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MES PROTESTUOJAME, 
DĖKOJAME IR PRAŠOME

Londono lietuviai, minėdami Lietuvos 
Nepriklausomybės Paskelbimo 40-ties me
tų sukakti, priėmė ir pasiuntė D. Britani
jos Ministerių! Pirmininkui šitokio turinio 
rezoliucijų:

Šių sukaktuvių minėjimo dalyviai prisi
mena liūdnuosius 1940 metų įvykius, kada 
Sov. Rusija, pažeisdama savo pasirašytą
sias sutartis ir jose iškilmingai duotuosius 
įsipareigojimus ir nebodama tarptautinės 
teisės nuostatų, brutalia jėga okupavo ir 
prisijungė Lietuvą.

Atžymėdami šiuos įvykius, mes jaučia
me gilią atsakomybę prieš savo brolius, 
esančius už geležinės uždangos, kurie yra 
Sovietų Rusijos pavergti, kenčia priespau
dą ir yra jos visokiais būdais išnaudojami, 
šia proga su dideliu liūdesiu konstatuoja
me, kad ligi šiol mes vis dar nematome jo
kių ženklų, kurie rodytų, jog šioji baisi ne 
teisybė būtų atitaisoma. Priešingai, mes 
matome, kad Sovietų Rusija, niekieno ne
kliudoma, toliau tęsia Lietuvos ir kitų Pa 
baltijo Valstybių — Latvijos ir Estijos — 
prievartavimą.

Visiškai suprasdami esamąsias sunke
nybes, kliudančias dabartinį Lietuvos iš
laisvinimą, drauge mes negalime nepaste
bėti ir tai, kad atsiranda balsų už taikin
gą sugyvenimą su Sovietų Rusija — spėja
mai štatus quo pagrindu, — o, tai, be abe
jo,- reikštų visišką Lietuvos pajungimą ir 
pavedimą nuolatinei Sov. Rusijos tironijai.

Akivazidoje šių samprotavimų, mes vien 
balsiai nutarėme:

1. Protestuoti visu griežtumu prieš Lietu 
vos ir kitų Pabaltijo Valstybių pavergimą;

2. Pareikšti Britų Vyriausybei Lietuvos 
žmonių dėkingumą už tai, kad ji ligi šiol 
atsisakė pripažinti prievarta padarytąjį

t Lietuvos prijungimą prie Sovietų Rusijos. 
Taip pat pareikšti viltį, kad Britų Vyriau
sybė ir toliau atsisakys pripažinti šią ne
teisybę;
' 3. Apeliuoti į Britų Vyriausybę, kad ji 

palaikytų sutarčių šventumo principą ir 
kad ji reikalautų, jog Sov. Rusijos vyriau
sybė laikytųsi Atlanto ir Jungtinių Tautų 
Chartos principų ir jog Sov. Rusija pildy
tų savo ankstyvesnes sutartis, kuriomis ji 
Ukilmingai pasižadėjo respektuoti Lietu
vos Nepriklausomybę bei jos teritorijos ne 
liečiamybę;

4. Prašyti Britų Vyriausybę pavartoti vi
sas jai įmanomas priemones, kad Sov. Ru
sijos Lietuvai padarytosios neteisybės ir 
skriaudos būtų atitaisytos ir kad paverg- 
tieji Lietuovs žmonės galėtų atgauti savo 
laisvę ir nepriklausomybę.

Mes priimame šią rezoliuciją, ' būdami 
tvirtai įsitikinę, jog negali būti taikos Eu
ropoje tol, kol pavergtosios tautos bus pa
liktos pačiame jos centre; ir kad negali 
būti pastovios taikos, jeigu ji bus stato- 

, ma ant padarytų neteisybių mažoms tau
toms, įskaitant Lietuvą.

f Septynios DIENOS ~|
LENKIJA SUJUDUSI VEIKTI?

Vakarų stebėtojai spėja, kad lenkų užs. 
reikalų ministerio Rapacki susitikimas su 
Gromyko įvykęs lenkams spaudžiant. Go
mulka tai pareikalavęs per Chruščiovą, o 
dabar iš abiejų užs. reikalų ministerių pa 
sitarimų aiškėja, kad Lenkija, keldama 
abiejų Vokietijų, Lenkijos ir Čekoslovaki
jos nuatominimo klausimą, norinti atsikra 
tyti rusiškųjų divizijų. Rusai jau pritaria, 
kad okupacinės kariuomenės būtų suma
žintos.

PRANCŪZAI APDAUŽĖ TUNISĄ
Kovodami su Alžyro sukilėliais, prancū

zų lėktuvai pažeidė Tunisą: apibombarda- 
vo miestą. Tunisas skelbia, kad buvo daug 
aukų. Prancūzai skelbia, kad ten buvo įsi
veržę sukilėliai ir dėl to jie buvo bombar
duoti.
VALYMAI RYTŲ VOKIETIJOJE

Rytų Vokietijos Soc. Vienybės Partija iš 
metė tris savo vadovaujančius politbiuro 
barius už „pakentimą klasinių priešų“, glo 
bojimą ,,antirevoliucinės Haricho grupės“ 
(Harichas jau seniai nuteistas) ir kitokį 
gomulkizmą.

NAUJAS KINUOS UŽSIENIO REIKALŲ 
MINISTERIS

Chou En-lai pasitraukė iš užs. reikalų 
ministerio pareigų, likdamas tik ministerių 
pirmininku:. Komunistinės Kinijos užs. rei
kalų ministerių paskirtas maršalas Chen 
Yi.

AMERIKOJE DIDĖJA NEDARBAS
Laikinai ar ilgesniam laikui bedarbių 

skaičius Amerikoje išaugo iki 5 milijonų. 
Tai didžiausias bedarbių skaičius nuo 1941 
metų. Galvojama, kad jis sumažės, kai pra 
dės įmonėms plaukti nauji ginklavimo už
sakymai,

Lietuvos nepriklausomybės ženkle
Šie metai — mums ypatingi metai, nes 

šiemet mes minime dvi svarbias sukaktu
ves: 40 m. Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktį ir 100 m. nuo Vinco Kudirkos gimi
mo dienos. Abi sukaktys mus verčia giliai 
pamąstyti dėl Lietuvos dabarties ir atei
ties.

Svarstydami, tarptautinę politinę būklę, 
dažnai mes nuklystame į tolimus klystke
lius ir užmirštame, kad mūsų politika grin 
džiasi Lietuva. Išeidami iš realių lietuviš
kų politinių interesų, mes galime geriau 
suprasti ir kitų tautų politinius klausimus. 
Jei Azijos ar Afrikos kuri nors civilizuota 
tautelė yra reikalinga valstybinės nepri
klausomybės, tai juo labiau laisvosios tau 
tos turėtų interesuotis Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos nepriklausomybių atstatymu, 
Ukrainos, Gruzijos ar Sibiro tautų valsty
binio nepriklausomumo įgyvendinimu.

Bolševizmas, įsigalėjęs Rytų Europoje, 
Azijoje, verždamasis į Afriką, nori suda
ryti įspūdį, kad jis yra vienintelis kolonia 
lizmo naikintojas. O tuo tarpu niekas ne
bando ir nedrįsta atvirai pasakyti, kad bol 
ševizmas yra didžiausias kolonializmo vyk 
dytojas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Uk
rainoje, Kinijoje, Korėjoje, Vietname ir vi 
sur, kur tik jis koją įkelia. Bolševizmas 
nėra jokia socialinė, ar socialistinė, ar al
truistinė, ar marksistiškai materialistinė 
problema, o yra grynas rusiškasis imperia 
lizmas, kurį veda labai siaura komunistų 
bosų klika. Tuo būdu visos bolševikų rusų 
pavergtos tautos pasidarė išnadojimo, žmo 
nių fizinės jėgos ir natūralių tautų turtų 
iščiulpimo šaltiniu.

Politika nemėgsta sentimentų. Ji mėgsta 
jėgą. Bolševikai, tai supratę, kuria jėgą, o 
jei ir nėra jos sukūrę, tai puikiai vaidina 
,,jėgingą valstybę“. Ką gi daro Vakarai? 
Jie pabūgsta vaidinamos bolševikų „jė
gos“ ir kapituliuoja. Tuo būdu buvo paau
koti vengrai bolševikų tankų riedėjimui. 
Tuo būdu buvo kapituliuota prieš azijinį 
ir afrikinį sovietizmą. Pavergtų tautų pro 
blema darosi kaskart sunkesnė, nes baimė 
kovoti dėl laisvės yra atidarytas kelias bol 
ševizmui. Lietuvos, kaip ir visų pavergtų 
tautų, klausimas kaskart sunkėja.

Tačiau panika, pesimizmas ar politinė 
isteriką nieko mums nepadės. Mūsų kovoj 
ir darbuose dėl Lietuvos nepriklausomybės 
vienintelis ginklas — tai mes patys. Kiek 
mes patys nesusvyruosime, nepalūšime, su 
gebėsime veikti savo tarpe ir tarptautinėje 
plotmėje, tiek Lietuvos Nepriklausomybės 
idėja bus gyva ir stipri.

Pirmiausia, šie metai tebūnie Lietuvos 
Nepriklausomybės išgarsinimo metai. Bū
kime Nepriklausomybės šaukliai ne tiek 
savo tarpe, kiek svetimųjų. Mums savo 
tarpe propagandos nebereikia: už mus pro 
pagandą padarė bolševikai, išveždami mū
sų žmones į Sibirą, grobdami mūsų miš
kus ir veždami į Rusiją, fiziškai naikinda

SIRIJA VARŽYS KOMUNISTUS
Jau kuris laikas Sirija Vakaruose buvo 

laikoma labiausiai prokomunistiniu ir pro 
sovietiniu arabiškuoju kraštu. Susijungęs 
su Egiptu į bendrą arabišką respubliką, 
šis kraštas savo ministerio pirmininko pa
reiškimu, kad „visišką laisvė yra visiškas 
sąmyšis“, viduje nukrypsta prieš komunis
tus.

MACMILLAN SUTINKA
Savo paskutiniajame laiške Bulganinui 

britų min. pirm. Macmillan pareiškė sutiki 
mą tartis dėl visokių taikos pasiūlymų, bet 
pirma turį būti pasiruošta diplomatiniu 
keliu.

ŠVEDAI GAMINA ATOMINIUS
GINKLUS

Amerikiečių magazinas rašo, kad švedai 
tobulina savo raketoms atominius šaud
menis.

ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ
Kaip vasario 12 d. rašė „Manchester Gu 

ardian“, vasario 11d. kai kur pasaulyje ne 
maža nerimo sukėlė šiaurės pašvaistė.

Skandinavijos kraštuose dėl jos paraudo 
sniegas, ir arčiau Helsinkio gyvenantieji 
kaimiečiai galvojo, kad kažkur bus kilęs 
didžiulis gaisras.

Lenkijoje, Krokuvos apylinkėse, kaimie
čiai klaupėsi ant kelių ir meldėsi, išvydę 
danguje raudoną šviesą, o bažnyčioje pra
dėta skambinti varpais. Kai kurie žmonės 
galvoję, kad atėjęs pasaulio galas.

Toji šviesa buvusi matoma daugelyje 
šiaurės Amerikos vietų. Ji pamaišė radijui 
ir televizijai ( sakysim, televizijos žiūro
vai matę ne tą programą, kurios jie žiū
rėjo). Magnetinės audros trukdė Australi
jai susisiekti radijo bangomis su pasauliu. 
Ir tūkstančiai žmonių matę danguje dide
lį rožinės spalvos žiburį.

Londonas, 1958 metų, vasario mėn., 20 d.

Rašo Stp. Vykintas

mi ir primityviausioje vergijoje laikydami 
mūsų brolius ir seseris pavergtoje Tėvynė 
je. Mes gi šaukime visais balsais į tarptau 
tinę sąžinę, kad milijonai pavergtų bolše
vikų žmonių negali mirti badu, negali gy
venti vergijoje, kai didesnis skaičius mili
jonų laisvųjų gyvena pertekliuje ir laisvė
je. Ne vien tik rezoliucijos, reikalavimai 
atstatyti Nepriklausomą Lietuvą, bet ir ra 
mūs, moksliniai darbai apie Lietuvą sveti
momis kalbomis yra reikalingi. Daug kas 
mūsų nepažįsta, nežino. Šit pasaulinėje vo
kiečio rašytojo literatūros istorijoje estai 
ir latviai yra žinomi ir minimi, apie lietu
vių literatūrą nė žodžio. Kas kaltas? Vokie 
čiai? Dievaži, ne, mes patys. Per 40 m. nuo 
Nepriklausomybės atkūrimo nepasistengė 
me paruošti nė vienos geros Lietuvių anto 
logijos į svetimas kalbas. Turime Čiurlionį 
ir jo nesugebėjome išgarsinti. Kiti iš nieko 
padaro genijus, mes gi genijus verčiame į 
nieką. Taigi, mūsų veiksniai, užuot riejęsi, 
daug geriau padarytų, jei pozityviai imtų 
si Lietuvos garsinimo darbo tarptautinėje 
plotmėje.

Nesame mes vieni tokioje pat būklėje. 
Šimtai milijonų bolševikų pavergtų žmo
nių kovoja dėl tų pačių valstybinio sava
rankumo principų. Ieškokime jų tarpe dau 
giau draugų ir iš vien su jais organizuoki 
me bendrąjį tautų laisvės frontą. Lietuviš 
koji patarlė teisinga: sotus alkano neuž
jaučia, laisvėje gyvenanieji nelaisvės pri
spaustųjų nesupranta, bet alkanas su alka 
nu paskutiniu kąsneliu pasidalija. Todėl 
derinkime gretas su tais, kurie yra išalkę, 
kaip ir mes, Laisvės. Ieškokime daugiau 
draugų ukrainiečių, kaukaziečių, Azijos 
pavergtų tautų: korėjiečių, kinų, vietna
miečių tarpe.

