung
tines Amerikos Valstybes.

ŠALTASIS KARAS MASKVOJE PRIEŠ 
AMERIKIEČIUS

Rusai įsakė skubiai išvažiuoti dviem 
amerikiečių kariniams atstovams, kaltin
dami juos šnipinėjimu ir fotografavimu 
karinių įrengimų. Tai jau bus dabar devy
ni tokie ištremti kariniai atstovai vien 
nuo 1955 m. Šį kartą visas triukšmas su
keltas vos tik sukakus vienai parai, kai 
sovietai apkaltino Jungt. Amerikos Vals
tybes šnipų siuntimu į komunistinius kraš
tus.

O Jungtinių Amerikos Valstybių amba
sada praneša, kad tie abu kariniai atsto
vai su sovietų užsienių reikalų ministeri
jos leidimu nuvyko į Leningradą, ėjo gat
ve, prie vieno jų pripuolė praeivis ir pra
dėjo traukti jam nuo peties foto aparatą, 
pakaltindamas jį fotografavimu. Tada įsi
kišo policija.

INDIJA SUVARŽĖ ĮVEŽIMĄ

Norėdama apsaugoti savo nedidelius pi
nigų išteklius, Indijos vyriausybė smar
kiai suvaržė savo piliečių keliones į už
sienius. Taip pat nebeleidžiama įvežti pra
banginių prekių. Kiek parduotuvėse buvo 
amerikoniškų sriubų ir daniško bekono ir 
šveicariškų nailono kojinių, viskas buvo 
išgraibstyta tuojau pat.

Indijoje siaučia girtavimas. Tokiam 
Bombėjuje įvesta prohibicija, dėl to gėri
mai pardavinėjami slaptai, ir viskės bute
lis kaštuoja 4 svarai ir 5 šil.

metais. O pastovus ligišolinis ekonominio 
gyvenimo gerėjimas Rytų Vokietijoje bu
vo tas laidas, kad ten dar neįvyko joks di
desnio masto maištas. Lenkijos ir Vengri
jos įvykių metų ten taip pat būta didelio 
nepasitenkinimo, bet jis neprasiveržė. O 
kai ekonominis gyvenimas pradės riedėti į 
pakalnę, tai labai galima, kad stipriau pa
judės ir plačiosios darbininkų masės ir net 
partijoje esančioji opozicija. Jau ir Ul- 
brichtas savo kalbose neslepia, kad iš Ju
goslavijos ir Lenkijos ten iškilusios idėjos 
veržiasi tiek į partiją, tiek ir aukštąsias 
mokyklas. Kol kas Ulbrichtas be atodairos 
dar įveikia sutvarkyti, bet ekonominiai 
sunkumai gali atimti iš jo galimybę. Ir to
kia galimybė gali ateiti, jei ne šią vasarą, 
tai jau rudenį.

Manoma, kad Vakarai šitą padėtį galėtų 
išnaudoti sujungti abiems Vokietijos da
lims. Toks sprendimas gal būtų pati ge
riausia išeitis ir išspręstų ekonominius 
sunkumus. Blogiausiu atveju, jei Rytų 
Vokietija būtų palikta jos pačios liūdnam 
likimui, viduje kilęs maištas iš vienos pu
sės atitrauktų jo malšinti rusus, kaip atsi
tiko Vengrijoje, o iš kitos pusės įveltų ir 
Vakarų Vokietiją, kuri yra pažadėjusi ne
silaikyti nuošaliai, jei rusai iš Rytų Vo
kietijos norėtų padaryti antrą Vengriją.

SUEZO KANALU TUOJ PLAUKIOS 
LAIVAI

Generolas Wheeler, kuris, kaip Jungti
nių Tautų atstovas, vadovauja Suezo ka
nalo tvarkymo darbams, vasario 6 d. pa
skelbė, kad kito mėnesio pradžioje kanalu 
jau galės naudotis apie trys ketvirtada
liai normaliai juo praplaukiančių tanklai
vių. Visiškai išvalytas kanalas bus apie 
gegužės mėn. vidurį. Vidury kanalo dar 
tebeguli du sugadinti laivai. Vienas jų tu
rėjo būti iškeltas praeitą šeštadienį. Iš ki
to laivo Egipto laivyno vadovybė išsigabe
na sprogmenis.

Kad Europa nepristigtų degalų, prezi
dentas Eisenhoweris viešai pareiškė, jog 
Jungt. Amerikos Valstybių vyriausybė ki
šis į tą reikalą ir stengsis paveikti tiek 
versmių savininkus, tiek ir tanklaivius 
valdančias bendroves. Tas prezidento įspė
jimas laikomas lyg ir tiesiogiai taikomu 
Texas valstybės geležinkelių komisijai, ku
ri turi savo žinioje žibalo versmes ir gali 
nepanorėti didinti gamybos.

Sirijoje taisomi degalams tekėti įreng
tieji ir karo Egipte proga apgadintieji 
vamzdžiai.

MADRIDAS BOIKOTUOJA 
SUSISIEKIMĄ

Vasario 7 d. vakare Madrido policija, 
padedama tanko, išskirstė studentų de
monstraciją. Demonstrantai tądien boiko
tavo miesto viešąsias susisiekimo priemor 
nes. Per dieną suimta apie 20 žmonių. Bu
vo išplatinti niekieno nepasirašyti atsišau
kimai, kuriuose rašoma: „Viešųjų susisie
kimo priemonių boikotas yra protestas 
prieš brangų pragyvenimą, prieš pakėlimą 
tramvajų kainų, prieš netvarkingą tram
vajų susisiekimą ir prieš vyriausybės po
litiką“.

Anksčiau tą pačią dieną dvi studentų 
demonstracijos buvo išskirstytos netoli 
universitetinio miesto. Kai kur tramvajai 
buvo apmėtyti akmenimis. Sužeistas buvęs 
tik vienui vienas studentas. Vyriausybės 
sluoksniai skelbia, kad boikotą suruošus! 
Barcelona, to miesto kairiosios ir dešinio
sios grupės.

VENGRŲ PABĖGĖLIAI

Nemaža dalis į Didž. Britaniją atgaben
tųjų vengrų pabėgėlių yra nepatenkinti 
esamąja padėtimi. Daugis' jų nenorėtų čia 
kurtis ir pageidautų, kad jiems būtų leista 
važiuoti į Jungt. Amerikos Valstybes, į 
Kanadą, Australiją ir kitur. Susidaro 
jiems sunkumų ir darbui gauti. Kaip rašo 
Man. Guardian, dalis jų nejaučianti jokios 
skolos už prieglobstį. Vienoje stovykloje 
atsakingi vengrų vadovai šitaip pareiškė:

„Kiekvienas vengras, vis tiek, kokiai 
klasei jis bepriklausytų, galvoja, kad Va
karams jis padarė tai, ko niekada nebūtų 
įveikę milijonai svarų ir žodžių. Jis juk 
pradėjo Rytų bloko laužymą. Jeigu Vaka
rai nori išvengti pasaulinio karo, tai šitai 
įmanoma tik patiems Rytų kraštams su
laužius Rytų bloką. Me? pradėjome tą 
skaldymą. Taigi britų vyriausybė turi bū
ti dėkinga mums“.

BAIGĖ DIENAS WINSTONAS

Nusenęs paslydo ir turėjo būti pribaig
tas britų policijai priklausęs arklys Win- 
stonas, ant kurio paraduose ir iškilmėse 
pasirodydavo Anglijos karalienė.

AR CHRUŠČIOVO IR BULGANINO 
DIENOS BAIGIASI?

Ryšium su sovietų aukšičausios tarybos 
sesija Vakarų spauda ima spėlioti, ar tik 
neateina Chruščiovui ir Bulganinui galas. 
Savo metu iš ministerio pirmininko parei
gų buvo pašalintas Malenkovas, kuris pri
sipažino, kad neturėjęs patyrimo kraštui 
valdyti. Po to jis apvažinėjo ne tik Didž. 
Britaniją ir centrinės Azijos kraštus, bet 
su kitais sovietų tūzais buvo nuvažiavęs 
ir į Budapeštą, kur, kaip spėjama, įvyko 
neoficialus kominformo posėdis. Kad jis 
gali vėl iškilti ir susigrąžinti į savo ran
kas valdžią, spėjama ir daromos išvados 
iš to, jog dabar ir komunistų partijos vir
šūnės jau laikosi tos pačios politikos, d< 
kurios buvo pašalintas Malenkovas. Jis 
norėjo, kad būtų gaminama daugiau gy
ventojams reikalingų prekių, o mažiau ka
pitalo skiriama sunkiajai pramonei ir vi
sokiems įrengimams. Priešinga politika 
nuvedė į Poznanės ir Vengrijos įvykius ir 
ant nestiprios kortos pastatė visą sovieti
nį režimą. Maža dar to. Kadangi žmonėms 
reikia ne tik duonos ir ant duonos, bet ir 
laisvės, taigi jos šūkiai taip pat judina so
vietinio režimo pamatus, kelia bruzdėji
mus ir sovietų vadams kelia rūpesčio ir di
dina vidaus trynimąsi.

1
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VASARIO 16 D. PERDUOTA Į LIETUVĄ
Mano mieli tautiečiai,

šiądien minime didžiausią lietuvių tau
tos šventę — Vasario 16-sios šventę — 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės pa
skelbimo dieną.

Kaip žinome, 1918 m. vasario 16 d. lietu
vių tautos vadai susirinko Vilniuje, su Dr. 
Jonu Basanavičium priešakyje. Dr. Basa
navičius pirmas, o po jo ir 19 kitų Lietu
vos vadų, tą dieną pasirašė po Lietuvos 
Nepriklausomybės Aktu.

Lietuvos istorijoj tai didžiausios valsty
binės svarbos Aktas — aktas, kuriam ly
gaus nebuvo nuo Vytauto laikų, kada Lie
tuva buvo tikrai laisva, nepriklausoma ir 
jokiais svetimais pančiais nesuvaržyta.

Lietuvos Nepriklausomybės Aktas yra, 
nelyginant jos laisvės gimimo Aktas. Juo- 
mi prasidėjo Lietuvos istorijoj nauja ga
dynė — laisvės era. Nors šiądien toji lais
vė ir yra Sovietų Rusijos žiauriai pažeis
ta, tačiau dar toli gražu ji nebaigta. Tei
sybė, šiądien Lietuvoje laisvės saulė nusi
leidusi, svetimos okupacijos naktis laiko 
ją savo tamsiam glėbyje. Betgi visi žino
me, kad po kiekvienos nakties ir vėl pra
švinta, ir vėl saulė užteka. Taigi žinokite, 
kad ir po tamsios maskoliškos nakties 
Lietuvoje ateis rytas, ir vėl Lietuvos pa
dangėje patekės laisvės saulutė... Tam sa
vo laiku tikėjo Basanavičius, tam tikėkime 
ir mes. Ir to niekados nepamirškime. Ne
pamirškime taipgi ir tai, kad nors daugelis 
Lietuvos patriotų dirbo Lietuvos laisvei 
(Garbė jiems visiems!), bet tikruoju tau
tos atgimimo tėvu teisingai laikomas Dr. 
Jonas Basanavičius — tai tikrai didis Lie
tuvos sūnus.

Ryšium su tuo, dėl labai trumpo laiko, 
skirto šiam mano žodžiui, čia galima vo« 
viena kita liesa mintis apie j j paberti.

