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Vokietijos politika ir Lietuvos reikalai
Šių metų sausio 23 d. Vakarų Vokietijos 

Bundestage (parlamente) vyko užsienio 
politikos klausimais debatai, nuaidėję už
sienyje, verti ir mūsų dėmesio. Debatai už
sitęsė nuo 9 vai. ryto iki vėlai po vidurnak 
čio ir buvo transliuojami per visas V. Vo
kietijos radijo stotis. Bundestago atstovai 
karštai debatavo, aiškindamiesi, kaip su
mažinti tarptautinę įtampą, kuri vestų i di 
dėsnį saugumą ir įgalintų Vokietiją susi
jungti. Debatų metu minėtais klausimais 
išryškėjo labai skirtingos nuomonės tarp 
vyriausybę sudarančių partijų ir opozici
jos.

Vyriausybės koncepcija
"V. Vokietijos užsienio reikalų ministeris 

von Brentano Vyriausybės vardu padaryta 
me pranešime maždaug taip nusakė dabar
tinę V Vokietijos užsienio politikos kryptį:

1. Federalinė Vokietija ir toliau stengsis 
stiprinti krašto gynybą;

2. Atmeta Lenkijos užs. reik. min. Ra- 
packi planą;

3. Atmeta Vakarų ir Rytų Vokietijos kon 
federaciją;

4. Fed. Vokietijos Vyriausybė ir toliau 
pabrėžia savanorišką nusistatymą laikyt’s 
aprėžto ginklavimosi ir negaminti atomi
nių- ginklų, tačiau

5. Atsisako uždrausti atominiais ginklais 
apginkluqti V. Vokietijos žemėje esančias 
karines pajėgas.

Opozicijos koncepcija
Šitokiai V. Vokietijos politikai griežtai 

prieštaravo opozicijos partijos — SPD (so
cialdemokratai) ir LDP (liberalai). Štai 
kokios politikos reikalauja SPD (prita
riant liberalams):

Kad būtų galima sustabdyti atominio 
ginklavimosi lenktynes ir palengvinti nusi
ginklavimo pasitarimus, Fed. Vyriausybė 
turėtų diplomatiniu keliu pradėti tartis su 
atominius ginklus gaminančiomis valsty
bėmis, stengdamasi s

1. Kad visam pasauly būtų sulaikyti ato
minių ginklų bandomieji sprogdinimai, ne
siejant tai su politinėmis ir karinėmis są
lygomis;

2. Paveikti, kad toliau jokios armijos ne
būtų-ginkluojamos atominiąis ginklais;

3. - Aiškiai patvarkyti, jog a) Fed. Vokie
tijos karinės pajėgos nebūtų apginkluoja
mos atominiais ginklais, b) vokiečiai neda
lyvautu tolimesniame atominių ginklu, ir 
vidutiniųjų bei tolimųjų raketų, gerinime, 
c) Fed. Vyriausybė lauktų atitinkamų pa
tvarkymų ir iš sovietų okupuotosios Vokie 
tijos;

4. Paskelbti Fed. Vyriausybės nusistaty
mą, jog yra pasiruošusi tartis su atitinka
momis valstybėmis dėl laisvos nuo atomi
nių ginklų zonos įvedimo Europoje, kaip 
norą dalyvauti kelyje į bendrą nusiginkla
vimą (Rapacki plano mintis);

5. Prieiti prie pasitarimų, per kuriuos 
būtų siekiama atitraukti svetimas karines 
pajėgas laisvoje nuo atominių ginklų erd
vėje (zonoje); toje zonoje nustatyti atitin
kamu santykiu aukščiausią kiekį savųjų 
karinių pajėgų ir drauge sudaryti veiks
mingą kontrolę (Rapacki plano mintis).

Be planų ateičiai
Nors svarbiausias visų partijų dėmesys 

rodomas Vokietijai sujungti, tačiau deba
tų metu išryškėjo, kad ir vyriausybė (re
miama CDU/CSU — krikščionių demokra
tų ir DP — Vokiečių Partijos) ir opozicija 
neturi jokio plano, kaip sujungti Vakarų 
Ir Rytų Vokietiją, tačiau abi pusės įrodi- 
nėdamos tvirtino savosios koncepcijos tiks 
lumą, kai priešingos pusės politinė kryptis 
esą Vokietiją paliks suskaldytą visiems 
laikams. Opozicija grubiai kaltino vyriau
sybę (ypač kanclerį Adenauerį), kam at
metė Rapacki planą. Opozicija Rapacki pla 
ną laiko tinkama baze, per kurią būtų sie
kiama tarptautinės įtampos sumažinimo ir 
palaipsniško Vokietijos susijungimo. Ato
minio ginklavimosi lenktynės veda pasaulį 
į neišvengiamą chaosą, neteikia saugumo 
ir Vokietijai. Čia svarbiausieji faktoriai 
esą šie:

1. Kol vyksta atominio ginklavimosi lenk 
tynės, tol nėra jokio saugumo;

2. Kol svetimų valstybių karinės pajė
gos stovi viena prieš kitą Vokietijos žemė
je, tol Vokietijai susijungti yra neįmano
ma;

3. Kol svetimos karinės pajėgos stovi Vo 
kietijoje, tol nebus galo atominiam ginkla
vimuisi (socialdem. Erler tezės). Rapacki 
planas, kurs pradžioje turėtų apimti Vo
kietiją, Lenkiją ir Čekoslovakiją, esą kaip 
tik ?r siekia šių faktorių pašalinimo.

