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r Se/rfyH/os DIENOS -Į Lietuvos reikalais kalbama ir dirbama
VASARIO 16 D. APYSKAITA Iš PARYŽIAUS

VAKARŲ VOKIETIJOS SANTYKIAI SU 
SOVIETAIS

Vakarų Vokietijos ministeris pirm. Dr. 
Adenaueris savo laiške Bulganinui reika
lauja, kad būtų paleisti Sov. Sąjungoje 
esantieji vokiečiai, patvirtino, kad šiau
rės Atlanto sąjunga yra grynai gynimosi 
reikalams, ir pasidžiaugė prekybos pagy
vėjimu tarp abiejų kraštų. Ta proga jis 
vėl iškėlė Vokietijos sujungimo klausimą.

PALECKIS PRIĖMĖ BRITŲ 
AMBASADORIŲ

Naudodamasis Tasso agentūros žinio
mis, Reuteris praneša, kad naująjį britų 
ambasadorių Kremliui, serą Patriką Reil- 
lį, vasario 28 d. priėmė aukščiausiojo pre
zidiumo pirmininko pavaduotojas Palec
kis. Agentūra pažymi, kad tuo metu nebu
vo nei Vorošilovo, kuris paprastai priima 
naujai atvykusius pasiuntinius, nei Ta- 
rasovo, pirmojo pavaduotojo.

OLANDIJOJE KYLA
NEPASITENKINIMAS SPEIDELIU

Įvairių Olandijos universitetų profeso
riai kreipėsi į ministerį pirmininką Dr. 
Dreesą, reikšdami nepasitenkinimą, kad 
šiaurės Atlanto santarvės pajėgų vadu pa
skirtas vokiečių generolas Speidelis. Pa
reiškime reiškiamas gailestis, kad vyriau
sybė neprotestavo dėl to paskyrimo, ir sa
koma, kad olandų kareiviai neturėtų bū
ti pavedami žinion generolo, kuris ilgus 
metus tarnavo Hitleriui.

PRADEDA AIŠKĖTI VENGRIJOS 
KELIAS

Vengrijoje šiek tiek pasikeitė Kadaro 
vyriausybė. Pirmuoju ministerio pirminin 
ko pavaduotoju paskirtas Dr. Ferenz Mue 
nnich, iki šiol vadovavęs ginkluotosioms 
pajėgoms ,tarp jų ir policijai. •

Vidaus reikalų ministeriu dabar pa
skirtas Biszku, Budapešto partijos sekre
torius, o karo ministeriu — Revesz, buvęs 
politinio komisariato vadovas ir sovietų 
armijos generolas. Manoma, kad jam ati
teko lenkiškojo maršalo Rpkossovskio pa
reigos.

NAUJASIS LENKIJOS SEIMAS
Lenkijos naujojo seimo pirmininkas Wy 

cech pažadėjo, kad visus svarbiausius įs
tatymus dabar priiminės seimas. Tik sku 
biais atvejais tai atliks specialus seimo 
komitetas.

Iš 457 seimo narių 237 yra komunistai, 
118 ūkininkų vienybės patrijos, 39 demo
kratinės partijos atstovai ir 63 neparti
niai. Dvylika nepartinių atstovų atstovau
ja katalikų reikalams. Praeitame seime 
buvo 425 atstovai, iš kurių 278 buvo ko
munistai, 88 ūkininkai, 26 demokratai ir 
33 nepartiniai, įskaitant 5 katalikus.

Aname seime buvo 68 moterys, dabarti
niame 19.

FRANKO PERTVARKĖ MINISTERIU 
KABINETĄ

Ieškodamas išeities dėl krašte kilusių 
neramumų, politinio įtempimo ir pinigų 
vertės smukimo, gen. Franko sudarė nau
ją Ispanijos vyriausybę, į kurią įeina net 
12 naujų, ligšipl vyriausybėje nebuvusių 
ministeriu.

IZRAELIS NUSPRENDĖ NUSILEISTI
Izraelio vyriausybė nusprendė atitrauk 

ti savo kariuomenę iš Egiptui priklausan
čių Akvabos ir Gazos sričių, bet to savo 
sprendimo neskuba vykdyti. Skelbiama, 
kad pasitraukimas užtruks 2-3 savaites. 
Dėl vyriausybės sprendimo nepatenkintos 
kai kurios partijos, todėl ir Izraelio vidu
je esama tam tikro įtempimo.

Amerikos prezid. Eisenhoweris pasiuntė 
Izraelio min. pirm. Ben-Gurionui laišką, 
labai vertinantį Izraelio sprendimą pasi
traukti.

Izraelio pasitraukimas atneš tam tikrą 
atoslūgį Egiptui ir politiškai įgalins grei
čiau baigti valyti Suezo kanalą.

NAUJAS BALSAS UŽ AIRIJOS 
SUJUNGIMĄ

šiaurinė Airija ligi šiol priklauso Didž. 
Britanijai. Airių nacionalistai teroro veiks 
mais kelia nemaža neramumų. Dabar kar 
dinolas D'Alton pasiūlė tą Airijos dalį su
jungti su Airijos respublika, o paskui vi
są jungtinę Airiją įjungti į Didž. Britani
jos karaliją tokiomis pat teisėmis, kokias 
turi kiti karalijai priklausantieji kraštai 
(Indija ir kt.).
AUSTRIJA DAR TEBEPUOLAMA DĖL 

VENGRIJOS
Sovietų laikraščiai vis dar tebepuola 

Austriją ir tebekaltina ją, kad ji Vengrijos 
sukilimo metu priglaudusi Vienoje ir lei
dusi veikti fašistams. Dabar jau ir Veng

DABAR JAU ATGAL TOMS TAUTOMS
Sovietų Sąjungos aukščiausioji taryba 

nusprendė grąžinti į jų buvusias žemes 
daugiau kaip milijoną žmonių, priklau
sančių balkarų, čečėnų, ingušų, karačų ir 
kalmykų tautoms, kurios savo metu visos 
ištisai buvo išgabentos iš savo gyvenamų
jų vietų ir pamestos centrinėje Azijoje ir 
Sibire. Tas žiaurus veiksmas buvo atliktas 
karo metu, remiantis įtarimu, kad jos yra 
neištikimos sovietiniam režimui. Kartu 
taip pat buvo išdraskytos dar dvi respub
likos, tai pavolgės vokiečiai ir Krymo to
toriai, bet dėl šių dviejų sprendimo dar 
nėra ir gal nebus, nes anuomet jos buvo 
kur kas sunkiau apkaltintos, negu anos 
tautos, kurių tarytum dabar pasigailėta. 
Dėl vokiečių, kurių respubliką sudarė ne
toli pusmilijonio žmonių, tai dėl jų anuo
met buvo pasakyta, kad dešimtys tūkstan
čių jų karo metu buvę kaip šnipai ir sa
botažo vykdytojai. Maždaug šitoks pat 
kaltinimas buvo taikomas ir Krymo šiau
rėje tėvynę turėjusiems totoriams ir kal- 
mykams. Kad dabar kalmykai grąžinami, 
o totoriai paliekami, tai bus nusvėręs vie
nas kaltinimo sunkumas. Kaip kalmykai, 
taip ir totoriai 1943-44 metais buvo ap
kaltinti antisovietiniais veiksmais vokie
čių naudai. Totoriams, matyt, smarkiau 
veikusiems prieš sovietus, buvo pridėtas 
dar vienas kaltinimas: jie, girdi, nieko 
nedarę tėvynės išdavikams.

Grąžinamosios tautelės bus vežamos at
gal ne tuojau pat, bet ligi 1960 metų. Tie
sa, tas pats aukščiausiosios tarybos pre
zidiumo sekretorius Gorkinas, kuris anuo
met pasirašė jų išvežimo iš namų aktą, 
dabar viešai pareiškė, kad šitoks pasielgi
mas buvęs didžiulis pažeidimas Lenino 
skelbtosios tautybių politikos. Naujuoju 
aktu oficialiai atitaisomos praeityje pa
darytosios klaidos. Tai ko gi dar laukia
ma net iki 1960 metų? Atsakymas labai 
aiškus. Tautos tai tautos, laisvė tai lais
vė, bet sovietų valdžiai svarbu, kad sku
bus žmonių vežimas namo nepakenktų 
ekonomiškai tiems plotams, kuriuose tos 
tautos buvo įkurdintos ir kuriuos per il
gus metus jos padarė gyvenamais ir duo
dančiais šiokio tokio pelno. Teks, aišku, 
pagalvoti, ką nukelti į jų vietą. Be to, da
bar jau, po tiek metų, sąlygos jų apgy
ventuose Sibiro plotuose yra truputėlį ge
resnės, negu jų paliktuose kalnuose, km- 
nebeliko net pastogės.

Reikia dar pažymėti, kad tos tautos nie
kados nenorėjo pripažinti rusiškosios ver
gijos. Norėdamos laisvai gyventi, jos kilo 
prieš rusiškąjį carizmą, o paskui tęsė ko
vą prieš bolševikų rusiškąjį kolonializmą, 
kolektyvizaciją ir sovietizaciją, čečėnai ir 
ingišai dar praeitame amžiuje apie 40 me
tų atkakliai kovojo prieš rusų pastangas 
įsiveržti į jų kraštus. Kai rusai užėmė 
Kaukazą, tai apie penkdalį jo gyventojų 
tuojau išvarė į Turkiją.

PRIĖMIMAS VASARIO 16 D. PROGA
Vasario 16 d. Lietuvos Pasiuntinys prie 

Šventojo Sosto S. Girdvainis kartu su Dip 
lomatijos Šefu S. Lozoraičiu priiminėjo 
Romos lietuvių koloniją. Priėmime taip 
pat dalyvavo ir Šv. Kazimiero Kolegijos 
ir kiti lietuviai dvasiškiai su Vysk. Mons. 
V. Padolskiu priešaky, T. T. Marijonų 
Generolas V. Mroček ir Marijonai lietu
viai.

rijos kadarinė vyriausybė įsijungė į tą kai 
tinimų chorą.

NUVIŠINSKINIMAS
Sovietų Izvestija dienraštis kovo 1 d. 

smarkiai puolė teisminę praktiką, kuri bu 
vo įvesta Sov. Sąjungoje Višinskio lai
kais, kai tas, kaip valstybės gynėjas, vyk
dė garsiuosius politinius valymus. Izvesti 
ja tvirtina dabar, kad kaltinamojo prisi
pažinimas yra abejotinas įrodymas pa
smerkti jam, kad būdas ir pažiūros nėra 
pagrindas pakaltinti, kad teismas nieka
da negali išaiškinti visiškos tiesos, o tik 
labiausiai galimąją, ir t.t.
PERONAS TIKISI ATSIIMTI VALDŽIĄ

Argentinos prezidento spaudos sekreto
rius paskelbė, kad generolas Peronas iš
siuntė savo patikėtinį į Braziliją, Bolivi
ją, Čilę, Paragvajų ir Uragvajų paruošti 
ten esančių peronistų vieningai pulti Ar
gentinos. Pavardėmis buvo suminėti pe
ronistų vadai tuose kraštuose.

DVYLIKA NUTEISTA MIRTI
Sirijoje karinis tribunolas nuteisė mirti 

dvylika žmonių, apkaltintų sąmokslu nu
versti vyriausybę. 7 iš jų yra pabėgę, dėl 
to nuteisti už akių.

Didžiuosiuose kraštuose švenčių progom 
lietuviai veikia dviem frontais. Gyvenamo 
jo krašto bičiulių talkinami, jie paprastai 
rūpinasi, kad specialiuose minėjimuose, 
spaudoje ir radijo transliacijose būtų dar 
stipriau minimas Lietuvos reikalas ir lie
tuvių kančios, negu įprastinėmis dieno
mis. Iš kitos pusės šventiškosios nuotai
kos, šiandien, tiesa, liūdesio juostom per
rištos, tokiom dienom surenka krūvon pa
sisemti stiprybės ir pasiryžti ištverti savo 
tautai ir pačius lietuvius.

Patiems lietuviams toks vienas pačių 
ryškiausiųjų minėjimas buvo pačiame Pa 
ryžiuje suruoštasis, kaip rašo Prancūzi
jos Lietuvių Žinios. Vasario 16 d. vakare 
lietuviai rinkosi į Debussy-Pleyel salę. Jų 
čia gausiai dalyvavo.

Šventėje taip pat atsilankė Latvijos Mi
nisteris O. Grosvald su žmona, latvių bei 
estų bendruomenių atstovai, Laisvosios Eu 
ropos Komiteto atstovas ir Amerikos Bal
so pareigūnai, —■ pastarieji šį minėjimą 
įrašė į magnetofono juostas.

Iškilmingą aktą atidarė Krašto Valdybos 
pirmininkė O. Bačkienė. Po Tautos Himno 
žodį tarė Lietuvos Atstovas min. Dr. S. 
Bačkis, pik. J. Lanskoronskis ir jaunosios 
kartos vardu P. Klimas, jr. s

Meninėje dalyje gražiai pasirodė pia
nistė A. Matukaitė, kuri giliu ir turtingu 
išjautimu paskambino Brahmso rapsodiją. 
A. Matukaitė fortepionu palydėjo dainas, 
kurias išpildė Br. Vrublevičius ir taip pat 
akomponavo smuikininkei — alto p-lei D. 
Commandeur, atlikusiai sekančius kūri
nius: Vieuxtemps — scherzo, Schuman — 
dvi pasakas ir Pierne — serenadą.

Dramos studijos mokinė B. Strankaus- 
kaitė giliu išgyvenimu, tai pačiai pianistei 
muzika palydint, padeklamavo eilėraštį 
„Moteris Kalniškės mūšyje“, parašytą par 
tizano Vandenio.

Mūsų jaunimas šauniai pasirodė su tau 
tinias šokiais, kuriuos organizavo Studen
tų Sekcijos pirmininkas R. Bačkis. Šo
kiams vadovavo L. Pabedinskas, ir akor
deono muzika palydėjo B. Venskuvienė.