Ilgas Basanavičiaus gyvenimas — jis gy
veno per 75 metus — yra pilnas įvairiau
sių nuotykių. Jis yra pasakiškai įdomus, 
nes iš tikrųjų jis yra savo rūšies moder
niškų laikų pasaka. Jis primena man ma
no vaikystės dienas, kada mano Mamytė, 
rateliu linus beverpdama, pasakodavo tas 
nuostabiai įdomias pasakas — apie jauna, 
po pasaulį bekeliaujantį riterį — didvyri, 
kuris randa mirties miegu miegančią, bur
tu burtais užburtą gražią karalaitę... įsi
myli ją taip karštai, kad savo meilės galy
be prikelia ją iš mirties miego... žinoma, 
veda ją, laimingai gyvena ligi žilos senat
vės... visą laiką ją mylėdamas, visą laiką 
ją, kaip savo akį, dabodamas... pakol vie
ną gražią dieną — kaip sykis savo kara
laitės gimtadienį — ir pats užmerkia akis 
amžinu miegu...

Kaip tas viskas panašu į mūsų riterį 
Basanavičių ir miegančią karalaitę Lietu
vą! Net ligi mirties epizodo!.. Juk, kaip ži
nome, Basanavičius mirė Vasario 16 d. 
Lietuvos (savo karalaitės) Nepriklauso
mybės Diena. Ir šiądien sukanka lygiai 30 
metų, kai šis tikras Lietuvos riteris, atli
kęs savo gyvenimo užduotį, atsigulė amži
nai Rasų kapinėse Vilniuje — tame pačia
me Vilniuje, kurį jis taip mylėjo, už ku
rį visą gyvenimą kovojo, kurio sargyboje 
jis ištikimai pasiliko ligi pat savo mirties... 
Ten jis paliko ir po mirties... Tikra: „Ri
teris be priekaišto, ištikimas ligi mirties — 
ir net po mirties!“

Koks pasakiškas gyvenimas! Koks dra
matiškas galas! Kokia pamoka ateinan
čioms kartoms ir koks paraginimas — ins
piracija mūsų lietuviškam jaunimui!.. No
rėtųsi dar pridėti: Kokia dėkinga tema po
emai, dramai ar istorinei apysakai! Kokia 
puiki medžiaga mūsų rašytojam, poetam, 
dramaturgams ir istorikams! Bet visa tai 
dar laukia gabios lietuviškos plunksnos...

O kol ji atsiras, aš norėčiau jums pasa
kyti, kaip giliai mus išeivius sujaudino 
vieno Vilniaus studento laiškelis apie Ba
sanavičiaus kapą ir kas prie jo atsitiko 
pereitų Vėlinių dieną — vos prieš pustre
čio mėnesio. Aš noriu trumpai jį čia pami
nėti, nes jame pasireiškia ta didi pagarba, 
tas nuoširdus dėkingumas ir gili meilė, ku
rią Lietuvos atgimimo Tėvui jaučia ne tik 
Vilnius, bet visa lietuvių tauta — taip ten 
pas jus Lietuvoje, kaip ir čia pas mus iš
eivijoj. Čia mūsų visų širdys plaka vienu 
pulsu, štai tas vaizdelis:

Vilnius. Rasų kapinės. Basanavičiaus ka
pas. Vėlinės — mirusiųjų minėjimo diena

„Žiūrim, — rašo tas studentas iš Vil
niaus, —- visas kapas vien ugnyje... Kas 
tik praėjo, tas smeigė žvakutę Į Basanavi
čiaus kapą, o daugiausia studentai... Tos 
visos žvakės nudegė ligi žemės... ir taip 
Basanavičiaus kapas apsiklojo vašku... 
Anlink kapą vainikas... atnešė Universi
tetas dviejose valizose... čia pat surišo, 
perrišo juosta... Ir tada visi užtraukė Lie
tuvos Himną — taip, kad daugeliui net 
ašaras išspaudė“, — baigia studentas.

Taip Vilnius ir Lietuva, nepaisant žiau
rios maskolių okupacijos ir draudimų, pa
gerbė savo didį sūnų, besiartinant jo mir
ties 30 metų sukakčiai. Su nemažesniu dė
kingumu ir meile minime šiądien jo mir
ties 30 metų sukaktį ir mes, lietuviai iš
sklaidyti po visą platųjį pasaulį. Ir minės 
jį lietuviai, kol tiktai lietuvių tauta gy
vuos.
♦j» *j» «|» *$» •}» ♦*« »<• .*• «j» .*♦ .•» ♦*» «j» ♦$» «j» ••• •*» ♦*.

Generolas ir rožės

Pro stogus ir kaminus matosi Karo Mu- 
Zėjus.

Jį griaus. Jį pravardžiuoja apšepusiu lau
žu, kurį gėda laikyti miesto vidury, ir man 
baisiai liūdna.

Nes men — Karo Muzėjus pilnas didy
bės. Tarpdury stovi vaškinis bermontinin
kas su didžiuliais ūsais ir baltais autais ap
vyturiuotom kojom, o atdaroj skrynioj gu
li medinukas Čičinskas. Jo palaidoti nega
lima, nes žemė jį vėl išspiauna.

Kažkur, pilkoj prietemoj, girgžda invali
dų batai, šmėkščioja raudoni jų kelnių lam
pasai. Pasieniais mažuose kibirėliuose auga 
laurų medeliai: tamsiai žali ir gedulingi. 
Kvepia trūnijančia vilna ir geležiniais šer
menų vainikais...

O Muzėjaus sodely taško vandens purslas 
fontanas. Juodi nykštukai — kalnakasiai, 
kirkont nuskėlę uolos kampą, įsirėžę laiko 
atplyšusį luitą. Ant jų šlapių barzdų, ant 
jų nykštukiškų kepuraičių, panašių į! sūr
maišius, ir ant plačiaa'iulių jų pušnų — vis 
liejasi ir liejasi trykšdamas vanduo.

Aš labai noriu auginti kasas, nes kiekvie-

ŠILTI IR KARTU KOVINGI ŽODŽIAI 
LIETUVAI IR LIETUVIAMS

Šią savaitę Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjungos Valdyba Lietuvių Namuose 
ryšium su Vasario šešioliktąja suruošė 
tradicinį priėmimą gražiam buriui britų 
aukšjuomenės —• Lietuvos ir lietuvių drau
gams. Ruošdamies apie buvusį priėmimą 
parašyti sekančiam numeryje, šįkart nori
me tik pateikti skaitytojams tą širdį šil
dantį laišką, kurį ryšium su kvietimu da
lyvauti pobūvyje yra atsiuntęs nepailstas 
Skotų Lygos Kovai už Europos laisvę pir
mininkas John F. Stewart, didysis mūsų 
tautos draugas. Laiške jis rašo:

„Mano Brangusis Pirmininke,
Mane labai nudžiugino Tamstos kvieti

mas šį penktadienį dalyvauti priėmime, ir 
tik vienas dalykas būtų galėjęs dar labiau 
pradžiuginti — tai vaikščiojimas Laisvės 
Alėja Kaune Laisvoje Lietuvoje.

Kaip Tamsta žinai, Pabaltijo kraštus aš 
gerai pažįstu, ir didžiulė mano pagarba 
priklauso jų tautoms, ir mane stebina jų 
didžioji kova už savo kraštų atstatymą. 
Tik man rodos, kad Lietuva buvo ir visad 
yra man arčiausiai prie širdies, ir ji yra 
tas kraštas, kurį aš šalia savojo labiausiai 
myliu. Man vis rodos, kad lietuviai yra 
kiečiausiai kovojęs ir smarkiausiai nute- 
riotas kraštas, o jis taip pat neturi tokio 
puikaus uosto, kaip Ryga, ar taip puikiai 
įrengto, kaip Talinas. Bet sunkus jų dar
bas, jų patriotizmas, jų nemenkėjąs di
džiavimasis savo kova už atstatymą" bran
gių savųjų namų — visam tam pagirti ma
ža žodžių, o man yra tekusi didelė laimė 
būti visa tai liudininku. O visose srityse 
jų padarytoji pažanga buvo nuostabi. O 
kai aš būdavau Kaune, tai nepraleisdavau 
nė vieno vakaro nedalyvavęs saulėlydžio 
metu tose jaudinančiose iškilmėse prie 
Tautinio Paminklo.

Išskyrus tą tragišką galą, visa kita, kas 
tik susiję su Lietuva, man vis buvo miela, 
ir aš jaučiu dabar kaip didžiule laimę sau, 
kai Kalėdų ar Velykų proga Huttenfeldo 
lietuvių viduriniosios mokyklos brangieji 
man berniukai ir mergaitės atsiunčia jų 
visu pasirašytą sveikinimą, skirtą „Our 
Dear Uncle John“.

Nepaisydamas savo metų senumo, be
veik visiškai prigesusių akių ir nusilpimo, 
aš vis dar tebevadovauju Skotų Lygos ve
damai kovai už laisvę Lietuvos ir visų tų 
kraštų, kurie yra pavergti barbariškosios 
Maskvos, ir tą kovą aš tęsiu, kol gyvensiu.

BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ

nai lietuvaitei — tikrai lietuvaitei: su ka
som, su lentiniais rūbais ir gintaro karoliais, 
generolas Nagevičius padovanoja rožę' iš
Muzėjaus sodelio.

Taip ir aš ateisiu — vainiku apvijusi ap
link galvą kasas, plevėsuodama šilkinėm 
marškinių rankovėm. Kaip grėbėja, nupieš
ta ant sieninio kalendoriaus.

Vos tik aš peržengsiu vartus — atsivers 
Muzėjaus durys ir ant slenksčio pasirodys 
generolas. Su blykčiojančiais medaliais, bal
tom pirštinėm Ir aukšta generoliška kepure. 
Jis ims pamažu leistis laiptais, viena ranka 
prilaikydamas lenktą kardą, žvanganti jo 
pašonėj. Prie kardo rankenos supsis didelis 
auksinis kutas.

Jis prisiims mane už rankos, ir mudu ei
sim ieškoti gražiausios rožės... Pro smėlio 
aikšteles, pro juodą armotą ir Laisvės statu
los grotas, nes gražiausia, balčiausia rožė 
auga pačiame sodelio kampe. Tada Genero
las pakvėpins didžiulį, besiskleidžiantį pum
purą ir, atsargiai nuskynęs, įduos man į 
rankas.

(Iš knygos „Aštuoni Lapai“)

Jeigu negaliu pats asmeniškai būti 
drauge su jumis, tai savo dvasia būsiu 
kartu, ir tikiuos, kad Tamsta perduosi 
nuoširdžius mano linkėjimus visiems 
Tamstos tėvynainiams, kurie tik bus ten, 
kad ateities laisvoji Lietuva būtų laimin
ga, ir tegu Dievas laimina ir saugoja Lie
tuvą ir brangiuosius jos žmonės.

Nuoširdžiausias jūsų
John F. Stewart.“

DAR TURĖSIME KNYGŲ!