Vertos dėmesio išvados
Vyriausybę sudarančių partijų kalbėto

jai. buvo kjtos nuomonės. Pirmoji minėta 
SPD tezė gal ir esanti teisinga. Antroji — 
gal teisinga, gaj jr ne nes pvz., Austriia, 
Sov. S-gai ranka mostelėius, atgavo pi'ną 
laisvę, nors krašte stovėto svetimos kari
nės pajėgos viena prieš kitą. Trečioji tezė 
yra tikrai klaidinga ,nes ne dėl Vokietijos

Rašo M. Musteikis

vyksta atominis ginklavimasis —- tarptauti 
nė įtampa yra didesnė Artimuose ir Toli
muose Rytuose negu Vokietijoje. Todėl 
belieka tokios išvados:

1. Nusiginklavimas (atominis ar kitoks) 
bus efektingas ir atsieks tikslo tik tuomet, 
kai abi pusės — Rytai ir Vakarai sutiks su 
kontroliuotu nusiginklavimu. Iki šiol Sov. 
S-ga griežtai atmeta kontroliuotą nusigink
lavimą, o tai reiškia, kad tokiose sąlygose 
Vakarų nusiginklavimas būtų lygus kapitu 
liacijai prieš Sov. Sąjungą;

2. Jeigu pagal Rapacki planą būtų atsi
sakyta Vidurio Europoje atominių ginklų 
— raketų ir turėtų būti atitrauktos sveti
mos kariuomenės, tai Vakarų jėgos žymiai 
susilpnėtų, netektų patogių gynimosi bazių 
prieš S. S-gą, o Atlanto Sąjunga liktų vi
siškai bejėgė ir turėtų iširti, nes amerikie
čiams greičiausiai tektų savo pajėgas iš Eu 
ropos atitraukti. O Sov. S-ga išlikti; tose
pačiose pozicijose, iš savo bazių Sov. Są
jungos viduje raketomis lengvai galėtų pa
siekti kiekvieną Europos tašką (Chruščio
vo tvirtinimas) ir žinodama, kad Europoje 
nėra kam priešintis, pasijustų tiesiog pa
skatinta nusiaubti visą Europą;

3. Priėmus Rapackio planą, būtų visiems
laikams užkirstas kelias Vokietijai susi
jungti, nes Sov. S-ga Rapackio planą siūlo 
tik su pagrindine sąlyga: pirmiausia reika
lauja pripažinti esamąją padėtį — status 
quo. O tai reiškia, kad V. Vokietija, priim
dama Rapackio planą, turėtų pripažinti 
dabartinėje būklėje visas sovietų užgrob
tas ir satelizuotas sritis, jų tarpe ir Rytų 
Vokietiją, tuo pačiu pati atsisakydama ap- 
sijungimo; s

4. Kadangi Rapackio planas yra nepa
lankus tik Vakarams, tai V. Vokietija, pra
dėdama dėl jo pasitarimus, tuo pačiu ne
tektų pasitikėjimo Vakaruose, ypač JAV- 
ėse, o gal net viso Vakarų užnugario, lik
tų neutralizuota, bejėgė ir palikta savo li
kimui — sovietų „malonei“.

Kad tai neatsitiktų, V. Vokietija turi pa
ti stiprėti, visomis jėgomis remti Š. Atlan
to Sąjungą ir būti geriausiuose santykiuo- 
cc* su Vakarti galybėmis. Su sovietais erą 
reikia tartis ir bus tariamasi kietai, ypač 
dėl galimybių susijungti su R. Vokietija 
laisvų balsavimų pagalba (iki šiol Sov. Są 
junga griežčiausiai atmeta laisvus balsa
vimus). Tačiau norint su sovietais tartis, 
reikia būti stipresniems ir turėti užnuga
rį, nes sovietai tik su stipriais skaitosi. Pa
gal V. Vokietijos gynybos ministerį Straus- 
są esą tik trys galimybės, kurios galėtų iš
judinti Sov. S-gą suteikti R. Vokietijai Jais 
vę: a) kai Sov. Sąjunga įsitikins, kad ji Eu 
ropoję daugiau negalės prasiveržti, b) kai 
Sov. S-gos viešpatavimas Rytų Vokietijo
je ir kituose satelitiniuose kraštuose liks 
našta jai pačiai, c) kai Sov. S-ga įsitikins, 
kad, nestatant pavojun savo režimo Sov. 
S-goje, galima tinkamai išspręsti pagrindi
nius politinius klausimus, kuriems komoro 
misai būtini iš abiejų pusių. Kad ir kaip 
tragiškai visa tai atrodo, kitų galimybių 
šiuo laiku nesą matyti.