Sekmadienį, vasario 17 d., Tautos Šven
tės proga įvyko iškilmingos pamaldos, ku
rias atlaikė kun. J. Petrošius. Koplytėlė 
buvo pilna svečių ir savųjų. Mūsų trispal
vę pamaldų metu laikė V. Viščiulis.
LIETUVOS ATSTOVO PRANCŪZIJOJE 
DR. BAČKIO KALBA, PERDUOTA Į 
LIETUVĄ ŠVENTĖS PROGA PER

PRANCŪZIJOS RADIOFONĄ IR 
AMERIKOS BALSĄ

Suminėjęs tai, kad įvykiai suka mums 
palankia kryptim, Dr. S. Bačkis toliau ši
tokiais žodžiais kreipėsi į lietuvius tėvy
nėje ir šitaip aptarė žygius ir drabus Lie
tuvos reikalu, remdamasis vien tik Pran
cūzijos duomenimis:

„Gyvendami laisvės krašte suprantame, 
kad šiuo metu Jus tegali dominti tik įvy
kiai, žygiai ir darbai. Todėl šiandien, mū
sų Tautos Šventės dieną, tekalbėsiu tik fak 
tais, kas Prancūzijoje nuo praėjusių me
tų Vasario šešioliktosios ligi šiol vra pada 
ryta, kas yra įvykę, kur ir kada buvo pri
minti Lietuvių Tautos vargai, jos kovos 
už Laisvę ir Nepriklausomybę.

Šie dalykai Jums vaizdžiai parodys, kad 
laisvasis pasaulis interesuojasi žiniomis 
apie Lietuvą ir jos Laisvės kova.

Europos Tarybos Patariamajame Seime, 
kurį sudaro penkiolikos laisvų Europos 
valstybių parlamentarai, praeitų metų spa 
lio 15-26 d.d. ir š. m. sausio 8-11 d.d. po- 
sėdijose daug buvo kalbėta apie Lietu
vą, svarstant visų pavergtų Europos kraš
tų problemas bei reikalą Vakarų Europai 
vadovautis vieninga politika Sovietų at
žvilgiu.

Praeitų metų spalio 26 d. šis seimas pri 
ėmė 107 rezoliuciją, kurioje liečiamas 
klausimas, kaip reikia veikti, kad Centro 
ir Rytų Europos komunistiniai kraštai (jų 
tarpe ir Lietuvos) išlaisvintų politinius ka 
linius. Šiame dokumente išvardinta visa 
eilė Sovietų kalinamų lietuvių.

Praeitų metų gruodžio 15 d. Europos 
Tarybos Ministeriu Komitetas, t.y. penkio 
likos valstybių užsienio reikalų ministe
rial, savo 23 rezoliucijoje nutarė:

1. visos taikingos tautos turi ginti Ry
tų Europos tautų teisę, kaip ir kitų tautų, 
pasirinkti savas vyriausybes laisvų rinki
mų keliu;

2. Rytų Europos tautos turi pačios apsi
spręsti, kokį politinį režimą pasirenka, ger 
biant žmogaus teises ir be jokio užsienio 
įsikišimo.

Tie nutarimai taikomi ir mūsų kraštui. 
Praeitų metų spalio mėnesį minėtasis 

seimas svarstė raportą Nr. 546 apie pa
vergtųjų Europos kraštų padėtį ir ateitį. 
Jame plačiai kalbama apie Lietuvą.

Š. m. sausio 9 d. tas pats seimas, svars
tydamas politinį raportą, taip pat minėjo 
Lietuvą. To pasėkoje šis seimas rekomen

davo Europos Tarybos generaliniam sekre 
toriui sudaryti specialią tarnybą Centro ir 
Rytų Europos reikalams. Ji paruoštų pa
siūlymus, kokią vakari; kraštai turėtų 
vesti politiką. Toje rekomendacijoje kal
bama, kad reikia ieškoti būdų sudaryti 
tokią saugumo sistemą, jog Sovietų Są
junga atitrauktų savo kariuomenę iš pa
vergtųjų kraštų ir kad būtų atsiektas Vo 
kietijos apjungimas.

Be šių faktų, tenka paminėti, kad ir ki
tomis progomis, kaip Pavergtų Europos 
Tautų Seimo posėdžiuose Strasburge pra
eitų metų birželio mėnesį, Laisvojo Jauni
mo kongrese birželio mėn. Paryžiuje, Cent 
ro ir Rytų Europos Komisijos posėdžiuose, 
kurie įvyko Paryžiuje birželio 4 ir sausio 
19 d.d. — Baltijos kraštų reikalai buvo 
keliami, nebekalbant apie Tarptautinės 
Ūkininkų Sąjungos kongresą Paryžiuje spa 
lio 28-30 d.d., krikščionių demokratų kong 
resą lapkričio 8-9 d.d. Paryžiuje ir socia
listų posėdžius gruodžio mėnesį taip pat 
Paryžiuje.

Šalia išvardytų posėdijų, kongresų, ne
beminint įvairių mitingų ir susirinkimų, 
kurie vyko Paryžiuje ir kur buvo Lietu
va minima kaip Sovietų agresijos auka, 
— ypačiai tenka paminėti, kad pr. metais 
ir š. m. prancūziškoje spaudoje dažnai 
buvo linksniuojamas Lietuvos vardas mi 
lijonams skaitytojų. Taip svarbus karių 
žurnalas „Revue de Defense Nationale“ 
pr. metų birželio ir liepos mėnesių nu
meriuose patalpino straipsnius Baltijos pro 
blemomis. Išėjusi knyga „Komunizmas 
ir Katalikų Bažnyčia“ plačiai aprašė Lie
tuvos Bažnyčios padėtį. Išleistas enciklo
pedijos II tomas „Pasaulio Literatūra“ pa 
talpino straipsnį apie lietuvių literatūrą. 
Žurnalai „Est-Ouest“, „Jeunesse Libre“, 
„Nouvel Horizon" — įdėjo per šiuos me
tus apie Lietuvą septynis straipsnius. Ypa 
tingai pažymėtina tai, kad šalia Lenkijos 
ir Vengrijos įvykių Lietuvos vardas pla
čiai buvo minimas savaitraščiuose ir dien
raščiuose: „Le Figaro“, „Paris-Presse-L‘- 
Intrasigeant“, „Le Monde“, „La Croix", 
„L'Aurore“,' „Le Populaire de Paris“, 
„Franc-Tireur“, „Le Parisien Libere“, 
„Jours de France“, „Paris-Match“, Pary
žiaus laidose „The New York Herald Tri
bune", „Daily Mail“. Jie skelbė žinias apie 
Lietuvos jaunimo ir studentijos priešinimą 
si Sovietams, jų deportacijas iš Lietuvos, 
neramumus Lietuvoje ir t.t.

Tepaliečiau Prancūziją. Bet tas pats 
reiškinys, vienur plačiau, kitur siauriau, 
buvo matyti visuose laisvuose kraštuose. 
Neabejotina, kad ir ateityje Lietuvos var
das vis labiau skambės pasaulio spaudoje 
ir žadins pasaulio sąžinę. Jei mūsų senes
nės kartos veikėjų eilės retės, — nepamirš 
kime, kad jų eiles pakeis mūsų jaunimas, 
kuris mokės už Lietuvą kovoti, nes jis su 
Jumis yra rišamas kraujo aukomis ir de
ga kilniais pasiaukojimo pavyzdžiais. Lais 
vės troškimas yra amžinas ir visuotinis. 
Lietuvių tautos praeitis yra didinga ir 
garbinga. Jos vardas istorijoje yra įam
žintas. Kaip viduramžiais Didieji Lietu
vos Kunigaikščiai ne kartą griovė Mask
vos sienas, taip šiandieną Lietuvių Tau
tos pasiryžimas ir kovingumas nenurims 
belstis laisvojo pasaulio sąžinėn ir nuola
tos priminti Sovietų Sąjungos padarytas 
ir daromas skriaudas Lietuvių Tautai, — 
nežiūrint Maskvos pasirašytų iškilmingų 
pasižadėjimų gerbti kitų tautų laisvę ir ne 
priklausomybę.

Tai suminėjau, brangūs broliai ir sese
rys Tėvynėje, kad žinotumėte ir prisimin
tumėte Vasario šešioliktą, jog laisvasis 
pasaulis kalba apie Lietuvą, jos okupaciją, 
jos kančias ir jos valią Laisvėje gyventi“.

Toliau Dr. S. Bačkis savo kalboje ap
žvelgė tarptautinius įvykius, kurie būtų 
lyg ir viltingieji ženklai ir artintų laukia
mąją dieną.

LIETUVIŠKOJO JAUNIMO ŽODIS
Ta proga pateikta apžvalga darbų, ku

riuos atlieka mokslus einąs jaunimas tiek 
Prancūzijoje, tiek iš viso Europoje.

Lietuvos jaunimas, einąs tremtyje moks 
lūs, vis dažniau ir daugiau savo mokslo 
darbams ar studijoms renkasi įvairiau sri 
tis, kuriomis būtų giliau nušviečiama da
bartinė Lietuvos okupacija, padėtis kraš
te ir įvairios laisvinimo problemos.

Pereitą vasarą Laisvosios Europos Ko
ledže, Strasburge, apie Lietuvą referuota 
šiomis temomis:

„Lietuvos teisinė padėtis tarptautinės 
teisės šviesoje“, „Dabartinė Lietuvos poli
tinė padėtis“, Lietuviu organizacijos trem 
tyje ir laisvinimo pastangos“, „Mokslo ir 
meno padėtis Lietuvoje“ ir „Laisvojo pa
saulio uždaviniai kovoje su komunizmu“.

Baigdamas mokslus vis didesnis lietuvių 
studentų skaičius pasirenka temas, kurios 
liečia mūsų kraštą. Vokietijoje vienas lie
tuvis gynė disertaciją apie „Dabartinę pa- 
baltiečių pilietybės padėtį“. Taip pat Vo

kietijoje kitas lietuvis savo diplominiam 
darbui pasirinko temą: „Lietuvos ūkis po
kariniais metais ligi šių dienų“.

Prancūzijoje pernai vienas lietuvis ap
gynė disertaciją apie „Lietuvių tautinę są 
monę socialiniu požiūriu“.

Šalia mokslinių darbų, lietuviai studen
tai yra dar labai aktyviai pasireiškę už
sienio spaudoje, tai liudija šie straips
niai, pasirodę šiais metais prancūzų spau
doje: „Destalinizacija Lietuvoje“, Jaunimo 
padėtis Lietuvoje“, „Sovietų kolonializ
mas Lietuvoje“ ir t.t.

Tie visi faktai liudija, jog Lietuvos jau
nimas tremtyje nelieka pasyvus, bet aktin 
gai jungiasi į visuomeninį — tautinį dar
bą, nors nutautėjimo pavojai ir yra gana 
dideli.

Lietuva viena laisvės neatgaus, ir užtat 
jaunimas gyvenantis laisvame krašte turi 
kartu su mūsų broliais kovojančiais Lie
tuvoje dėti visas pastangas ir kiek galima 
dirbti, kad prisidėtų prie kovos už Nepri
klausomą Lietuvą.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS PARYŽIUJE SU 

KITATAUČIAIS
Vasario šešioliktosios proga Lietuvos 

Atstovą Prancūzijoje sveikino prancūzai— 
Lietuvos bičiuliai ir Estijos, Latvijos Mi
nisterial bei jų bendruomenės.

-Š. m. vasario 26 d. prancūzų „Centre 
d'Etudes de Politique Etrangere“ ryšium 
su Baltijos valstybių nepriklausomybe su
ruošė paskaitą apie Pabaltijo kraštus.

Posėdžiui pirmininkavo senatorius E. 
Pezet, o paskaitą skaitė pik. J. Chabanier, 
buvęs Prancūzijos karo attache Baltijos 
kraštuose.

š. m. kovo 8 d. „Cercle Interallie“ hus 
pietūs su diskusijomis apie „Sovietų im
perializmą Baltijos valstybėse“.

Diskusijose pasižadėjo dalyvauti žymūs 
prancūzai, klausimo specialistai.

Šias manifestacijas ruošia Lietuvos, Lat 
vijos ir Estijos Atstovai Prancūzijoje ir 
Prancūzų-Baltų Draugija.

PRISIMINKITE BASANAVIČIŲ, 
GALVOKITE APIE MICKEVIČIŲ

Viltingą žodį lietuviams yra taręs ir 
Prancūzijos senato vicepirmininkas 

Ernest Pezet
Brangūs Lietuviai,

Prieš metus savo krašto vardu aš Jus 
raginau tikėti, turėti vilties, nežiūrint kas 
ir kaip bebūtų.

Vieneri metai praėjo. Jų eigoje laisvės 
viltis, kaip malonus gaivinantis dvelki
mas, pasklido nuo Baltijos ligi Juodųjų 
Jūrų per visas tautas, kurios nėra laisvos 
pačios apsispręsti.

Šis dvelkimas staiga vėl Išblėso ir, be 
abejojimo, Jūs pergyvenote apsivylimą ir 
kartumą.

Dėl to man rūpi su didesniu pasitikėji
mu ir nuoširdumu, negu praeitais metais. 
Jums dar pakartoti, kad reikia, nežiūrint 
kas ir kaip, bebūtų, neprarasti drąsos ir 
pasitikėjimo.

Šiais metais sukanką 30 metų, kai tas, 
kurį Jūs vadinate Lietuvos atgimimo Tė
vu, Jonas Basanavičius, atsiskyrė su šiuo 
pasauliu. Jis 67 metus laukė, tikėdamas, 
vildamasis ir veikdamas, kad Lietuva pa
galiau atgautų laisvės dienas.

Šių 67 metų eigoje savo pastangomis jis 
įkūrė tautos atgimimo akstiną. Kaip Jūs 
žinote, šis akstinas buvo Aušra; leidinys, 
kurio vardas yra kartu ir poetiškas ir pra 
našiškas. Jinai buvo įkurta 1883 metais, 
ir tiktai 1918 metais, tai yra po 35 metų, 
Lietuvai patekėjo laisvės aušra. Tai, apie 
ką Basanavičius svajojo ir kam dirbo: ka
da pagaliau pati lietuvių tauta tapo savo 
likimo tvarkytoja.