Knygos pirkėjų skaičiui vis mažėjant, 
viena po kitos nutyla jau ir lietuviškosios 
leidyklos. Tik keletas dar drąsiai laikosi ir 
nežada pasiduoti. Tarp tų drąsiųjų yra 
„Terros“ leidykla, kuri šiomis dienomis 
knygų rinkon paleidžia buvusio mūsų dip
lomato J. Savickio dienoraščių „žemė de
ga“ antrąjį tomą. Pirmasis tomas susilau
kė gražių spaudos vertinimų. Netrukus ši 
leidykla taip pat žada pradėti pardavinėti 
Juozo Tininio novelių rinkinį „Sužadėti
nę“. Baigiamas perspausdinti A. Vienuo
lio dviejų tomų romanas „Viešnia iš šiau
rės“. Gražiai pasirodęs novelių rinkiniu 
„Užuovėja“ rašytojas M. Katiliškis dabar 
atidavė „Terrai“ išleisti didžiulį romaną 
„Miškais ateina ruduo“ (normalaus šrifto 
būtų apie 700 puslapių knyga, bet leidžia
ma bus, greičiausia, smulkesniu šriftu). 
R. Spalis yra įteikęs leidyklai novelių rin
kinį „Didžiąsias noudėmes“. Kaip jau 
anksčiau buvo minėta, leidykla kiek vėliau 
pasiima išleisti kitą R. Spalio knygą — 
„Alma Mater“, tęsinį „Gatvės berniuko 
nuotykių“ ir „Ant ribos“ (šias dvi knygas 
yra išleidusi „Tremties“ leidykla). Dabar 
„Terra“ yra perspausdinusi V. Baravyko 
ir kitų redaguotąjį anglų-lietuvių kalbų 
žodyną su maždaug apie 20.000 žodžių. 
Dar tebeplaukia eilės J. Balčikonio ir ki
tų redaguotasis didžiulis lietuvių kalbos 
žodynas, išleistas Lietuvoje, o čia žadamas 
perspausdinti nubolševikintas. Iš poezijos 
rudeniop pasirodys J. Aisčio rinktinė „Po
ezijos“ vardu. Bus perspausdinta Knuto 
Hamsuno „Panas“ ir Sally Salminen „Ko- 
trina“.

„DIDŽIULĖ LOVA“ UŽDRAUSTA

Paryžiaus teismas palaikė vidaus reika
lu ministerio sprendimą ir nutarė uždraus
ti platinti 25 knygas, tarp kurių yra to
kiais pavadinimais knygų, kaip „Didžiulė 
lova“, „Kol ji pradeda spiegti“ ir kt. Didž. 
Britanijoje ir Jungt. Amerikos Valstybėse 
tos visos knygos jau seniau buvo uždraus
tos.

NIDOS KNYGŲ KLUBO 
NAUJIEJI LEIDINIAI

Savo nariams Nidos Knygų Klubas pas
taraisiais mėnesiais yra davęs J. Grušo 
„Karjeristų“ romano antrąjį tomą ir jauno 
ir talentingo rašytojo Algirdo Landsbergio 
novelių rinkinį „Ilgoji naktis“.

Pirmoji šių metų knyga Klubo nariams 
jau paruošta išsiuntimui. Tai' yra K. Ba- 
rėno miestietiškų novelių rinkinys „Kara
liška diena".

Pamaldos:
ECCLES — vasario 17 d., 12.15 vai.
CORBY — Vasario 17 d., 12 vai. Our Lady 

bažn. Occupation Road.
BRADFORD — Vasario 17 d., 12.30 vai.

RirvičiAiSt
VASARIO 16

Mylėsi Lietuvą iš tolo 
Visa širdim., visais jausmais, 
Iš tolo meilė neprapuola 
Po balto marmuro namais.

B. Brazdžionis

Nepriklausomybės Paskelbimo Šventė —■ 
Vasario 16 — kiekvieno doro lietuvio šir
dyje yra garbingo pasididžiavimo ir nau
jo ryžto, diena, kai po šimtmečio maskolių 
jungo iš karo griuvėsių pakilo atgimusi, 
laisva ir nepriklausoma Lietuva! Dvide
šimt vyrų patriotų 1918 m. Vasario 16 Ak
tu paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymą, ir tūkstančiai savanorių, gin
dami laisvę, savo krauju ją pašventė ir pa
tvirtino. Laisvės troškimo iš lietuvio šir-. 
dies neįstengė palaužti nei kazokų nagai- 
kos, nei Muravjovo kartuvės, nei trėmi
mai į Sibirą, net ir bolševikų tankai yra 
bejėgiai užslopinti Tėvynės meilę, kuri 
paties Dievo įdiegta į žmogaus širdį. Tik 
tas, kuris praranda tikėjimą į Dievą, į di
džiuosius idealus, tik tas savavališkai iš
drįsta išduoti ir savo tėvynę.

Lietuva pavergta baisaus priešo, kokio 
dar nebuvo žmonijos praeityje, kuris vi
somis priemonėmis, velniškai užvesta pro
paganda, dirba dieną naktį, kad išplėštų 
iš žmogaus bet kokį dorovinį stabdį prieš 
aklų prigimties jėgų prasiveržimą, platin
damas savo materialistines ir bedieviškas 
klaidas. Kas jiems nepritaria, be jokio su- 
drebėjimo, be jokio atsakomingumo skan
dina kraujo bangose, tremia į Sibirą sun
kiems priverčiamiems darbams, kad iš iš
badėjusių išspaustų paskutines pajėgas. 
Bolševizmo sukurta barbarija grūmoja vi
sam pasauliui, kaip šiurpus įspėjantis 
ženklas, kas atsitinka tada, kada organi
zuotai kovojama prieš Dievo ir prigimties 
teises!

Nepriklausomybės Paskelbimo Šventėje
— tame Tautos garbingojo akto minėjime
— atgaivinkime savo Tėvynės meilę ir ją 
mylėkime dar labiau, dar karščiau, kada 
ji taip pažeminta ir draskoma! Nors mūsų 
nedaug, bet turime būti galingi dvasia, o 
tos galingos dvasios sužadinimo gausime 
tik iš mūsų šventos religijos. Kur yra mū
sų nors viena kolonija, kurios nariai būtų 
visiškai atsidavę Kristaus mokiniai, kur 
visi įgyvendintų didįjį Kristaus įsakymą: 
„Mylėkite vienas kitą, kaip aš jus mylė
jau“? Krikščioniškoji meilė yra kantri, 
maloninga, ji vengia bet kokio didžiavimo
si ir artimą pažeminančio iš aukšto į jį 
žiūrėjimo. Tik Kristaus dangaus malonė
mis nuskaidrintos sielos pajėgs atlikti tą 
didžiąją pareigą Tėvynei, kuri prie Neži-
nomo Kario kapo ant Tautos Laisves Au
kuro granite buvo iškalta: Redde, quod 
debbes! — Atiduok, ką privalai, ką esi 
skolingas savo Tėvynei! Broli, ar Tau tin
ka tie žodžiai: Štai vyras, kuris gali mirti 
už Dievą ir Tėvynę! Jis nepaliks Tėvynės 
ligi grabo lentos, nepaliks nei mintimis, 
nei žodžiais, nei darbais!

Tėvynė prieš mus stato milžinišką už
davinį, kurį turėsime atlikti. Nebūdami 
galingo kūno, turime būti galingos dva
sios. Kiekvienas ištikimas Lietuvos sūnus 
ir dukra šiandieną įsidekime giliai į širdį 
Horacijaus žodžius: „Gyvenkite vyriškai ir 
vyriškai pažvelkite nelaimėms į akis!“ Ko
vodami su Dievo palaima, mūsų kova už 
Tėvynės Lietuvos Laisvę atneš pergalę! 
Dievas mus šaukia, o Tu, Broli, Sese, kiek 
prisidedi prie šios kovos?

P. Dauknys MIC 
= t =

PAMALDOS
NOTTINGHAM — Vasario 16 d., 11 vai. 

(vienuoliktą ,o ne 12 vai. kaip pereitą 
savaitę skelbė Valdyba. Pamaldas laikys 
kun. Dauknys).

NOTTINGHAM — Vasario 24 d., 12.15 vai.

KOVOS DĖL NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

Tuoj sujudo iš visur. 
Bėga, renkasi štai minios, 
Eina baugios karo žinios, — 
Kas, su kuo, kada ir kur?

V. Mykolaitis Putinas
♦

Karo veiksmams sustojus, daugeliui 
tremtinių iš Rusijos grįžus namo 1918-m. 
rudenį visoje Lietuvoje imtasi organizuo
ti gyvenimas — ūkio, švietimo ir kt. srity
se. Bet kaip ir laikinoji vyriausybė, taip 
ir pavieniai veikėjai buvo suvaržyti. Nė 
lėšų, nė kariuomenės, nė susisiekimo prie
monių — viskas dar okupanto rankose. O 
čia nauji debsys jau rinkosi horizonte. 
Vokietijoje vyko revoliucija, kaizeris pa
šalintas, ir mūsų krašte okupacinę val
džią perėmė vokiečių kareivių tarybos. 
Atvirai veikė komunistai — agitavo mitin
guose, laukė ateinant bolševikų iš Rusijos. 
Lygiagreta lenkai garsiai teberelškė pre
tenzijų Lietuvą prisijungti.

Mūsų jauni vyrai, buvę kariai, nekan
traudami veržėsi kurti kariuomenę, bet 
okupantai vis neleido. Vis dėlto 1918 m. 
spalio mėn. 16 d. susiburia pirmieji sava
noriai, jau prie Tarybos rūmų Vilniuje 
stovi sargybiniai. Lapkričio mėn. 23 d. vy
riausybės įsakymas pulkininkui J. Galvy
džiui Bykauskui I-jam pėstininkų pulkui 
steigti davė pradžią Lietuvos kariuome
nei. Pulkininkas Kubilius skiriamas gene
ralinio štabo viršininku. Betgi tai buvo 
dar tik kariuomenės užuomazga. Gruodžio 
mėn. būklė atrodė beviltiška. Vokiečiai

DR. V. DAUGIRDAITĖ-SRUOGIENĖ

vis neleido mūsiškiams organizuotis, o 
traukdamiesi iš Lietuvos teritoriją užleis
davo iš rytų besiveržiančioms išalkusioms 
bolševikų gaujoms.

1918 m. gruodžio mėn. 20 d. Lietuvos 
Valstybės Tarybos pirmininkas A. Smeto
na su M. Yču išvyko iš Vilniaus į Vokie
tiją (ministeris pirmininkas A. Voldema
ras ten jau vedė derybas). Lietuva liko 
tartum be vadovybės. Betgi krašte veikę 
patriotai neleido sužlugdyti nepriklauso
mybės. Po dramatiškų pasitarimų Vilniu
je Valstybės Tarybos pirmininkui St. šilin
gui pasirašius, buvo paskirtas diktatorium 
tik ką grįžęs iš Rusijos advokatas M. Sle
ževičius. Demokratiškumo vardan jisai 
nuo skiriamų jam pareigų atsisakė ir su
darė koalicinį kabinetą, į kurį įėjo visų 
politinių srovių, taip pat ir tautinių ma
žumų, gudų ir žydų atstovai. Vyriausybė 
paskelbė momento rimčiai tinkamą atsi
šaukimą į gyventojus, kviesdama juos bū
ti vieningais ir stoti į darbą. Tačiau įvy
kiai dar neleido imtis kūrybos darbo: grė
sė įsiviešpatauti visiškas chaosas.

„Vokiečiai skubiai kraustėsi iš Vilniaus 
ir turtą pardavinėjo tiems, kas daugiau 
užmokėdavo. Parduodavo ginklus, amuni
ciją, arklius, o telefono aparatus perdavė 
lenkams, lietuviams gi — telegrafo apara
tus (ir atvirkščiai), kad nei lenkai, nei lie
tuviai negalėtų įrengti pilnos pašto tele
grafo įstaigos“.

Vilniuje greta lietuvių buvo susidariusi 
ir lenkų valdžia, po gatves slankiojo len
kų milicininkai, o čia ir komunistai pasi

skelbė ir šaudėsi su juos apsupusiais len
kais. Tokiai būklei esant, nors tik turėda
ma kariuomenės saujelę, vyriausybė nu
taria:

„...turint galvoje augštos tarptautinės 
politikos sumetimus, reikia prie Vilniaus 
su bolševikais kautis“.