Dabartinė mūsų politika negali būti nei 
užsidarymo, nei pogrindžio politika. Mums 
reikia šiais sunkiais laikais ypatingai 
daug draugų. Visos laisvojo pasaulio tau
tos, jei nėra, mums gali būti gerais drau
gais. JAV mes šiandien turime labai daug 
gerų draugų ir negalime daryti nieko, kad 
jų nustotume. Taip pat ir Anglijoje tenka 
ieškoti naujų Lietuvos draugų, tokių, kaip 
J. Stewart, E.J. Harrison. Supraskime, kad

MES SAVO PAREIGA ATLIKSIME!
Bronius K. Balutis, Lietuvos Ministras 

Londone, perdavė Lietuvon per ,.Voice of 
America“ sekantį pasveikinimo „Žodį" Lie 
tuvos 40 metų Nepriklausomybės paskelbi 
mo sukakties proga 1958 m. vasario 16d.:

Mieli Broliai ir Sesės Lietuvoje,
Ir vėl 16-ji Vasario Šventė! Šiuo kartu 

40-ji sukaktis. Tokia proga derėtų suvesti 
tų 40 metų „sąžinės sąskaitą“. Bet per kele 
tą minučių negi žmoniškai nupasakosi, kas 
per 40 metų padaryta? Tad ir tenka tas ge 
resnei progai palikti. O šiuo kartu, noroms 
nenoroms, reik pasitenkinti tik viena kita 
liesa mintimi.

Visų pirmiausiai, man rodosi, Jūs ten 
Lietuvoje norėtute žinoti, ką mes, lietu
viai užsieniuose, esame padarę Lietuvos 
laisvinimo darbe. Trumpai galima pasaky
ti: nemažai padaryta ir dabar dar daroma. 
Bet tiesa ir tai, kad, nelaimei, kaikur ir 
klaidų nepasisekė išvengti. Kodėl? To gal 
ir Saliamonas šiandien tinkamai neišaiš
kintu. Gal būt. iš pradžių buvome perdaug 
tos didelės nelaimės (po Lietuvos okupaci
jos) pritrenkti... Ir todėl tūlą laika kaikur 
perdaug nekantravome, painiojomės, barė
mės — ne dėl to, kaip geriau tą įklimpusį 
Lietuvos vežimą iš balos ištraukus, bet dėl 
to, kas daugiau kaltas, kad jis įklimpo. 
Ir taip darydami, patys pavargome ir nu
sikamavome...

Bet man malonu Jums pranešti, kad pa
maži, berods, pradedame atsipeikėti. Įgijo 
me daugiau prityrimo, o drauge ir... pro
to. Taigi, pirmas mano pranešimo punktas 
būtų: Jeigu kacapai ir jų rau'donieii klap
čiukai ten Lietuvoje jums pasakoja, kad 
užsieniuose lietuviai suiro ir kad būtų tuš
čias dalykas kokios nors naudos Lietuvai 
iš jų laukti, tai drąsiai galite tiems įvai
riems Lietuvos duobkasiams pasakyti: „Ne 
toks velnias baisus, kaip jį maliavojate"... 
Nors užsienių lietuviai, būdami laisvose 
šalyse, laiks nuo laiko tarp savęs ir pasi
ginčija ir net pasibara, bet jie toli gražu 
nėra Lietuvai žuvę .kaip tai Raudonos Da 
vatkos mėgina Jums įkalbėti, žinoma, kad 
Jums ūpą numušti ir nusilpninti Jus. Žino 
kite, kad užsienių lietuviai savo darba pa
darys ir savo pareigą linkui Lietuvos at
liks!

Dabar antras dalykas. Jūs ten Lietuvoje 
norėtute žinoti, kada gį šita visa nekarinė 
velniava užsibaigs ir ypatingai kada Lietu 
va galės atgauti savo laisvę? K'toin ta
riant. ka šiandien užsieniuose rodo tarn- 
tautinis nob'tikos barometras — politine 
e’edrn. ar politinę audra? TriOnpai pasa
kysiu: pagal geriausia mūsų nusimanymą, 
politine „oro pranašas“ spėja taip:

viešoji opinija labai daug lemia ir todėl 
mums tenka ne užsidaryti, bet eiti Į viešu
mą su svariais argumentais, su brandžiais 
politiniais moksliniais darbais.

Šit konkretus pavyzdys. Britų salos ži
nomas žurnalistas, Rusijos dabartinių poli
tinių problemų žinovas Edward Crank- 
shaw paskelbė „Observer“ straipsnį ,,Ar 
nori Rusija pasaulio valdymo“. Šį straips
nį tuoj persicpausdino „Life“ ir „Sp'egel“. 
Šiame straipsnyje britų džentelmenas žur
nalistas kone idiotais išvadina tvos, kurie 
nurodo į Sovietų R • o; norus užvaldyti 
pasaulį. Girdi, Rusija Jugoslavijos nepajė 
gė priversti nusilenkti jai, kaip ji gali nu
galėti pasaulį. Gerbiamas anglų džentel
menas Crankshaw užmiršta, kad Rusijai 
nėra net reikalo Jugoslaviją pavergti, nes 
ji ir taip vaidina gerą tarpininko ir komu 
nistinio ginklanešio vaidmenį. Komunisti
nis pavojus eina ne per Jugoslaviją, bet 
daug toliau — per Afriką. Komunistinis 
pavojus pasauliui eina ne vien iš oro, bet 
ir iš vidaus. Paleckių, Gedvilų, Liudų Gi
rų yra nemaža ir Anglijoje, netgi geriau
sių Rusijos politikos žinovų tarpe. Dulles 
ir Menderes Bagdado pakto valstybių kon 
ferencijoje geriau mato komunizmo pavo
jų negu E. Crankshaw.

Vincas Kudirka anais caro okupacijos 
laikais buvo daug realesnis žurnalistas ne 
gu anglų best-seleriai ir žinovai. Jis pui
kiai suprato rusų valdininkų savivaliavi
mą Lietuvoje. Jis puikiai matė rusų pavo
jų Lietuvai. Ir jis taip gražiai išjuokė ru
sus, kad ir šiandien mes matome tuos pa
čius Kruglodurovus, viešpataujančius Lie
tuvoje. Kudirka ir kitais atžvilgiais mums 
lieka šiandien kaip vedančioji žvaigždė. Jis 
pozityviai dirbo savame krašte prieš rusų 
okupaciją, siekdamas visiškos Lietuvos 
Nepriklausomybės. Kudirkos nurodyti pa
vojai yra ir šiandien daug realesni negu 
svetimųjų šiandieninė štrausinė politika. 
Kudirka ir šiais sunkiais laikais mums 
duoda stiprybės:

Lietuva mano! priešui ant tavęs įnirtus 
Privalai hidra tapti, kuriai nukirtus 
Galvą, tuoj kelios galvos vieton jos 15-

• [dygsta.
Išliksi tik hidra gyvumo pavirtus, 
Nors priešas nestygsta!

,,Šiandien — miglota. Rytoj — apsiniau
kę ir neaišku. Poryt — galima laukti Ir 
permainų“...

Taigi išeitų, kad ir vėl reikia laukti...
Aš beveik girdžiu iš Jūsų pusės balsą: 

„Laukti ir laukti, kantrybės ir kantrybės! 
O ar nežinote, kad tas, kas vis laukia ir 
laukia, tas sulaukia tik... sužėluslos barz
dos ir bakenbardų? Reik skusti, ne lauk
ti!.. Taip galite mus barti. Bet matote, mie 
Ii broliai Lietuvoje, — kad ir kaip norė
tum, negali barzdos skusti, kol veidas pūs
lėtas... Tenka kantriai laukti, kol pūslės 
nueis... O ar šiaip, ar taip — su laiku jos 
nunyks. Tada ir skusime... Suprantate?

Bet gaila! Turiu baigti, daug nei nepa
sakęs. Atsisveikindamas, noriu Jums pri
minti, kad nors mes lietuviai šiandien ir 
esame išbarstyti po visus pasaulio kampus 
ir užkampius, tai visgi dvasiškai mes ne
same pakrikę. Nors toli vieni nuo kitų, bet 
vieni kitų nepamirštame. O tokiomis dieno 
mis, kaip šiandieninė sukaktis, mes ypatin
gai vaizdžiai prisimenam, kad visi mes He 
tuviai esame — „iš tos pačios lietuviškos 
tešlos“; kad visi to paties lietuviško krau
jo; visi vienodos lietuviškos prigimties ir 
būdo. Tad, juo didesni kelio atstumai mus 
skiria, tuo arčiau būkime dvasioje susi
glaudę; juo labiau būkime broliškos vieny- .^^^“steiterio" nekrologą *ir* kartu 
bes pančiais surišti; juo stipriau būkime 
sukaustyti krūvon plieniniu pasiryžimu — 
niekados nebūti niekieno vergais.

Jeigu čia Ištversime, tai žinokime: nie
kas niekados mus ir nenugalės. Nors Lietu 
va yra mažas kraštas ir lietuviai yra maža 
tauta, bet ji — kietas pipiras. Jis lengva 
perkąsti, bet sunku jis sukramtyti, o dar 
sunkiau jis praryti. Juo daugiau kramtysi, 
tuo didesnis „gaisras" burnoj kils. Neuž
teks ir komunistinių ugniagesių, ko gero... 
Tad būkime visi tokiais ..karčiais pipi
rais“. Tuomet ne tik Kremliaus, bet ir pa 
ties pragaro galybė mūs nenugalės. Tuo
met niekas ir lietuviško daržo ilgai knisti 
negalės...

Valio Jums visiems, broliai ir sesės Lie- 
tuvoie! Tegyvuoja laisva ir nepriklauso
ma Lietuva! To linki šiandien Jums —

Bronius Balutis,
Lietuvos Ministras Londone.

GRIŽO Iš KELIONĖS

D. Britanijos ministeris pirmininkas H. 
Macmillanas grįžo iš kelionės po karalijos 
kraštus.

Tai pirmas, kartas, kad britų min. pirmi
ninkas lanko karalijos kraštus.

„ , , IX metai 
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MIN. S. LOZORAITIS 
DAG HAMMARSKJOELDUI

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimo 40 metų sukakties proga Lie 
tuvos Diplomatijos šefas ministeris S. Lo 
zoraitis yra pasiuntęs Jungtinių Tautų 
Organizacijos generaliniam sekretoriui 
Dag Hammarskjoeld šitokį raštų: 
Vasario 16 dieną sukanka 40 metų nuo 

tos dienos, kurią teisėti lietuvių tąutos ats 
tovai, susirinkę kaip Valstybės Taryba Lie 
tuvos sostinėje Vilniuje, paskelbė Lietuvos 
valstybės atstatymą. Po tos dienos lietuvių 
tauta suorganizavo savo gyvenimą teisės 
bei teisingumo pagrindais, sugebėdama su 
kurti žymų gerbūvį viduje ir padaryti Lie
tuvos Respubliką — užsienio santykių sri
ty — naudingu tarptautinės bendruomenės 
ir Tautų Sąjungos nariu. Sovietų Sąjungos 
ginkluotosios pajėgos, ūžpuldamos ir oku- 
puodamos Lietuvą, padarė galą jos laisvei 
ir sunaikino lietuvių tautos darbo bei pasi 
šventimo padarinius. ,., ;

Tokiu būdu vasario 16 dienos istorinę su 
kaktj lietuvių tauta sutiks visiškoje prie
spaudoje, sovietų okupacinei valdžiai drau 
džiant ir baudžiant sunkiomis bausmėmis 
bet kurį atsiminimo apie tą pažymėtiną da 
tą išreiškimą. •

Tos sukakties proga ir reikšdamas lietu
vių tautos jausmus bei interesus, aš krei
piuosi į Tamstą, atstovą Jungtinių Tautų 
Organizacijos, kuri yra tarptautinės tvar
kos aukščiausia saugotoja. Per Tamstą dar 
kartą atkreipiu Jungtinių Tautų dėmesį į 
tarptautinį nusikaltimą, kurį daro Sovietų 
Sąjunga, neteisėtai okupuodama Lietuvą. 
Aš vėl pareiškiu, jog lietuvių tauta nieka
da nebuvo atsisakiusi nuo savo suverenu
mo bei nepriklausomybės ir yra nepakei
čiamai pasiryžusi atgauti jų laisvą vykdy
mą. Belaukdama išlaisvinimo, ji tiki, kad 
vyriausybės, kurios Jungtinių Tautų Or^a 
nizacijoje atstovauja laisvuosius kr~š'"s 
susilaikys nuo visa, kas ga’ėtų pakenkti 
Lietuvos suvereninėms teisėms, o y-a' •’ 
toliau nepripažins vadinamojo Lietuvos 
įjungimo j Sovietų Sąjungą.

Aš būsiu Tamstai dėkingas, jei malonės' 
šį mano raštą pranešti Organizacijos na
riams.

LIETUVIŠKOS KREGŽDĖS 
ŠVEICARŲ SPAUDOJE

Su Vasario 16-tąja šveicarų spaudoje pa 
sirodė pirmosios lietuviškos kregždės-jh- 
nios lietuviškaisiais klausiniai?/Yra visiš
ko pagrindo spėti, kad tų žinių dar pagau
sės.

,,Schweizerische Politlsęhe., Korrępi&n- 
denz“ žinių agentūra 1958,ip/vašarf0. 3d. 
paskelbė ilgesnį straipsnį —į '.VcomUAistai 
ir apsisprendimo teisė '— Liūdnas 'balan
sas“, kuriame primenamas VifriitŲ'# prieš 
40 metų įvykęs Lietuvos nepriklaUsdmy- 
bės paskelbimo faktas, kaip žingsnis/'ku- 
rį po rusų revoliucijos, Vokietijos ft A’us- 
tro-Vengrijos apibyrėjimo žengė daugelis 
vidurio ir rytų Europos tautų. Po 40 metų 
tos laisvėn žengusios tautos turi žiūrėti į 
liūdną savo likimo balansą sudarytąjį ru
siškojo kolonializmo. Straipsnyje suminimi 
su sovietais sudarytieji nepuolimo paktai, 
kurie vėjais nuėjo, kaip tuo keliu bus pa
siųsta ir dabar siūlomoji koegzistencija.