Sekite šį savo tautos herojų, mano bran 
gūs draugai. Tikėkite, išlaikykite viltį, pri 
simindami pavyzdį savo lietuvių proseno
lių. Jie caro laikais ilgai laukė ir kovojo, 
nė kiek neabejodami laisvės atėjimu.

Prisiminkite Basanavičių, galvokite apie 
Mickevičių. Nepamirškite ir tų didingu, 
kilnių gretų Jūsų patriotų, garsių ar ne
žinomų, bet kantrių ir užsispyrusių, kurie 
per penkis šimtmečius, nežiūrint Jūsų tė
vynės daugybės bandymų bei ypatingo li
kimo, — diegė Jūsų tautiečiams viltį, tikė 
jimą ir ryžtingumą nepriklausomai gy
venti.

Kaip jie visi, taip ir Jūs nesiduokite 
palaužiami apsivylimo, nesupratimo bei il
go laukimo.

DIPLOMATIJOS ŠEFO PADĖKA 
UŽ SVEIKINIMUS

Lietuvos diplomatijos šefas, ne
galėdamas atsakyti i sveikinimus 
atskirai, šiuo labai širdingai dėkoja 
organizacijoms ir asmenims, kurie 
malonėjo pasveikinti Lietuvos dip
lomatinę tarnybą ir j j Nepriklau
somybės šventės proga.
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Lietuvos draugus prisimenant
m. sukakties proga) Šalpos KasaTur būt nieko nėra malonesnio, kaip girdėti, jog yra žmonių, kurie, nors ir lietuviai, domisi mūsų tauta, supranta siekimus ir stengiasi visur ir visada padėti. Tokius žmones mes vadinametuvių tautos draugais ir jais nepaprastai didžiuojamės. Deja, jų nėra ir nebuvo daug. Šitame krašte tokius didžios pagarbos nusipelnusius lietuvių draugus — veteranus turime du — tai Mr. E. J. Harrison ir Mr. J. F. Stewart.Ne vienas gali stebėtis, kokia gali būti nauda ir prasmė didelės Europos tautos sūnui domėtis mažytės, neturtingos Lie tuvos gyvenimu, mokytis lietuvių kalbos, rašyti apie Lietuvą knygas ir ginti šventą jos laisvės reikalą. Ir kai klausaisi, pvz., Mr. Harrisono stiprinančio ir raminančio lietuviško žodžio, beveik visada pajunti sunkų gerklės gniaužimą ir vos sulaikai ašaras. Junti, kad tai yra didelės širdies žmonės ir kad už jų taurų žmoniškumą mes gal niekada neatsilyginsime.Bet gal niekas iš kitataučių taip giliai nebuvo įaugęs į Lietuvos žemę ir kultūrą, taip labai persiėmęs jos džiaugsmais ir rūpesčiais, kaip pačioje Europos širdyje — Šveicarijoje gimęs ir užaugęs, o vėliau savo antrąja tėvyne Lietuvą pasirinkęs prof. Dr. Juozas Eretas. Praėjusių metų gale šis mūsų kraštui labai daug pasidarbavęs (ir dar tebedirbąs) veikėjas, rašytojas ir mokslininkas atšventė 60 metų savo amžiaus sukaktuves ir ta proga užjūrio lietuvių, ypač katalikų spaudos buvo maloniai prisimintas. Turint Dr. Eretą, galima sakyti, savo tarpe, Europoje, nors ir nebekartojant jo biografijos ir plačiai nebeminint nuveiktų darbų, negalima iškęsti šioje vietoje jo neprisiminus ir nepalinkėjus geriausios sėkmės ir laimingo sugrįžimo į jo antrąją tėvynę Lietuvą.Dr. J. Eretas į Lietuvą atkeliavo vykdydamas Šveicarijoje duotą pažadą vienam lietuviui studentui, kuris mirdamas prašė jį vykti į Lietuvą ir padėti naujai besikuriančiai valstybei. Keistu sutapimu šis stu dentas, M. Ašmys, pats buvo kilęs iš Klaipėdos krašto, kuris tuo metu dar nebuvo prijungtas prie Lietuvos. Pažadas buvo su kaupu įvykdytas.Pradėjęs savo darba Užs. Reikalų Ministerijos tarnyboje. Dr. Eretas greitai ne tik Išmoksta lietuviškai, bet pasidaro net žurnalistu, puikiu kalbėtoju, " profesorium ir rašytoju. Už jo nuopelnus lietuvių raštui jau čia, tremtyje, Lietuvių Rašytojų Draugija 1954 metais Dr. J. Eretą išsirinko savo garbės nariu. Kam yra tekę Lietuvoje „XX Amžiuje" skaityti Hispanus slapy- varde spausdintuosius Dr. Ereto straipsnius, tas visada prisimins juos, kaip puikius žurnalistikos ir lietuvių kalbos šedev- riukus.Lietuvoje Dr. Eretas išgyveno per 20 me tų (1919-1941), buvo priėmęs pilietybę ir sukūrė lietuvišką šeimą. Tai buvo jo didžiausio produktingumo metai. Eretas — Eltos organizatorius, savanoris-kūrėjas, blaivybės propagatorius, sportininkas, pavasarininkų vadas, Seimo atstovas, redaktorius, žurnalistas, paskaitininkas, rašytojas, V. D. Universiteto profesorius.-Išvardinti visus Dr. Ereto darbus ir kurtus veikalus trumpame rašinyje neįmanoma. Vien tik jo darbų laukuižymėti reikia nemažai vietos. Tačiau iš to, kas čia prabėgom buvo užsiminta, matyti, kokia didelė ir šakota yra buvusi jo veik

la. Ir visa tai daryta žmonėms, kurie, anot paties profesoriaus, daugiau dvasinius turtus, nei pinigus mylėjo, ir kraštui, kurį savo antrąja tėvyne pasirinko. Juk darbo ir duonos išsimokslinusiam vyrui būtų užtekę ir jo gimtoje Šveicarijoje.Bet ir dabar, vėl per prievartą Šveicarijon sugrįžęs, Dr. Eretas nesiliauja Lietuvai dirbęs ir jos vardą pasauliui garsinęs. Jis išnaudoja kiekvieną progą šveicarų spaudoje ir paskaitose priminti dabartinei Lietuvos padėčiai ir skelbti, kad Lietuva ir Pabaltijys yra neatskiriama Vakarų Europos dalis. Šioje vietoje pažymėtina jo vokiečių kalba išleistoji brošiūra „Ab- schied von Europa“, kurioje, peržvelgęs Europos istoriją, rimtai ir grėsmingai įspėja jos gyventojus: arba vieninga jungtinė Europa, arba jos žlugimas! Džiugu konstatuoti, kad jo siūlomoji Europos vienybė šiuo metu jau rodo gražių vilčių ateičiai. Lietuviams Dr. Eretas dar yra užsimojęs duoti didelį ir išsamų veikalą apie mūsų žymųjį filosofą prof. St. Šalkauskį. Tikėkime, kad tai bus ne paskutinis jo literatūrinis darbas.Baigiant norisi priminti vieną Dr. J. Ereto išsireiškimą, kuris gal sukels naujų minčių apie paliktąją tėvynę tiems tautiečiams, kurie jau tariasi saugiai ir patogiai svetur įsikūrę. „Jeigu dar kartą turėčiau apsispręsti — vykti ar nevykti, aš nesvyruodamas vėl vykčiau, nes Lietuva man pasidarė antrąja tėvyne ir mano gyvenimo turiniu“.

iki bū- per so-

J. Lūža

Apie šalpos reikalus jau mes kalbame nuo 1948 metų. Tas reikalas iškildavo kiekviename DBLS-gos suvažiavime, buvo net įstatai paruošti, bet narių tarpe šiol nerado pritarimo. Žmonės, sveiki darni, negalvoja sirgti, o susirgus jau vėlu steigti šalpos organizaciją. Gerasdalinis saugumas irgi prisidėjo prie nenoro rūpintis šalpos reikalais, nors praktika rodo ką kita. DBLS centran nuolat ateina prašymų iš sergančiųjų ar kitaip į nelaimę pakliuvusiųjų narių, bet centras iki šiol negalėjo tinkamai sušelpti tokių. O kiek yra tokių, kurie drovisi prašyti išmaldos, nors jie yra jos ir labai reikalingi! Gal didžiausia kliūtis Šalpos Kasai steigti iki šiol buvo nenoras mokėti dar vieną mokestį.DBLS-gos Valdyba ryžosi šiam klausimui rasti visiems prieinamą išeitį. Visiems skyriams yra išsiuntinėtas Sąjungos Valdybos paruoštasis šalpos Kasos įstatų projektas, kuris bus svarstomas ateinančiame S-gos suvažiavime. Įstatų projektas remiasi trimis pagrindiniais principais: 1) visi S-gos nariai automatiškai tampa Šalpos Kasos nariais, 2) susirgęs narys šalpą gau na kaip teisę, ne kaip privilegiją (vadinas, jam nereikia šalpos maldauti, bet reika- latui), ir 3) nariai šalpos kasai nemoka jokio papildomo mokesčio.Man atrodo, kad tie principai yra sveiki ir turėtų rasti pritarimo narių tarpe. Labai svarbu, kad Šalpos Kasai priklausytų visi nariai, o ne tik tie, kurie nori.
LENKŲ TAUTINIO ANSAMBLIO VIEŠNAGĖ LONDONEIštisas keturias savaites Lenkų Tautinis Šokių Ansamblis erdviame Londono teatre savo tautiniais šokiais ir-dainomis stebino ir džiugino londoniečius.Pradžioje šis įvykis manęs visai nedomino. Bet ilgainiui, girdėdamas bičiulių entuziastiškas pastabas, nutariau ir aš išgirsti ir pamatyti minėtojo ansamblio kon certą. Išvykęs ankstėliau, prie bilietų kasos susitikau gerai pažįstamą bičiulį Antaną, kuris prisipažino, kad taip pat negalėjęs atsispirti smalsumui. Nusipirkę bilietus, pasikabinę apsiaustus, patogiai įsitaisėme nuošalesniame teatro kamputyje. Turėjome eibes laiko.— Žinai, — pradėjo Antanas, — belū- kuriuojant čia koncerto pradžios, manyje atbudo ansamblietis; jaučiu slogutį.— Tiesa, pats dainuodavai ir šokdavai. Dar Vokietijoje. Atsimenu. Kodėl dabar taip atokiai nuo dainų ir šokių laikais? Pa bodo ar senatvė?— O, ne! Dar mielai sumesčiau „Oželį“!Supratau, kad paliečiau bičiulio plonybes, nes be atsikvėpimo, lyg pavasario upė ledus, jis ėmė srove lieti jausmus, skųsdamasis, čia pykdamas.

Koncerto pirmoji dalis

čia
įsi- ki-

suyra su-

Trečiasis skambutis sulaikė mano karščiavusį bičiulį. Abu neskubėdami lome laiptais savo vietų užimti. Raudonu pliušu išmuštos kėdės rodė orumą, o į jas atsisėdęs nebežinojai, kas darytina su ran komis; aš sunėriau ir ant jų pakabinau smakrą. Tiek kairėje, tiek dešinėje girdėtis lenkų kalba. Geso šviesos, ir visų akys laukdamos nukrypo uždangos link, kuri su krūptelėjusi netrukdoma pakilo aukštyn. Avanscenoje pasirodė mišrus ansamblio choras ir sugiedojo anglų ir lenkų tautinius himnus. Vėliau ištisas 40 minučių keitėsi ir pynėsi vaizdai malonioje akiai

ir ausiai pynėje: liaudies dainos, šokiai, entuziastiškos publikos katutės. Po pasku tiniojo šokio žvilgterėjau į savo bičiulį; jis buvo susirūpinęs ir. atrodo, nerado žo džių įspūdžiui apibūdinti. Atsiverčiau prog ramą.T. Sygietinski, muzikas ir tautinės muzi kos mylėtojas, didžią savo gyvenimo dalį praleidęs studijuodamas ir rinkdamas Ma zovijos apylinkėse išsilikusias tautines d<ū nas. Vėliau, po antrojo karo, netoli Varšu vos, Karolinoje pradėjo pirmuosius ansamblio kūrimo darbus. Aštuoneris metus T. Sygietinski lankėsi Mazovijos kaimuose, rinkdamas talentingus jaunuolius, busimuosius ansamblio artistus. Iš penkių tūkstančių kandidatų jis pasirinko tik šim tą jaunuolių, apgyvendino juos bendrabutyje, ir jie ten, be šokių ir muzikos, buvo mokomi ir gimnazijose dėstomųjų dalykų.— Vladai, —■ kreipėsi į mane bičiulis. — ar tu pastebėjai, kad, išnildydami kurios nors vietovės dainą ar šokį, jie ir tos vietovės tautiniais rūbais vilkėjo? Aš manau, kad tai daug įspūdingiau ,negu, pavyzdžiui, Čiurlionies ansamblyje, kuriame kiekviena mergaitė dėvi jai labiausiai tinkančios vietovės tautiniais rubais.Spėjau dar programoje pastebėti. ..Mazowsze" ansamblis ligi šiol turėjo 200 koncertų užsienyje, o Lenkijoje dvejetas milijonų žiūrovų atsilankė jo Gertuose.— Taip, — pastebėjau. — Labai įspūdinga.— Ir tas neišpasakytas darnumas! Po kiekvienos dainos visas choras, it vienas, palenkia galvas. įspūdinga, a? Ir balsai iš lyginti: nežinai, kur sopranai, kur altai stovi, viskas taip ir plaukia, lyg iš vieno. Ir ta mergaitė, kuri solo dainavo... Negalėtum pasakyti, kad ji solistė, rodos, tik choro dalelytė: ir tembras ir balso galingu mas visiškai nesiskyrė iš choro. O jų lais(Nukelta į 4 psl.)