1918 m. gruodžio mėn. 27 d. ministeris 
M. Sleževičius ryžosi išleisti į Lietuvos pi
liečius liepsningą atsišaukimą:

„...Vokiečių kariuomenei atsitraukiant, 
jau įsibrovė Lietuvon svetimoji Rusijos 
kariuomenė. Ji eina, atimdama iš mūsų 
gyventojų duoną, gyvulius, mantą. Jos pa
lydovai — badas, gaisrų pašvaistės, krau
jo ir ašarų upeliai.

Tad ginkime Lietuvą! Parodykime, kad 
esame verti amžiais kovotos laisvės, šian
dien Lietuvos likimas mūsų pačių ran
kose...“

Vyriausybės atsišaukimas padarė di
džiausio įspūdžio visoms lietuviškoms šir
dims. Iš tikrųjų jauni vyrai „būrių bū
riais ėjo iš kaimų, viensėdžių, miestų ir 
ėjo su savo maistu ir savo ginklais — čia 
iš vokiečių pirktais, čia jų pamestais ar 
slapta iš Rusijos atsivežtais — ėjo iš visų 
Lietuvos kraštų ir laisvės ir Tėvynės gin
ti“ — įstaigose, mokyklose (savanoriais 
išėjo ne tik mokytojai, bet ir vyresniųjų 
klasių mokiniai) pasiliko beveik vien mo
terys ir seniai, paliegėliai.

Nepaisant visuotinės netvarkos ir nesi
liaujančių įžūlių vokiečių trukdymų, vy
riausybė energingai organizavo karo jėgas, 
vedė su vokiečiais kiečiausias derybas dėl 

ginklų bei turto perdavimo ir kt. Pagaliau 
1919 m. sausio mėn. 11 d. vokiečiai pasi
traukė iš Kauno. Pirmasis to miesto ko
mendantas J. Mikuckis kieta ranka su
tvarkė miestą. Kūrėsi administracijos apa
ratas, milicija, karininkai K. Škirpa, La- 
dyga, Variakojis ir kt. formavo pirmuo
sius savanorių pulkus. Partizanų būriai 
organizavosi visame krašte, gindami gy
ventojus nuo vokiečių, nuo iš Vokietijos 
grįžtančių miškuose besislapstančių karo 
belaisvių („plenčikų“) plėšimų, bandyda
mi spirtis užgriūvantiems bolševikams. 
Partizanai reiškėsi Alytuje, Marijampolė
je, Panevėžy, Telšiuose ir kt.

O čia jau sausio mėn. 5-6 d. bolševikai 
užėmė Vilnių. Tuoj ima veikti tarybinei 
Lietuvai skirta valdžia su V. Mickevičium 
-Kapsuku priešaky — visa rytų Lietuva 
tapo bolševikų grobiu, jau jie Šiauliuose, 
jau pasiekė Telšius, grasino Kaunui, Aly
tui... Čia pat Kaune iš vokiečio kareivio 
komunisto rankos žūsta lietuvis sargybinis 
Pranas Eimutis, prie „Metropolio“ viešbu
čio saugojęs į Lietuvą atvykusią augštąją 
Santarvės misiją...

Tuo tarpu vokiečiai priversti daryti nuo
laidas — perduoda mūsų vyriausybei kelis 
milijonus markių (iš mūsų žmonių sudėtų 
mokesčių), perleidžia ginklų kariuomenei 
ir milicijai. Vokietijai sustabdžius komu
nistinį judėjimą ir demokratiškai besitvar
kant vokiečių kariuomenės daliniai, dar 
mūsų krašto neapleidę ir pajutę savo ša
liai pavojų iš bolševikų, padėjo atmušti 
juos nuo Sėdos ir Mažeikių.

1919 m. kovo mėn. Laikinoji Vyriausy
bė paskelbė karo būvį ir pirmąjį naujokų 
šaukimą. Savanoriams buvo žadėta že
mės nuosavybėn. Mūsų kariai tada nepap
rastai pasigedo tų karinių dalinių, kurie 
buvo dar Rusijoje suorganizuoti — Vitebs

ko, Smolensko, Rovno batalijonų, raitelių 
eskadrono Valke — bolševikų valdžia jų 
neišleido su turtu ir ginklais į Lietuvą, o 
Vytauto Didžiojo vardo batalijonas tebe- 
vargęs Sibire 1919 m. lapkričio mėn. bu
vo likviduotas, 5 karininkai ir 3 kareiviai 
nukankinti, kardais sukapoti... Kad ir 
menkai ginkluoti mūsų savanoriai tikru 
heroizmu puolė stabdė bolševikus. Dar va
sario mėn. 7-9 d. laimėdami kautynes ties 
Kėdainiais neteko pirmojo kareivio — Po
vilo Lukšio, o kovose prie Alytaus — pir
mojo karininko — Juozapavičiaus. Kovo 
mėn. bolševikai buvo pravaryti nuo Jėzno, 
Krekenavos, balandžio mėn. mūsų kariuo
menė jau buvo bepasiekianti Vilnių, jau 
matė jo bokštus, bet — balandžio mėn. 19 
d. atskubėjęs lenkas su kilusiu iš Lietuvos 
savo vadu J. Pilsudskiu pasigrobė mūsų 
sostinę su visa pietine Lietuvos dalimi. Ge
gužės mėn. iš bolševikų išvaduotas Pane
vėžys, Ukmergė, rugpiūčio mėn. — Zara
sai; mūsų kariai jau atkakliai kovoja lat
vių žemėje, prie Daugpilio, Kalkūnų. 1919 
metais rudenį jau mūsų žemėje bolševikų 
nebeliko! Maskvoje netrukus prasidėjo tai
kos derybos.

Šių visų audrų metu Kaune vyko vals
tybės konferencija (1919 m. sausio mėn. 
16-29 d.) ir pasikeitimai Laikinojoje Vy
riausybėje. Kuriam laikui vykdomąją val
džią buvo perėmusi krikščionių demokra
tų partija su ministeriu pirmininku Pr. 
Dovydaičiu priešaky, paskui vėl M. Sle
ževičius paėmė valstybės vairą. Pagaliau 
po partijų kovos balandžio mėn. 4 d. pre
zidentu buvo išrinktas A. Smetona (po to 
jis grįžo iš užsienių), įsteigta valstybės 
kontrolė. Buvo veikiama remiantis T. Ta
rybos išlėkta laikine konstitucija ir pa
ruoštas St. seimo rinkimų įstatymas.

(Ištrauka iš Lietuvos istorijos)
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Europos Lietuvių Kronika
NAUJAS TAUTOS FONDO ŽENKLŲ 

IR PASŲ PLATINTOJAS
DBLS Londono I skyriaus valdyba yra 

gavusi pasiteiravimų ir pasiūlymų priimti 
aukų Tautos Fondui. Skyriaus ankstyves
nis Tautos Fondo ženklų ir pasų platinto
jas A. Pesys išvažiavo į JAV. Skyriaus ri
bose dabar yra naujas platintojas — Sta
sys Starolis (8, Moredown House, Downs 
Park Rd., London, E. 8).

LIETUVIŲ PARAPIJOS KOMITETO 
PARENGIMAS

Londono Lietuvių Parapijos Komitetas 
š. m. kovo 2 d., 7 vai. 30 min., Lietuvių So
cialinio Klubo patalpose rengia didžiulį 
Užgavėnių šokių vakarą. Programoje — 
daiktinė loterija ir visa eilė kitokių įdomy
bių. Šis Komiteto parengimas yra pirmas 
toks ir naujas dalykas, tad tikimasi, kad 
jis sutrauks gausiai parapijos ribose gyve
nančius lietuvius.

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA
Š. m. vasario 9 d. Lietuvių Bažnyčioje 

Londone susituokė Dainora Daunoraitė ir 
R. Šova. Po sutuoktuvių Lietuvių Sodybo
je, Headley Parke, buvo suruoštas vestu
vinis priėmimas, į kurį, be jaunųjų gimi
nių, atsilankė per 60 svečių palinkėti jau
navedžiams gražaus ir ilgo gyvenimo.

COVENTRY
Šiais metais į oficialų Nepriklausomy

bės Šventės Minėjimą mūsų kolonija vyks
ta į Birminghamą. Šis minėjimas jau pra
dėtas pereitą sekmadienį, kada atvykęs 
kapelionas atlaikė Šv. Mišias St. Elizabeth 
bažnyčioje už Lietuvos Laisvę. Išklausę 
žadinančio pamokslo, naujo ryžto ženkle 
visi sugiedojo Lietuvos Himną. Pamaldose 
dalyvavo didelis būrys tautiečių. Ta proga 
kolonijos gyventojai, remdami Laisvės ko
vas, Tautos Fondui paaukojo septynis sva
rus, iš kurių vienas Stasys Urbanavičius 
paaukojo keturis švarus. Kas Tėvynės 
ateitį laiko savo ateitimi, tas ir laisvinimo 
kovom parodo dosnią širdį. Pastovus ir 
nuoširdus dosnumas Lietuvos laisvinimo 
reikalams yra vienas svarbesniųjų ginklų 
kovoj už Tėvynės ateitį.*

Coventrio kolonijos lietuvis Antanas 
Šlionskis, kurį laiką pereitą vasarą buvęs 
psichiatrinėje ligoninėje ir vėliau vėl pri
vačiai gyvenęs, tragiškai žuvo š.m. sausio 
1 d. palindęs po einančiu traukiniu. Jo lai
dotuvėse dalyvavo iš bažnytinio komiteto 
p. Jagminienė ir keletas tautiečių.

CORBY
Šių metų vasario 17 d., 4 v. po piet, St. 

John Ambulance Hall, Lloyds Rd., Old 
Corby, DBLS Corby skyrius rengia

Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimą
Tą dieną 12 vai. bus laikomos pamaldos 

už kenčiančią Tėvynę. Vėliau visi renkasi 
salėn. Programoje: paskaita; Corby Atža
lynas išpildys dainų ir deklamacijų mon
tažą, pritaikytą dienai. Minėjiman atvyks
ta iš Londono kun. P. Dauknys.

DBLS Corby skyriaus valdyba kviečia 
visus Corby ir apylinkių lietuvius gausiai 
dalyvauti pamaldose ir minėjime.

LONDONAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
39 metų sukaktį, Londone minėsime sekan 
čia tvarka:

šeštadienį, vasario 16 d., 7 v.v., Parapi
jos salėje, 345a, Victoria Park Road, Lon
don, E. 9, įvyks iškilmingas posėdis — ati 
daromasis žodis, Nepriklausomybės Akto 
skaitymas, paskaita ir meninė programa.

Sekmadienį, vasario 17 d., 11 vai., Lon
dono lietuvių parapijos bažnyčioje bus lai 
komos Šv. Mišios už pavergtą Lietuvą.

Kviečiame skaitlingai atsilankyti.
PLB švenčių Rengimo Komisija

IŠKILMINGOS MIŠIOS

Nepriklausomybės šventės proga iškil
mingos Šv. Mišios už Lietuvos Laisvę 
vyksta Londono Lietuvių bažnyčioje šį 
sekmadienį — Vasario 17 d., 11 vai. Kvie
čiami dalyvauti ir toliau gyveną lietuviai, 
ypačiai kas tik gali kviečiami priimti Šv. 
Komuniją, šv. Mišias užsakė J.E. Lietuvos 
Ministeris B.K. Balutis.

PRAŠOMA ADRESUOTI TIESIOG 
ADMINISTRACIJAI

Patogumo sumetimais „Europos Lietu
vio“ administracija prašo visus tuos, ku
rie siunčia prenumeratos mokestį ir pini
gus už įvairius skelbimus ir pranešimus, 
laiškus visada adresuoti ne kuriam nors 
asmeniui, bet tiesiog administracijai.