Toji žinių agentūra aptarnauja savaran 
kiškus šveicarų provincijos laikraščius.
Selterio minėjimo proga vėl Iškeltas sovie
tinis pavergimas.

Genf mieste, Šveicarijoje, sausio 31 d. 
mirė buvęs Latvijos užsienių reikalų minis 
teris Karei Selter. Laidotuvėse iš lietuvių 
dalyvavo Dr. A. Gerutis, pasakydamas Lie 
tuvos Dipl. Tarnybos vardu atsisveikinimo 
kalbą ir padėdamas ant kapo gėlių.

Ta proga didžiajame šveicarų laikraš
tyje „Neue Zuericher Zeitung“ Dr. A. Ge- 

iškėlė 1940 m. {vykius Pabaltijo kraštuose.

100.000 AREŠTUOTA
Komunistinės Kinijos saugumo minlste- 

rls paskelbė, kad per pastaruosius dvejis 
metus buvo areštuota daugiau kaip 100 
tūkstančių ..dešiniųjų ir antirevoltučinin- 
kų“. Per tą laiką buvo išaiškinta 1.770.000 
žmonių politinės istorijos ir pagauta 3.600 
specialių agentų.

INDONEZIJA CIVILINIO KARO 
AKIVAIZDOJE

Centrinėje Sumatroje nepaklusni val
džiai kbrinė junta sudarė savo vyriausybę, 
o centrinę Indonezijos vyriausybę nori nu
versti.

Kadangi Indonezija yra atsidūrusi pilieti 
nio karo pavojuje, tai prezidentas Sukarno 
nutraukia poilsį ir skuba iš Japonijos na
mo.

SOVIETŲ SPORTININKŲ NESĖKMĖ
Sovietai išmetė iš savo futbolininkų rink 

tinės „Jungtinės“ 20 metų Strelcovą už gir 
tavimą. „Komsomolskaja Pravda“ ta proga 
parašė, klek su jo girtavimu būta vargo. 
Tai vis esanti , .žvaigždžių liga“, kuri esan
ti stipriai įsigalėjusi.

1
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APIE A
■LIETUVA

Malonu' mums pranešti, kad rašytojas 
Jurgis Gliaudą, sutiko būti nuolatiniu 

. „E.L.“ bendradarbiu JAV. Iš jo savaiti- 
, nlų „amerikoniškosios Lietuvos“ gyveni

mo apžvalgų ,,E.L.“ skaitytojai patirs vi
sas JAV lietuvių naujienas beveik tuo 
pat greitumu, kaip jas patiria ir JAV-se. 

„E. Liet.“ redakcija

Jurgis Gliaudą

, v , * 
.5

EUROPOS LIETUVIS
ŽS’ jjžp 4 tįš į.’ ■ ,. . '
žybos su Žkploreriif, ir Sputniku, bet kultu-/ ‘Veikalą jis, išleido po savo pasirinkta sla 
.rįnio behdradarblkvimo mezgimas? Tai,1 *$y varde.
ypač ryšku dabar angliškoje sp. ūcto.e. Li.) * Kitas stambus literatūrinis įvykis mus 

laukia pasirenkant 1957 metų rašytojų 
draugijos premijuotą knygą, kurią pasi
renka -šimtinė rašytojų draugijos narių. 
Premijos suma 500 dol. Tarp grožinės li
teratūros pretendentų į premiją yra ir K. 
Barėno „Karališka diena“, kurią mes suti-

Nr. 7. (498) 20. 2. 1958.

ItCSekmadienio,

Lurdo jubiliejus prasidėjo .. , ,
Šiuo metu mūsų širdys krypsta į Lurdą, 

kur prieš šimtą, metų Palaiminto ji Merge
lė pasirodė kaimietei mergaitei Bernade
tai. Tuos apsireiškimus prisimename prade 
darni gavėnios atgailos laiką, nes Lurde 
Dievo Motina ragino visus daryti atgailą; 
ir kur tik apsireikšdavo Marija, visur jį 
ypač ragindavo melstis ir daryti atgailą. 
Tas raginimas maldai ir atgailai yra taip 
pat pakartotinai randamas Šv. Rašte ir 
Bažnyčios Liturgijoje.

Lurdo vardas visuomet yra surištas su 
stebuklais, . nes toje šventovėje įvyksta 
nuostabių, atsitikimų. Tačiau tie, kurie 
ten vyksta melstis ir atsigerti grotos van
dens, vyksta daugiau dėl to, kad pareikštų 
savo meilę Viešpačiui ir Jo Palaimintajai 
Motinai, negu kad pamatyti stebuklų. Tie, 
kurie vyksta tik dėl smalsumo, gali pasi
juokti iš to, nes jie nepajėgia įvertinti, kad 
Lurdo apsireiškimai gyvai nušvietė mums 
neregimąjį pasaulį, į kurį mes tikime.

Lurdas mums nekalba išimtinai ir pirmo 
je vietoje vien tik apie Mariją. Rožančiaus 
kalbėjimas ir grotos vandens atsigėrimas 
eina po daugelio atlaikytų Mišių ir po 
Švenčiausiojo Sakramento procesijOSl'-ktir 

de, kai ligoniai su meile žiūri į šventąją 
Ostiją, girdime šauksmus, kurie kitados Iįu 
vo girdimi ant Palestinos kelių, ir matome 
tai, ką galvojo Šv. Petras, kada kalb&h- 
mas apie Kristų pasakė: „Jis perėjo gera 
darydamas ir gydydamas“ (Apaštalų Dar
bai, X, 38).

Šiais Marijos metais daugelis aplankys 
Jos šventovę Lurde, o tie, kurie liks na
muose, galės aplankyti savo krašto Mari
jos šventoves, sekdami savo protėvių pėdo 
mis. Jei mes busime nusižeminę ir kūdikis 
ki, kaip buvo Bernadeta, ir mums Marija 
nusišypsos ir pakartos pažadą, kurį davė 
Lurde: ,.Aš nepažadu padaryti tave laimin 
gą šiame pasaulyje, bet kitame". Pasaulis 
yra nepaprastai reikalingas Marijos moti
niškos globos ir Jos skaistaus pavyzdžio. 
Lurde. matomas krikščioniškas gerumas ir 
žmogaus meilės patarnavimas savo ken
čiantiems broliams yra galinga pamoka, 
kad mes būtume kryžiaus nešėjai mūsų 
Mokvtoio pavydžiu.

Pasitikėdami Nekaltąja Motina, pradeda 
me šimto mėti; sukaktį nuo Jos apsireiški 
mų Lurde, pradedame pasiryžę kovoti ąu 
musu laikų nepadorumu ir nekuklumu ir 
tikrai atsidavę Dievo valiai. Marija malo
niai'pažvelgs į mus ir, suartins sų savo die 
viškuoju Sūnumi, kuri Jj pagimdė, suar
tins su Šv. Dvasia, kuri ją aplankė, suar-, 
tins su dangiškuoju Tėvu, kurs ją išrinko 
iš visų moterų būti Jėzaus Kristaus, O per 
Jį visos žmonijos MOTINA.. - ,.

William Godfrey ■ . '
Westminsterio, Arkivyskupas

Pamaldos \
i NORTHAMPTON — vasario 23 d. 12 Vai., 

Katedroje, Kingsthorpe Rd. Pamaldas 
laiko svečias iš Vokietijos kun. K. Kuz
minskas.

VATIKANO RADIJAS lietuviškai žinias 
transliuoja kasdieną, o sekmadieniais - — 
du kartus, trumpomis bangomis —; 31 m., 
25 m ir 19 m. Vidutinėmis bangomis .—

■ 196 m. Anglijos laiku šios transliacijos bū-
■ na kiekvieną vakara 17:15— 17:30, o'sek

madieniais rytmetinė programa 7:30 vai.
’ Kontinente viena valanda vėliau. Angįijo 

ie labai gerai girdima vidutinėmis bango
mis.

tuvių visuomenė į tai reaguoja labai skeį 
tiškai, nes ji labiau subrendusi, ka p kad 
dabartinė Amerikos administracija. Tuo 
tarpų kai viceprezidentas Nixon ir buv. 
.SSSR atstovas Zarubin atsisveikindami 
šnekučiavosi apie kultūrinio bendradar
biavimo gilinimą, lietuvių visuomenė jau kome dideliu pasitenkinimu šio krašto lie 
pranašauja tokio bendradarbiavimo Jiasco.; tuviškoję spaudoję. Pa'gal „Lietuvių Dienų 
Tuo klausimu įdomus ,,Drauge“ tiljjęs K pravestą apgraibinį redaktorių apklausi-

, kaip skelbia ,.Lietuvių Dienos“, 
favoritais laikytina: M. Katiliškio „Miš
kais ateina ruduo“ ir J. Aisčio „Kristali
niam karste“. Tos knygos figūruoja pirmo
se varžovų gretose. Suprantama, ką pasa
kys 100 rinkikų, galima tik apytikriai spė
lioti.

„Europos Lietuvio“ pirmojo puslapio 
kamputis ,,Ten kur Nemunas banguoja“ 
čia sužavi kiekvieną, kai su juo gauna su
sipažinti. Su nepaprastu vaizdingumu pa
rinkti gabalėliai byloja vaizdingiau už bet 
kokius propagandinius, pompastinius dės
tymus. Jokie anekdotai negali konkuruoti 
su tais dabartinės Lietuvos gyvenimo fak 
tais. Kadaise Lietuvoje skaitėme rusų hu
moristą M. Zoščenką ir stebėjomės anuo 
gyvenimo absurdu. Dabar tas lietuviškas 
Zoščenką stovi prieš mus „Europos Lietu
vio“ skilty „Ten, kur Nemunas banguoja“.
Ir tai ne humoristo fantazija, bet sutelk- ligoniai laukia praeinančio^ Viešpaties. Lur 
tinis tarybinių korespondentų darbas, da
bartinio lietuviško gyvenimo veidrodis, ka 
dą akis nuo aukštai skriejančių sputnikų 
nuleidžiant ant nelaimingos Nemuno šale
lės.

T. pasirašytas vedamasis ’-su1-' vaįč.iuniška • nėjimą, 
antgalve „Tuščios pastangos“.

Autorius rašo: • - - ~
„Rusai neatskleis jokių įdomesni'! moks 

linių paslapčių. • Jie neparodys amerikie
čiams realaus savo krašto vaizdo. Nesu
lauksime laisvų "atstovų nei iš kolchozų, 
nei iš sovchozų. Matėme jau ne vieną ru
sų delegaciją; bet nematėme joje nė vieno 
laisvo žmogaus, kuris galėtų be baimės 
kalbėti ir atsakyti į klausimus. Delegaci
jos parenkamos ne iš tų, kurie atstovautu

Anglijoje žinomoji Janina-Liustikaitė d. 
vė labai sėkmingą , są/o pirmą JAV koncer 
tą Chicagoje.--Palankūs recenzentų atsilie 
pimai. palengvins jaunai solistei pasiekti ii 

viena kolonija jau skelbia apie Vasario Še kitas kolonijas. O jų yra apstu: gausių i. 
šiollktosios parengtus minėjimus. Vienur 
pasitenkinama vietinėmis pajėgomis: prele 
gentas ir meninė dalis; kitur prelegentai 
atvyksta iš toliau (taip Los Angeles at
vyksta L. Šimutis iš Chicagos), meninės 
pajėgos taip pat gaudomos, stengiantis mi
nėjimą padaryti puošnesnį. Daug kur kal
ba JAV senatoriai, kongresmenai ir visuo
menininkai amerikiečiai. Be abejo: jsta- 
tymdavystės rūmuose invokacijos maldą 
skaitys kviestasis kunigas lietuvis, o kelios 
dešimtys senato ir kongreso narių tos die 
nos proga pasisakys dėl Lietuvos klausi
mo. . 4

Taip pat tenka numatyti, kad tą dieną 
lietuviai nevieningai sueis į Vasario šešio- ‘ ; . ------- ---------- - ----- =--= ------- -- ---------- ■
ūktosios minėjimus, neš ypatingai tą dieną metus- Ir bent viešosioms lietuvių s.caįty c kurie nėra partiečiai. Nepamatys Ameri- 
pasireiškia tokie skaudūs nesutarimo ženk loms tas rinkinys labai rekomenduotinas, kos delegacijos nei pavergto žmogaus skur

.Europos Lietuvio“ loterijos talka JAV jj0, neišgirs nei jo balso, nes bus pasiruoš

Sausiui persiritus per pusę, beveik kiek

turtingų.
Tarp iškilių- kultūrinių, naujienų tenka 

paminėti, kad .Detroite įsikūrė dar viena- „_  __________ _ ____
(trečia) lietuvių radijo valanda. Tai yra Rusijos liaudį, tautą ar.’visuomenę, bet iš 

„naujos klasės“ ponų. Kaip artistas ir 
mokslininkas, taip' inžinierius ar mokyto
jas, jei patenka į delegaciją, yra valdan
čios klikos žmogus, patikėtinis, specialiai 
paruoštas atlikti viską, ką numato instruk 
cijoš keliautojams į. užsienį. Ar daug teko 
matyti delegacijų iš „laisvu noru įsijungu 
šių į sovietinių tautų šeimą“ buvusių lais
vų valstybių? Susitarimas apima ir jas
Jei ir teks pamatyti, tai bus tų tautų lais- 

,- , : , - vės pirklių delegacijos ir delegatai. Nepa-
šiuos lietuvių didvyriškuosius 1864 1904 matys Amerikos pavergtų kraštų žmonės,

galingas veiksnys žadinti lietuviškumui 
(jeigu nepasiduodama komercijai ir turi 
ma pakankamą intelektualinį pajėgumą).

Šipini§ dienomis pasirodė nauja stambo
ka „KOyos metai dėl savosios spaudos“ 
knyga. Tai . kelių autorių straipsnių rinki
nys. Knyga visais atžvilgiais sudaro teigi 
mą įspūdį, kad ir išleista jau tolokai po 
1954 spaudos metų, Kaina 5 dol., ir nedole 
rimuose kraštuose dėl to ji bus brangoka.