pa-kad per net kon

ĄSOTIS ANT MANOEikime dabar į kitą skyrių: paskirstymo. Stambmeninė prekyba, smulkmeninė prekyba, išvežimas, įvežimas — šitai taip pat įskaitoma.Papasakosiu tau pasaką apie porą batų. Ne dėl to, kad Marksas savo kapitalistinės ekonomikos kritiką būtų pagrindęs batais, aviena ir lagaminais, bet paprastų paprasčiausia dėl to, kad draugas papasakojo man apie porą batų, kurią jis yra matęs.Na, kai pora batų baigiama siūti, apie ją susirenka keletas įžymybių iš įvairių Lenkijos miestų ir įstaigų kainos nustatyti. Gamintojų atstovas pradeda: „Ši pora batų, turint galvoje žaliavos ir gamybos kainas, mums kaštuoja, pavyzdžiui, 200 zlotų". Komiteto pirmininkas nusižiovau- vauja ir paklausia: „Kokią nustatysime kainą?“ Tada, sakysim, Stalinogrodo atstovas sako: „Mums reikia šitokios rūšies batų. Maloni spalva, ir madingas pavidalas — mes galim pardavinėti po kokius 500 zlotų“. -„Oi, ne!" piktai sušunka sostinės atstovas: „Varšuvos parduotuvėse mes turime čekiškų batų, kurie kaštuoja tik po 400 zlotų. Už tuos tai pirkėjas nemokės daugiau kaip po 300 zlotų“.„Ne?“ sako Baltstogės atstovas. „Provincijoje jie parduos po 450 zlotų“. Tai šitaip ir eina.Tai štai dėl ko, brangusis pilieti, tu esi priverstas mokėti už porą batų puse savo mėnesinės algos.Mes naudojame šūkius: „Keldami gamybą, mes gaminame pigiau, mažiname kainas ir keliame pragyvenimo lygį“. Iš tikrųjų gyvenime tai nėra taip, o jeigu pa-
- -m i .„W. . ■

sitaiko, tai tik tokiu dirbtiniu būdu, kaip „savo kairiąja ranka pačiupinėti dešiniąją ausį“.Brangesnieji batai didina socialistinį budrumą. To budrumo dėka valstybė gali numušti kainas, nes susidaro pinigų pertekliaus, nes būna perviršytas finansinis planas ir galima daugiau išleisti. Nelaimei, visa tai nepadeda pirkėjui ir neįgalina jo pirkti. Ekonominis priežastingumas gamyboje gatvės žmogui yra miglotas, jis toks atitrauktinis ir lieka jam. Planai, atsargos ir sąmatos nieko nepadeda jam, nes už savo batus jis turi sumokėti. Šitoje sistemoje yra kažkas nežmoniška.Šitas „kažkas“ yra paprastas negerbimas žmogaus, negerbimas skatinančios tvarkos, kuri būtų pajėgi kelti gamybą, ir tik dėl to, kad suinteresuotasis žmogus bū tų įgalintas daugiau ir pigiau pirkti, jei būtų daugiau ir pigiau gaminama.Tai viena mūsų vidaus rinkos problemų. Bet Lenkijoje yra dar ir kitas miškas, kuris vadinasi eksportinė prekyba. Savo teks tilės pramonei Lenkija įsiveža žaliavas ir išveža gaminius. Iš to veiksmo mes turime pelno, bet, kai mūsų technika dar prieštvaninė, tai tas pelnas labai mažas.Mūsų eksportinės prekybos pagrindą sudaro vilnoniai gaminiai, kurių Vakarai nori dėl to pigumo. Uždirbame mes už juos labai maža, nes svarbiausias dalykas čia tai ta žaliavos kaina, už kurią mes mokame doleriais, nors darbo jėga yra labai pigi. Su pigiais medvilnės gaminiais išeina kitaip ir už juos didesni uždarbiai. Tik medvilnės gaminius sunku parduoti. Pardavinėjimas reiškia kovą už rinkas, varžymasis su Vokietija, Prancūzija ir Ang-

GALVOSlija. Mes nedaug teišmanome apie pardavinėjimą...
Užburtasis ratasDar neseniai įvyko prekybinis veiksmas. Blogus savo tekstilės gaminius mes iškei- tėme su olandais ant jų vilnonių, kurių metras čia pardavinėjamas po 600 zlotų. (Be kita ko, jų rūšis nėra labai aukšta). Mums teko už juos mokėti aukštą kainą. Mes sutikome, kadangi savo audinius taip pat pardavėme aukštomis kainomis. Šitokiam prekybiniam veiksme, kai pinigai tarnauja tik kaip atsiskaitymo priemonė, kainos yra nereikšmingas dalykas. Svarbiausia čia tik kainų santykis. Jei abi pusės parduoda pigiai ar brangiai, tai išeina tas pat. O kas gi vėliau atsitinka?Olandai mūsų medžiagas pardavė žymiai pigiau, negu pirko iš mūsų. Jie nuostolį išlygino, brangiai parduodami mums savo vilnonus, šitokiam prekybos veiksme Vakarų pirkėjai nieko neprakiša. O olandiški vilnonai mūsų parduotuvėse buvo pa leisti aukštomis kainomis. Čia jau nebesvarbu, kad eksportuodami mes uždirbame; lenkų vartotojas turėjo sumokėti tiek, kiek olandas paprašė, ir dar kitokias išlaidas. Dar kartą mūsiškiam pirkėjui — darbo žmogui — buvo įspirta į užpakalį.Užsienių pirkėjas užsako iš mūsų tam tikrų prekių, ir mūsų dirbtuvės pradeda gaminti jas. Žinoma, ne visa „eksportinė gamyba" iš tiesų eina į užsienius. Dalis jos — dažnai pusė — atlieka šiame krašte, nes dažniausia dirbtuvės neįveikia išpildyti sutarties. (O kodėl? — tai jūs tuoj pamatysite). Kas atsitinka su tomis prekė

iRlIvfČIA.IB<
Kodėl? Visuomet buvo, yra ir bus žmonių, kurie nenori galvoti apie ateitį, kurie nemano sirgti ar susirgę būti reikalingi šalpos. Galima pasakyti, kad jų kaltė, jeigu jie yra tokie trumparegiai. Gal ir taip, bet negalima užginčyti fakto, kad mes į nelaimę pakliuvusio tautiečio niekuomet neapleisime ir vistiek šelpsime jį, nežiūrint tai, kad jis dėl apsileidimo ar trumparegiškumo nepasirūpino įstoti į Šalpos Kasą. Tokie žmonės yra reikalingi švelnios prievartos, kad pasirūpintų savo ateitimi. Visų S-gos narių padarymas Šalpos Kasos nariais išsprendžia šią problemą.Labai svarbu, kad susirgęs narys nebūtų priverstas žemintis prieš valdžią ir mal dauti išmaldos, nes tai gali užgauti jautresniųjų žmonių savigarbą. Susirgęs narys pašalpą turi gauti automatiškai, be maldavimo, kaip jis gauna algą už atliktą darbą. Pagaliau narys, nemokėdamas šalpos Kasai jokio papildomo mokesčio, pajus, kad jis Sąjungai ne vien tik moka ir moka, bet ir iš jos gauna. Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga turi būti mūsų čia tremtyje motina ir tėvu, pasiruošusiais mums visada padėti. Sąjungoje turime jausti tvirtą užnugarį, į kurį galėtume kada reikia atsiremti ir ateities.Šalpos Kasos lėšas mojo nario mokesčio, bar yra du svarai metams, vadinas, vienas svaras eis Šalpos Kasai. Jei Šalpos Kasos įstatai bus priimti, skyriai galės savo nuošimtį atsiskaityti tik nuo vieno' įvairių kraštų daugelis milijonų katalikų svaro, kad šalpos Kasa galėtų gauti pilna svarą. Pašalpos bus išmokamos 1) nariui susirgus ar susižeidus (15 šilingų į savaitę), 2) jam mirus (šeimai išmokama 10 svarų) ir 3) palietus jį kitai nelaimei (šalpos dydis pagal reikalą). Pašalpą turi teisę gauti kiekvienas narys, mokąs pilną nario mokestį. Atleistieji nuo nario mokesčio nariai pašalpą gauna pagal atskirus pareiš kimus. Šalpos Kasos įstatų projektą suvažiavimas galės pakeisti ar papildyti. Dėl to būtų pageidautina, kad jis skyriuose būtų gerai išdiskutuotas ir skyrių atstovai suvažiavime galėtų pareikšti savo narių nuo monę.Šalpos Kasos įstatų projektą priėmus, liks dar viena neišspręsta problema. Pora didesniųjų skyrių jau nuo seniai turi savo šalpos kasas, kurios labai gerai veikia ir savo narius visiškai patenkina. Jiems reikės apsispręsti, ar likviduoti savo šalpos kasas, ar palikti jas veikti toliau, tokiu būdu turint dvigubą draudimą. Nenoriu jų sprendimo vienaip ar kitaip paveikti, tik būtų ne pro šalį priminti vieną neginčijamą faktą, į kurį kiekvienas narys turėtų atkreipti savo dėmesį, šalpos kasas gali steigti tik didesnieji skyriai, tuo tarpu mažieji skyriai neturi jokios galimybės apsidrausti nelaimėje. Jų draudimas yra galimas tik visos Sąjungos rėmuose. Dėl to, jei didesniesiems skyriams ir atrodytų naudingiau turėti savas šalpos kasas, išeinant iš jų parapijinių reikalų požiūrio, tai solidarumas S-gos narių tarpe ir meilė artimui verčia mus reikalus svarstyti platesne prasme, atsižvelgiant narių gerovę.Būtų gerai, kad nariai ir šiuo mums svarbiu Šalpos mu pareikštų savo nuomones.

M. Bajorinas

nebijoti dėl savosudaro pusė moka- Nario mokestis da-

į visi> S-gosper laikraštįKasos klausi
mis? Jos eina vidaus rinkon. štai kaip mes gauname tų sugadintų medžiagų, kurios nekaip mus nuteikia (kadangi jos buvo užsakytos užsienių klijentų įvairų skonį turintiems pirkėjams), tai prekės, kurių mums nereikia, ir t.t. Stambmeninio tekstilės gaminių pardavimo centro direktorius nusiminęs rodė man medvilninių medžiagų, kurias buvo užsakiusi Indonezija. Bjaurūs piešiniai, ir medžiaga susty- rusi, bet jam reikia parduoti. Jis klausė mane: „Kas pirks tokią sustyrusią suknelę? Viską reikia mesti į kampą — viskas lyg už bausmę!“Lenkas pirkėjas negali pirktis prancūziš kų medžiagų. Jeigu nieko kita nėra, tai jo žmona turi vilkėti tokia sustyrusią suknele, lyg iš skardos pasiūta. Gamybos vadovai ir prekybos specialistai žino tai ir ko mažiausia rūpinasi. Tai kitas nežmoniškumo pavyzdys.O kai niekas nenori pirkti tokios suknelės, kuri yra panaši į šarvus, tai tokia medžiaga tonomis guli sandėliuose ir pūva (šitaip yra!). Nuostolius vėl yra priverstas išlyginti darbo žmogus.Toji tautinės ekonomijos dalis yra tokia sudėtinga, kad įveikia apjungti daugybę prieštaravimų. Gamintojo interesai skiria si nuo vartotojo interesų, eksportinės prekybos interesai skiriasi nuo vidaus rinkos interesų. Vadovybės menas yra greičiau tikras žonglieriaus menas išvengti prieštaravimų ir suderinti priešingus interesus, o ne tik menas aptarnauti bendruomenės reikalus.Kapitalizme, aišku, šitų prieštaravimų taip pat yra. Bet pirmiausia tai dėl to mes ir negarbiname kapitalizmo. Antra, kapitalizme yra tam tikros rūšies tvarkdarys — tai pirkėjas, kuris tam tikra prasme yra gamybos ir paskirstymo ponas. Bėda, kad mes čia dar nesame tokie ponai.Kita vertus, jeigu kapitalistas gamina