LADBROKE GARDENS NR. 3.

Gretimas namas prie Lietuvių Namų yra 
parduodamas. Lietuvių Namų B-vės Val
dyba jau kuris laikas veda derybas su sa
vininku dėl tų namų pirkimo.

Kaina 7.500 sv., Freehold, su baldais. 
Namas turi 16 išnuomojamų kambarių, 
pž kuriuos agunama apie 50 sv. nuomos 
per savaitę. Nuomoj ant kambarį su pusry
čiais imama po 5 svarus nuo asmens per 
savaitę.

LN B-vei yra svarbu tuos namus įsigy
ti. Sujungus visus tris namus, padidėtų 
gyventojų skaičius, dėl to tiek valgykla, 
tiek ir baras turėtų naudos. Naujajame 
name visi kambariai galėtų būti išnuomo
ti, nes valgyklą, virtuvę ir tarnautojų 
kambarius turime dabartiniuose Lietuvių 
Namuose. Namai būtų eksploatuojami gry
nai pelno pagrindu ir kambariai nuomo
jami tiems, kurie pajėgia apsimokėti, vis 
tiek, kurios tie nuomininkai būtų tauty
bės. Nuoma ten yra žymiai aukštesnė negu 
Lietuvių Namuose, ir tai bent dalinai kom
pensuotų žemas nuomas, imamas iš lietu
vių Lietuvių Namuose.

Tačiau svarbiausia priežastis, kodėl tie 
namai yra taip mums svarbūs, tai baimė, 
kad juos nupirkęs asmuo gali nebūti 
mums toks palankus, koks yra dabartinis 
jų savininkas, ir gali mums padaryti ne
malonumų dėl klubo laikymo. Lietuviai 
mėgsta padainuoti ir patriukšmauti, o kai
mynui gali tai nepatikti.

Yra galimybė gauti paskolą visai pirki
mo sumai. Jeigu tai pavyktų, atrodo, kad 
kitų kliūčių nebūtų tiems namams nupirk
ti.

LN B-vės Valdyba

NOTTINGHAMAS
Vasario mėn. 16 d., šeštadienį, Notting- 

hame, rengiamas Lietuvos Nepriklausomy
bės Šventės minėjimas.

Programa:
a) Pamaldos už kenčiančią Lietuvą bus 

atlaikytos šeštadienį, 12 vai., St. Patrick 
bažnyčioje.

b) Iškilmingas minėjimas įvyks šeštadie 
nį 18 vai. 30 min., Sycamore Rd., Sycamo
re mokykloje.

Minėjime bus Dr. St. Kuzminsko paskai 
ta. Po paskaitos: sveikinimai, meninė da
lis, šokiai ir žaidimai. Grieš lietuviškas or 
kestras. Veiks baras.

Kviečiame visus Nottinghamo ir apylin
kės lietuvius mūsų tautos šventės minėji 
me gausiai dalyvauti. Minėjime dalyvaus 
ir kitų tautybių svečiai — Lietuvos drau
gai, todėl prašome laikytis punktualumo.

DBLS Skyriaus Valdyba
*

GRAŽUS PAVYZDYS
Sausio 5 d. Dr. St. Kuzminsko bute su

sirinko visų Nottinghame esančių organi
zacijų atstovai ir aptarė bendruosius lie
tuviškus reikalus. Pasitarimui pirminin
kavo Dr. St. Kuzminskas. Pasitarime K. 
Bivainis ir J. Kiburas atstovavo DBLS, 
Dr. St. Kuzminskas ir J; Kazlauskas LRS, 
E. Zaveckienė ir D. Fidlerienė moterų 
draugijai, J. Galbuogis LAS. Pasitarime 
taip pat dalyvavo Br. Paliulis.

Po ilgų diskusijų buvo nutarta sudaryti 
bendrą komitetą, į kurį įeina visų organi
zacijų pirmininkai. To komiteto pirminin
ku išrinktas Dr. St.- Kuzminskas. To bend
rinio komiteto tikslas ir uždaviniai — 
jungti visas organizacijas bendram lietu
viškam darbui, gyvinti kultūrinę veiklą ir 
bendromis jėgomis ruošti tautinius paren
gimus.

Sėkmės lietuviškuose darbuose bendri
niam komitetui!

Visuotinis susirinkimas
Š. m. vasario 23 d., 6 vai. vakare, Impe

rial Hotel (Truman), St. James Str., šau
kiamas visuotinis Nottinghamo Lietuvių 
Savišalpos Kasos metinis narių susirinki
mas. Nariams dalyvavimas būtinas.

NLSK Valdyba

BRADFORDAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Bradfordo Koordinaciniam Komitetui pa 
siūlius, Nepriklausomybės Šventės minėji 
mą šįmet rengia DBLS Greathorn skyrius. 
Minėjimas įvyks vasario 16 d., 18 vai., Lat 
vių klube, Bolton Road. Programoje: V. 
Čapo paskaita. Meninę dalį atliks Atžaly
nas. Po to bus šokiai. Veiks baras. Visi 
Bradfordo ir apylinkių lietuviai kviečiami 
minėjime skaitlingai dalyvauti.

BIRMINGHAMAS
Maloniai kviečiame kaimyninius Skyrius 
atsilankyti į

Vasario 16-tos Dienos Minėjimą, 
kuris įvyks šeštadienį, vasario 16 d., Bir
mingham Arms“ restorano salėje. (Kam
pas Bradford St. ir Sherlock St.). Minėji
mo pradžia 6 vai. po pietų. Šokiams gros 
baltų orkestras

P-lei D. DAUNORAITĖ! ir R. ŠOVAI, 
sukūrusiems lietuvišką šeimą, siunčia 
nuoširdžius sveikinimus ir saulėto 

gyvenimo linki
O. ir D. Dainauskai

STOKE-ON-TRENT
Nepriklausomybės šventės minėjimas 

įvyks vasario 16 d., 6 vai. po pietų.
Prašome visus apylinkės lietuvius nesi- 

vėluojant rinktis „Leopold“ Hotel salėje, 
kur bus p. mok. B. Jacevičienės paruošta 
programa, o vėliau šokiai iki 11 vai.

DBLS Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
RENKAMĖS VASARIO 23 D.

Pranešame manchesteriečiams ir apylin
kėje gyvenantiems lietuviams, kad Ne
priklausomybės Šventės Minėjimas rengia 
mas vasario 23 d., šeštadienį, 5 vai. p.p., 
Manchesterio LS Klubo patalpose.

Su specialiai parengta minėjimui progra 
ma atvyksta iš Londono Br. Daunoras.

Po programos — šokiai. Klubo bufetas 
rengiasi prisidėti prie vakaro nuotaikos 
praskaidrinimo. Minėjimą rengia Manches 
terio DBLS skyrius.

Visi tautiečiai kviečiami nepraleisti pro 
gos pasiklausyti įdomios programos ir tuo 
pačiu dalyvauti minėjime.

Manchesterio DBLS Skyrius

DERBY
Pranešame vietos ir apylinkės lietu

viams, kad DBLS Derby skyrius rengia
Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimą, 

kuris įvyks š. m. vasario mėn. 16 dieną, 
punktualiai 6 vai. vakaro, Backet Str. In
nes Sales Room, Derby, (miesto centre).

Programoje oficialioji ir įvairi meninė 
dalis, vėliau seks linksmoji dalis, šokiai ir 
žaidimai iki vidurnakčio. Veiks tradicinė 
turtinga loterija su įvairiais vertingais 
fantais ir t.t. Bus gražus baras ir skanūs 
užkandžiai. Užkviesta daug svečių kita
taučių.

Visus, tiek lietuvius, tiek jų draugus ki
tataučius, maloniai kviečiame atsilankyti 
į šį svarbų minėjimą.

Sk. Valdyba

VOKIETIJA
Lietuvos Nepriklausomybės Šventės 

Minėjimas Mainz'e
Lietuviškieji LS daliniai prie JAV-bių 

Armijos Vokietijoje rengia iškilmingą Lie
tuvos Nepriklausomybės šventės minėji
mą Mainze 1957 m. vasario 24 d. Pamal
dos už Lietuvą bus laikomos 10 vai. šv. 
Petro bažnyčioje. Pamokslą sakys kapuci
nų vienuolyno viršininkas Mainze tėv. 
Manfredas OFMCap. Iškilmingas aktas 
įvyks 11 vai. Kurfuersten Schloss rūmų 
naujoje salėje. Atidaromąjį žodį tars kapt. 
H. Bervingas, 2040 LS kuopos vadas Kai- 
serslauterne. Paskaitą vokiečių ir anglų 
kalbomis, tema „Taika ir Laisvė“, skaitys 
prof. Dr. C.K. Girtautas, iš Newton, USA. 
Koncertinę dalį išpildys solistai Janina 
Liustikaitė (sopranas) ir Stasys Baranaus
kas (tenoras), abu iš Romos. Tautinius 
šokius šoks Vasario 16-tosios gimnazijos 
moksleiviai, vadovaujami p. L. Skeivelie- 
nės.

Šventės rengimo komisija kviečia visus 
apylinkių lietuvius kuo gausiausiai pačius 
dalyvauti ir pakviesti savo pažįstamus ki
tataučius.

PINNEBERG. Išrinkta nauja apylinkės 
valdyba: P. Simanavičius, I. Banevičienė ir 
E. Funkas. Pareigomis dar nepasiskirstė.

LUEBECK. Atgaivinta vargo mokykla, 
kuriai dabar vadovauja Vladas Klevečka 
ir joje su pasiaukojimu dėsto Erna Šmi- 
taitė, buvusi Vasario 16-tos gimnazijos 
mokinė.

Luebecke besigydantiems lietuviams li
goniams BALF'as suteikė 500 DM. pašalpą.

HAMBURG. BALF'o emigracijos sky
rius baigė savo veiklą ir savo biurą užda
rė. Informacijas emigracijos reikalu lietu
viai gali gauti BALF'o centre pas Izidorių 
Rugienių: (13) Muenchen 27, Schoenberg- 
str. 9/II. arba vietinėse NCWC, LWF, CWC 
organizacijose.

WOLVERHAMPTONAS
Nepriklausomybės šventės Minėjimas
Š. m. vasario 16 d., 19 vai., George Ko

telio salėje ruošiamas Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo 39 metų sukakties mi
nėjimas. Šventei pritaikytą referatą skai
tys Vincas Akelaitis iš Londono.

Po oficialiosios dalies bus šokiai ir žai
dimai. Gros latvių muzika, veiks bufetas 
ir turtinga loterija.
DBLS Wolverhamptono Skyriaus Valdyba

* i
Padėka

DBLS Wolverhamptono Skyriaus Valdy
bai ir visiems kitiems lietuviams, aukoju
siems mums prieš Kalėdų šventes, nuošir
džiai dėkojame.

J. P. Dromantai

PRANCŪZIJA
Speciali Prancūzijos Radijo-Televizijos 

Emisija Į Lietuvą Vasario 16 D.
Š.m. Vasario 16 Dieną Prancūzijos Ra- 

dijo-Televizija sutiko duoti specialią emi
siją į Lietuvą mūsų Tautos Šventės Dieną.

Transliacija įvyks Vasario 16 Dieną vi
durio Europos laiku: 18 vai. 15 min. — 18 
vai. 30 min. G.M.T. laiku: 17 vai. 15 min. 
— 17 vai. 30 min. trumpomis bangomis 41 
m. 55, kiloc. 7220 ir 50 m. 37, kiloc. 5955.