Vokiečiai prisimena ir Lietuvą
Minėtuose debatuose visos partijos nau

dojo pačius geriausius savo kalbėtojus. 
Kalbėjo ir kancleris Adenaueris. Kartkar
tėmis debatai vyko labai aštria forma ir 
prieidavo iki sąmyšio. Buvo išsamiai pa
liesta ir daugiau klausimų, tačiau, norint 
pasitenkinti vienu straipsniu, tenka per
duoti tik mus labiausiai dominančius klau 
simus ir tai labai sutrauktai.
. Jau ne kartą panašių debatų metu būda
vo paminima ir sovietų padarytoji skriau
da pavergtosioms tautoms, jų tarpe ir Lie
tuvai — tai ypač ryškiai savo metu yra pa 
brėžęs kancl. Adenaueris. Šiuo kartu Lie-

PASAULYJE
— Moteris Valijoje gavo 10 šilingų no

tą, kurios viena pusė tuščia. Už tą notą jai 
buvo jau pasiūlyta 500 svarų.

— Seras W. Churchillis, dabar gerėjąs 
po plaučių uždegimo ir pleurito, dar neat
sisakė minties balandžio mėn. važiuoti į 
Ameriką, kur ruošiama jo piešinių paroda, 
ir ta proga pasimatyti su prezidentu Eisen- 
howeriu.

— Per savaitę Alžyre prancūzai neteko 
82 karių.

— Izraelis susirūpinęs Sirijos ir Egipto 
ir Jordano ir Irako susijungimu.

— Portugalų Angoloje tebėra vergija.
— Iš Vengrijos pasitraukia dalis rusų 

kariuomenės.
— Vakarų Vokietijoje tekstilės darbinin 

kams pakelti atlyginimai.
— Izraelis suvaržė apelsinų pardavinėji 

ma, kad būtų ko daugiau išvežti.
— Seras John Hunt vasara su bū el’u 

britų ruošiasi lipti į Kaukazo kalnus.
— Paryžiaus operoje streikas baigtas.

į Lietuvos \
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tuvą (tarp kitų sovietų pavergtųjų kraš
tų) paminėjo liberalų vadas Reinhold May 
er. Džiugu tai konstatuoti jau vien dėl to, 
kad kitos Vakarų valstybės šiuo metu, at
rodo, sąmoningai stengiasi tyla apeiti Pa
baltijo valstybių tragediją, jog neužrūstin
tų... sovietų, kai vokiečiai tą skriaudą drą
siai primena ne tik savo tautai, bet ir vi
sam pasauliui, nors ir netiesiogiai.

Lietuvos likimas surištas su Vokietijos 
likimu

Sekusiems dabartinius debatus ir, apskri 
tai, nuolatos stebintiems V. Vokietijos poli
tinę veiklą, greitai galima suvokti, kaip 
sunku yra V. Vokietijai atgauti laisvę so
vietų pavergtai R. Vokietijai. Nežiūrint 
tai, kad V. Vokietija jau tapo galinga vals
tybe, Vakarų Europoje vaidinančia bene 
svarbiausią vaidmenį, ir kad su ja išvien 
eina didžiosios Vakarų pasaulio galybės, 
Rytų Vokietijos išlaisvinimas yra dar labai 
toli ir priklauso, kaip kad patys vokiečiai 
mano (žiūr. aukščiau min. Strausso min-
tis), nuo Sov. Sąjungos malonės. Iš to aiš
ku, kad Lietuvai atgauti laisvę yra dar sun 
kiau. Lietuva galės atgauti laisvę tik po to, 
kai ją atgaus R, Vokietija. Tuo atveju mū- 
siį likimas tampriai susietas su Vokietijos 
likimu ir dėl to verta ir net reikia mums 
daugiau dėmesio kreipti Vokietijos politi
kai ?r tinkamai tarpusavio santykių plėto
tei. Džiugu, kad vokiečiai neužmiršta 
mums sovietų padarytosios skriaudos. Tai 
yra jų moralinė pagalba mums. Ateityje 
tos paramos būsime reikalingi dar labiau. 
Būsime reikalingi ir ne vien tik moralinės 
paramos, nes, R. Vokietijai atgavus laisvę, 
Lietuvos išlaisvinimo reikalai gali dar ilgai 
užsitęsti ir pareikalauti daug pastangų 
tiek savųjų, tiek mums palankių valstybių.

Pasiruošti ilgai distancijai
Gal tik lemiamas karinis Rytų-Vakarų 

konfliktas galėtų greičiau atnešti Lietuvai 
laisvę. Bet ta linkme pasaulis neina. Sov.
S-ga pasiekia didžiausių laimėjimų ir be 
karo (Azijoj, Afrikoj), tik savo gudriai su 
planuota propagandine ofenzyva. O Vaka
rai? Vakarai tarpusavy nesutaria, bijo mil 
žiniškų aukų ir linkę geriau užsidaryti sa
vo kiaute, pripažindami esamąją padėtį, 
nurašydami pavergtuosius ( ir laukdami... 
kol kartą bus priremti prie sienos). Ta 
linkme eina, atrodo, net ir JAV-ės (JAV-ių 
žingsnį — priskirti Am. Balso lietuvių ir 
kitų pabaltiečių skyrius prie Sov. Sąjungos 
kraštų, skyrių — ar tik nereikia laikyti Lie 
tuvos, Latvijos, Estijos tyliu pripažinimu 
de fakto Sov, Sąjungai? Ar dėl to jau at
kreipė tinkamą dėmesį mūsų politiniai 
veiksniai — VLIKas ir diplomatai?). Išva
da aiški: mums reikia pasiruošti ilgai dis
tancijai, ko! Lietuva atgaus laisvę. Per tą 
laiką teks kietai kovoti su nutautimu ir da 
ryti visa, kad Lietuvos likimas tarptautinė 
j e plotmėje nebūtų užmirštas.