Pasiruošimas VelykomsKasmet Gavėnios proga Anglijos Romos Katalikų Bažnyčios vyriausias autoritetas — Westminsterio Arkivyskupas ir Metropolitas išleidžia visiems D. Britanijos tikintiesiems bendrą Ganytojišką Laišką. Šią tradiciją tęsia ir naujasis Westminsterio Arkivyskupas William Godfrey — te ologijos ir filosofijos daktaras, šiom pareigom prieš mėnesį paskirtas Romos popiežiaus vietoje pereitais metais rugpiū- čio 20 d. mirusio Kardinolo Bernardo Griffin. Padaugėjus Anglijos katalikų skaičiui, 1850 m. buvo atstatyta šio krašto Bažnytinė Hierarchija, ir Metropolitai — Westminsterio arkivyskupai — nuo to laiko visuomet pakeliami į kardinolus. Čia duodame keletą minčių Ark. ir Metr. William Godfrey Gavėnios Ganytojiško Laiš ko, kuriame jis ypač iškėlė dėkingumą, kad mus Viešpats leido būti Kristaus Baž nyčios nariais, tos Bažnyčios, kurios nė pragaro vartai nepergalės, kuri yra pagrindas ,ant kurio laikosi tiesa. Arkivyskupas toliau tęsia:— Bažnyčia yra viena, nes visi jos nariai išpažįsta vieną tikėjimą. Popiežius, kaip Vyriausiasis Ganytojas, ir visi jo bro liai vyskupai saugoja, kad būtų išpažįstamas tas pats tikėjimas. Bažnyčios kulto centras yra viena auka —- Šv. Mišios, kur viso pasaulio Bažnyčios nariai garbina Aukščiausiąjį. Per Mišias mes dėkojame Viešpačiui už Jo gerumą, atsiprašome už savo nuodėmes, prašome sau reikalingų malonių ir palaimos. Katalikas bet kur pasaulyje per Mišias jaučiasi kaip namie. Tas vieningumas pasižymi ypač tuo, kadturi vieną Galvą — Popiežių — Kristaus Vietininką ir Šv. Petro įpėdinį, kurį Kristus paskyrė savo Bažnyčios galva. Ta vienybė nėra tik siekiamoji, ji yra, ji egzistuoja, ji visiems matoma. Mes meldžiamės ir dirbame, kad visi krikščionys susivienytų, bet mes nesimeldžiame už Bažnyčios vienybę. Mūsų Viešpats įkūrė tik vie ną Bažnyčią, ir ji liko tik viena tikra. Mes meldžiamės, kad visi susirinktų į vieną avidę, kur vyriausias ganytojas yra Jėzus Kristus ir Jo vietininkas ant žemės.— Bažnyčia yra šventa, nes Kristus įkū rė ją, kad vestų žmones į šventumą. Bažnyčios nariai gali ir nepildyti Dievo įsaky mų, bet pati Bažnyčia yra šventa, ir ji turi visas priemones pašvęsti žmogui, kur jis gali pasiekti net herojiškų dorybių. Tai rodo mums šventieji ir kankiniai. Baž nyčios visuotinumas akivaizdžiai matyti Romoje, kur suplaukia daugybė maldininkų iš visų kraštų. Jie atvyksta gauti Šv. Tėvo palaiminimo, jie lanko ir klupi prie Apaštalų Kunigaikščio Šv. Petro karsto. Dieviškoji pasiuntinybė, duotoji apaštalams, yra perduota iki mūsų laikų per popiežius, vyskupus ir kunigus. Per savo ilgą istoriją Bažnyčia išlaikė apaštalų moks lą ir tradicijas, vadovaujant Šv. Dvasiai, ji visa jėga ir autoritetu pasmerkė* visas herezijas ir atskalas, kur tik jos iškildavo prieš tikrąjį tikėjimą.— Būdami dėkingi ir ištikimi savo Bažnyčiai, mes turime šiuo šventu Gavėnios laiku įsijungti į jos liturgiją ir praleisti tą laiką atgailos ir susivaldymo dvasioje, kad galėtume pasiruošti Velykų šventėms. Mes turime laisva valia atsisakyti kai ku rių malonumų. Dabar yra atleidimo laikas, dabar prisiartino išganymo diena!
P. Dauknys, MIC

PAMALDOS:STROUD, Glos. — šį sekmadienį — kovo 10 d., 12 vai., The Immaculate Conception bažn. Beeches Green. Kviečiami visi apylinkės tautiečiai ta proga atlikti velykinę išpažintį ir priimti Šv. Komuniją.
prekes, kurių jis negali parduoti, tai jis turi nuostolių. Mūsų ekonomijoje nuostolį turi padengti ne direktorius, bet visi piliečiai.Pasikalbėkime dėl tų prieštaravimų.Darbininkas suinteresuotas gamybos kokybe ir kiekybe, nors sistema jam neteikia jokio paskatinimo dirbti gerai. O darbininkų perdėtinis, kuris tikrina gaminius, suinteresuotas slėpti trūkumus. Dirbtuvės direktorius gauna premijas, jei planas išpildomas ta prasme, kad ir gerai gaminama. Darbininkas nesuinteresuotas išpildyti jį, nes jis nieko negauna. Dėl to direktorius rūpinasi ,kad tik būtų gaminamos tokios prekės, už kurias daugiausia mokama.Duokim pavyzdį: kažkur gaminami liet- apsiausčiai. Rinka jau užversta, ir niekas' nebenori pirkti. Bet direktoriui tai nerūpi. Pardavinėjimas yra nebe jo reikalas. Jis tik gamina, vykdo planą.Tie, kurie pardavinėja, sako: „Lietap- siausčiai mums nereikalingi! Mes norime paklodžių!“„Oi, ne“, sako direktorius, „tada mes ne- jvykdytume pilnai plano“.Ir šitaip prasideda kova. Kaip tarpininkas įsikiša Centro Komitetas, Valstybinė Ekonominio Planavimo Komisija ar kita panašios rūšies įstaiga. Susiduria įvairūs interesai. Visa tai atsitinka dėl to, kad dirbtuvės gamina galvodamos atitrauktinė mis sąvokomis apie planus, kurių įvykdymas gali atitikti, o gali ir neatitikti vartotojų reikalavimus. Šitas užburtasis ratas sukasi ir sukasi, lyg kokia sudėtinga pragaro mašina, kuriai mes vis tiek neturime jokios įtakos ir kurios mechanizmas yra už mūsų supratimo ribų, nors mūsų darbas suka ją. (Bus daugiau)
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS
ORGANIZUOKIMĖS DALYVAUTI DBLS 

DEŠIMTMEČIO MINĖJIME
Artinasi Sekminių I-oji diena, kada mes, 

DBLS nariai, organizuotai susirinksime į 
Lietuvių Sodybą minėti savo Sąjungos 10 
metų veiklos sukaktį. Iš pradžių buvo 
planuojama šią sukaktį minėti daug pla
čiau, iškilmėms ir kitems parengimams 
skiriant 2-3 dienas, vieną dalį jų vykdant 
Londone, o antrąją dalį perkeliant į Lie
tuvių Sodybą. Tačiau po ilgesnio tyrinė
jimo, o ypač įsiklausius į pačių DBLS na
rių nuomones, pasidarė aišku, kad DBLS 
dešimtmečio minėjimo programą reikia 
gerokai susiaurinti ir koncentruoti vie
noje vietoje, būtent, Lietuvių Sodyboje. 
Šitaip persitvarkius, tikimasi, jog narių 
dalyvavimas bus gausesnis, žmonės ma
žiau privargs, turės daugiau laisvo laiko 
pasižmonėti ir t.t.

Programą susiaurinus, radosi galima ir 
registracijos mokestį sumažinti pusiau, bū 
tent: dabar dešimtmečio iškilmėse daly
vaują DBLS nariai ir jų svečiai kitatau
čiai — lietuvių draugai mokės 10 šilingų 
kiekvienas, o nesą DBLS nariais — mo
kės 15 šilingų. Aiškumui reikia patikslinti:

a) DBLS narys, sumokėjęs 10 šilingų, 
įeina į visus dešimtmečio parengimus Lie
tuvių Sodyboje. Kartu, be papildomo re
gistracijos mokesčio, gali dalyvauti jo 
žmona arba nedirbą vaikai.

b) Tas pats taikoma ir kitataučiams - 
lietuvių draugams.

c) Nenariai kiekvienas moka po 15 ši
lingų.

Skirtumas padarytas todėl, kad nariai, 
kurie yra organizuota lietuviškos visuome 
nės dalis, būtų nors simboliškai skiriami 
nuo neorganizuotųjų.

Pastarajame DBLS Dešimtmečio Minėji 
mo Komisijos posėdyje buvo galutinai nu 
statyta iškilmių programa Lietuvių Sody 
boję, kurią čia pravartu priminti:

L Pamaldos ir lietuviško kryžiaus — rū 
pintojėlio pašventinimas;

2. DBLS iškilmingas posėdis ir sveikini
mai;

3. Koncertas-balius, kurio metu, tiki
masi, pasirodys DBLS skyriuose veikian
čios meninės pajėgos.

Dešimtmečio Minėjimo Komisija todėl 
prašo skyrių valdybas pranešti, kurių sky 
rių meninės pajėgos galėtų dalyvauti prog 
ramoje — tautinių šokių grupės, oktetai 
ir t.t. Būtų gerai, kad skyriai praneštų 
nedelsdami, nes artinasi laikas viską tech 
niškai sutvarkyti—detalizuoti.

Sekminių išvakarėse Londone ruošia
mas vaidinimas — komedija „Mokyklos 
Draugai“. Vaidins Londono „Vaidila“, re
žisuojant rašytojui F. Neveravičiui. Ar
čiau Londono esą skyriai galėtų organizuo 
tai atvykti į šį vaidinimą, o iš čia vakare 
išvykti į Lietuvių Sodybą. Kadangi į šį 
vaidinimą vargiai ar galėtų nariai atsi
lankyti iš tolimesnių skyrių, todėl, tikslin
gumo sumetimais, nustatyta, kad bilietai 
į vaidinimą yra atskirti nuo registracijos 
mokesčio, būtent: atsilankiusieji į vaidini 
mą bilietus įsigyja individualiai prie įėji
mo. Jeigu susidarytų koks nors pelnas iš 
vaidinimo, tai Dešimtmečio Komisija yra 
nusistačiusi jį atiduoti Londono , „Vaidi
lai“, kad šis meninis kolektyvas turėtų 
šiek tiek daugiau piniginių išteklių toles
niems jo parengimams organizuoti. O re
gistracijos mokestis, atskaičius iškilmių iš 
laidas, yra skiriamas mūsų jaunimui lie
tuviškų skaitymų knygos-chrestomatijos 
išleidimui remti.

Skyrių ekskursijos arba paskiri nariai, 
kurie norėtų nakvoti arba Londone arba 
Lietuvių Sodyboje, prašomi painformuoti 
Dešimtmečio Komisiją, kad būtų galima 
laiku parūpinti nakvynes. Sekminių metu 
Lietuvių Sodyboje jau bus vasarojimo se
zonas, todėl norintiems, į dešimtmetį at
vykus, apsinakvoti bus galima parūpinti 
palapines, atseit, nakvotume skautiškai.

Šios savaitės pabaigoje tikimės visiems 
skyriams išsiuntinėti registracijos lapus. 
Skyrių valdybos kviečiamos imtis iniciaty 
vos ir organizuoti ekskursijas, kad kuo 
daugiau narių ir svečių Lietuvių Sodyboje 
galėtume Sekminių I dieną atšvęsti mūsų 
Sąjungos 10 metų veiklos sukaktį.

J. Senkus

PRESTONAS
Nuoširdžiai remiama gimnazija, 
neužmirštamas ir Tautos Fondas

Pradėdamas trečiuosius savo veiklos 
metus, pagal jau įsigalėjusią tradicija 
DBLS Prestono skyrius ir šįmet parodė 
savo dosnumą lietuviškiems reikalams. 
Vasario 16 d. vardo gimnazijai surinkta 
11 sv. ir 7 šil. Tam reikalui aukojo Br. 
Zinkevičius 2 sv. 4 šil. 6 p., V. Barauskai
tė 2 sv., V. Paliulis, A. Kontrimas, A. 
Skvarčius ir P. Šarūnas — visi po svarą, 
V. Dajoras, S. Macuras, J. Olechnavičius, 
M. Valikonis ir A. Navackas — visi po 10 
šil., A. Barauskas, B. Barauskienė — po 
5 šil. ir K. Suprikaitė 2 šil. 6 p. Tautos 
Fondui suaukota 1 sv. ir 8 šil. čia V. Da
joras aukojo 10 šil., S. Macuras, V. Paliu
lis ir M. Valikonis -— visi po 5 šil. ir Z. 
Labonovskis 3 šil.

MIRĖ PETRAS ŽINKA
Kovo 1 d. mirė a.a. Petras Žinka, apie 

50 m. amžiaus, tik keletą savaičių pasir
gęs ligoninėje. Palaidotas iš Londono Lie
tuvių bažn. pereitą trečiadienį — kovo 6 
d. Velionis buvo susipratęs tautietis, mū
sų savaitraščio prenumeratorius. Paliko 
liūdinčią žmoną.

LEIGH
Skyrius pakeitė vardą ir išsirinko 

naują Valdybą
Vasario 9 d. susirinkime DBLS Lowtono 

skyrius išsirinko naują valdybą ir nutarė 
vadintis jau nebe Lowtono, o Leigh sky
riaus vardu. Naujojon valdybon išrinkti: 
pirm. J. Evaškaitis, vicepirm. D. Norkus, 
sekr. D. Steponavičius, kasin. J. Pilipavi
čius ir vald. nariu A. Bruzgys. (kandida
tais Stp. Ūsas ir V. Saročka); revizijos ko
misijom F. Kizlauskas, J. Vasiliauskas ir 
E. Ūsienė.

Naujoji valdyba kovo 16 d. 17.30 vai., 
Leigh, „Eagle and Child" viešbutyje, King 
St., prieš Regent kiną, šaukia kitą susirin
kimą, kuriame bus svarstomi Sąjungos vai 
dybos pateiktieji savišalpos kasos įstatai 
ir kiti skyrių liečiantieji reikalai. Susirin
kimas pradedamas punktualiai. Nariams 
dalyvavimas būtinas; kviečiami ir svečiai.

Aukojo Tautos Fondui
Vasario 16 d. proga per talkininką D. 

Steponavičių DBLS Leigh skyriuje Tau
tos Fondui aukojo A. Gaidelis 6 šil., J. 
Pilipavičius 10 šil., ir D. Steponavičius 1 
svarą.

NOTTINGHAMAS
P. Biskių išleistuvės

Kitąsyk gausi ir skaitlinga Nottinghamo 
lietuvių bendruomenė ilgainiui vis mažėja, 
kai vienas kitas palieka šį kraštą ir kėliau 
ja toliau į užjūrį laimės ieškoti.

Vasario 23 d. DBLS Nottinghamo sky
riaus iniciatyva buvo surengtos kuklios, 
bet jaukios išleistuvės Vyt. ir Irenai Bis- 
kiams, kurie netrukus emigruoja į Kana
dą. Susirinkus būreliui bičiulių ir visiems 
susėdus prie stalo, trumpa kalba išvažiuo
jančius atsisveikino pirm. Kz. Bivainis. Pa 
žymėjęs, kad p. Biskiai aktyviai dalyvavo 
Nottinghamo lietuvių veikloje, kad talki
ninkavo ką nors didesnio rengiant, palin
kėjo jiems gero vėjo ir aktyvumo anapus 
Atlanto. Kun. J. Kuzmickis atsisveikinimo 
kalboje padėkojo buvusiai savo mokinei 
Lietuvoje p. Biskienei už nuolatini įvairi- 
nimą lietuviškų pamaldų gražia giesme, o 
jos vyrui — už talką pastoracijoje. Kvie
tė ir toliau nepamiršti čia liekančių lietu
viu, palaikant ir toliau lietuviško drau
giškumo ryšius. Dėkingumo ženklui įteikė 
bažnytinio komiteto nupirktą dovaną — 
gražų kryžių ir indelį šv. vandeniui. Orga
nizacijų vardu atsisveikinimo kalbą pa
sakė p. St. Kuzminskas, nuotaikingai pa
vaizduodamas p. Biskių veiklą Nottingha- 
me ir linkėdamas jiems ir toliau jungtis 
į lietuviškas organizacijas. DBLS vietos 
skyriaus dovaną — atminimą įteikė p. Vai 
norienė. Pagaliau šiltą kalbą pasakė p. 
Kiburas, išreikšdamas dėkingumą p. Bis- 
kiui, kad šis jį dažnai lainkė ir moraliai 
stiprino, kai liginosi ligoninėje. Nuaidė
jus „Ilgiausiu Metu“ garsams, visiems už 
viską padėkojo p. Irena.