LIETUVIU SODYBA
ŽIEMOS POILSIS IR GYVYBĖS 

ŽENKLAI

žiemos mėnesiais gyvenimas Lietuvių- 
Sodyboje (Headley Park) apmirė. Per va
sarą teikusi poilsio ir džiaugsmo kitiems, 
šiuo metu Sodyba pati ilsisi ir laukia nau
jos vasaros. Tik visiškai ji nėra ištuštėju
si. Ten nuolat prisilaiko ją tvarkantieji 
žmonės, joje taip pat būna pastovieji ir il
gesniam ar trumpesniam laikui užklystan- 
tieji poilsiautojai.

Būdingas šiuo metu Sodybos gyvybės 
ženklas — tai tie ūkiniams reikalams lai
komieji paukščiai. Sodybos vedėjo A. Žu
kausko informacijomis, Sodyba šiuo metu 
laiko 80 labai ramaus, flegmatiško būdo 
vištų ir 4 gaidžius. Visa ši didžioji giminė 
yra baltaplunksnė (tik kakliukai pamar
ginti juodomis plunksnomis). Dabar pats 
dėjimo laikas, tad Lietuvių Namų gyven
tojai ir svečiai pusryčiams vis aprūpina
mi šviežiais kiaušiniais jau iš savo ūkio!

Nelaimė ištiko Sodybos antis. Jų buvo 
visas tuzinas, bet jos ne tokios ramios, 
kaip vištos. Vakaras, tai vištos ir sueina 
tūpti. Tik ne antys! Šitos klajoklės ir bas- 
tūnės, būdavo, pasieks tik ežerėlio vande
nį, tai ir užmiršta namus, įr tiek tu jas be- 
sugaudysi. Besibičiuliuodamos ir besiple- 
pėdamos su laukinėmis savo seserimis, 
taip užsikrečia laukiniškumu, kad ir nak
tį nebegrįžta namo. Šitas netikęs būdas de
šimčiai jų kaštavo gyvybę, liko tik dvi. ši
tas kitas išnešiojo pasalūnės lapės, kurios, 
atrodo, arčiau sodybos atslinkti bijo ir 
vištų dar nepalietė. Lapių baimė pagrįsta, 
nes Sodyboje teisę saugiai ir ramiai gyven
ti saugoja vedėjo A. Žukausko laikomas 
aviganis šuo.

T. Gervė

TREMTINIU, NUTAUTĖJIMO PAVOJAI
(Tęsinys)

Dvasinės vertybės augščiau už 
materialines

Jeigu savąją kultūrą svetimai prilygi- 
nam kaip nežemesnę, tai dvasines verty
bes, pagal jau minėtą vertybių gradaciją, 
aplamai, statome augščiau už materiali
nes, augščiau už socalinę gerovę. Doras 
žmogus juk nejieškos būdų praturtėti ar 
susidaryti geresnes pragyvenimo sąlygas 
nedorom priemonėm, nedoru darbu, riu- 
skriausdamas kitą asmenį ar bendruome
nę. Jis nenuskriaus kito žmogaus vien dėl 
to, kad pačiam asmeniškai butų geriau. 
Dorovė, sąžinės ramybė doram žmogui yra 
augščiau už materialinį — socialinį ger
būvį.

Taip tremtiniai turėtų žiūrėti ir į gėrės 
niu pragyvenimo sąlygų susidarymą nutau 
tėjimo sąskaiton. Gerai, kad žmonės su
sidaro geersnes pragyvenimo sąlygas sa
vo darbštumu, gabumu, doru būdu. Ta
čiau jeigu tai atsiekiama atsisakant savo 
tautybės, savo bendros šeimos, savo kal
bos, ir visa tai skiepijant net jaunąjai kar 
tai, tai daromas nemažesnis nusikaltimas 
kaip tų, kurie įsigija turtą nedoru būdu, 
ką nors nuskriausdami. Šiuo atveju nu
skriaudžia savo tautą .sumažindami jos na 
rių skaičių.

Kaip jaunąją kartą išsaugoti nuo svetimų
jų įtakos?

Nors nutautėjimo banga liečia visus, bet 
jaunimą, ypač mokyklinio amžiaus, kurs 
lanko svetimas mokyklas, — labiausiai. 
Todėl tremtiniai į savo jaunimą turi at
kreipti patį didžiausią dėmesį. Priaugan
čios kartos išsaugojimui nuo nutautėjimo 
lemiančios įtakos turi šie faktoriai:

Mečys Musteikis (ELI)

1. Savosios lietuviškos mokyklos;
2. Lietuviška aplinkuma;
3. Jaunimo organizacijos;
4. Lietuviška jaunimo literatūra ir

5 .Tautinis auklėjimas šeimoje.
Lietuviškos mokyklos yra geriausia pa- 

gelbinė priemonė apsaugoti jaunimą nuo 
nutautėjimo. Bet kaip tik tų lietuviškų re 
guliarių mokyklų tremtyje mes nepajėgia
me išlaikyti. Svetimose šalyse, gyvenant 
ne kompaktiškai, tai beveik neįmanoma. 
Jaunimas yra priverstas lankyti svetimas 
mokyklas, kur vyksta pats didžiausias nu
tautėjimo procesas. Šiam nutautėjimo pa 
vojui pasipriešinti reikia jieškoti kito ke
lio ir tas kelias, dalinai, jau yra surastas. 
Tai lietuviškos Vargo mokyklos Vokietijo
je ir šeštadieninės lituanistinės mokyklos 
JAV, Kanadoje, Australijoje ir kitose ša
lyse. Mokyklos, kuriose dėstoma lietuvių 
kalba, Lietuvos istorija, Lietuvos geogra
fija, daug kur ir tikyba lietuvių kalba. To
kiose mokyklose galima atgauti tai, kas 
prarandama svetimose. Štai dėl tos prie
žasties tremtiniams tėvams krinta milžiniš 
ka_ pareiga — būtinai leisti vaikus į lietu
viškas vargo ar kitaip vadinamas mokyk
las. Tėvai, kurie turėdami galimybę nelei
džia savo vaikų į tokias lituanistines mo
kyklas, patys sąmoningai savo vaikus dva 
siniai marina.

Gera pagalbinė priemonė saugoti priau
gančius nuo nutautėjimo yra lietuviška ap 
linkuma. Tokia aplinkuma įmanoma su
daryti tik ten, kur vienoje vietoje gyvena 
daugiau lietuvių. Dėl to tremtiniai turi dė 
ti pastangas, kad tokios gyvenimo sąlygos 
susidarytų — kurtis tik ten, kur daugiau 
yra savo tautybės tremtinių. Tokiose ko
lonijose kurti savas parapijas su savais 
kunigais, savas mokyklas, organizacijas, 
skaityklas ir visa kita, kas lietuvybei bū
tų labai vertinga. Tokios lietuviškos ko
lonijos, kaip jau praktika nuo senų laikų

parodė (kaip pavyzdys — JAV kolonijos 
su savomis parapijomis ir kita), yra di
džiausia lietuvybės tvirtovė tremtyje, ku
ri saugo nuo nutautėjimo ir jaunimą ir 
senimą.
Jaunimo stovyklos ir ideologinės organi
zacijos

Didesnį dėmesį vertėtų atkreipti jauni
mo stovykloms. Iki šiol tokios stovyklos 
buvo ruošiamos daugiau ideologinių orga
nizacijų, rečiau bendruomeninėj plotmėj, 
ir apimdavo daugiausiai pradžios mokyk
lų vaikučius, moksleivius ar panašaus am 
žiaus jaunimą. Ateityje tokį stovyklavimą 
reikėtų išplėsti viso pasaulio lietuvių tar
pe, atkreipiant dėmesį ir į vyresnio am
žiaus žmones, neatsižvelgiant į išsilavini
mą ir pasaulėžiūrą. Čia būtų galimybė pa
sireikšti ir laikyti artimą ryšį abejiems: 
jaunimui ir vyresniesiems. Tuo būdu bū
tų pašalintas pavojus likti vienų kitiems 
nesuprastais. Tokių stovyklų programa tu 
retų būti panaši Europos LF studijų sa
vaitėms: paskaitos, diskusijos, pranešimai, 
religinė, meninė ir linksmoji dalys, ir visa 
tai giliai persunkta lietuviška dvasia, pa
pročiais. Populiariai paruoštos paskaitos 
turėtų liesti tokius klausimus, kurie jun
gia bendram darbui įvairių pasaulėžiūrų 
žmones, kaip kad yra LF stud, savaitės. 
Ta pati stovyklų programa galėtų būti pa
kartota kitose vietovėse, kad ir kolonijo
se, kur randasi daugiau lietuvių.

Iš gyvų pavyzdžių taip pat matome, kad 
įvairios jaunimo ideologinės organizacijos, 
kaip Vyčiai JAV, skautai, ateitininkai, 
santariečiai ir kitos panašios, jaunimo auk 
Įėjimui turi nepaprastos reikšmės, šioms 
organizacijoms priklausantis jaunimas 
Lietuvai nežūva, o išauga gilūs patriotai ir 
dori žmonės. Ir blogoji tremties dvasia 
juose randa mažai pasisekimo. Pabrėžtinai 
norėčiau paminėti Vyčių'organizaciją, ku
rią sudaro ne Lietuvoj gimęs jaunimas.

Daugelio jų ir tėvai Lietuvos nėra maįę. 
O kiek daug Vyčių tarpe yra Lietuvai nu 
sipelnusių žmonių! Ir šiandien Vyčių veik 
la JAV Valstybėse labai daug pasitarnau
ja lietuvybei ir net Lietuvos laisvinimo 
kovai. Ar negalima butų šios organizaci
jos skyriai įsteigti ir kitose valstybėse?

Ideologinės organizacijos gali atlikti ir 
lituanistinių mokyklų uždavinius ten, kur 
tokių mokyklų nėra. Todėl tremtyje rei
kėtų ypatingai skatinti jaunimą, kad^is 
priklausytų jam artimesnėms ideologinėms 
organizacijoms. Labiausiai tuo turėtų susi 
rūpinti tėvai, nes jie tiesioginiai neša atsa 
komybę prieš Dievą ir tėvynę, dėl tinkamo 
savo vaikų išauklėjimo.

Vaikų speciali lietuvių kalba literatūra 
pagelbės taip pat saugoti jaunimą nuo nu
tautėjimo. Ir ne tik jaunimo literatūra, bet 
ir kiti kultūringi lietuviški laikraščiai bei 
kita savoji spauda turės įtakos, nes augą 
jaunuoliai, stebėdami vyresniųjų spaudą, 
pradeda įdomautis ir pačiu lietuvių kultū
riniu bei visuomeniniu gyvenimu ir tau
tiškai samonėja. Patys suaugusiųjų laikraš 
čiai turėtų įvesti ir jaunimo skyrelį, kad 
jaunimą labiau patrauktų.

Tačiau visos čia suminėtos priemonės 
yra tiktai pagalbinės. Pagrindinė ir pati 
reikšmingiausia priemonė išsaugoti jauni
mą nuo nutautėjimo yra šeima. Ko nepa
jėgs atlikti retos savosios mokyklos, spau 
da ar tinkama aplinkuma, tai galės atlikti 
pati šeima, jei ji bus sąmoninga ir savo 
vaikus tinkamai auklės. Kaip toks auklėji 
mas turėtų vykti, labai puikiai aprašo V. 
Čižiūnas savo knygoje „Tautinis auklėji
mas šeimoje“. Ši knyga šeimoms yra labai 
vertinga ir gali atstoti šeimos vadovėlį. 
Kiekviena lietuviška šeima turėtų šią kny 
gą įsigyti ir auklėti jaunimą pagal jos nu
rodymus. Bet viena vertėtų dar šia proga 
pabrėžti, kad šeimoje gali būti kalbama 
tik lietuviškai, ypač kalbant su vaikais. 
Vaikams kreiptis į tėvus svetima kalba tu 
retų būti tiesiog uždrausta. Svetimoj vals 
tybėj jaunimas visad galės nesunkiai iš
mokti to krašto kalbą ir tai labai gerai. 
Bet savoji kalba turėtų būti pirmoje eilėje, 
nes jaunimas ją praradęs, praras ir savo 
lietuvišką dvasią.