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos. kurios

aiškios ir be aiškinimų.

Oi nelaimė, ką aš matau — 
širdį ver kaip yla: 

Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

ATVIRAS LAIŠKAS LIETUVOS 
VERSLINĖS KOOPERACIJOS TARYBOS 

PIRMININKUI DRG. K. KEPERŠAI

Gerbiamas drauge pirmininke!
Šiomis dienomis mums teko matyti Vii 

niaus „Pirmūno“ artelės cheminės valyk
los skundų ir pageidavimų knygą. Pasižiū
rėjome į ją ir iš karto įsitikinome, kad nie 
kas nesidomi joje įrašytomis pastabomis, 
žodžiu, rašyk ar nerašyk — rezultatas vie 
nas ir tas pats. Būtent todėl ir nutarėme 
kreiptis į Jus.

Pradedame nuo keleto ištraukų iš tos pa 
čios niekieno neskaitytos skundų ir pagei
davimų knygos:

„...1956 m.»lapkričio 30 d. aš, Sudzilovs- 
kaja, daviau cheminei valyklai septynioli
ka gabalų išardytos milinės. Tačau, kai 
juos man grąžino, keturių gabalų trūko. 
Po tris kartus prašiau grąžinti man trūks
tamą medžiagą ir kaskart išgirsdavau vie 
ną ir tą patį atsakymą: „Jos nėra“. Daik
tas sugadintas, iš jo neįmanoma nieko pa
siūti...

...BUvau davęs valyti kostiumą, bet jis 
liko toks, koks buvęs...

...1957 m. spalio 25 d. aš, Jefremova, da 
viau dažyti suknelę. Užsakymas nebuvo 
įvykdytas laiku, maža to, buvo pamestas 
dirželis...“

Visų skundų nesuminėsi — jų dešimtys. 
Daugelis piliečių rašo, kad po valymo rū
bai buvo galutinai sugadinti, kad valyklos 
darbuotojai visai neprisilaiko užsakymų

IX metai

Meluoja per akis - ir nesigėdija
Lietuvos Nepriklausomybės sukakties 

proga, š. m. vasario 15 d., JAV sekretorius 
J. Foster Dulles padarė viešą pareiškimą, 
kuris labai nepatiko Sovietams. Tame pa
reiškime Dullės priminė, kad JAV vyriau
sybė yra pasmerkusi Pabaltijo Valstybių 
inkorporavimą į Sov. Sąjungą, įvykdytą 
prievartos būdu 1940 m. Dulles taip pat 
pakartojo Amerikos vyriausybės įsitikini
mą, kad tautų santykiavime turi būti vado 
vaujamasi lygybės ir teisėtumo principais. 
Pagaliau jis pareiškė viltį, kad Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos tautos, ištverusios vi
sas nelaimes, vėl atgaus savo teises, pagal 
kurias galės pačios pasirinkti savo valdy- 
mosi formą.

I šį Dulleso pareiškimą Maskva reagavo 
labai greitai. Š.m. vasario 18 d. per Mask- __ . _______ __  __ ___________
vos radiją anglų kalba buvo perduoti ru- Kodėl gi tad šios respūblikės'vis dėlto ta
šų komentarai ryšium su Dulleso pareiški
mu. Mums įdomu susipažinti su šiais jų 
komentarais bei reakcija, nes iš jų varto
jamų argumentų galime susidaryti vaizdą,
ar postalininėje eroje iš viso yra bent kiek 
pasikeitusi Sovietų politika Pabaltijo Vals
tybių atžvilgiu.

Sovietų radijas savo komentarus prade
da šitokiu priekaištu:

„Nuo senų laikų yra pripažinta, kad geri 
santykiai tarp atskirų kraštų gali būti tik 
tada, kai viena pusė nesikiša į kitos pusės 
vidaus reikalus, šito dalyko Mr. Dulles, 
matomai, nesiteikia paboti. Kiekvienais 
metais jis kreipiasi į Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos sovietinių respublikų žmones, ragin 
damas juos įvesti kažkokios rūšies laisves 
į savo respublikas, tartum jie nesinaudotų 
jomis dabar. Praėjusį šeštadienį jis dar 
kartą padarė šitokios rūšies atsišaukimą.

r SęįtįnįoS DIENOS -Į
NAUJAS RUSŲ SPROGDINIMAS

Pranešama, kad vasario 27 d. rusai 
sprogdino naują bombą. Sprogdinta šiau
rėje. Sprogimas buvo didelis.