Sekmadienį pamaldų metu p. I. Biskie- 
nė, vargonais pritariant p. D. Fidlerienei, 
paskutinį kartą bažnyčioje pagiedojo Mai
ronio „Maldą“.

Gero vėjo ir iki pasimatymo Tėvynėje.

Serga
Nottinghamo City ligoninėje jau trečias 

mėnuo guli p. Anelė Važgauskienė, kuriai 
prieš kelias dienas buvo padaryta kojos 
kaulo operacija. Ligonė jaučiasi geriau ir 
laukia dienos, kada galės grįžti į namus 
pas vyrą ir sūnelį.

Ligoninėje p. Važgauskienę aplanko vy
ras, sesuo ir artimieji. Ją aplankė ir kun. 
Pr. Dauknys MIC bei kun. J. Kuzmickis. 
Turėdama daug laisvo laiko, ji skaito įvai
rias lietuviškas knygas, kurių jai lankyto
jai parūpina.

Ligonei linkime greitai sustiprėti ir 
grįžti pas savuosius.

j. k.
Moterų draugijos susirinkimas

Š. m. kovo 10 d., tuojau po pamaldų, 
St. Patrick parapijos salėje šaukiamas 
metinis Moterų D-jos susirinkimas. Na
rėms dalyvavimas būtinas. Kviečiamos vi 
sos Nottinghamo lietuvės moterys. Dieno
tvarkėje: naujos valdybos rinkimai ir ei
namieji reikalai.

Nottinghamo Moterų D-jos Valdyba

Jaunimo Reikalams K-tas Nottinghame
Jau anksčiau sekmd. Vargo Mokyklos 

reikalams buvo susitveręs tėvų komitetas, 
kuris tačiau aktyviai neveikė.

Tais reikalais, mokyklos ir jaunimo, dau 
giausia rūpinosi mokytojai V. Fidleris ir 
D. Fidlerienė. Tačiau atsiradus daugiau 
darbų jaunimo reikalais, jiems vieniems 
yra sunku viską atlikti. Tad pačių mokyto
jų iniciatyva buvo sukviesti vaikų tėvai ir 
jaunimu besirūpinantieji asmenys.

Susirinkime, kuris įvyko vasario 17 d., 
Vargo Mokyklos patalpose, V. Fidleris su
pažindino su tais uždaviniais, kurie kyla 
jaunimo reikalu. Skautai turi įsigiję dar
žą, kuris reikalingas didesnės priežiūros. 
Laukia rūpesčio ir mokykla, reikia už
megzti santykius su anglų jaunimu ir t.t.

Taigi išrinktas 5 asmenų komitetas jau
nimo reikalams, kurio nariai jau pasiskirs
tė ir darbais. Pirm. Dr. St. Kuzminskas su 
tiko globoti skautų daržą, sekr. J. Kiburas 
rūpinsis vaikų žaidimais, reikalų vedėjas 
B. Ciganskas, iždininkas J. Oželis, daržo 
tvarkytojas J. Klumbys ir einamiesiems 
reikalams E. Vainorienė. Komitetas yra 
nutaręs susirinkti posėdžiams kiekvieno 
mėnesio pirmąjį šeštadienį.

Nottinghamo lietuvių bendruomenė vi
sais jaunimo reikalais prašoma jau kreip
tis į sudarytąjį komitetą, o taip pat remti 
jo veiklą.

VOKIETIJA
WEHNEN
Susiklausymas, solidarumas ir tikėjimas
Wehnen lietuvių stovykloje Nepriklau

somybės Šventės minėjimas įvyko sekma
dienį, vasario 17 d. 9.45 vai. stovyklos 
aikštėje, giedant Tautos Himną, pakeltos 
vėliavos.. Apylinkės Valdybos pirmininkas 
P. Kazirškis susirinkusiems perskaitė Vil
ko atsišaukimą į laisvuosius lietuvius. Po 
to bažnyčiose vyko pamaldos, kur pamoks 
luose ir maldose prisiminta Tėvynė Lietu
va, jos vargai ir kančios. Popiet stovyk
los salėje buvo viešas minėjimas, kuriame 
apyl. valdybos pirm, atidarymo žodyje pri
siminė už Lietuvos laisvę žuvusius. Susirin 
kimas pagerbė juos atsistojimu. Paskaitą 
skaityti buvo pakviestas PLB Krašto Tary 
bos narys kun. A. Keleris. Jis plačiai nu
švietė pastangas Lietuvos laisvei atgauti., 
gyvenimą laisvoj Tėvynėj, jos pavergimą 
ir dabartinį vargą. Kartu nurodė į reikalą 
susiklausyti, stiprinti solidarumą ir nenu
stoti tikėjimo į Tėvynės išsilaisvinimą. Var 
go Mokyklos vaikučiai, vadovaujami mok.
J. Atienės, gražiai padeklamavo ir parodė 
vaizdelį iš senosios Vargo Mokyklos, kada 
motina prie ratelio savo vaikus mokė lie
tuviškai skaityti. Po minėjimo vietos Balfo 
Šalpos Komisija, geraširdžių Amerikos lie
tuvių paramos dėka, surengė visiems vai
kams malonų pobūvį. Vaikai pavaišinti ka 
kava, pyragais, vaisiais ir saldumynais. Li 
kusias gėrybes duota vaikams parsinešti 
namo. Ta porga vaikai gražiai padainavo 
ir prie lietuviškos plokštelių muzikos pa
žaidė ir pašoko. Šiuo pobūviu vaikams su
teikta daug gražaus džiaugsmo.
MIUNCHENAS

Dalyvavo visi lietuviai
Nepriklausomybės šventę .pradėjo Miun

cheno lietuviai vasario 17 d. pamaldomis 
naujoje šv. Jokūbo bažnyčioje. Pamaldas 
laikė ir pamokslą, kuriame buvo žvelgia
ma į tėvynės meilę krikščionybės šviesoje, 
pasakė kun. J. Tautkevičius.

Akademinę minėjimo dalį, išpildomą 
erdvioje vienos vokiečių gimnazijos sal.jje, 
atidarė Miuncheno Apylinkės Valdybos 
pirm. kun. J Tautkevičius. /

Prisiminęs Lietuvos Tarybos 1918 m. va
sario 16 d. nutarimo tekstą ir jojo signata
rus, dienos paskaitininkas V. Natkus {žva
liai panagrinėjo patriotizmo sąvoką, lietu
vių tautos charakterį ir pašaukimą. Prin
cipiniai paskaitos teigimai rėmėsi prof. Šal 
kauskio idėjomis.

Meninėje programos dalyje tautiškais 
rūbais pasipuošę moterys ir vyrai pašoko 
„Kepurinę“ ir „Žiogelius“. Trys jauni var
go mokyklos lankytojai padeklamavo Puti 
no eilėraštį „Tėvų šalis“. Ilgais plojimais 
70 minėjimo dalyvių palydėjo montažą 
„Ten, kur Nemunas banguoja, kur Šešupė 
miela plaukia“. Jame miniatiūrinėm už
uominom atsispindėjo gražioji Lietuva. To 
limos tėvynės prisiminimus minėjimo daly
viuose dar patirštino lietuvių liaudies dai
nų potpourri, kurį fortepionu atliko G. 
Stonienė. Gyvuoju paveikslu, vaizdavusiu 
ryškiuosius Lietuvos nepriklausomybės ko 
votojų tipus, buvo užbaigta įvairi, skonin
ga ir įspūdinga meninė minėjimo progra
ma, kurią su dideliu atsidėjimu ir meile 
parengė nenuilstanti lietuvių veikėja A. 
Grinienė.

Nepriklausomybės šventės proga Miun
cheno lietuvius telegramomis pasveikino 
Centrinis Latvių Komitetas Niurnberge ir 
vietiniai latviai. Kronikininkas dar paste
bėtų, jog šiame Vasario 16 minėjime Miun 
chene dalyvavo ir tie lietuviai, kurie šiaip 
jau-kituose Apylinkės Valdybos parengi
muose nesirodo.

J. M. (ELI)

Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimas 
Mainz‘e

„Mes jaučiamės esą įpareigoti skelbti 
Lietuvos laisvės troškimą ir jos kančias“, 
kalbėjo kpt. H. Bervingas, atidarydamas 
Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo 39- 
tosios sukakties minėjimą Mainz'e vasario 
24 d. Salę, kur šiuo metu kasdien vyksta 
triukšmingi Užgavėnių baliai, tą sekma
dienio priešpietę gaubė rimtis ir susikau
pimas. Lietuviškomis trispalvėmis apjuos
tas Vytis bylojo įvairių tautų atstovams: 
Lietuva yra gyva. Ji priešo naikinama vi
sokiais būdais, tačiau jos sūnų ir dukterų 
širdyse laisvės troškimas nemarus: Dr. C.
K. Girtautas lietuvių, vokiečių ir anglų 
kalbomis išsakė lietuvių valią ir teisę į 
nepriklausomą valstybinį gyvenimą. „Mes 
norėjome iš savo tėvynės padaryti žydintį 
sodą, bet brutalus priešas kojomis sutrypė 
musų šventąją teisę“, kalbėjo paskaitinin
kas. Paskaitos dalis, skirtoji lietuviams 
buvo persunkta giliu ilgesiu ir galingu ti
kėjimu (ją spausdinome atskirai). Kreip
damasis į kitataučius, profesorius trum
pai nušvietė lietuvių laisvės kovas, prive- 
dusias prie Vasario 16-tosioš akto pasira
šymo, apibudino tautos pastangas ir laimė 
jimūs Nepriklausomybės metais ir ilgiau 
apsistojo prie žiaurios tikrovės, besitęsian 
čios 17 metų. Lietuvos tragediją sujungė 
su šimto milijonų įvairių kitų tautų žmo
nių tragedija anapus Geležinės Uždan
gos. Iškėlė medžiaginį alinimą ir dvasinių 
vertybių naikinimą. Tvirtu žodžiu perspė
jo laisvąjį vakarų pasaulį, kad nepasiduo
tų taikos iliuzijai, kada .toji taika išper
kama milijonų vergija. Madingasis taikin
go sambūvio šūkis yra tik komunistams 
palankus, leidžiąs jiems sustiprėti viduje 
ir taip pasiruošti tolimesniems imperialis
tiniams kėslams įgyvendinti. Tikroji ir 
visuotinė taika įmanoma tik visuotinėje 
laisvėje.

Po paskaitos užgriežė akordeonas, ir sa
lė sumirgėjo spalvingaisiais lietuvių tauti 
niais rūbais. Tai Vasario 16-tosios Gimna
zijos moksleviai išsiskleidė tautiniams šo
kiams. Šokius perskyrė į dvi dalis M. 
Panse - Simaniukštytės lyriškas sopranas 
lietuviškomis liaudies dainomis. „Kur ba
kūžė samanota“ ir kitos 3 dainos pasiekė 
klausytojų ausis ir palietė jų širdis. Toli
mesnę koncerto dalį išpildė iš Romos atvy 
kęs solistas Stasys Baranauskas ir Main- 
z‘o operos soprane amerikietė Helene 
Laird. Galingas tenoras laimėjo ypatingas 
publikos simpatijas. Su malonumu, o kiti 
net su ašaromis klausėsi jo meniškai iš
pildytų lietuviškųjų kompozitorių kūri
nių. J. Brahms'o dainų ir arijų iš Carmen 
ir Aidos operų. Koncertui užsibaigus, at- 

(Nukelta į 4 psl.)

BADEN - POWELL
SKAUTYBĖS ĮKŪRĖJO JUBILIEJUS

Vasario mėnesį viso pasaulio skautai ir 
skautės mini skautybės įkūrėjo Lordo Ro
berto Baden-PowelTio 100 metų gimtadie
nio ir skautų organizacijos 50 metų sukak
tį. Visur, kur tik neviešpatauja dvasios 
priespaudą, susirinkę į iškilmingas suei
gas skautai-ės susikaups savo Šefui pa
gerbti ir pasižadės nepamiršti tų žodžių, 
kuriuos jis įskiepijo jiems.

Gimė Robertas Baden-PowelTis 1857 m. 
vasario 22 d. Londone, profesoriaus šeimo
je. Robertui turint trejis metus, mirė jo 
tėvas. Visais šeimos reikalais turėjo rū
pintis motina. Iš jos ir iš savo vyresniųjų 
brolių Robertas išmoksta savim pasitikėji
mo, drąsos, sumanumo ir gilaus religingu
mo. Būdamas vos 8 metų, jis jau susirašo 
sau eilę įstatymų, kurių viename sako 
sau: „Aš turiu melstis į Dievą, kai tik ga
liu, bet nepakanka vien maldos, norint ge
ram būti, — reikia dar ir pastangų“.

13 m. B. P. įstoja į kariuomenę ir 19 m. 
baigia karo mokyklą. 26 m. jis jau kapito
nas ir adjutantas. Didesnę dalį tarnybos 
B. P. praleido kolonijose, laukiniuose kraš 
tuose. Atliekamą nuo tarnybos laiką nau
dojo su čiabuviais draugais keliauti į re
tesnes vietas, stebėti gyvulius ir susipažin
ti su jų gyvenimu. Ir tarnyboje B. P. bu
vo iniciatyvos žmogus: kareivius daugiau 
mokė vadovautis sveiku protu, lavino jų 
sumanumą, be to, iškėlė žvalgymo reikš
mę.