Knygoje daug dar nežinotų dalykų ari*.

lai, kad lietuviai, remdamiesi neseniai įves 
ta tragiška tradicija, pradeda Vasario še
šioliktąją minėti paskiromis grupėmis.

Beveik absoliuti dauguma dalyvauja 
Amerikos Lietuvių Tarybos sukviečiamuo
se minėjimuose. Bet, imant minėjimų daly 
vių skaičių, jie yrą negausūs. Ir teisingai 
pasakė vienas humoristas: prisigyvenome, 
net į Vasario šešioliktosios minėjimus ten 
ka žmones kviesti, lyg jie patys nežinotų, 
kad tą dieną dalyvauti minėjime yra jų 
pareiga!

Tarp lietuviškų aktualijų iškyla AL Ben 
druomenės rinkimų klausimas. Kandidatų 
nustatymas sudaro pirmąją rinkimų fazę 
Spaudoje girdėti balsų, raginančių nepasi
tikėti seniais, vardais, kurie jau gęsta, bet 
Ieškoti naujų visuomenininkų, kurie ge
riau aklimatizavosi naujose gyvenimo sąly 
gose, sumodernėjo ir veiklai taikys naujus 
metodus.

Senas, bene į aštuntą dešimti įsivaręs 
Brooklyno savaitraštis, ,,Vienybė“ paskel
bė Miss Lithuania rinkimus. Turima *25 
kandidates’gražuoles; Rinkimus vykdys vi- — ---------—-------------- •—.
si skaitytojai korespondenciniu būdu. Ir žinoti, kur jo auka eina. Greta patriotinės nes vien megnuarai jo netenkina be išvadų 
išrinktąją Miss vainikuos populiari aktorė pompastikos,niekad nekenkia sausoji' štjf^-ls su*1f?10Ju^ P9“«nną sąlygų.
lietuvaitė Rūta Lee Kilmonytė (minėtina-tisfika. . - J ‘ Įdomus yrą- ir nedidelis, bet kondensuo- mams metams“.
iš Seven Brides...). Visos aukos VLIKui lyg ir eina per AL- tas Jono Mingirdo /.Smulkiosios tauto^a- ------ ----- ;—

Pasirengimai Miss Lithuania rinkimams. Tą, nes finansinės priklausomybės atveju, kos“ rinkinys. Knygoje telpa patarlės ir ZETA
.................... ’ ’ ’ ’ ’ / 'i- Britai Karvelyje (atomo dalykų gamyk- 
nvs talpina per puspenkto tūkstančio auto loję) pagamino mašiną—saulę Zetą. Ji ba
riaus surankiotų smulkios tautosakos po^ bar teikia 5.000.000 laipsnių karščio (C).

Per eilę metų temperatūra pakils iki 100
Autorius yra Lietuvos teisininkas, bet milionų laipsnių.

praeina vykusiai. Spaudoję matyti primini ta susitarimą vykdyti taip, kad viskąs ko 
mų, ir daugelis lietuvių -gauna bilietėlius, gražiausiai atrodytų“.
paštu į namus. Tai liudija jau nemažą or
ganizuotumą. Nors „E.L,“ ir buvo paskelb 
tas laiškelis, kad čia 50 et. yrą brangus pi
nigas vienam bilietui,, bet, tikiuosi, kad 
„E.L.“ paskelbto vajaus rezultatai nu
griaus to laiško.tvirtinimus., Sorry, jeigu 
bus kitaip...

Atrodo, tais žodžiais autorius iš eįškė 
visos gausingos lietuviškos kolonijos nuo
monę.

Mes;dar galime pridurti, kad toji sutar
tis bus naujas rusiškas. „Trojos arklys“ at- .. 
gabenti Amerikon propagandą po moksli
niu arba menjuiu-šydu.

Grįždami prie grynai lietuviškų kultūri
nių temų, skubame- pranešti, kad knygų 
rinkon įėjo keli nauji leidiniai.

Stepo Kairio ,.Lietuva budo“ yra mūsų1 
žinomo politiko prisiminimai. Jų paliečia
mas laikotarpis bemaž artėja prie to ku
ris pavaizduotas pirrname buv. prez. K.

____ ____ ____ _ ___ __ .......... plačiuose minėjimuose po visą Ameriką, 
Eltos biuleteniams, politinei veiklai, ūkio kuriuos rengia ALTas, bus prašoma aukos 
išlaidoms, administracijai.________________ Griniaus memuarų totne. S. Kairio veika-

Tai bene pirmą kartą akivaizdžiai rodo- las Per 400 Pusl - talpina daug medžiagos, 
mos pozicijos sanįyklOAtžvilgiu. Be abejo,' visad'įdomios1 lietuviui. Autorius daugkur 

‘tai pats sveikiausias poelgis ąųkų.prašant,, perSiV2, :v ^e^M^lpės Pįptm.ęsų pųjęmirvę 
nes aukotojas liėtuVis 'visada "yra rpėgęs ’<as numinga veteranui visuomeriinin-rui,

Vasario šešioliktosios akivaizdoje tilpo 
platokas Amerikos Lietuvių Tarybos atsi
šaukimas į tautiečius. Pagrečiui eina' ir 
VLIKo apeliacija i'„Tautiečių jausmus ir 
išminti“. Joje VLIKo prezidiumas ir Vyk
domoji Valdyba po pareiškimų atka’-liai 
budėti ir aukoti išvardjna, kiek iš kiekvie 
no 100 dol. eina radijo tarnybai išlaikyti,

NIDOS KNYGŲ KLUBAS
VLIKo Vykdomosios Tarybos Informa

cijos Tarnybos leidžiamasis biuletenis „EI 
tos Informacijos“ šitaip rašo dėl paskuti
niojo Nidos Knygų Klubo leidinio: 
Londone išėjo vienas stambesnių lietuvių 
literatūros veikalų.

(E) Nidos Knygų Klubo (Nida Book 
Club, 1, Ladbroke Gardens, London, W.ll) 
195.7 mętų pabaigoje išleido K. Barėno gra
žiai, mokoviškai paruoštą lietuvių seno
sios ir naujosios literatūros skaitymų rin
kinį: „Sauja derliaus — Skaitymai augan
tiems ir suaugusiems“ (Nidos Knygų Klu
bo leidinys Nr. 20-21. Spausdinta Nida 
Press Londone, 1957 metai, 560 pusi. Tira
žas 3000 egz.).

Retas kuris literatūrinis leidinys svetur 
gyvenantiems lietuviams bus tiek naudin
gas, kaip šitas. Vienas malonumas jį imti į 
rankas ir atskleisti įvairius ir įdomius mū
sų rašytojų ir poetų kūrinius nuo seniau
sių iki naujausių laikų. Iš dabarties kūry
bos įdėta kūrinių ne tik laisvajame pasau
lyje gyvenančių lietuvių rašytojų, bet ir iš 
anapus geležinės uždangos. Tai kartu gra 
ži dovana šiems lietuvių tautos jubilieji-

iš Seven Brides...).

be abejo, pralenkia Bendruomenės vežimą VLIKas yra’ tarytum ALTo filiale. Todėl priežodžiai. Kaip niekad gaūsmgas rinki- 
Ir daugeliui teks šiais metais trejus rinki- ALTui. Aufkų lapai ir kvietiniai eina vi- 
mus atlikti: rinkti Bendruomenės veikė- sur ALTo vardu.
jus, Miss Lithuania ir JAV senatorius bei Be abejo įdomiausias momentas SSSR sakių.
kongresmenus... ir Amerikos santykiuose dabar yra ne var

. A. BUCYS

AMŽIŲ KELYJE
6 paveikslų montažas Vasario, 16 paminėti

Dalyvauja: MOTERIS, VYRAS, 
BERNIUKAS, PRANEŠĖJAS.

Antrasis paveikslas

Pirkios kampe moteris už ratelio. Prie jos 
berniukas su knyga. • -

Pirmasis paveikslas BERNIUKAS: Pasakyk, mamyte, kodėl aš
mokausi skaityti?

Tamsu. Pamažu ryškėja gilumoje akiratis 
ir priekyje kryžių siluetai.

PRANEŠĖJAS: Amžiai skęsta praeityje, 
kaip nesibaigianti naktis. Tyla ir tamsa 
gaubia Neries ir Nemuno šalį. Jų pakran
tėse ant milžinkapių suglūdę svyra kry
žiai ir senu pilių griuvėsiai dunkso. Nebe
skamba kovos trimitų garsas. Nebejoja že
maičių ir aukštaičių pulkai į lemiamą mū
šį, Nebežaibuoja Algirdo, Kęstučio ir Vy
tauto Didžiojo kardai. Didi ir garbinga se
novės Lietuva suklupo amžių kelyje, lyg 
sužeistas milžinas kovos laukė. Lietuva pa 
vergta ir merdėti pasmerkta. Jos vardas 
nutilo, kaip paskendęs varpas. Tik kry
žiai ir pilių griuvėsiai. Tik naktis ir tamsa.

Anei rašto, anei druko
Mums turėt neduoda, 
Tegul, sako, bus Lietuva 
Ir tamsi ir juoda.

Bet ne! Lietuva gyva. Lietuva dar gyva. 
Tie kryžiai ir pilių griuvėsiai, nors tyliai, 
bet nuolatos kalba. Jie primena garbingą 
praeitį. Tai čia nuo amžių lietuvių gyven-

MOTERIS: Nelengva atsakyti (Pagalvoju
si). Matai, sūneli, čia, kur mūsų pirkia, 
kur tas mūsų laukas aplink, kur ta upė 
pro mus iš tolybės net į jūrą teka, kur tie 
miškai su dangumi sueina, :— čia, toje vi
soje platybėje, labai seniai buvo viena di
delė- šalis. Ir ta šalis Lietuva vadinosi.

Yra daug legendų, daug gražiausių paša 
kų apie tą šalį. Daug dainų. Mokyti- vyrai 
tas pasakas ir dainas į knygas surr'o Mes 
turime jas skaityti ir nepamiršti, nes tos 
pasakos ir legendos yra tikra- teisybė. Tai 
yra mūsų gyvas gyvenimas. (Paglosto ber
niuko galvutę ir pradeda tyliai dainuoti). 
PRANEŠĖJAS: Taip, gyva Lietuvos širdis. 
Dūminėse pirkiose, po šiaudiniu stogu, dar 
girdėti. lietuviška kalba. Pro vergijos pan 
čių žvangesį tyliai aidi lietuvių sukurta 
daina. Ir naujos dainos pasigirsta. Plinta 
tarp žmonelių lietuviškas elementorius ir 
maldų knygelė. Ir laikraštis ateina naujės

Vaizdas nyksta tamsoje. Kairėje sušvinta 
kitas paveikslas.

.ta. Tai čia lygiuose laukuose sunkiai dirb- Trečiasis paveikslas
ta ir prakaituota. Tai čia plačiuose miš- “
kuose stumbrai medžiota, čia šimtamečių Miško kampas. Berniukas uogauja. Pasiro 
ąžuolų pavėsyje vaidilučių kurstomi smil-l do knygnešys su maišu ant peties. Berniu 
ko aukurai deivės Mildos ir Perkūno gar-IĮkas pašoksta išsigandęs.
bei. Čia pilių kuoruose laužai degė, praneš*
darni apie grėsiantį pavojų. Tai čia skam- KNYGNEŠYS: Nebijok, aš savas.
bėjo dainos, ir kovų garsai aidėjo. Tai čia.nBERNIUKAS: Maniau, kad elgeta.
Neriės'if Nemuno-šalyje, ilgų amžių kely .^KNYGNEŠYS: (Nusijuokęs), Aš ne elgeta, 
kiekviena žemės pėda lietuvių prakaitu ir vaikuti. Aš esu turtuolis!
krauju pakrikštyta. Tai čia per amžius plaiBERNIUKAS: Tai ką tame maiše neši?
kė ir dabar dar plaka Lietuvos gyva šir-WKNYGNEŠYS: Nešu ne šilko skarą savo 
dls. ^sesei ir ne diržą auksu lietą savo bro’iui
Reginys temsta ir išnyksta. Dešinėje švin-Baš nešu. Šviesą aš visiems nešu. Nešu auš
ta naujas vaizdas. V6 mūsų šaliai. (Pažvelgęs į berniuką). Ne

supranti, dar mažas tebesi. Ąr skaityti 
moki? • '
BERNIUKAS: Moku.
KNYGNEŠYS: Tai gerai-. Gabus berniu
kas! Visi mes turime skaityti ir suprasti.. 
(Sėdasi ant kelmo ir, išėmęs iš maišo kny
gutę, paduoda šalia priklupušiam berniu
kui). Skaityk.
BERNIUKAS: Au-š-ra.
KNYGNEŠYS: Taip, aušra iš Prūsų kiek
vienai mūsų pirkiai!
BERNIUKAS: Pas mus žandarai buvo! • 
KNYGNEŠYS: (Sujudęs) Kada? 
BERNIUKAS: Vakar.
KNYGNEŠYS: Ieškojo knygų? 
BERNIUKAS: Jie...
KNYGNEŠYS: Ar tėvelis dabar namie.' 
BERNIUKAS: Yra.
KNYGNEŠYS: Vadinasi, nerado knygų. 
BERNIUKAS: Ne!
KNYGNEŠYS: Gerai, vaikeli, kad pasakei. 
Dabar aš turiu eiti. Tie šunys gali užuosti 
mano pėdas. Tą knygutę užsikišk už savo 
drabužėlio ir parnešęs tėveliui atiduok. Jis 
žinos, iš ko gavai. Kitam niekam jos nero
dyk ir nieko nesakyk, kad sutikai mane. 
Kas žino, gal kada nors ir tu būsi tikros 
knygnešys. (Paglosto berniuką). Dabar ir 
tu ir aš į žygį!

(Berniukas išbėga. Knygnešys užsideda 
maišą ir išeina).
PRANEŠĖJAS: Širsta pavergėjas caras, ir 
žandarai žiauresni, kaip niekad. Krato pi. 
kėlės ir šiaudines pastoges. Saugo vieške
lius ir miškų takus, bet uždrausta lietu
viška spauda plinta, kaip nematoma dva
sia. Nors ne visada laimingai.
Reginys gęsta, ir dešinėje švinta kitas.