Mišrios šeimos
Mišriųjų šeimų klausimu yra labai įdo

miai pasisakę Europos Lietuvių Fronto Bi 
čiuliai, savo 1954 m. konferencijoje priim
dami tokią rezoliuciją:

„Tautiškai mišrių šeimų kūrimas slepia 
savyje didelių pavojų lietuvybei išlaikyti. 
LF Bičiuliai pripažįsta asmens pirmenybę 
jo santykiuose su bendruomene, taigi ir 
šeimos sudaryme. Tačiau tie, kurie mišrią 
šeimą kuria, turi griežtą tautinę pareigą 
įjungti nelietuviškąją šeimos pusę į tauti
nę musų bendruomenę ir savo vaikus auk
lėti gerais bei sąmoningais lietuviais. Kon 
ferencija prašo visus lietuvius, pirmoje ei
lėje lietuviškąsias šeimas, ankštai bendra 
darbiauti su mišriomis šeimomis ir tuo 
joms palengvinti aną pareigą atlikti".

Manau, kad ši LF Bičiulių rezoliucjja 
tinka visiems lietuviams sprendžiant nu
tautėjimo problemą. Aišku, kad tremtyje 
daugelis mišrių šeimų bus neišvengiamos. 
Bet ir mišrioje šeiomje gali būti surasta 
tinkama išeitis. Lietuviai, sudarantieji miš 
rią šeimą, nelietuviška j ai pusei turėtų pa
statyti sąlygą, kad vaikai būtų auklėjami 
tik lietuviškoje dvasioje, panašiai, kaip Ka 
taTikų bažnyčia savo nariams, vedantiems 
kito tikėjimo asmenį, pastato sąlygą — 
vaikus auklėti tik katalikų tikėjimo dva
sioje.

V. Čižiūnas Aiduose Nr. 3, 1953 m., strps. 
„Lietuviškoji ir mišrioji šeima“, griežtai 
pasisakęs prieš mišriąsias šeimas, taip 
pat pripažįsta, kad tokios šeimos daugeliu 
atvejų bus neišvengiamos ir todėl prieš 
baigdamas savo straipsnį lyg prašyte pra
šo: „Išeivijoje kiekvienam lietuviui, sukū
rusiam mišrią šeimą, tenka labai didelis 
ir atsakingas uždavinys: paveikti nelietu
viškosios pusės širdį lietuvybės naudai, 
įjungti gyvenimo draugą-ę į musų tautinę 
bendruomenę ir mūsų kultūrą, abiem su 
tartinai apsispręsti ir vaikus auklėti toje 
kultūroje. Tai yra mažos tautos nario žy
gis, nes juo būtų papildomos nekaltai žu
domos tėvynėje tautos gretos, stiprinama 
lietuviškoji bendruomenė išeivijoje“.

(Bus daugiau)
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Vasario 16 d. pašto ženkluose
Pažiūrėję i Lietuvos pašto ženklų rinki

ni,, pastebėsime, kad, be Įprastinių, vi
siems žinomų ir pažįstamų, nes nuolat var
totų, yra dar ir įvairių sukaktuvinių lai
dų. Tuose mažučiuose perliniuose popie
riukuose įamžinta mūsų tautos garsioji 
praeitis ir tinkamai atžymėtas nepriklau
somybės laikotarpis. Dabar mūsų pašto 
ženklų kolekcijoje yra retas ir vertingus 
istorinių paveiksliukų rinkinys. Gyvenda
mi Lietuvoje .gal ir mažai mes juos verti
nome, bet dabar, būdami tremtyje, beveik 
kiekvienas stengiamės vieną kitą ženklą 
įsigyti atminimui. Gyvenant tremtyje, lie
tuviškų pašto ženklų rinkimą labai sunki
no neturėjimas sava kalba katalogo. Pa
galiau ir šita kliūtis buvo nugalėta. 1948 
m. Vokietijoje Baltijos Filatelistų Sąjun
ga „Baltija“ išleido katalogą, kurio lietu
višką skyrių paruošė K. Griniuvienė ir a. 
a. J. Llubinskas. šitas katalogas yra pilna 
lietuviškų pašto ženklų metrika, kurios ži
niomis tenka ir man pasinaudoti rašant šį 
straipsnelį.

Minint Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo 39 m. sukaktį, noriu trumoai api
būdinti ryšium su Vasario 16 d. išleistuo
sius pašto ženklus. 1918 m. vasario 16 d. 
paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, dar 
Lietuvoje tuo laiku šeimininkavo vokie
čiai, ir dėl to nebuvo galima išleisti lietu
višku pašto ženklų. Beveik iki 1918 m. pa
baigos apyvartoje buvo vokiški pašto 
ženklai su įrašu „Postgebiet Ob. Ost“.

Ta proga tenka pažymėti, kad pirmieji 
ženklai buvo išleisti Vilniuie 1918 m. gruo
džio 27 d., vadinamoji pirmoji Vilniaus 
laida. Tai buvo panrastas baltas popierius 
su įrašu „Lietuvos Pašta“. skaitmenimi at
žymėta ženklo vertė, o aolink tekstą iš ma
žų skrituliuku sudarytas rėmelis. Pirma i i 
komnlektą sudarė tik du ženklai — 10 ir 
15 skatiku vertės. Abieju išleista po 5.000 
ženklu. Šios laidos ženklai yra retai si* 
tinkami.

1920 m. vasario 16 d. buvo išleista dvie
ju metu nepriklausomybės sukakčiai pami
nėti jubiliejinė laida. Seriją sudarė 11 
ženklu, pradedant 10 skatiku ir baigiant 
5 auksiniais. Bendras tiražas 315.067 ženk
lai. Jie buvo pardavinėjami paštuose tik 
3 dienas. Piešiniuose pavaizduota: laisvės 
kalavijo įteikimas, priespaudos grandines 
nutraukianti ir prisikėlusi Lietuva ir Vytis 
virš Gedimino pilies Vilniuje

1927 m. vasario 16 d„ ryšium su Dr. J. 
Basanavičaus mirtimi, buvo išleista ketu- 
Hu ženklu serija — 15, 25. 50 ir 60 centu 
vertės. Bendras tiražas 200.000. Piešinvie 
Dr. J. Basanavičiaus portretas su gedulo 
rėmeliais.

1928 m. vasario 16 d., dešimties metu ne
priklausomybės sukakčiai naminėj! jubi
liejine laida sudarė 7 ženklai Bendras ti
ražas — 3.518 300 ženklu. Piešiniuose: pre
zidentas A. Smetona, laisvės kovotojas ir 
kovose besikelianti Lietuva.

1930 m. vasario 16 d. buvo išleista Vy-

. \ * Ui. .

P. & B.SE1TLY CENTRE ITD.
PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ

Mūsų firma yra sąžiningai aptarnavusi 
Šimtus lietuvių, persiunčiant siuntinėlius. šį 
kartą siūlome norintiems pasiųsti tokius 
siuntinėlius:

VYRAMS:
1. Vilnonės medžiagos atkarpa 3 ir 1/3 

yard, vyriškai eilutei, augštos rūšies;
2. 1 pora gerų pusbačių;
3. komplektas vilnonių apatinių baltinių.
Toks siuntinėlis, apmokėjus visas išlaidas, 

atsieina 14 svarų ir 14 šilingų.

MOTERIMS:
1. Atkarpa vilnonės medžiagos, tinkanti 

suknelei ar kostiumėliui (3 yrd.);
2. sportiški, stiprūs ir elegantiški bateliai;
3. komplektas vilnon. apatin. baltinių.
Iškaičius visas išlaidas — 14 sv. 4 šil. 3 d.
Prie kiekvieno siuntinėlio Nemokamai 

pridedama 1 kilogramas gabalinio cukraus 
dovanų ir dėžutė nuo galvos skaudėjimo 
vaistų ASPRO.

Rašykite Lietuviškai!
8A THURLOE PLACE, LONDON S.W.7,

tauto Didžiojo 500 metų mirties sukakčiai 
paminėti laida. Seriją sudarė 14 ženklų, 
pradedant 2 et. ir baigiant 25 litais. Bend
ras tiražas per 11 milijonų. Komplekto ofi
ciali kaina 46 lt. 11 et. Piešiniuose: Vytau
tas karališkais rūbais ir raitas Vytautas 
prisiekia prie kryžiuočių padegtos Kauno 
pilies.

Ta proga buvo išleista ir oro pašto ženk
lų serija, kurią sudarė 7 ženklai. Piešiniuo
se: J. Tūbelis, Vytautas sėdi soste ir Vy
tautas ir prez. A. Smetona.

Minint oro paštą, tenka pažymėti, kad 
pirmieji oro pašto ženklai buvo išleisti 
1921 m. rugpiūčio mėn.

20 m. nepriklausomybės sukakties laidą 
sudarė 4 ženklai — 15, 30. 35 ir 60 et. ver
tės. Bendras tiražas 13 milijonų. Piešiniuo
se: 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tary
ba — Dr. J. Basanavičius skaito nepri
klausomybės paskelbimo aktą, ir prez. A. 
Smetona. Šiuos ženklus spausdino Brad
bury, Wilkinson & Co Ltd., New Malden, 
Surrey. Kartu buvo išleisti ir dviejų rūšių 
blokai, būtent: perf. 40 tūkstančių ir be 
perf. 10 tūkstančių.

1939 m. Vilniaus atgavimui paminėti šie 
ženklai buvo perspausdinti Gedimino stul
pais ir irašu „VILNIUS 1939.X 10“.

Dar tenka pastebėti, kad 1939 m. kovo 
22 d., Vokietiiai jėga atplėšus Klaipėdos 
kraštą nuo Lietuvos, vokiečiai šią pašto 
ženklu serija perspausdino įrašu „Memel- 
land ist frei", apačioje įrašo elnio ragas.

V. Z.

BRITŲ MUZIEJAUS KATALOGAS
Britu Muziejus 1931 m. yra nutaręs per

spausdinti pataisytą savo turimųjų spau
dinių katalogą, kuris svarbus turėti vi
soms pasaulio bibliotekoms. Katalogo bu
vo numatyti 365 tomai, o ligi šiol jo įveik
ta atspausdinti tik 51 tomas. Jeigu būtų 
kas metai atspausdinta po 7 tomus, tai rei
kėtų dar 45 metų, kol katalogas bus baig
tas. šitas kelias pasirodė nepriimtinas, nes 
Britų Muziejaus turtų šaltiniais jau dabar 
nori naudotis pasaulis. Taigi katalogas bus 
snausdinamas fotostatiniu būdu, maždaug 
300 tomų, maždaug po tomą kas savaitę, ir 
viso jo kaina bus apie 400 svarų.

PAIEŠKOJIMAI:
KRUSTA Aleksas prašomas susisiekti su 

Jonu Vaitkučiu: 5950. 12th Ave., Rose
mont. Montreal P. Q. Canada.