Kolonijose B, P-liui teko dalyvauti įvai
riuose žygiuose, dažnai nuotykinguose. Sa
vo sumanumo dėka jis visur greit pasižy
mi. Pagaliau, atlaikęs Mafekingo (P. Af
rikoje) apsupimą, tampa tautos didvyriu, 
apdovanojamas ordinais ir pakeliamas į 
generolus.

SKAUTŲ TĖVAS

Vasario 22 d. Anglijos, o kartu ir viso 
pasaulio skautai iškilmingai šventė savo 
įkūrėjo lordo Baden-Powell‘io šimtąjį gim
tadienį. Tuo pačiu pradėti ir viso pasaulio 
skautų jubiliejiniai metai, kurie bus ap
vainikuoti milžiniška tarptautine stovykla 
Škotijoje. Septyni milijonai skautų iš 35 
įvairių valstybių žada atsiųsti į šią sto
vyklą savo atstovus. Jų tarpe, kaip esame 
girdėję, bus ir lietuvių skautų būrelis. 
Kas traukia jaunus berniukus ir mergai
tes į šią Baden-PowelTio būrų karo metu 
įsteigtąją organizaciją? Kodėl ji nenusi
bosta ir nepasensta, nors nuo pat įsteigi
mo dienos nėra buvę padaryta jokių esmi
nių reformų?

Atsakymas, atrodo, yra paprastas. Skau
tybės pagrindu Baden-Powellis yra padė
jęs nuotykių ieškojimą, kuris yra toks bū
dingas 12-17 metų jaunuolių amžiui. Išky
los į gamtą, laužai, pėdsakų sekimas, pir
moji pagalba, plaukiojimas, signalizacija, 
įvairūs mazgai,, naktiniai žaidimai, slaptas 
įžodis — štai kas žavi to amžiaus jaunuo
lių nuotykių besiilgiančias vaizduotes. O 
skautų gyvenime tų nuotykių kiek tik no
ri. Ir tik prie visa to Baden-PowelTis pri
dėjo religinį, dorinį ir tautinį auklėjimą, 
kuris yra pasidaręs neatskiriama skautų 
programos dalis.

Savo pirmąją knygą, „Skautybę berniu
kams“, Baden-PowelTis išleido 1908 me
tais. Joje iš tikrųjų yra surašyti pasikal
bėjimai prie laužo, kuriuos jis atliko pir
mojoje skautų stovykloje su 21 stovyk
lautoju. Šiandien toji knyga yra išversta 
beveik į visas pasaulio kalbas ir yra la
biausiai paplitusi ir skaitoma po Šventojo 
Rašto ir Šekspyro kūrinių. Anot vieno ang 
lų žurnalisto, pasaulyje iki šiol yra buvę 
tik du genialūs žmonės, kurie davė jaunuo
liams, kas naudinga ir kas niekada nenu
sibosta. Tai nežinomasis dviračio išradėjas 
ir skautybės tėvas Baden-PowelTis.

Šimto metų jubiliejaus proga yra kilę 
abejojimų ir diskusijų, ar skautybė šian
dien su savo kiek pasenusia programa te
bėra tokia pat naudinga ir maginanti, 
kaip anais žymiai primityvesniais laikais. 
Gal įdomiausios diskusijos iki šiol buvo 
gerai organizuotų Londono skautų su vadi
namaisiais Teddy boys (lietuviškai — pa
daužomis). Šios diskusijos buvo rodomos 
per televiziją ir sukėlė vieniems juoką, ki
tiems pasipiktinimą. Skautai aiškino, kad 
tiek teoretiškoji programa, tiek praktiškai 
išmokstamieji dalykai jiems gyvenime 
dažnai pasirodo labai reikalingi. Tuo tar
pu padaužos šaipėsi iš naivių virvės mez- 
giojimų, stovyklavimo ir pėdsakų sekimo. 
Jie, esą, jeigu ir seką pėdas, tai tik dvi
kojo žvėrelio aukštomis kulnytėmis, ku
rios veda tiesiai į šokių salę ar alaus ba
rą... Šiaip ar taip, nežiūrint šiokios to
kios kritikos, skautų auklėjimo ir lavini
mo mokyklai pakeisti niekas iki šiol ge
resnės programos nėra sugalvojęs.

Lordas Baden-PowelTis 1933 metais bu
vo atvykęs į Lietuvą ir aplankė Palangoje 
stovyklaujančius mūsų skautus. Jis buvo 
labai gražiai sutiktas ir išsivežė puikiau
sius prisiminimus apie mūsų tėvynę. Ta 
proga prisimintina, kaip skautai buvo pa

Pasiekęs aukščiausią laipsnį karinėj tar
nyboj, B. P. visą savo darbą nukreipia 
nauja vaga — jaunimo auklėjimui.

Įdomu, kad mintis suorganizuoti jauni
mą išėjo ne iš jo paties. Jo pirmosios kny
gos apie skautavimą buvo skirtos suaugu
siems — kariams. Bet iškeltosios mintys 
susilaukė tokio plataus visuomenės susi
domėjimo, kad jis, mokyklos vadovybės 
prašomas, ryžtasi tą auklėjimo metodą pla 
tesniu mastu pritaikyti gyvenime. Tiems 
metodams praktiškai patikrinti B. P. su 
pasisekimu organizuoja 1907 m. Brownsea 
saloje pirmąją stovyklą berniukams. B. P. 
dar atidžiai išstudijuoja visų laikų.ir tau
tų auklėjimą, tiek viduramžių riterių, tiek 
japonų samurajų ir kt„ ir pagaliau 1908 
m. išeina į viešumą su savo naująja siste
ma, atspausdindamas „Skautybę Berniu
kams“.

Jaunimas masiškai persiima naujomis 
idėjomis ne tik Anglijoje, bet ir visame 
pasaulyje. Skautų organizacija, turėjusi 
1908 m. 60.000 narių, dar prieš jo mirtį iš
auga į milijoninę šeimą. Baden-Powell‘is 
mirė Afrikoje 1941 m. sausio 8 d.

Savo testamente jis sako:
„Aš tikiu, kad Visagalis siuntė mus į 

šį nuostabų pasaulį, idant būtumėm lai
mingi, ir džiaugtumėmės gyvenimu. Laimė 
nepriklauso nuo turtų, pasisekimo ar lepi- 
nimosi. Vienas iš kelių į laimę yra būti 
sveikam ir stipriam, kol esi berniukas, 
kad užaugęs galėtum džiaugtis gyvenimu, 
būdamas naudingu kitiems.

„Pats tikrasis kelias į laimę yra nešti 
laimę kitiems žmonėms.

„Palikite šį pasaulį truputį geresnį, ne
gu radote“.

D.V. F.

plitę Lietuvoje. Reikia pasakyti, kad tai 
buvo perdėm besimokančio jaunimo' ir 
miestiečių organizacija. Moksleiviai skau
tybę ypačiai mėgo, ir jeigu ne įvairūs po
litinio pobūdžio barjerai ir nesantaikos, 
tai skautų idėja būtų dar labiau išpopu
liarėjusi. Kaimo jaunimui skautybė liko 
svetima. Visa tai, kas žavėjo ir domino 
miesto ar anksti kaimą palikusius jaunuo
lius, kaimiečiams buvo lengvai prieinama 
ir sužinoma paprastu ir natūraliu būdu. 
Jie dar beganydami išmoko sekti žvėrių 
pėdas, atskirti paukščius iš jų lizde rastų 
kiaušinių, raišioti įvairius mazgus, daryti 
plaustus, užtvankas ir t.t. Be to, ir skau
tų uniforma, kuri iš tikrųjų yra Pietų Af
rikos policijos uniformos sekimas, kaime 
atrodė kažkaip marga ir neįprasta. Prisi
menu, buvau trečios klasės „studentas“ — 
skautas pačiame įkarštyje. Vasaros atos
togų metu pilnoje uniformoje — trumpo
mis kelnaitėmis, su kaklaraiščiu ir su kas
pinėliais prie marškinių pečių — sekma
dienio rytą išsirengiau į miestelio bažny
čią. Takas ėjo per buv. dvaro laukus pro 
vieno naujakurio iš lentų ir molio nulip
dytą sodybą. Mačiau, kaip naujakurys su 
savo žmona, stovėdami savo kieme, susi
domėję sekė mane. Kai buvau jau praėjęs 
juos, išgirdau naujakurį sakant;
- — Na, iš kur čia toks Alsėdžių bestija 
dabar atkeliavo...

Pasijutau labai nesmagiai, ir daugiau 
uniformuotas į žmones nebevaikščiojau.

Anapus Geležinės Uždangos skautų nė
ra. Dėl savo universalinio pobūdžio ir re
liginio bei tautinio aspekto auklėjimosi 
programoje, komunistiniams kraštams jie 
nėra priimtini. Tur būt, dėl tų pačių prie
žasčių juos buvo likvidavęs ir Hitleris Vo
kietijoje. Nors W. Churchillis teigia, kad 
nacių judėjimas (palygink Hitlerįugend) 
buvo labai daug ką pasisavinęs iš skautų, 
tačiau pati skautų organizacija vis dėlto 
buvo uždaryta.

Ar tinka Baden-PowelTio sistema mūsų 
išeivių lietuvių jaunimui? Į tai galima bū
tų atsakyti kitu klausimu: ar skiriasi mū
sų berniukų ir mergaičių prigimtis nuo ki
tų tautų to paties amžiaus vaikų? Aišku, 
kad ne. Taigi ir skautiškas auklėjimas 
jiems tinka ir domina juos. Žinoma, kiek
vienas asmuo, didelis ar mažas, individu
aliai yra šiek tiek skirtingas, tačiau tas 
skirtingumas bendros jaunuolių psicholo
gijos daug nepakeičia. Tik, žinoma, atsi
žvelgiant į mūsų, kaip lietuvių, neoanrasta 
padėtį, ir skautiškoji programa turėtų bū
ti pritaikyta prie tos padėties. Čia turima 
galvoje tautiškumo išlaikymo ir tėvynės 
pažinimo bei jos meilės klausimas. Mūsi> 
sąlygose šis klausimas turi būti iškeltas i 
pačią pirmąją vietą, ir visa skautiškoii 
veikla turi suktis apie ją. Tik jokiu būdu 
ne priešingai. Kiek tenka iš tolo pastebėti, 
mūsų skautų vadai kaip tik šiuo keliu ir 
eina. Už tatai jie susilaukia iš lietuvių vi
suomenės ne tik paramos, bet ir labai nu
pelnytos padėkos. Tikėkime, kad šiais ju
biliejiniais metais mūsų skautai ir jų va
dai plačiau pasisakys visuomenei apie sa
vo skautiškąją veiklą ir ateities planus. a

3. L. - M
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VELYKOMS DAR SIUNTINĖLĮ GAUS, 

jei užsakysite dabar!

* KAI TURITE SKUBIAI pasiųsti vaistus, 
parašykite ką ir kam, ir per kelioliką dienų 

vaistai pasieks adresatą.
Tais visais reikalais kreipkitės lietuviškai 

į didžiausią firmą —

MAZOWSZE
Atkelta iš 2 psi.

Europos Lietuviu Kronika

i 22, Roland Gardens, London, S. W. 7, 
Tel. FRE 4154

SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

SIUNČIA LIETUVIU BENDROVE
Įvairios medžiagos, avalynė, vaistai. Pigiausi ir geriausi 

maisto siuntinėliai galima išsiųsti i 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., Tęl. LEE 1042.
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WINTREX I

DOVANŲ SIUNTINIAI Į VISĄ PASAULĮ!

f Mūsų parodinėje salėje galima pasirinkti iš tūks-
f tanties Įvairiausių audinių, nuo lengvųjų medžiagų 
i suknelėms iki tų, iš kurių siuvami apsiaustai ir 
| eilutės.
I šimtus dar/ kitokių dalykų galima pasirinkti
| siųsti savo dovanų siuntiniams Į visus pasaulio
| kraštus.
| Pasinaudokite musų_ siūlymu, aplankykite mūsų
i parodines sales ir apžiūrėkite, kokios geros rūšies
| medžiagas mes siunčiame. g
i Visi užsakymai atliekami tuojau paprastu ar oro
f paštu.
i Pristatymas garantuotas
| CENTRINĖ ĮSTAIGA:
| Vintrex and Co Ltd.
| - 51 Brompton Road,
i London S. W. 3.
š Tel. KNI 1394
^mtmmttHmwmHmHntwttNiHiHHtHiiHiuiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiMifiiiiiiiiiuiiiiiiiHHimHiimtiiiiiiimiitiiiniuii^

vumas scenoje! Na, ir grožis tų mergai
čių. Jaunos, gyvos, o tuose skoningai tur
tinguose tautiniuose rūbuose, lyg gėlės.

Koncerto antroji dalis
Antru kartu salėje prigeso šviesos. Sce

noje vėl tautinės dainos, šokia, vėl katu
tės. Po „mazurkos“, finalinio šokio, skubė 
jome prie rūbinės, prie kurios jau rikia
vosi ankstyvesniųjų eilė. Nutarėme pa
laukti.

— Puikus koncertas. Tikrai esu nuste
bintas. Mačiau ir anksčiau lenkus, šokan
čius savo tautinius šokius, bet dažniausia 
taip nevykusiai, jau galvodavau, kad len
kai nei tautinių šokių neturi, nei dainų. 
O šiandien, štai tau, milžinu šioie srityje 
atsistojo. Šuoliais pralenkia čiurlionies 
ansambli. Matai, ka reiškia, jeigu atkreinia 
mas pakankamas dėmesys, jeigu tautiniai 
šokiai ir dainos atliekamos profesionalu 
artistu: piruetai, torai, simfoninis orkes
tras. rūbai, viskas išieškota, suderinta. Ivg 
Hollywoodo muzikinė filmą. Malonu ir žiū 
rovui stebėti ir aktoriui vaidinti.