Ketvirtasis paveikslas

Apytamsis kalėjimo kampas. Pro grotomis 
užkaltą langelį ryšku šviesa. Knygnešys sė 
di ant akmens.

KNYGNEŠYS: (Pasikelia. Rankomis pasie 
kia langeli ir įsitveria grotų. Pradeda ty
liai dainuoti): ...

Leiskit į tėvynę,
Leiskit pas savus ir t.t.

PRANEŠĖJAS: Ne vienas ir ne du, bet dau 
gelis pasišventusiųjų, neraginami ir never

čiami, patys savo nepalaužiamu noru nešė 
sunkią ir pavojingą naštą , ant. prislėgtų 

; ir ilgos vergijos nuvargintų pečių; Dauge!
tų, kurie uždraustą • spaudą po sunktus 
darbo naktimis prie rusenančios balanos 
skaitė ir savo vaikučius skaityti mokė, 
daugel tėvų ir motinų uždaryta į kalėjimą. 
Daugel pilkųjų didvyrių knygnešių ir ra
šytojų, žandarų ir alkanų vilkų palydimi, 
per šaltį ir pūgas į tolimas Sibiro taigas 
buvo ištremti. Daugelis jų niekad nebegrį
žo. Jų gyvenimas ir,likimas paskendo klai
kioje nežinioje. Tų pasiaukojusių didvyr'-ų 
net kapai nežinomi.

Paveikslas nyksta, ir kairėje švinta vėl 
kitas vaizdas. ......

Penktasis paveikslas
Miško kampas. Priekyje kryželis. Ateina 
moteris su berniuku.

MOTERIS: (Sustojusi prie kryželio). Tai 
čia, sūneli. Čia tavo tėvelis žuvo. 
BERNIUKAS: Papasakok, mamyte.
MOTERIS: Jis buvo knygnešys. Daug kar
tų toli į Prūsus ėjo ir su knygelėm grįžo. 
Bet kartą nebegrįžo. Vieną naktį žandarai 
jį pagavo. Norėjo dar jisai pabėgti. Bet... 
šitoj vietoj... žandarai... žandarai... jį... 
nušovė... (Klaupiasi prie kryželio ir pade
da gėlių puokštelę. Suklumpa ir berniu
kas. Moteris susikaupia tylioje maldoje). 
PRANEŠĖJAS: Neries ir Nemuno šalyje pi 
lių griuvėsiai dunkso, ir milžinkapiuose 
svyra tamsūs kryžiai. Ir maži, nauji kryže 
liai glaudžiasi prie jų. Jie visi kyla iš aša
rom ir krauju pakrikštytos žemės. Jie visi 
šiurpulingai kyla į dangų. Ir jie visi kalba, 
ir jie visi šaukia. Ne keršto iš dangaus jie 
šaukia. Garbingos praeities balsu ir pa
vergtos tautos vardu savo maldoje jie šau 
kiasi šviesos ir laisvės Neries ir Nemuno 
šaliai.

Vaizdas kairėje nyksta, švinta pirmojo pa
veikslo reginys.

šeštasis paveikslas

PRANEŠĖJAS: Ir šviesa ateina, kaip didi 
upė, kaip tas Nemunas ir Neris, nesuvaldė

mai ir nesulaikomai. Nebaisūs kalėjimai, 
tremtis ir mirtis. Vietoj ištremtųjų ir žuvu 
šiųjų ateina jauni' kųygnešiai^ir^šfcyla r&u 
ji -rašytojai. Basanavičlafis pralaiįžė 
gūdžią nakties tamsą. Brėkšta rytąs^ėiš- 
kiai ir galingai prabyla Kudirkos Varpąs:

Kelkite, kelkite, kelkite!,, j
Jo lūpose gimė žodžiai, kurie amžinai įsi 

sunkė į kiekvieno lietuvio širdį:
Lietuva, tėvyne mūsų, ....
Tu didvyrių žeme, —, 
Iš praeities tavo sūnūs 
Te stiprybę semia.

Pradeda dainuoti savo skambiom kank
lėm atgimimo dainius Maironis:

Į darbą, broliai, vyrs į vyrą, , "t-
Šarvuoti mokslu atkakliu, .’T * ?> 
Paimsim arklą, knygą, lyrą
Ir eisim Lietuvos.kęliu.,. ■ > s 
Drąsiai, aukštai
Pakils balsai:
Išauš kita gadynė!
Užgims darbai,
Nušvis laikai,
Atgims jauna tėvynė!

Ir telkėsi vyrai didžiam žygiui. O kada 
patrankos gaudė, pavergėjo caro sostas su 
sviravo.

Neries ir Nemuno padangėje atgimimo 
spinduliais sušvito Vasario 16 diena: Lietu 
va laisva! Lietuva paskelbta nepriklauso
ma valstybe!

Skambėjo ir skambės, kaip varpas vario, 
šešiolikta Vasario!
Telkiasi žemaičiai ir aukštaičiai,! Atgims

ta Algirdo ir Kęstučio pulkai! r
Tada sukilo balto Vyčio,
Lyg kad is pasakų kariai, —
Iš miesto ir iš kaimo gryčių " ' ' 
Pulkų pulkai, būrių būriai... " ’

Pakilo plevėsuoti vėliavos trispalvės, ir 
skamba dainos visame krašte! Neries ir Ne 
muno tėvynė išeina tęsti :savo didžio žygio 
amžių kelyje, .

Reginys labiau ryškėją. Pro kiyžius ir pi
lies griuvėsius gilumoje, akiratyje . kyla
šviesos pavidalu Vytis. . , -

Uždanga.
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Europos Lietuviu Kronika
LONDONAS

VELYKŲ IR VASAROS ATOSTOGOS
; SODYBOJE

Lietuviai kviečiami Velykų atsotogas pra 
leisti Lietuvių Sodyboje. Kas norėtų atos
togauti tik 2 dienas (šeštadieni ir sekma
dienį) — moka tarp 3.5.0 ir 3.15.0 sv., o 
kas 4 dienas (nuo ketvirtadienio iki pirma 
dienio) — moka tarp 5.15.0 ir 6.15.0. sv.

Taip pat turėtų paskubėti užsirašyti tie. 
kurie nori vasarą atostogauti Sodyboje, 
nes pagrindinėms atostogų savaitėms jau 
baigiamos užpildyti turimosios vietos.

NAUJI VAISMEDŽIŲ SAVININKAI
.Lietuvių Sodybos sodui vaismedžių dar 

užsakė: Pranas Milašius 2, Vincas Užkurai 
tis, Angelė Grikinaitė ir Albina Mašalai- 
tienė po 1.

Iki šiol jau yra užsakyta iš viso 14 me
delių.

Kas norėtų prie sodo užveisimo prisidė- 
prašomas ilgai nebedelsti. Pavasarinis 

iSpardavimas medelynuose jau eina į galą, 
įr greitai geresnių medelių veislių nebebus 
galima gauti.

Lietuvių Sodyba šiam pavasariui yra už 
sakius 30 medelių. Tikima, kad atsiras ati-

■ ,tinkamas skaičius norinčių juos pasiso- 
'■’idinU.

JAUNIMAS DĖKOJA -
’V D. Britanijos Lietuvių Jaunimo Sąjun- 
' gos pirmininkas po suvažiavimo yra at- 
siuntęs DBLS Valdybos pirmininkui M. Ba 
jorinui savo padėką, kurioje dar šitaip ra- 
šoma:

•' „Tamstos ir DBLS Valdybos rūpestį, tė
višką globą ir materialinę paramą suvažia 

•■vąs jaunimas jautė kiekviename žingsny
je. Be tos paramos vargu ar iš viso būtų

■ galima įsteigti šią organizaciją. Suvažiavi-
■ tnas tą įvertino, išreikšdamas Tamstoms 
/gilią padėką“.

Raštas baigiamas šitaip:
• „Turiu vilties, kad D. Britanijos lietuvių 
jaunimas, susibūręs į šią organizaciją, su- 

/gebės perduoti laisvajam pasauliui mūsų 
/'jaunimo pavergtoje tėvynėje mintis ir tuo 

būdu prisidės prie mūsų bendro siekimo — 
/’Lietuvai laisvės įgyvendinimo. Tikiuosi, 
' kad lietuvių vyresnioji karta to ir telaukia 

■Jįjį mūsų“. .

NAUJI AUKOTOJAI MAŠINŲ FONDUI

Saleziečių Instituto Italijoje direktorius 
/kun. J. Zeliauskas 1 svarą, J. Jankaitis 1 

sv., J. Jankauskas 10 šil. ir A. Gerdžiūnas 
;į5Šil. • •"

„THE TIMES“ apie Pabaltijį
2/ Britų dienraštis „The Times“ vasario 17 

d. išsispausdino didelį straipsnį „Soviet
■ sway over Baltic states“, skirtą Pabaltijo
■ : kraštų tragedijai paminėti. Straipsnis pa- 
' /remtas net ir naujausiais duomenimis.

„DIEVE, GRAŽINK MUMS LAISVA 
LIETUVĄ

Sveikindama „Dainavos“ Sambūrį Vasa-
• ■iio 16 d. proga, A. Radzvickienė prisiminė 
.ieną lietuvišką maldą iš kitos tremties. Ji

■įrašo:
- " „Prieš 40 metų Lietuvos Nepriklausomy 

bės Aktą paskelbus, Smolenske lietuviai
■ karo pabėgėliai artimiausią sekmadienį pa 
Vadino „Lietuvių Diena“, paskyrė ją iškil

//minga! maldai, papuošė bažnyčią žaliumy- 
/nais iš oro ir iš vidaus, virš bažnyčios var- 

//tų iškabino Lietuvos herbą, o po juo mal
dą: „Dieve, grąžink mums laisvą Lietuvą“.

NIDOS KNYGŲ KLUBAS
- Šia savaitę nauja knyga

.Dėl savo diumo užtrukusi spaustuvėje, o 
paskui knygrišykloje, skaitymų knyga 
„Sauja.derliaus“, pagaliau jau išsiuntinėta 

f "visiems skaitytojams. Šios knygos yra dar 
i,Ūkę šiek tiek atsargų tiems, kurie norėtų 
i;pasidžiaugti musų prozos ir poezijos išimti 
j nai didoka rinktine. Jos kaina ne Klubo 
į nariams 15 šil. minkštais viršeliais ir 20 
į šil. kietais (dolerio kraštuose 3 dol. minkė 
i tais ir 4 dol. kietais). Geriausia, žinoma, 
1 šią knygą įsigyti — tai įstoti kluban nariu. 
; Tuomet knygos kaina 3 šil. minkštai įriš- 
l tos ir 12 šil. kietai (dolerio kraštuose 2 dol. 
’ minkštai’ ir 3 dol. kietai įrišta).
i O šią savaitę nariams išsiunčiamas nau- 
i jas leidinys: Dr. J. Balio paruoštas sakmių 
j rinkinys „Užburti lobiai“.
’ Nidos spaustuvė dabar spaudžia jau A. 
į Škėmos romaną „Balta drobulė“. Su šita 

knyga D. Britanijoje truputį pakeliama 
kaina. Tai padaryti privertė ne tik pakilu
sios popieriaus ir spausdinimo kainos, bet 
ypač persiuntimo tarifai. „Baltos drobu- 

, lės“ kaina bus jau 5 šil. (kietai įrišta —
• 1 šil.). Nenariams — dvigubo kaina.

! buhalterijos klaida

Kovo 1 d., šeštadieni, 7 vai. vakare, Lon 
: dono parapijos salėje statomą linksmą 3-jų 
' veiksmų Vyt. Alanto komedija

„Buhalterijos klaida“.
, Vaidina Londono LAS dramos mėgėjai. 

Bilietai gaunami prie įėjimo.
; Visi kviečiami atsilankyti. I
Į PAIEŠKOJIMAI
• RĘIKALIENĖ Regina, po karo gyvenusi 
; Vokietijoje, prašoma rašvti: J. Mironas, 
i 59, Crondall St., London. N.I.

KAZAKEVIČIAUS Zigmo. gyvenusio 
Aluntoie, likimą norėtu žinoti sesuo. Rašy
ti ..E. Lietuviui“.

ASTRAUSKAS Petras-Evaldas. sūn. Pet 
ro, sm>. Klaipėdoje, su namiškiais išsisky
ręs Kaune, Paieškomas motinos. Pats ar 
žlnantieii anie jį prašom rašyti: L. Venc
kus. 6 Markland St., Cheatham, Manchester 8.

DR. ED. TURAUSKO VISUOMENINIS 
PASIŽMONĖJIMAS D. BRITANIJOJE

Dr. E. Turauskas, atvykęs kaip paskaiti 
ninkas į Londone ruoštąjį centrinį Vasario 
16 minėjimą ir čia ypač sudominęs klausy
tojus, sekmadienį, vasario 16 d., dalyvavo 
Lietuvių Namuose suruoštajame Lietuvos 
ir lietuvių bičiuliams priėmime. '

Pasilikęs visai savaitei D. Britanijoje, 
jis darė pranešimą dar Londono lietuvių 
politiniam klube, aplankė Lietuvių Sody
bą, Adomo Mickevičiaus vardo draugijoje 
skaitė paskaitą apie lietuvių-lenkų santy
kius ir dar išvažiavo į Nottinghamą Vasa
rio 16 d. minėjime skaityti paskaitos.

Dr. Ed. Turauskas yra viena stambiųjų 
mūsų politinio, valstybinio ir visuomeni
nio gyvenimo figūrų. Jis yra buvęs seimo 
narys, įgaliotas Lietuvos minis‘eris Čekos
lovakijai, Rumunijai ir Jugoslavijai, Eltos 
direktorius, Lietuvos ministeris prie Tautų 
Sąjungos, Užsienių Reik. Ministerijos poli
tinio dep. direktorius, o dabar yra veiklus 
Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės na
rys.