Vienas sprogdinimas vykdytas ir vasario 
23 d. ----- - “ •-

Iš viso rusai jau yra sprogdinę 28 bom
bas.

KONFISKUOTAS LAIKRAŠTIS
Prancūzų vyriausybė konfiskavo savait

raštį „France Observateur“ už straipsnį, 
kuriame pasakyta, kad Alžyre šalia tikrų 
karių prancūzai turi ir SS tipo kankintojų. 
Buvo duotas ir vieno kankinimo smulkes
nis aprašymas.

Katalikų vakarinis laikraštis „La Croix" 
yra atsargiai pažymėjęs, kad Alžyre dėl 
kankinimais paremtų valdymo metodų yra 
dingę apie 3.000 žmonių.

vykdymo terminų, nemandagūs
jams ir t.t. „

Ar tai atsitiktinumas? Ne. Aukščiau pa
teikti faktai kartojasi nuolat. Apie tai ži 
noma, apie tai dažnai kalbama „Pirmūno“ 
artelės valdyboje ir pas Jus, Lietuvos vers 
linės kooperacijos taryboje. O padėtis nesi 
keičia.

Jūs galite pasakyti: ,,Mes imamės būti
nų priemonių“. Iš tikrųjų, šiais metais Lie 
tuvos verslinės kooperacijos tarybos dar
buotojai buvo išvykę į Rygą, o „Pirmūno“ 
artelės — į Leningradą. Ten jie susipažino 
su cheminio valymo technologija ir apara
tūra, darbo patyrimu. Šiam tikslui buvo 
išleistas ne vienas tūkstantis rublių. Pa
vyzdžiui, Rygoje Jūsų darbuotojams pavy
ko net susitarti dėl aparatūros sausam ir 
šlapiam valymui. Tačiau daugiau nieko ne 
padaryta.

Jūs puikiausiai žinote, kad vienintelė 
miesto cheminė valykla, aptarnaujanti ne 
tik Vilniaus, bet ir daugelio mūsų respub
likos rajonų ir net kai kurių mums kaimy
ninės Baltarusijos TSR gyvenviečių gyven 
tojus, yra nedidelėse ir blogose patalpose. 
Taip, žinote, bet vėl nesiimate jokių prie
monių. Jūsų darbuotojai siūlė perkelti va
lyklą į erdvias patalpas skalbyklos, kuri 
yra priešais ir dažnai neturi pakankamai 
darbo. Tačiau, deja, jūs nepaklausėte šio 
dalykiško patarimo. O juk šiose patalpose 
galima būtų ne tik sudaryti normalias dar 
bo sąlygas cheminio valymo darbuotojams, 
bet net įrengti nedidelę laboratoriją. Už tai 
Jums padėkotų ir cheminės valyklos dar
buotojai, ir visi jos klientai.

Žinote Jūs ir tai, kad Lietuvos verslinės 
kooperacijos tarybos tiekimo valdyba la
bai blogai skalbyklą aprūpina drabužių da 
žymo ir valymo medžiagomis, ir tai, kad 
čia ligi šiol nėra specialisto-chemiko, ir 
tai, kad valykla neturi priemonių rašalo 
dėmėms išimti iš 'drabužių.

Įdomiensias dalykas yra tas, kad, raginda
mas pabaltiečius nuversti sovietinį režimą, 
Dulles tuo pat metu pripažino, kad jie turi 
teisę patys pasirinkti savo politinę, ekono
minę ir kultūrinę sistemą. Šiuo atžvilgiu 
Mr. Dulles yra visiškai korektiškas. Visi 
žmonės turi teisę pasirinkti sau tokią val
džios formą bei gyvenimo būdą, kuris jiem 
labiausiai patinka“.

Sovietinis komentatorius toliau betgi ši
taip dėsto: •

„Prieš 40 metų Pabaltijo Respublikos 
paskelbė savo nepriklausomybę. Sov. Są
junga tą jų nepriklausomybę pripažino. Ly 
giu būdu ji pripažino Lenkijos ir Suomijos 
nepriklausomybes. Ji nedarė jokių pastan
gų jėga šias respublikas grąžinti prie So
vietų Valstybės, kaip Mr. Dulles tvirtina.

po Sov. Sąjungos dalimi? — jūs galite pa
klausti“.

Iš tikrųjų gi kodėl? Ir, štai ve, kaip So 
vietų komentatorius aiškinai

„Tai buvo patys Pabaltijo Respublikų 
žmonės, kurie nutarė tai padaryti, kai jie 
1940 m. nuvertė savo nacionalistines, bur
žuazines vyriausybes ir proklamavo Sovie
tinę valdžią“. . .