— Žiūrėk, — nutraukiau bičiulio pasta 
bas, — žiūrėk, ten. kairėje! Man rodos, 
ansambliečiai stovi. Moki lenkiškai? Eime 
vienu kitu žodžiu persimesti.

— Tikrai. Tas senyvo amžiaus tai diri
gentas, o antrasis — choristas. Eime

Su baime širdyse prisiartinome. Pasi
sveikinome, užsirūkėme po cigarete.

— Sakykite, — pradėto mano bičiulis,
— ką manote apie angliškąją publika?

— O, labai puiki. — atkuto vyresnysis.
— Mes žinome, kad didesnioji koncertan 
atsilankiusiuiu dalis nesupranta lenkiš
kai. O vis dėlto scenoje jaučiame publikos 
teigiamą Įvertinimą

— Jums čia beviešint, tur būt. tenka 
susitikti su Anglijoje gyvenančiais len
kais. Kokia tamstų nuomonė anie juos?

— Taip, beveik po kiekvieno koncerto 
susitinkame. Esame kviečiami ansilankvti 
jų namuose. Ir, žinoma, nuvykstame. Ka- 
gi. daugeli jų randame patogiai Įsikūru
sius. Jie labai draugiški. O ypatinga tai. 
kad, nors ir atitrūkę nuo Lenkijos, vis 
tiek išliko lenkais patriotais.

— Nesu muzikas, — tęsė mano bičiu
lis, — bet pastebėjau, kad muzikos parin
kime. o ypač jos išnyldymo stiliuje vyrau
ja vakarietiškoji Įtaka.

— Visos koncerte išpildomosios dainos 
yra autentiškos lenkų tautinės dainos. Kad 
išpildvmo stiliumi jos yra artimesnės va- 
karietiškajai muzikai, tai gal dėl to. kad 
ir pati lenkų kultūra yra artimesnė va
karams.

Prie mūsų ketveriukės rinkosi didesnis 
skaičius smalsuoliu. Prasidėjo ranku 
spaudinėjimai. Susikrvžiavo įvairūs Hati- 
simai. Padėkoje už malonų pašnekėsi, at
sisveikinome. o atsiėmę apsiaustus paga
liau palikome teatra.

— Malonus pilietis. Kurion pusėn va
žiuoji?

— Įdomus. Aš važiuoju Į Lietuvių Na
mus.

— Aš požemiu Į priešingą pusę.
— Tad iki!
— Iki! Geras koncertas!
Atsisveikinę patraukėme kiekvienas 

sau. Pradėjo lynoti.
V. Dargis

Grali tu, mano brangi tėvyne.
Šalis, kur miega kapuos didvyriai: 
Grali tu savo dangaus mėlyne'. 
Brangi: tiek vargo, kančių patyrei.

Maironis

Atkelta iš 3 psl.
VOKIETIJA

rodė, kad plyš sienos nuo plojimų. Solis
tams akomponavo Mainz’o teatro pianis
tas Hubertus Hoffmann.

Akademinė minėjimo dalis buvo baigta 
Tautos Himnu. Minėjime dalyvavo apie 
400 asmenų iš Įvairių tautų, daugiausia lie 
tuvių, vokiečų ir amerikiečių. Buvo vokie 
čių spaudos ir radio atstovai, todėl jau tą 
patį vakarą iš Sued-West radio stoties bu
vo gražiai atsiliepta apie lietuvių šventę, 
o pirmadienį AUgemeine Zeitung atspaus
dino išsamų šventės aprašymą. Amerikos 
Balsas perdavė minėjimo programą į Lie
tuvą.

Prieš akademinę dalį buvo atlaikytos pa 
maldos už Lietuvą šv. Petro bažnyčioje. 
Šv. Mišias atnašavo prel. A. Buettner, Vo
kietijos R. Kat. vyskupų įgaliotinis užsie
niečių sielovadai Vokietijoje ir vokiečių 
sielovadai užsieniuose. Pamokslą apie Lie 
tuvos Bažnyčią ir jos kančias pasakė tėv. 
Manfredas OFMCap, Mainz’o kapucinų vie 
nuolyno viršininkas, ilgą metų eilę gyve
nęs Plungėje. Pamaldų metu giedojo solis 
tai M. Panse-Simaniukštytė ir Stasys Ba
ranauskas.

Po akademinės dalies svečiams ir prog
ramos dalyviams buvo suruoštas pobūvis 
prancūzų karininkų klube Mainz-Gonsen- 
heim’e. Pobūvį paruošė Ribokienė, talki
nama Čirpienės ir 4204 LS sargybų kuo
pos vyrų.

Šventę suorganizavo ir finansavo lietu
viškieji LS daliniai prie JAV Armijos Vo
kietijoje. Praktiškajam organizavimo dar
bui dalinių vadai buvo išrinkę 3 asmenų 
komisiją: kpt. H. Bervingas, kun. Br. Liu- 
binas ir kpt. J. Matulaitis.

B. L.

PADĖKA
Lietuviškieji LS daliniai prie JAV Ar

mijos Vokietijoje nuoširdžiai dėkoja vi
siems programos dalyviams Lietuvos Ne
priklausomybės Šventės minėjime Main- 
z’e, vasario 24 d.: paskaitininkui prof. Dr. 
C. K. Cirtautui, solistams Stasiui Bara
nauskui, Marijai Panse-Simaniukštytėi ir 
Heine Laird, pianistui Hubertus Hoff
mann. Vasario 16-tosios Gimnazijos tauti
nių šokių grupei ir jos vadovei L. Skeive- 
lienei, pamokslininkui tėv. Manfred OFM
Cap ir celebrantui prel. A. Buettner, taip 
pat pobūvio šeimininkei Ribokienei ir 4204 
LS sargybų kuopai, atlikusiai įvairius tech 
ninius paruošimo darbus. Lietuviškas 
ačiū visiems prisidėjusiems prie šventės 
pasisekimo!

Šventės Rengimo Komisija

Dar viena mirtis
VARELtO seneliu nriedaudnie š.m. va

sario 22 d. mirė Jozefą Gedvilienė-Burbai 
tė, 86 m. amžiaus, gimusi Saušylių km., 
Žarėnų parapijoje. Velionė buvo sąmonin
ga lietuvė katalikė; aukodavo salezie
čiams ir kitiems labdaringiems tikslams. 
Po gedulingų pamaldų buvo savo tautie
čių palydėta į amžinąją poilsio vieta. Prie 
kapo atsisveikinimo žodį tarė klebonas 
kun. P. Girčius, kuris Varelį aplanko vie
na kartą į mėnesį o jei reikalinga ir daž
niau.

Tarp 1950-1956 m. Varelyje mirė 35 lie
tuviai, kurių kapus puošia gražūs pamink 
lai su lietuviškais užrašais. Miesto kapi
nės yra gerai prižiūrimos ir rūpestingai 
tvarkomos. Šiuo metu Varelyje yra 59 lie 
tuviai, kuriems vadovauja Kazimieras Vai 

tukaitis, eidamas lietuvių komiteto, para
pijos ir Balfo pirmininko pareigas. Vasa-

rio 16 d. buvo iškilmingai paminėta su pa
maldomis, himnu ir malda už tėvynę.

Būtų labai gražu, jeigu lietuvių meninės 
jėgos galėtų nors kartą per metus tą prie
glaudą aplankyti. Visi su džiaugsmu pri
simena prieš kelis metus gimnazijos jauni 
mo apsilankymą ir iš praėjusių metų dai
nų koncertą, kuris ne tik lietuviams, bet 
ir kitataučiams paliko labai gražų įspūdį.

Vasario IG-sios šventė Annaberge
~Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas 
buvo atliktas Bonnoje. Žmonių atvažiavo 
ir iš tolimesnių apylinkių.

Pirmininkas Dikšaitis nuoširdžiai ir ma
loniai pasveikino visus atvykusius ir gy
venančius Annaberge, kurių dauguma yra 
studentai. Stud. P. Jurkus buvo pakvies
tas vadovauti minėjimui. Žodį tarė prof. 
Dr. Gronis, paminėdamas ir tuos lietu
vius, kurie šiandien yra dar po svetimu 
jungu. Taip pat pareiškė, kad turime vis 
kovoti ir siekti tos valandos, kada mūsų 
tėvynė vėl bus laisva. Kun. Urdzė ragino 
nenustoti vilties ir laukti tos dienos, ka
da galėsime vėl grįžti į savo tėvynę. To
liau buvo paskaita apie laisvės atgavimo 
viltį. Paskaitininkas davė bendrą Lietuvos 
praeities vaizdą ir pabrėžė, kaip atremti 
dabartines silpnybes, kurios kyla mūsų 
tautiečių tarpe tremtyje.

Meniškoje daly A. Kavaliauskaitė pasa
kė du eilėraščius, stud. Laužus pagrojo 
smuiku „Lietuva brangi" ir „Plaukia sau 
laivelis“, stud. K. Dikšaitis padeklamavo 
Maironio „Miškas ūžia".

Po to sekė pirm. Dikšaičio pranešimas 
apie valdybos veiklą ir kitus vidaus rei
kalus. Iškilo visokių klausimų. Atsaky
mais visi buvo patenkinti. Išrinkta nau
ja PLB Bonnos Apylinkės Valdyba ir taipo 
gi Balfo Skyriaus Valdyba.

Vytautas J. Bylaitis

— Vilniaus radijas 1957.1.30 skelbė net 
apie Kauno aukšt. mokyklų studentų „ba
lių“. pažymėdamas, kad jame linksminosi 
iki vidurnakčio per 800 jaunuolių ir mer
ginų. Panašiai, kaip V. Europoje, studen
tai buvę premijuoti „už geriausius pašok
tus mūsų šalies tautų ir balinius šokius“... 
„Baliui“ progą sudarė atvykę į svečius iš 
Maskvos 200 Baumano vardo aukšt. tech
nikos mokyklos studentų...

(E)
*

— Jaltoje toliau filmuojama pirmoji 
lietuviškoji kino komedija „Auksinės bu
rės“. Dėl blogo oro filmavimas Kuršių Ne
ringoje reikėjo nutraukti, todėl tolimesni 
darbai buvo nukelti į Jaltą. Pagrindiniai 
komedijos veikėjai — Janavičiūtė, Genys. 
Petrauskas, Bernotas ir kt.

(E)

PARODINĖS SALĖS:
64 Pembroke Road, 
London W. 8.

Tel. WES 0305

1. Norfolk PL, London W.2
(arti PADDINGTON požemio stoties.)

Tel.: PAD 2797
Pagelbės pasiųsti siuntinėlį šeimai

ACTON PHARMACY Vaistinė siunčia j 
visus kraštus vaistus ir kitas prekes.

Atliekame užsakymus pagal receptus ir 
visus užsakymus, rašytus lietuvių kalboje.

Skubius siuntinėlius siunčiame oro paštu.
Vaistinė atdara nuo 9 ryto iki 8 vakaro.
Adresas: 24, Church Rd., London W. 3.

Tel. ACO 0712.

KNYGOS!
Dar galima gauti sieninių kalendorių 

už 3 šil. 6 penus.
Sieniniai ir sulankstomi Lietuvos že

mėlapiai.
Lietuviškos plokštelės.
A. Baronas — „Užgesęs Sniegas“—14.8.
J. Simonaitytė — „Aukštųjų Šimonių 

Likimas“ — 25 šil. 8 p.
Čepkauskas „Aukso Mintys“, rinkti

niai aforizmai, satyros, patarlės ir kiti sa
kymai. 50 proc. nuolaida — tik 24 šil.

J. Jankaus — „Namas Geroje Gatvėje“
— 28 šil.

Sillanpaa — „Silija“ — 28 šil. (premi
juotas romanas).

Vaičiulaitis — „Pasakojimai“ — 28 šil.
Prosper Merime — „Lokys“ — novelė

— 4 šil.
J. Remeika — „Lietuvos Pajūrio Pėdsa

kais" — 16 šil.
J. Švaistas — „Knygnešių Pėdsakais“

— 16 šil.
Prašome prenumeratorių atsiskaityti už 

9 ir 10 L. Enciklopedijos tomus. Neatsi- 
skaitusieji trukdo tolimesnį šio vertingo 
leidinio spausdinimą.

Rašyti: DAINORA, 49. Thornton Ave, 
London W. 4.

GREITAI! PIGIAI! RIMTAI!
NEŽIŪRĖKITE VIEN TIK KAINU!

Ltd Žiūrėkite kainu ir rūšies!
STANDARTINIS VYRIŠKAS

SIUNTINĖLIS UŽ £18.0.8.
STANDARTINIS MOTERIŠKAS 

SIUNTINĖLIS Už £16.8.11.

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

Garantuotas siuntinėlių pristatymas 
adresatui. Atveju, jei siuntinėlis dingtų, 

pinigai grąžinami.
Už siuntinėlio gavimą nereikia primokėti.

RAŠYKITE LIETUVIŠKAI. REIKALAUKITE MUSŲ KAINARAŠČIU- 
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.

6 svarai taukų,
6 svarai ryžių,
1 svaras kavos,
21 jardų rusvos, mėlynos, žalios ar pilkos 
medžiagos vyriškoms kelnėms,
1 pora stiprių darbinių kasdieninių vy
riškų batų,
1 treningas su 2 kišenėm ir užtrauktuku 
(zip) užsegamas,
1 pora žieminių baltinių,
1 vyriškas vilnonis šalikas,
2 poros vyriškų kojinių.

6
6
1

svarai taukų,
svarai ryžių,
svaras kavos,

4) jardų medžiagos suknelei,
1 pora moteriškų krepo medžiagos apati
nių su pagražinimais,
1 škotiškos vilnos moteriškas ilgom ran
kovėm megztinis,

vilnonė moteriška skarelė,
poros moteriškų kojinių,
krepo medžiagos skarelė.

1
2
1

GREITAS IR PATIKIMAS PRISTATYMAS.
Dabar jau pats laikas užsisakyti išsiųsti d-nų siuntinėlius Velykoms.
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