VYSKUPO VIZITACIJA
šį sekmadienį vasario 23 d. Londono Lie 

tuvių Šv. Kazimiero bažnyčią vizituoja 
Westminsterio vyskupas J.E. George L. 
Craven. Kolonijos tikintieji kviečiami gau 
šiai dalyvauti. Šv. Mišias 11 vai. laikys J. 
E. Vyskupas ir pasakys pamokslą.

BIRMINGHAMAS
Vasario 16 paminėjimas

Kovo 1 d. ruošiamas Birminghame iškil
mingas Nepriklausomybės paskelbimo die
nos minėjimas ir skyriaus įsisteigimo 10 
m. sukaktis. Paskaitai skaityti numatyta 
kviesti Dr. K. Valterį ir didelį lietuvių bi
čiulį Birminghame p. Hesling. Pakviesta 
vengrų, ukrainiečių, latvių ir estų valdybų 
nariai. Laukiama ekskursijų iš Wolver- 
hamptono ir Coventry.

Minėjimas įvyks „Big Bulls Head“ ręsto 
rane Digbeth (miesto centre — netoli Bull 
Ring).

Pradžia 6 vai. Pabaiga 1130. šokiams 
gros Coventry orkestras.

Gautas pelnas numatyta paskirti Vasa
rio 16 gimnazijai.

Aukoja „Vasario 16“ Gimnazijai
Senoji skyriaus valdyba surinko ir pa

siuntė Vasario 16 Gimnazijai Vokietijoje 
153 DM aukų. Pastebėta, kad po Tarptau
tinės skautų stovyklos Anglijoje praeitą 
vasarą, kurioje gimnazijos mokiniai gra
žiai pasirodė, Birminghamo lietuviai no
riau aukoja.

STOKE-ON-TRENT
Latras

Vasario 13 d. į Stoke atvyko paleistas iš 
kalėjimo Vytautas Stankus. Kalėjime išbu 
vo 8 mėn. Prieš tai dirbo ir gyveno Barns
ley apyl.. Yorksh. Iš kalėjimo paleistas pa 
sirinko Stoke-on-Trent, nes girdėjęs, kad 
galima geresnį darba gauti. Atvyko labai 
suvargęs ir nuplyšęs, be marškinių. Vienas 
kitas tautiečių sušelpė jį rūbais, o kadangi 
su ašaromis nrašė pagalbos, tai skyriaus 
valdvba davė ir 3 svarus iš kasos pradžiai, 
primindama, kad tuojau stotų dirbti.

Kitą dieną jau ir darbą jam surado ge
roje kasyklų tunelių kalimo firmoje. Fir
mos agentas žadėjo nuvežti į darbovietę ir 
apmokėti dvięm savaitėm pirmyn už hos- 
telį. Kada kitą dieną paskirtą valandą j 
agentas laukė su mašina, vargšas V. Stan
kus, tur but, jau verkė prieš kito skyriaus 
valdybą. Trumpai sakant, išgaravo, dirbti 
jam nesinori, ši žinutė gal pasitarnaus ki
tiems perspėti. V. A.

COVENTRY
Vasario 16 minėjimas

Vasario 8 d. Coventry ir apylinkių lietu
viai minėjo Lietuvos neprikl paskelbimo 
40 sukaktį. Minėjimą atidarė Sk. plrminln 
kas. DBLS Tarybos pirm. Alg. Pužauskas 
puikiai paruoštoje paskaitoje ryškiai ir 
vaizdžiai nupiešė Vasario 16 reikšmę ir 
mūsų uždavinius tremtyje. Susikaupimu 
buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę 
kariai — savanoriai.

Po paskaitos coventriečius šia nroga 
dar sveikino Birmingham Sk. pirm. J. Zo- 
kas. — . '

Oficialiai daliai pasibaigus gražiai pasi
linksminta. K.
Susirinkimas

1958 m. vasario 23 d. (sekmadienį), 16y. 
30 min., O'Rare Ben Jonson patalpose, 
New Street (nrie katedros), šaukiamas vi
suotinis DBLS Coventry skyriaus susirinki 
mas Darbotvarkėje:

Valdybos, revizijos komisijos, bažnvtinio 
komiteto ir atstovų į Sąjungos visuot. su- 
važiavma rinkimai.

Snsirmkime dalyvaus DBLS pirminin
kas M. Bajorinas.

Visiems nariams dalyvavimas būtinas!
Skyriaus Valdyba

RP AVWOVnĄ<5
Šaukiamas pasitarimas

Bradforde yra du DBLS skyriai, kuri” 
vienas iau seniai miega, o antrasis paskuti 
niu laiku irgi eerokai ansnfides. nors kai 
kada dar ir narodo evvvhės ženklų. r’htu 
labai gaila. kad ir antrasis skvrius visai 
užmigtu Ka' kurie vietec lietuviai tuo 
susirūpino ir vasario 23.d., 3 vai.. T.ietuviu 
ų-mnnce. 5. Oak ViPas. šaukia nasitaHma.

Tikimasi, kad nasi*arime dalvvaus ne 
tik Bradfordo. bet ir apylinkės lietuviai.

NAUJOS KNYGOS
S. Kairys — Lietuva budo — 39 š’l
R Snioua — Dievu miškai — 25 šil. R n.
P. .Turkus—Smilgaičiu akvarelė— 36/8.
M Katiliškis — Miškais ateina ruduo 

— 35 šit
J. Girdžius-Klausutis — Raudoniai) Vi- 

lur-mžiai — 10 šil. minkštais viršeliais, 
j S XU V lėtais.

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

LEIGH
Minėjimas

Kovo 8 d,.DBLS Leigh skyrius savo de
šimtmečiui atžymėti ruošia plataus masto 
minėjimą. Minėjimas įvyks Sacred Heart 
School salėje, Windermere Rd., Leigh. Pra 
džia 5 vai. p.p.

Minėjimo programoje: paskaita, o po jos 
pirmą kartą Leigh pasirodys Bradfordo 
„Atžalyno“ ansamblis su savo menine prog 
rama.

Paskaitą skaitys DBLS pirmininkas M. 
Bajorinas.

Veiks turtingas bufetas su užkandžiais 
ir loterija.

Maloniai kviečiame apylinkės ir tolimes 
nių kolonijų lietuvius ir svečius gausiai at 
silankyti į šį minėjimą ir šokius.

Leigh Skyriaus Valdyba

NOTTINGHAMAS
Vasario 16 programa

Vasario 22 d., 6.30 vai., Sycamore Rd., 
Sycamore mokykloje, rengiamas platesnio 
masto Vasario 16 minėjimas.

Programoj: ofic. dalis— Dr. E. Turausko 
paskaita ir sveikinimai. Meninę dalį atliks 
Londono vyrų choras, vadovaujamas V. 
Mamaičio.

Be to, pasirodys jaunasis atžalynas —■ 
sekmadienio vargo mokyklos mokinukai.

Po oficialiosios dalies grieš lietuviška 
muzika, bus loterija, veiks lietuviškas ba
ras. Šokiai iki 11 valandos.

Sycamore mokykla iš miesto centro pa
siekiama autobusu Nr. 31.

Kviečiame atsilankyti visus Nottingha- 
mo ir apylinkės lietuvius.

Sekmadienį, vasario 23 d., 12.15 vai., S. 
Patrick bažnyčioje, London Rd., lietuviš
kos pamaldos už kenčiančią Lietuvą. Pa
maldas laikys kun. J. Kuzmickls.

DBLS Sk. Valdyba

VOKIETIJA
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 4# 
metų sukakties minėjimas Kalserlauterne

Lietuvių LS daliniai prie amerikiečių ka 
riuomenėš Vokietijoje rengia Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 40 metų sukak
ties minėjimą kovo 2 d. Kalserlauterne ši
tokia tvarka: 10 vai. iškilmingos šv. Mišios 
už Lietuvą Marijos bažn. (Marienkirche).
15 vai. salėje „Neue Eintracht“ akademija, 
kurioje atidaromąjį žodį taria p. H. Bervin 
gas, paskaitą lietuviškai, vokiškai ir angllš 
kai laiko prof. Dr. J. Eretas, meninę dalį 
išpildo p-lės B. ir J. Eretaltės, Memmin- 
geno lietuvių choras „Darna“ ir Vasario
16 Gimnazijos tautinių šokių grupė.

Visi artimesniųjų ir tolimesniųjų apylin 
kių lietuviai kviečiami patys dalyvauti ir 
prašomi pakviesti savo pažįstamus kitatau 
čius. Rengėjai

Vasario 16-toalos minėjimas Londone

Londono lietuviai keturiasdešimtąją Lie 
tuvos Nepriklausomybės sukaktį paminė
jo ypač iškilmingai. Minėjimą suruošė P. 
L.B. D. Britanijos Krašto Valdyba.

Vasario 15 d., šeštadienį. Lietuvių Sočia 
linio Klubo salė buvo pilnutėlė, kai minė
jimą pradėjo Kr. Valdybos pirmininkas M. 
Bajorinas, vadovavęs šiai šventinei iškil
mei. _

Art. E. Arminaitė ir A. Pranckūnas per
skaitė prisiųstuosius sveikinimus. O jų ir 
nemaža, ir vis pačių svariųjų mūsų gyve
nimo asmenų. Vyskupas V. Padolskis, ap
taręs būdinguosius praeities ir dabarties 
bruožus, savo sveikinime parašė:

„Nepaskęsklme svetimųjų jūroje. Sten
kimės išlikti lietuviais, kur bebūtume, su 
visais jiem charakteringais bruožais. Ne
pameskime savo lietuviškų tradicijų, bran 
gaus mūsų tėvų palikimo. Kas barsto savo 
tėvo paliktą turtą, baigs elgeta. Todėl bran 
ginkime savo lietuviškas tradicijas. Jomis
gėrisi ir svetimi.

VLIKo pirmininkas Dr. A. Trimakas pa
brėžia, kad Nepriklausomybės Akto signa
tarai puikia suprato ir įvertino tautos sie
kius, kad tas tikslas tebegalioja šiandien, 
dėl to „mūsų visų yra šventa pareiga be 
pažiūrų skirtumo įsijungti į Lietuvos lais 
vinimo darbą, politiškai, morališkai ir me
džiagiškai paremiant VLIKo veiklą“

Dipl. šefas Min. S. Lozoraitis savo svei
kinime aptaria lietuvių tautos valią nuo 
Nepriklausomybės Akto iki šios dienos ir 
perduoda savo sveikinimus (jo sveikini
mą esame išspausdinę praeitame „E. Lietu 
vio“ numeryje).

Lietuvos Nepriklausomybės Talkos Euro 
pos Komiteto pirmininkas St. Vykintas sa 
vo sveikinime pažymėjo:

„Būtų maloniausia Jus sveikinti Lietu-
vos Nepriklausomybės 40 m. sukakties 
proga Vilniuje, laisvoje savo žemėje“ ir pa 
linkėjo „didžiausios ištvermės, geros svei
katos ir nepalaužiamo Tikėjimo į Lietuvos 
valstybinį prisikėlimą“

Vokietijos Krašto Valdybos pirmininkas 
E. Simonaitis savo sveikinamajame rašte 
be kita ko šios sukakties proga pasidžiau
gė šio Krašto Bendruomene ir jos pirmi- 
niku M. Bajorinu tokiais žodžiais:

„Nors mes nesame pavydūs, bet beveik 
pavydėdami, tik kartu ir pasigėrėdami tu
rime konstatuoti, kad jūsų Bendruomenė 
gerai susiorganizavo, nuosavą turtą įsigi
jo ir sugeba laikraštį „Europos Lietuvi" iš 
leisti. Tas tik įmanoma, kai Bendruome
nės tautiškai susipratusios yra. Bet daug 
priklauso nuo vadovybės, kuri sugeba at
šalusius prie Bendruomenės pritraukti. Ši
tas pareigas Tamsta atlieki jau visą eilę 
metų kuo geriausiai, būdamas Valdybos 
Pirmininku".

O kaip gi, šitokios didelės šventės nebū 
tų šventės, jei-ne Skotų Lygos už Europos 
Laisvę pirmininkas John F. Stewart! Svel-

Jeronimas Ignatonis
(Laiškas iš Čikagos)

Jau septyni metai, kai „Lraugo" dienraš 
tis, talkininkaujamas „Draugo“ bendradar 
bių klubo, skiria romanui premijas. Jos 
pradininku yra kun. Dr. Antanas Juška, 
buvęs ilgametis „Draugo“ bendradarbių 
klubo pirmininkas. Šiemetinė premija yra 
septintoji, ir ji teko jau Čicagai, o šešias 
nusinešė kiti: dvi — Kalifornija, dvi —Niu 
jorkas, vieną — Kanada ir viena Detroi
tas. šiemet buvo gausu ir konkursui atsiųs 
tų romanų: net 9. Jury kom sija, kuria su 
darė Ben. Babrauskas, J. Švaistas, D. Ve
lička, P. Maldeikis ir J. Kavaliūnas, vienu 
balsu rado verčiausiu Ašaros slaryvardžiu 
pasirašytąjį romaną „Ir nevesk j pagun
dą“. Voką atidarius paaiškėjo, kad roma
no autorius Jeronimas Ignatonis.