Se tau, Luce, zuikis! Sovietinįs komenta
torius nori įtikinti vakariečius, kad, girdi, 
pabaltiečiai užsimanė vergijos ir patys sau 
pasidarė charakiri. Tai tvirtindamas ta
čiau jis nutyli Sov. Rusijos duotąjį ultima 
tumą Lietuvai, Latvijai ir Estijai; nutyli 
Raudonosios Armijos dideles pajėgas, pa
siųstas užimti šių kraštų; nutyli šių kraštų 
visišką išgvoltavojimą, areštus, žudynes, 
masines deportacijas ir taip toliau ir taip

(Nukelta i 4 psl.)

priimtas Chruščiovo projektas
Komunistų partijos’ centro komitetas pa

tvirtino Chruščiovo pasiūlytąjį plano, pa
gal kurį kolektyviniai ūkiai galės turėti že 
mės ūkio mašinas. Ligi šiol mašinas valdė 
mašinų stotys, ir kolektyviniai ūkiai turėjo 
mokėti joms už darbą.

TUNISAS IŠTRĖMĖ PRANCŪZŲ 
KONSULUS

Tuniso vyriausybė su policijos palyda is 
trėmė 5 prancūzų konsulus. Tai vis pasė
kos neseno, incidento, kai prancūzų lėktu
vai- bombardavo Tuniso teritoriją.

PRALENKĖ RUSUS ' '
Rusija pagal sutartį padės Ceilonui tech

niškai ir ekonomiškai — plėsti pramonę, 
statyti hidroelektrines jėgaines, įrengti dįr 
vų drėkinimą ir duoti dar 10 mlL svarų 
paskolą.

Kol rusai laukė pasirašyti tos' sutarties, 
Amerikos ambasadorius atėjo ir pasiūlė už 
68 mil. svarų maisto nuo potvyniu riukentė 
jusiems šelpti (dovanai). Amerika jau b'u-

lankyto- vo davusi 11.000 tonų kviečių ir miltų.

NETEKO KANTRYBĖS
Graikų teroristų vadas Kipro saloje — 

pik.' Grivas pareiškė, kad jam jau pritrūko 
kantrybėj! belaukiant kokio nors sprendi
mo dėl salos vąldymosi ateities, dėl to jis 
skelbiąs visuotinį karą ’prieš D/ Britaniją.

LENKTYNĖSE ŽUVO
Kuboje sustabdytos automobilių lenkty

nės, kai vienas lenktynininkų paslydo, įva
žiavo į žiūrovų minią ir apie 30 žmonių 
užmušė. Manoma, kad lenktynes norėjusie
ji sutrukdyti susibaudėliai bus kelyje pą- 
pilstę alyvos (jie vieną geriausiųjų lenkty
nininkų buvo pagrobę ir paslėpę lenktynių 
laikui).

ARGENTINOJE NAUJAS PREZIDENTAS
Argentinoje prezidento rinkimus laimėjo 

Dr. Arturo Frondizi. Jis ėjo į rinkimus, ža
dėdamas atstatyti Perono šaUninku pilieti
nes teises.

TURKIJOS PARLAMENTO MUŠTYNĖS
Turkijos parlamente vasario 24 d. kilo 

muštynės besvarstant religinius reikalus ir 
biudžetą. Tai jau antros muštynės per 3 
dienas.

Atleiskite, kad mūsų pasakojime be iš
traukų iš skundų knygos Jūs nerasite nie
ko na.ujo. Bet tai, tikriausia, net geriau — 
galima nedelsiant, negaištant laiko patikri 
nimams, iš pagrindų ištaisyti padėtį.

Pabaigoje leiskite duoti Jums nedidelį 
patarimą: įtikinkite savo darbuotojus, kad 
skundų ir pageidavimų knygos yra tam, 
kad jos būtų bent retkarčiais peržiūrimos.

K. Mikutis -
Iš ,,Komjaunimo Tiesos“, 1957.XI.19.
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APIE AMERIKIETIŠKĄ

LIETUVĄ

Tarp {domesnių lietuviškų visuomeninių 
apsireiškimų, tenka minėti mūsų studenti

sambūris „Santara“ susijungė „Santaros- 
Šviesos“ federacijon. Stambesnė akademi
nio jaunimo organizacija bus daug pajėgęs 
nė- vykdyti savo užsibrėžtiems tikslams, 
kaip kad susmulkėjusi dėl nežymių ideolo 
gintų skirtumų kelių organizacijų mišrai
nė.

Kaip jaunimas deklaruoja: Santaros- 
Šviesos federacija.,,prisidės prie akademi
nio jaunimo pastangų išlaikant lietuvybę, 
ugdant lietuvių visuomenėje laisvės meilę 
ir gilų humanišką patriotizmą, keliant lie
tuvių visuomenės kultūrini lygi ir tos kul 
tūros lietuvišką pobūdi“.

Kiek mažiau suprantamai skamba tos 
federacijos aprašyme tilpusiam „Mūsų 
žingsniai“, kad naujoji federacija „nelikda 
ma abejinga vakarų Europos kultūrinėms 
idėjoms (pav., egzistencializmui, persona
lizmui ir kt.) stengiasi iš jų paimti tai, kas 
praturtintų mūsų lietuviškos kultūros lo
bi ir tuo pačiu pratiestų lietuviui europie
čiui kultūrinius tiltus i JAV-bes“.