RASTATTTS Stasys (Brook-Field, House 
Cwmdu. Maesteg. Nr. Brideend. Glamor
gan, South Wales. Gr. Britain) ieško 
Juozo Kalinsko ir kitų pažįstamų, gyve
nančių Kanadoje.

LAISVOJI
DAR KARTĄ GRANDINIUI

Nusibodo man tas nelogiškas ir bepras
mis badymasis. Šiuo trumpu pamokymu 
galutinai baigiu jį. Faktiškai nereikėjo jo 
pradėti ir tampyti kilnią asmenybę kartu 
su negudriu grandiniu. Gali baigti uni
versitetą ir būti labai blogu grandiniu. 
Agr. Lūžos autoritetas išeivijoje ir jo nuo
monė pakankamas įrodymas, kad aš nesu 
klaidingas savo pasisakymuose. Be to, 
dauguma išeivijoje galvoja taip, kaip maž
daug aš esu išsireiškęs, žinoma, kas nesu
prato mano paaiškinimų ir bando iškreipti 
mano pasakymus ,tas ir toliau bandys ši
tuo pat būdu.

Dėl pakėlimo manęs 'į grandinius turiu 
apvilti, nes į tą laipsnį buvau pakeltas 
1929 m. pirmajame Karo Mokyklos kurse. 
Manau, kad tas, kas suteikė man tą laips
nį, turėjo daugiau supratimo, negu grandi
nis Stankaitis.

Jeigu Lenkija būtų bandžiusi nusileisti 
koridoriaus klausimu, užuot pasirinkusi 
beprasmišką savižudybę, tai nežinia, kaip 
būtų pakrypusi istorija. Gen. Rydz-Smigly 
„bravūra“ nieko bendro neturi su dabar 
giedamu Lenkijos himnu. Gal būt, gen. 
Bor-Komarovskio Varšuvos sukilimas dau
giau tam reikalui turi reikšmės ir įtakos. 
Tarp Vengrijos ir Lenkijos toks skirtu
mas, kad lenkams paskutiniu laiku vado
vavo Gomulka, kuris, kaip Tito, turėjo 
progos gerai pažinti komunistų taktiką. Už 
tai lenkai pasiekė tam tikrų laimėjimų pi
gesne kaina. Gomulka ten turėjo ypač 
gudriai vairuoti. Vengrai padarė blogai, 
nes jų gerbiamas, bet pasenęs vadas netu-
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SIUNTINIAI
PASAULI

„ I
Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, megstukai 
šilko ir vilnos skaros, avalynė, vaistai, maistas 
10 metų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai 
garantuoja geriausią patarnavimą Jūsų 
giminėms ir draugams krašte.

Garantuotas siuntinė lio pristatymas 
Didžiausi išsiuntimo namai Europoje^

SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

SIUNČIA LIETUVIŲ BENDROVĖ
įvairios medžiagos, avalynė, vaistai. Pigiausi ir geriausi 

maisto siuntinėliai galima išsiųsti į Lietuvą, Sibirą ir kitus 
kraštus tik per

BALTIC STORES
Z. JURAS

Pavyzdys: 5 sv. sviesto, 5 sv. taukų, 2 sv. šokolado, 1 sv. 
kavos, 2 sv. cukraus. 1 sv. kumpio.

Muitas, draudimas ir kitos išlaidos kainuoja tiktai 9 svarai.
Siuntinėlių pristatymas garantuotas! Prieš užsakydami paly

ginkite mūsų kainas su kitų firmų kainomis.
Rašyti arba teirautis šiuo adresu:

421, Hackney Rd., E. 2., Tel. SHO 8734.
146, Holland Park Ave, W. 11., Tel. PAR 2970.
148 Ridley Rd., E. 8., Tel. CLI 0572.
20, Ridley Rd., E. 8., Tel. CLI 3880.
187, Lewisham High Str., Tel. LEE 1042.

TRIBŪNA
rėjo stiprių nervų ir šaukėsi rusus į pa
galbą. Taigi dėl Nagy‘10 nesusivokimo 
įvyko žiaurios ir beprasmės žudynės. Ne 
visi gali sugebėti vadovauti. Rašiau anks
čiau, kad reikia turėti Dievo dovaną su
siorientuoti situacijoje ir neprivirti košės.

Jeigu grandinis Hitleris būtų klausęs 
gen. Brauchičo patarimų, gal būtų ir ka
ro nepralaimėjęs. Beje, gen. Brauchičas 
baigė pirmuoju tą pačią akademiją, kaip 
ir gen. St. Raštikis.

r
O TAIP PAT IR VIRŠILAI ,

Malonu girdėti prabilus Vytenietį, tik 
Marijampolėje sudarė įgulą ne 10 pėst. 
pulkas, bet 9-tas pėst. D.L.K. Vytenio pul
kas. Taip pat Šančiuose buvo ne 2-as pėst. 
pulkas, o 2-as pėst. D.L.K. Algirdo pulkas.

Atlikdamas stažą Marijampolėje 1929 
m., kaip kariūnas, mokomoje kuopoje, pa
žinojau virš. Grabauską. Piktas, griežtas, 
bet sumanus viršila. Stovėjau nuo jo va
landą po šautuvu, bet pats virš. Liobės 
nestatyčiau, nes tai jam nieko nepadėtų. 
Jis irgi nesuprato, ką aš anksčiau rašiau. 
Aš nesakiau, kad nereikia kovoti: aš sa
kau, kad negudru kovoti beprasmiškai.

Nepriklausomybės kovos buvo musų 
tautos drąsumo ir pasišventimo perlai. 
Muštis tai nėra pirmoji priemonė tikslui 
atsiekti. Gudri lotyniška patarlė, sako: 
„Si vis pacem parra bellum“ (Nori taikos 
— ruoškis karui). Ginklas — tai paskuti
nė priemonė ginčui spręsti. Reikia skirti, 
kur baigiasi drąsumas ir prasideda kvai
las liežuviu ir plunksna kliedėjimas.

Vyt. Andriuškevičius

[ PASAULYJE ] 
lllk___ _________

1956 metais Jungt. Amerikos Valstybėse 
kasdien vidutiniškai būdavo išperkama po 
57 milijonus dienraščių. Šitiems duome
nims apskaičiuoti buvo imtos žinios tik 
apie 1761 dienraščių, o yra jų dar ir dau
giau, bet tik smulkesnių.

* * *
Jungt. Amerikos Valstybės pasiūlė Len

kijai atsiųsti savo atstovus tartis dėl eko
nominės paramos. Lenkija jau turi paruo
šusi specialistus tam žygiui gauti pinigų ar 
prekių.

* * *
Viduriniuose Rytuose, kaip spėjama, bus 

apie trys ketvirtadaliai visų ligi šiol pa
saulyje žinomųjų skystųjų degalų atsargų. 
Vien tik maža Kuwajato šeikija turi di
desnes tų degalų atsargas, negu J. Ameri
kos Valstybės. Dar didesnes atsargas turi 
Saudžio Arabija.

* * *
Arabijos karalius Saudis lankėsi Ameri

koje ir gavo prez. Eisenhowerio pažadą, 
kad Jungt. Amerikos Valstybės teiks kari
nę pagalbą, jei ten bandytų stiprintis so
vietai.

* * *
ŽEMĖS DREBĖJIMAI ANGLIJOJE

Piramdienį, vasario 11 d., visą viduri- 
niąją Angliją supurtė žemės drebėjimas. 
Miestuose nuvirto kai kurių namų kami
nai, įvyko lengvų sužeidimų.

šiek tiek mažesnis drebėjimas tose pat 
krašto srityse pasikartojo dar ir antradie
nio vidurnaktį ir prikėlė miegančius gy
ventojus.

* * *
DANAI NEBEVARŽYS BENZINO 
PARDAVIMO

Danijos prekybos ministerija paskelbė, 
kad panaikinami benzinui pardavinėti.. 
įvestieji suvaržymai. Per pirmąjį šių metų 
ketvirtį Danija įsivešianti 36 milijonus ga
lionų, ir jai užteksią, atsargos būsiančios 
nepaliestos. Buvo galvota savaitgaliais ne- 
bepardavinėti benzino, bet dabar to plano 
atsisakyta.

* * *
VATIKANO RADIJO SPECIALIOS 

PROGRAMOS
Vasario 17 d., sekmadienį, 19 vai. Lie

tuvos laiku, Vatikano radijas transliuos 
specialią programą Lietuvos Nepriklauso
mybės Šventės proga. Joje numatoma J. 
E. Vyskupo V. Padolskio ir Lietuvos Pa
siuntinio prie Šv. Sosto J. E. Ministerio St. 
Girdvainio sveikinimai ir solisto St. Ba
ranausko lietuviškų dainų koncertas.

Kovo 3 d., sekmadienį, taip pat 19 vai.
* * *

RYŽTINGI KELEIVIAI
Pietų Afrikoje, Johannesburgo mieste, 

ilgiau kaip mėnesį tęsėsi autobusus boiko
tuojančių keleivių streikas. Apie 60.000 ke
leivių nusprendė nesinaudoti autobusais, 
nes buvo pakeltos kainos. Kai kurie jų 
pėsti eidavo net iki 12 mylių kasdien į dar
bą. Susirūpino vyriausybė, ir buvo ko rū
pintis, nes prieš keletą metų toks pat strei
kas buvo Sophiatowne ir praėjo be riau
šių, o 1955 Evatone būta ir gatvės mušty
nių ir nužudymų.

*
JORDANAS PRIEŠ KOMUNISTINĘ 
PROPAGANDĄ

Vasario 5 d. Jordano vyriausybė įsakė 
savo saugumo organams surinkti visokius 
komunistinius propagandinius leidinius ir 
rusiškus laikraščius iš visų krašto knygy
nų ir uždraudė rusiškas filmas. Taip pat 
uždraustas Tasso agentūros kasdien lei- 
džimas ir Damaske spausdinamas biulete
nis.

VERTINGOS KNYGOS KIEKVIENAM
Gen Raštikis — „Kovos dėl Lietuvos“ 

— 43 šil.
P. Andriušis — „Tipelis“ — 21 šil.
A. Rūta — ..Trumpa Diena“ — 29š. 4 d.
B. Pūkelevičiūtė — „Aštuoni Lapai“ — 

25 šil. 8 d.
A. Merkelis — „Tumas Vaižgantas“ 42 š.
Vidūnas — „Prabočių šešėliai“ — 18š. 4d.
Kralikauskas — „Urviniai Žmonės“ — 

19 šil. 2 d.
Dar galima gauti lietuviškų plokštelių.
Rašvkite — DAINORA, 49, Thomton

Ave., London W. 4.

GREITAI! PIGIAI! RIMTAI! |
Pagelbės pasiųsti siuntinėlį šeimai

ė
VAISTUS, TEKSTILĖS MEDŽIAGAS, BATUS IR ODĄ, MEGZTINES KOJINES ...

Ltd
1. Norfolk PL, London W.2

(arti PADDINGTON požemio stoties.)

T el.: PAD 2797.

Garantuotas siuntinėlių pristatymas 
adresatui. Atveju, jei siuntinėlis dingtų, 

pinigai grąžinami.
Už siuntinėlio gavimą nereikia primokėti.

RAŠYKITE LIETUVIŠKAL REIKALAUKITE MUSŲ KAINARAŠCIŲ.
Prieš užsakydami kitur siuntinį, palyginkite mūsų kainas su kitų firmų kainomis! 

BIURAS IR SANDĖLIAI VEIKIA KASDIEN NUO 9 V. RYTO IKI 7 V. VAKARO, 
ŠEŠTADIENIAIS NUO 10 IKI 4 P.P.
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