Vasario 8 d. įvyks Dailiojo žoižio kon
certas, kuriame ir buvo įteikta laureatui 
1.000 dol. premija Šventę at'ds ė ,.Drau
go“ bendradarbi;: b> pir n, rašyt. P. 
Gaučys, iškeldamas .omano reikšmę lietu
vių tautos gyvenime. Po to J. švaistas per 
skaitė komisijos aktą. Kalbėjo Lietuvos 
konsulas Dr. P. Daudžvardis, L. Rašyt. D- 
jos pirm. B. Babrauskas, „Draugo“ vardu 
— kun. Vyt. Bagdanavičius. Sveikino „Dai 
navos“ ansamblio vardu A. Dzirvonas, Mo
kytojų S-gos vardu mok. F. Medušauskie- 
nė, Katalikų Federacijos — inž. A. Rudis 
ir Kanados kultūrininkų vardu — tėvas jė 
zuitas J. Borevičius. Laureatui bdvo įteik
ta gėlių ir dovanų. Mokytojai įteikė amži
nąją plunksną. Garbės komitetą sudarė: 
kun. J. Jančlus, kun. A. Midūnas, Lietu
vos konsulas Dr. P. Daudžvardis, Angelė 
ir Jonas Andriuliai (šio romano mecena
tai, gimę ir augę Amerikoje, stambūs ūki
ninkai), kun. J. Rauba, kun. P.P. Činikas, 
kun. Vyt. Bagdanavičius. „Draugo“ vyr. 
red. L. šimutis, kun. Dr. J. Prunskis, I. Sa 
kalas, kun. K. Baras-Barauskas, A. Baro
nas, B Babrauskas, J. Kavaliūnas. P. Mal 
deikis, J. švaistas, D. Velička, D. Augienė, 
P. Gaučys, K. Kleiva, Dr. Z. Smilga Ir ku
nigas Dr. A. Juška. Romano ištrauką pa
skaitė aktorė Irena Nlvinskaitė. Gražų žo
dį tarė ir pats laureatas.

Antrąją programos dalį sudarė koncer
tas. Programą Išpildė Iš Kanados-Toronto 
atvykęs vyrų kvartetas, vadovaujamas so
listo V. Verikalčio Kvartetas pasirodė či- 
kaglškiams pirmą kartą. Jis dar jaunas.

SAU SUSTIPRINTI IR DRAUGYSTEI PATIKRINTI
kino ir jis iš ligonio lovos

Po sveikinamųjų laiškų taria žodį dėl li
gos ilgesni laiką mūsų tarpe negalėjęs bū
ti J.E. Min. B.K. Balutis. Savo kalboje jis 
prisimena epizodą iš senų laiku, su gyvu 
Jumoru kalba apie tąjį kelių metų nesima
tymą ir linki, kad kitų pareikštieji linkėji
mai išsipildytų. Jis taip pat pristato svečią 
— savo diplomatinio darbo kolegą — Dr. 
E. Turauską, šių iškilmių paskaitininką, at 
vykusį minėjiman iš Paryžiaus.

Dr. E. Turauskas pasisako tyčia norįs 
šia proga savo paskaitoje iškelti minčių, 
kurios, jei ir ne visos būtų visiems priimti 
nos, verstų pamąstyti (jo kalbos santrau
ką netrukus išsispausdinsime „Europos 
Lietuvyje“).

Baigiant iškilmingąją dalį, buvo priim
ta rezoliucija D. Britanijos Min. Pirminin
kui

Paskui V. Mamaičio vadovaujamasis Vy 
rų Choras sudainavo „Lietuva brangi", 
„Jau žirgelis", „Per naktelę", „Jau atėjo

RAUDONIUI VIDURAMŽIAI į
Jono Glrdžlaus-Klausučlo studija apie komunistinių heretikų bylas už M 
Geležinės Uždangos Jau išėjo iš spaudos.
Si ypatingai gyvai ir patraukliai parašyta sensacinga knyga skaitoma 
vienu atsikvėpimu, kaip įdomiausias romanas, o drauge teikia skaitytojui 
gilų ir išsamų komunizmo nagrinėjimą.
RAUDONIEJI VIDURAMŽIAI.— pirmasis toks platus, dokumentuotas 
sovietinio komunizmo esmės nagrinėjimas lietuviškoj politinėj literatūroj 
— turėtų rastis kiekvieno lietuvio nepriklausomybininko namuose.
301 psl. knyga — D. Britanijoje kaina tik 10 šil. minkštais ir 15 šil. kietais 
apdarais.
D. Britanijoje užsisakoma šiuo adresu:
SANTARVĖ, 46, Aberdare Gdns., London, N.W.6.

NELYGINKITE MŪSŲ KAINŲ,' nes los bus 
brangesnės! BRANGESNĖS TODĖL, kad mes 

siunčiame
TIK GERIAUSIOS RŪdIES PREKES.

Geriausiai Įsitikinsite, jei paprašysite medžia
gų pavyzdėlių, kuriuos pasiunčiame kiekvie
nam pakankamą kiekĮ pasirinkimui. Antras 
patogumas: lengvos išsimokėtinos sąlygos.
Todėl, jei Jus verčia sąlygos siuntinius siųsti, 
pirmoje eilėje parašykite šiuo adresu:

.z

1, Ladbroke Gardens, London W.ll., 
Lithuanian Depart., 

arba centran, -
22, Roland Gardens, London, S.W.7.

„Draugo” laureatas
bet gražiai užsirekomendavo. Pats solis
tas V. Verikaitis Čikagoje antrą kartą? gra 
žią pažangą padaręs ,o ir pati programa 
vien lietuviška. Akomponavo Toronto kon 
servatorijos profesorė pianistė P. L'Heu- 
reux, parodžiusi technikos įvairumo ir mo 
kėjusi pagauti lietuvių dainų charakterį.

Šventė geriausiai pasisekė. Nors tą die
ną parengimų buvo daug, bet dailiojo žo
džio menas sutraukė daugiausia'.

Dabar apie laureatą Jeronimą Igna'.O”*, 
buvusį Ignatavičių, kuris nėra naujokas 
kurti ir pernai šventė savo kūrybiniu dar
bo 30 metų sukaktį. Amžius jau kiek vy
resnis, gimęs-1902 m. kovo 13 d. prie Jur
barko, Užgraguvio kaime, Šimkaičių vals., 
Raseinių apsk. Mokėsi Raseiniuose, orho- 
kytojų seminariją baigė Panevėžyje,''Vė- 
liau studijavo Kauno universitete it baigė 
Vilniuje lituanistiką. Taip pat baigė Kau
ne Karo mokyklą ir atsargon išėjo leltenan 
to laipsniu. Trejis metus lankė Kauno kon 
servatorijos dainavimo skyrių. Anksti iš
ėjo mokytojauti į pradines mokyklas ir 
gimnazijas. Buvo Kaune Aklųjų instituto 
mokytojas ir direktorius. Suorganizavo ka
rininkų korp. „Ramovės“ chorą ir vado
vavo jam. Yra turėjęs krašte ir-per radiją 
per 100 koncertų. Vadovavo ir Aklųjų Ins 
tituto chorui ir kurį laiką universiteto cho 
rui. Parašė karininkų korp. „Ramovei" 
himno žodžius ir muziką. Be to, turėjo vi
są eilę paskaitų per Kauno radiją įvairiais 
klausimais ir režisavo eilę veikalų. Rašė 
apysakas, noveles, eilėraščius, feljetonus, 
straipsnius. Kelių darbų rankraščiai liko 
pavergt. Lietuvoje. Populiarus jis liko ir 
tremtyje — Amerikoje, Čikagoje, kur įsi
traukė į eilę organizacijų, ypač kultūrinių. 
Be to, Čikagoje įsteigė vyrų chorą ir Jam 
vadovavo. Dalyvauja nuo pradžios „Dąlna 
vos" ansamblyje, kaip dainininkas, solis
tas, vaidintojas ir dirigento muz. Stepo So
deikos pavaduotojas. Redaguoja „Drauge“ 
mokytojų skyrių „Lietuviškoji Mokykla" 
ir yra mėnesinio žurnalo , Lietuvių Dienų" 
redakcijos narys. Spaudoje daugiausia pa 
sirodo aktualiais, gyvais fei'etonals.

Romanas H mokytoju gyvenimo. Tikima 
ai, kad ne paskutinis, nes Ignatonis moka 
panaudoti kūrybai naktis ' ’ 1

Mecenatai A. ir J. Andriuliai, Įteikę rre 
milą (1000 dol.), ta nroga nas»kė, kad jie 
skiria dar 500 dol. premija lietuviai* 
vajai muzikai. Jn. Vaidely* 

rudenėlis“ ir kartu su solistu ,J. ^eiįrium, 
„Vai, kur nužegliuos" ir „Kai 'itanV pašau
na", o solistas Černius „Oi, greičiau, grei
čiau bėkit, debesėliai", o art. E. Arminaitė 
padeklamavo „Šniokščia sraujos upės"- (iš 
partizaninės kūrybos).

Scena buvo papuošta A, J. Kaulėno Lals 
vės statula.

Sekmadienis, Vasario 16, prasidėjo pa
maldomis Lietuvių bažnyčioje. Pamaldos 
—šventinės programos dalis — pamaldos 
už Lietuvą, užprašytos J.E. Min. B.K. Ba
lučio.

O vakare, šįkart Jau Lietuvių Namuose, 
susirinko didelis būrys Lietuvos draugų ir 
bičiulių ir bendrosios kovos talkininkų — 
įvairiatautė rinktinė publika. Tai DBLS 
Valdybos paruošimas, įeinąs Jau į tradici
ją, nes Jau kelinti metai kartojamas ir' vis' 
ta pačia Vasario 16-tosios proga, tartum 
pasitikrinti, kiek turime draugų savo lietu 
viškajam reikalui, Ir visi drauge pabūti, 
tos draugystės ir bičiulystės pagilinti.:
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LIETUVIŠKI SVEIKINIMAI *

saulė Lietuvos vergiją p:

Tautų

tikslui:

i!

H

SUPIRKTUS SIUNTINIUS TIK MES
PASIŲSIME PIGIAUSIAI!

ii

:::::

ir mie 
laisvo-

Baigdamas 
ros sveikatos,

BANDOMAS TINKAMIAUSIAS 
KANDIDATAS

SUSILIEJA DAR DU ARABŲ KRAŠTAI
Tartum sekdamos Sirijos ir Egipto pa

vyzdžiu, susijungė dar dvi arabų valstybės 
— Jordanas ir Irakas. Tai jungtineFvalsty 
bei vadovaus Irako karalius Feisalas.

i

Amerikos aviacija uždarė 7 dienoms į 
specialiai pagamintą metalinę dėžę jauną, 
stiprų ir sveiką vyrą ir stebės, kaip jis jau 
čiasi. Sąlygos viduj tokios, kurios bus 
skrendant į mėnulį.

HHHn

R 

u1.: 
■'i;

Šis sveikinimas buvo . perduotas per 
Formozos radiją Sibiro ištrėmime esan
tiems lietuviams.

Alo! Alo! Čia kalba Algirdas Gytis, Lie
tuvių Antibolševikinio Tautų Bloko Cent
ro Valdybos pirmininkas ir ABN 
Tarybos generalinis .sekretorius.

GREIT 
mūsų pasiųsti siuntiniai pasiekia 

LIETUVĄ PER 3-6 SAVAITES

Siuntimus į Lietuvą ir kitus kraštus 
greičiausiai persiunčia

NEPS (latvių firma) 
NORTH OF ENGLAND PARCEL 

SERVICE
30, Grange Terr., Chapeltown Rd., 

Leeds, Tel. 44536.
(autobusu Nr.2 važiuoti iki kino 

„Forum“)
Darbo valandos:
LEEDS: pirmadienį — penktadienį 5- 

9 vai. po pietų, šeštadieniais 1 — 5 
vai. po pietų. Sekmadieniais 10 - 12 
vai. prieš pietus.

BRADFORDE: 5, Clifton Vilias (Lat
vių Klubas) pirmadieniais 6.30- 8.30 
vai. p.p.

HALIFAXE: *56, Oxford Terr., St. Ja
mes Rd., šeštadieniais 3-5 vai. p.p.

ROCHDALE: 68, Park Rd. (autobusai 
3 ir 6A į Heybrook) šeštadieniais 
2-5 vai. po pietų.

Siuntiniai gali būti asmeniškai atga
benti (nesupakuoti) ar atsiųsti paštu. 
Mes tuojau apskaičiuojame mokesti
nes prievoles ir visokius apmokestini
mus. Siuntiniai apdraudžiami, jų pri
statymas garantuojamas. Reikalaukite 
kainoraščio tų prekių, kurių mes tu
rime savas atsargas.
Standartiniai siuntiniai. Oro pašto
siuntiniai. Vaistai.

PAVERGTIESIEM IS FORMOZOS

Sesės lietuvės ir b. pllai lietuviai,
Man didžiai malonu, mielos sesės 

Ii broliai lietuviai, Į Jus kalbėti iš 
sios Kinijos per- laisvąjį Antibolševikinių
Tautų Bloko radiją.. Ypatingai malonu, 
kad šiuo trumpu žodžiu teks paminėti Lie 
tuvos Nepriklausomybės 40 m. sukaktuves.

Šiemet mums, lietuviams, yra brangiau
si metai, nors jie nėra tokie metai, kokių 
mės savo širdyse trokštame. Bolševikų pa
vergtoji Lietuva ir tūkstančių tūkstančiai 
ištremtųjų į Sibirą ar kitas tolimas Rusi
jos vietas k,enčią: sunkiausią vergiją, ko
kios lietuviai nekentėjo ir žiauriųjų carų 
laikais. Daug seserų ir brolių šiandien Si
bire gyvena badą, komisarų. terorą, fizinį 
naikinimą ir dvasinį persekiojimą. Daug

MIELI SKAITYTOJAI,
Praktika parodė, kad ekonomiškiausia siųsti į Lietuvą savo pačių 

supirktas dovanas. Tokios rūšies siuntinius ekspedijuoti specialistai 
yra:
Lithuanian dep., F.&B. SUPPLY CENTRE LTD., 8 A, Thurloe Place, 
London, S.W.7.

Ttlh. Kensington 4281.
Galima taip pat sudaryti siuntinius ir iš mūsų krautuvėse ir san

dėliuose esančių prekių. Turime viską ką Londone galima turėti ir 
kas į Lietuvą siunčiama, įskaitant vaistus, maistą, avalynę, rūbus ir 
t.t. Rašykite lietuviškai! Aplankykite mus!