Kaip šviesiečiai artina savo egzistencia
lizmo ir personalizmo ideologijai, santarie 
člai pasiima sau pragmatizmą. Ir mums ta 
čiaų atrodė^ yisi. susielaudžiant turėtų
kurti visų pirma „lietuvišką realizmą“ už 
Llętuvos sienų, nes tai yra pirmas laidas 
ir pagrindas klestėti lietuviškam judėji
mui ir degti lietuvybe. Greta Kierkegaar- 
do, Heideggerio, Camus ir Jasperio, lietu
viškas akademinis jaunimas turi ieškoti 
lietuvių filosofų, kurie stovi prieš mus ne
išstudijuotais milžinais, jų pasaulėjautos 
ir pasaulėžiūros sintezės. Tada, gal būt, 
mes rastumėm pagrindus viso lietuviško 
akademinio jaunimo federacijai sukurti.

Plačioji Amerikos spauda vis dar skel
bia naujų detalių apie ,,Explorerį“. Bemaž 
tuo pat laiku, kada Amerika džiūgauja dėl 
savo laisvojo satelito — Explorerio —skrie 
jtirio virš žemės kamuolio, lietuviai mini 
savo valstybinę šventę. Pagal tradicijas, 
abiejuose kongreso rūmuose ši diena pami 
nėta. Invokacijos maldas perskaitė kunigai 
lietuviai. Ir eibė senatorių bei kongresme
nų šiltai minėjo Lietuvą. Tokia akcija JAV 
kongresas viešai parodo savo simpatiją ir 
pagarbą bolševikų pavergtai tautai. Lietu
vių iškelta idėja, daugelio nustebimui, bu
vo sėkmingai realizuota.

Džiugu nustatyti, kad galingiausios vals 
tybės Įstatymų leidėjai savo pilnaties sesi
joje atideda kitus reikalus į šąli ir kalba 
apie Lietuvą, reikšdami užuojautą lietuvių 
tautai.

Derinant tą minėjimą su senato sesija, 
minėjimas įvyko vasario 13 d. I Vasario 
16 {vykius plačioji lietuvių kolonija atei
na čia ir savo giedriais šeimyniškais {vy
kiais.

Jau paaiškėjo naujas romano konkurso 
laureatas. Tai Jeronimas Ignatonis. Jo ro
manas „Ir nevesk į pagundą“ tapo išskir
tas iš kitų devynių ir apdovanotas „Drau
go“ romano konkurse 1000 dol. premija. J. 
Ignatonis pažįstamas lietuviškai visuome
nei savo plačia kultūrine veikla ir felje-

jos pastangas Konsoliduotis savitarpy, pa- Jurgis Gliaudą 
atrenkant baze bendresnius pasaulėžiūri- —" 1 
nius elementus. Taip 1946 m. Įsikūręs sam 
būris „Šviesa“ ir 1951 m. Įsikūręs studentų

tonais; bet tai buvo staigmena patirti, kad 
ir romano žanras laureato Įveiktas su to
kiu efektu.

Romano konkursas tapo jau žymiu kul
tūriniu jvykiu, sukeliančiu platesnių verti
nimų ir visapusiškos reakcijos. O mums 
ypač malonu pridurti, kad šio konkurso
mecenatas buvo antros kartos lietuvis J. 
Andrulis, garsus sūrininkas, daugeliui švie 
čiąs pavyzdžiu dosniai remti kultūrinį lie
tuvių gyvenimą.

Pats laureatas kukliai prasitarė, kad jo 
darbas tėra tik plyta visos Lietuvos pa
minklui.

Amerika nebūtų Amerika, jeigu čia kiek 
viena šventė nerinktų savo karalienės. De 
mokratija turi karalienių rinkimo hiper
trofiją. Ir Amerikos lietuviai nebūtų Ame
rikos lietuviai, jeigu jie nerinktų, jei ne ka 
ralaitės, tai bent Miss Lithuanijos/ Bemaž 
tą pat savaitę, kada Chicago šventė naujo 
romano gimimą, New Yorke ,.Vienybė“ su
rado lietuvių kolonijai Miss Lithuania. 
Laikraščio skaitytojai balsų dauguma iš vi 
sų kandidačių pasirinko p. Audronę Bag
donaitę. Tai graži blondinė, lietuviško tipo, 
pagal „Vienybę“ gražiai nuaugusi, skais
taus veido, šviesių plaukų, žalių akių ir 
malonios asmenybės mergaitė.' Ji yra Va
cio ir Halines Bagdonų, buv. tremtinių 
dukrelė. Tame jos pagerbimo koncerte .pro 
gramą vedė lietuvaitė, kino ir TV aktorė 
Rūta Lee Kilmonytė, mūsų losangeliškių 
pažiba ir pasididžiavimas, nes savo gyveni 
mo sąlygose ji išdidžiai sakosi lietuvaitė 
esanti, artimai bendrauja su lietuvių kolo
nija ir gerai kalba lietuviškai.

Tuo tarpu kai antros kartos lietuvis J. 
Andrulis paaukojo 1000 dol. kultūriniam 
lietuvių tautos reikalui, kaimynės Kana
dos, Toronto lietuviai biznieriai suaukojo 
stamboką sumą kaukių baliaus premijoms. 
Ir čia stambiausią kaukės premiją, 250 do
lerių, nunešė poetas Kozulis, su savo kol- 
chozininko kauke pelnęs tiek pat, kiek J. 
Ignatonis už savo romano ketvirtį!