! PRAŠOM ĮSIDĖMĖTI!
Geriausios rūšies ir vertingiausi vaistų, siunti
nėliai paruošiami patyrusio vaistininko prie
žiūroje, ir šitos srities visokios informacijos

NEMOKAMAI DUODAMOS:
ACTON PHARMACY (EXPORT) LTD

24, Church Road, London, Acton, W. 3.
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712

Savo giminėms ir draugams galite padėti siųs
dami vaistus ir kitokias prekes

PAPRASTU AR ORO PAŠTU
Priimame užsakymus iš Didž. Britanijos ir kitų 
kraštų. Prašom rašyti lietuviškai, ir atsakymas 
jums išblaškys betkokius abejojimus. ’ , ’

Mūsų specialybė:
PAŠTU SIUNČIAME: mišrius siuntinius, jakai 
tant vaistus, klausai stiprinti aparatus, teks
tilės gaminius, apavą, odą, kojines, įrankius, 
maistą ir 1.1.
JŪROS KELIU: Singerio siuvamąsias mašinas, 
dviračius, mezgimo mašinas.
Priimame išsiųsti ir pačių Didž. Britanijos ka
ralijoje supirktąsias prekes.
Prašykite smulkesnių nurodymų ir patarimų. 
MES PRISITAIKYSIME PRIE-JŪSŲ NORŲ 

. ■ IR REIKALAVIMŲI •

nepaprasto gudrumo, fizinės ir dvasinės i 
, .tvermės. Bet gi toji laisvės valanda ateis, 

tikrai ateis, nes negali gi milijonaf žmonių 
kęsti priespaudą, mažos komunistų para 
jos.

Minėdami šias liūdnas Nepriklausomy
bės sukaktuves, negalėdami iškelti vėlia
vų, giedoti laisvai Himno pavergtoje Tėvy 

■ nėję ,ar priverstinoje tremtyje, iškeikime 
širdyje vėliavas ir giedokime pakuždomis 
Himną: tegul

— Turkįja, kuri neseniai smarkiai buvo 
puolama sovietų politikų ir spaudos, nu
siuntė į Maskvą delegaciją prašyti prista
tyti tekstilės mašinų.

— Balandžio mėn. Amerikoje ruošiama 
Sero W. Churchillio piešinių paroda, ir ta 
proga Churchilliai viešės pas prez. Eisen
hower Į.

— Po bombardavimo iš Tuniso iškelia
ma dalis prancūzų ūkininkų.

— Liurde šiais metais laukiama apie 6 
mil. maldininkų.

— Londone mirė psichoanalistas ir neu
rologas ir Sigmudo Freudo biografas Dr. 
Ernest Jones.

— Indija ir Graikija pasirašė pirmąją 
prekybos sutartį.

— Amerikiečiai atidavė teismui sąvo 
viršilą, dirbusį ambasadoje Maskvoje ir 
kaltinamą šnipinėjusį rusams.

jų yra kritusių be laiko sunkioje kovoje 
dėl egzistencijos. Savo žemėje lietuvis nėra 
šeimininkas. Jis nėra saugus dėl savo ar 
savo artimųjų laisvės ir gyvybės. Tūkstan §aiina. 
čiai lietuvių nuo nenormalaus vergijos gy
venimo neteko sveikatos. Liūdna ir skau
du, kad mes esame atskirti geležine uždan 
ga ir negalime vienas kito gelbėti. Tai, kad 
dabar šiek tiek praskleidė geležinę užuo
laidą, šiek tiek siunčia giminės siuntinių, 
tai tėra lašas jūroje; Tačiau mūsų mintys, 
mūsų maldos, mūsų širdys plaka kartu su 
Jumis.

Šiandien su didžiausiu malonumu prisi
minsime tuos gražiuosius Lietuvos Nepri
klausomybės laikus, tą dvidešimt pora me 
tų, kada visi savo žemėje laisvai: kūrėme 
materialines ir dvasines gėrybes. Lietuva, 
Rusijos carų priespaudos nualinta, negalė 
jo per tokį trumpą laiką stebuklu padary
ti. Tačiau, nepriklausomi būdami, sukūrė
me savo mokslą, meną, • teatrus/ dailės ir 
muzikos akademijas, išauginome stiprius 
intelektualinius ir meninius talentus, ku
rie Lietuvą garsino tarptautinėje plotmėje. 
Taip pat, suklestėjo žemės ūkis,, pramonė, 
prekyba, amatai. Darbas buvo’ organizuo
tas'pagal laisvąją Vakarų Europos siste
mą. Tiesa, per tokį trumpą laiką nė viena 
valstybė negali milžiniškų darbų atlikti. 
Tačiau Lietuva, buvusi ilgus amžius seno
vėje galinga ir gerai organizuota valstybė, 
tebeturėjo senąsias valstybinės tradicijas 
ir patyrimą.: Ji sugebėjo labąi greit atkus
ti ir žengti koja kojon su kitomis Vakarų 
Europos valstybėmis. Ji ne tik pateisino 
savo Nepriklausomybę, bet ir davė pavyz
dį kitoms tautoms, kaip laisvėje yra gali
ma susikurti gražų valstybinį gyvenimą.

Jau 18 m., .kaip mes netekome valstybi
nės,:.o kartu ir ašmeninės laisvės, Šiandien 
komisaras, politrukas, e’nkąvedist'ąs ar ko- 
niųnistii partijos pasturlakai Raidžią mūsų . 
gyvybe, kaip katė su pelėmis. Jie veža 
mus, kur nori, jie priverčia dirbti, ko jie 
nori, jie duoda valgyti, kiek jie nori, jie 
badu nori išnaikinti didžiausias tautas: 
baltų, ukrainiečių, gružinų, Sibiro.. Kini-, 
jos, Korėjos, Vietnamo. Tačiau tautos, ku
rias sudaro atkaklūs, nepalaužiami žmo-

• nės,.nėra,išnaikinamos. Jos ilgus amžius 
kovoja dėl Laisvės ir ištveria. Jos anks
čiau ar vėliau lafimiLaisvę. 18 amž. pabai
goje įr 19 amž. pirmoje pusėje daug kam 
atrodė, kad Lietuva yra mirusi ir nebesi
kels. Tačiau didžiųjų mūsų žmonių, kaip 
Daukanto, Valančiaus, Basanavičiaus, Ku
dirkos, Žemaitės dėka" Lietuva prisikėlė. 
Taigi ir šiandien mes neprivalome net su
abejoti dėl Lietuvos valstybės prisikėlimo. 
Gilus, nuoširdus, nepalaužiamas ir nuolati 
nis tikėjimas į Lietuvos Nepriklausomybę, 
mus vėl nuves ląisvon, nuo bolševikų ir ki 
tų priešų nusivaliusion tauton.

Suprantama, kad pavergtieji ir ištrem
tieji Sibiran, ilgai bekentėdąmi ir belauk 
darni laisvės, nustoja vilties, krenta į nesi 
mizmą. Puikiai žinome Vakarti politines 
klaidas, tačiau ir Vakarams nėra lengva 
pasiryžti va bariųue. Bolševikai gudriai in
triguoja Vakarų jėgas, panaudoja Azijos, 
ir Afrikos tautų norą būti laisviems, vaidi 
na. jiems taikos ir laisvės apaštalus, nors 
jie yra tikri tartiufai, veidmainiai, tauto 
laisvės duobkasiai. Mums gi, lietuviams, ir 
kitiems bolševikų pavergtiesiems reikės 
dar daug dirbti, ilgai kovoti, ištvermingai 
gyventi, koli susilauksime tos valandos, ka- 

j da galėsime-vėl džiaugtis. pilną valstybine 
ir tautine Lietuvos.Nepriklausomybe. Šio 
je- kovoje jums reikės didelio atsargumo
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PATIKIMAI
100% GARANTIJA, KAD SIUNTINYS 

PASIEKS GAVĖJĄ

iš širdies gelmių linkiu ge 
ištvermės ir nesugriaunamo 1 

Tikėjimo į Lietuvos ateitį,, jos Laisvę ir 
Nepriklausomybę. Kartu su didžiuoju Lie i 
tuvos pranašu Maironiu tikėkime:

O tačiau Lietuva
Tik atbus gi kada:
Neveltui ji tiek iškentėjo.

Tik sujunkime rankas bendram 
Lietuvos išvadavimui.

BALTIC STORES LTD
(Z. Juras) 

421, Hackney Rd., E.2. Tel. SHO 8734.

Vienintelė liet, b-vė Anglijoje
SIUNČIA SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 

ESTIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ.
GREIČIAUSIAS PATARNAVIMAS 

KIEKVIENAM SIUNTINIUI ASMENIŠKA PRIEŽIŪRA 
SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

Siuntiniai pasiunčiami tuoj gavus užsakymą, 
nelaukiame kol yra apmokoma sąskaita. 

JOKIA KITA FIRMA negali pasiųsti maisto 
siuntinius už tokią žemą kainą, kaip mes.

MES GARANTUOJAME, KAD JŪSŲ PAČIŲ

Reikalingiausias maisto siuntinys Lietuvoje:
4 sv. sviesto, 4 sv. kiaulinių taukų, 2 sv. cukraus, 
1 sv. ryžių, 1 sv. razinkų, 1 sv. kakavos, 1 sv. šoko
lado, 2 sv. kiaul. mėsos (Danish pork), 1 sv. kavos.

TIK PER MUS GALIMA PASIŲSTI Už £6.19.6.
Maisto siuntinys:

5 sv. kiaulienos taukų, 5 sv. cukraus, 5 sv. ryžių,
5 sv. geriausių miltų

PAS MŪS TIK £5.19.6.
Palyginkite to siuntinio kainą su 

su kitų firmų kainomis.
Rūbų siuntinys:

Vyriškam paltui medžiaga, vyriškam kostiumui me
džiaga, moteriškam paltui medžiaga, vyriški oxford 
pusbačiai, moteriški bateliai, vyriškas megztinis, mo
teriškas megztinis, 4 p. vyriškų kojinių, 4 p. moteriš
kų nailono kojinių. .

TIK MES GALIME TOKĮ SIUNTINĮ PASIŲSTI
UŽ £17.19.0.

NAUJI ŠIŲ METŲ KAINORAŠČIAI LIETUVIŲ 
KALBA SIUNČIAMI VISIEM PAREIKALAVUS

PRIEINAMA KAINA
PALYGINKITE MŪSŲ FIRMOS KAINAS 

SU KITŲ FIRMŲ KAINOMIS

Artėja Velykų šventės. Daugelis iš mūsų susirašinėja su savaisiais Tėvynėje. Daugelis iš mūsų norėtų pasiųsti jiems dovanų šventėms, kad praskaidrinus jų nuo
taiką. Ne paslaptis, kad daugelis iš mūsų besiųsdami siuntinius baigia išsisemti. Brovvnejones Lietuvių Skyrius, norėdamas padėti tiek savo klientams, tiek visiems lie
tuviams, kurie norės tuo pasinaudoti, siūlo savo-.pagalbą. Prisiųskite savo adresą, gavėjo adresą, ir jūsų norimas siuntinys bus jūsų artimiesiems į Lietuvą pasiųstas, . 
kad galėtų jis-juos Velykų šventėms pasiekti. Ir tik paskui gavę mūsų sąskaitą pradedate mokėti po £1.0.0. į savaitę, arba patogumo dėliai po £4.0:0. į mėnesį. Jokių 
palūkanų už tai mums nęmokate. " ■ ■ ’ v ” - . : : ■ ■

Perskaitykite mūsų skelbimus tilpusius „Europos Lietuvyje“ (Nr.3 ir kt.) liečiančius-apačioje paduotus standartinius
Norintiems dar yra galimybė dalyvauti loterijoje, užsakant siuntinį iki 15.2.1958. Kviečiame!

siuntinius, ir su jais susijusia turtinga loterija.

PAPIGINTI STANDARTINIAI SIUNTINIAI

VYRAMS: Anglijoje — £13.13.00. (Svoris 
7į lbs.). Australia — A£17.1.00. USA ir 

Canada — $42.00. Vokietija — DM164.00.

3į yds košt, medžiagos, stiprios, bet tinka
mos ir šventadieniui.

MOTERIMS: Anglijoje — £13.13.00. (Svor
is 8 lbs.). Australijoj — AS17.1.00. USA ir 
Canada — $42.00. Vokietija — DM164.00.

3 yds stiprios košt, medž., tinkančios įvai
rioms progoms.
4| yds medvilninės medž. suknelei; įvairių 3 yds geros įvairių spalvų poplin baltiniai* 
raštų ir spalvų. medžiagos.
1 vilnonė geros' rūšies skarelė (vieloj jos 1 švarkelis su 2 kišenėmis užtraukiama." 
galima pasirinkti 44 yds rayon medž. suk
nelei, įvairių spalvų).
3 poros rayon mot.- kojinių..
1 pora vasarinių apatinių labai gražaus 
išdirbinio.
1 vilnonis šalikas? '
1 pora žemais kūlriimis batų stipraus dar
bo. Juody-arba rudų.. Odiniais padais, ge
ros odos. Tinka šventai dienai.

! įtus. neprimokėdami jokių papildomų mo
kesčių, o tik už prekės ir muitą.

„zipu“. . i
1 pora vilnonių kojinių.

‘ 2| yds stiprios kelnėms medž. (corduroy).
1 vilnonis šalikas.

Parodykite šitą mūsų pasiūlymą savo drau 
gams ir pažįstamiems. Leiskite ir jiems pa
sinaudoti mūsų patarnavimu!

Prašykite mūsų kainoraščių ir pavyzdžių. 
Taipgi duokite mūsų firmos adresą kiekvie 
nam. lietuviui, kuris norėtų siųsti siuntinė- 
lus į Lietuvą savo artimiesiems. Mūši] fir
ma duoda tos pat rūšies ar net geresnes 
prekes už daug žemesnę kairią.

Jūs galite pridėti į tuos siuntinius dar pa
pildomai prekių, pasirinkę pagal kainoraš
čius iki pilno 22 svarų svorio, arba suda
ryti 12 galimų siųsti atskirų vardu daik- sime.

Visais reikalais (ar tai būtų asmeniška“, 
ar koks nors kitokis, vengiant rašyti Į Lie
tuvą) parašykite mums, mes jums padė-

Rašykite šiuo adresu:

BROWNEJONES
LIETUVIU SKYRIUS

1, Norfolk Place, London, W.S8
Tel. PADdington 2797
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