Bet vienas iš skaisčiausių reiškinių, apsi 
reiškusių Amerikos lietuvių geradarystės 
srity prieš Vasario 16, buvo Komiteto Mar 
tyno Jankaus vaikams — aklam Kristupui 
ir jį globojančiai seseriai Elzei, rinkliavos 
paskelbimas. Surinkta 5.031 dol. 52 cent.

Taip pat maloni žinia, kad jau kitas su 
manymas tapo kūnu: Dr. Vydūno premijos 
fondui surinkta 1000 dol. Kanados Mažo
sios Lietuvos Bičiulių Draugijos Centro 
Valdyba paskelbė aukotojų sąrašą, kuria
me pirmauja Venezuelos lietuviai su 348 
dol.

Chicaga šios gražios savaitės sąskaiton 
pridūrė dar „Lietuvos vaizdų parodą“, ku
rioje buvo ir tapybos darbų, foto nuotrau
kų iš Lietuvos vaizdų ir rinkinių, kuriuo
se pavaizduoti miniatiūroje ūkio įrankiai. 
Lietuvos vaizdų paroda tūri gražią intenci 
ją atkurti lankytojo sąmonėje gyvesnį Lie
tuvos prisiminimą.

Ir dar reikšminga smulkmena: „Lais
vės“ dienraštis pranešė, kad nuo vasario

EUROPOS LIETUVIS

Įdomios Lietuvos vietos
TOJ PAČIOJ UPĖJ VANDUO TEKA 

VIENU KRAŠTU l VIENĄ PUSĘ, 
O KITU — l KITĄ

Lietuvoje yra dvi Šventosios upės. Tie
sa, šiais laikais jos nėra laikomis taip šven 
tomis ir taip garbinamos, kaip mes supran 
tame ir garbiname šventuosius asmenis, 
jiems meldžiamės, arba kaip Indijoj hindū 
sai laiko šventa ir garbina Gango upę, ku
rioj išsimaudžius ar kurios vandens atsigė 
rus „visos nuodėmės žūva“. Bet gilioje se
novėje, prieš krikščionybės laikus, kai ir 
lietuviai dar garbino įvairias gamtos ga
lybes ir padarus, tada ir mūsų šalelėj upės 
panašiai buvo garbinamos ir tikrai .šven
tomis laikomos. O nuo to laiko jų šventu
mas ilgainiui perėjo į patį upės pavadini
mą (vardą) ir liko lig šių laikų.

Viena tų buvusių „šventųjų“ upių gauna 
pradžią mums giminingos latvių tautos te
ritorijoje, ir, atsilankiusi Lietuvon bei pa
viešėjusi jos gražiuose ir žavinguose plo
tuose, už keliolikos kilometrų į šiaurę nuo 
Palangos miestelio, įteka Baltijos jūron. 
Nepriklausomybės laikais čia lietuviai
Šventosios vardu ir uostą sau įsirengė, po 
to, kai Hitleris Klaipėdą atėmė.

Kita mūsų Šventoji gauna pradžią eže- 
ringiausiame Lietuvoje Zarasų krašte, ka
daise net apdainuotame gražia dainele, 
prasidedančia žodžiais „Zarasų kraštas, 
ežerų vieta“, pakankamai pavandravojusi 
po Aukštaičius, įteka j Nerį, netoli Joną-' 
vos miestelio. Šitoje antroje Šventojoje ir 
vyksta anas rašinio pradžioje minimas 
„stebuklas“, kad joje vienu kraštu vanduo 
bėga į vieną galą, o. kitu — į kitą. Tačiau, 
suprantama, ne visoje upėje taip darosi, 
bet tik tam tikroje jos dalyje.

Utenos apskrity, Leliūnų valsčiuj, prieš 
šiaurrytinį Legų kaimo žemės kraštą, ši 
upė siaura vaga išsiveržia iš aukštesnės 
miškingos vietovės, kur vanduo bėga gana 
smarkiai, bet, pasiekęs Legų kaimo žemę, 
įteka jau platokon iš kairės savo pusės 
esančion smėlėton žemesnėn lygumon, su- 
darančion Legų kaimo gyventojams kai ku 
rių patogumų paplūdymio ir gyvulių gir
dyklos pavidalu.

Iš smarkumo ir inercijos vandens masė 
taip greit šion atsiradusion lygumon neiš
silieja, bet bėga dešiniu jos kraštu, prisi-
šliejusi prie aukštesnio kranto, jį lyg ir 
grauždama ir vis didesnį {linkį bei seklios' 
lygumos plotą darydama. Prie to dešinio 
kranto, atrodo, net vanduo turi lyg ir aukš 
tėlesnį lygį, negu prie platų išlinkį turin
čio kairiojo seklaus kranto.

Bet vandens masė, bebėgdama dešiniuo
ju visos upės ir šios lygumos pakraščiu, 
dėl kranto pasisukimo turi pasukti kairėn 
ir netrukus beveik stačiu kampu vėl deši
nėn, kad įgautų reikiamą ir bendrą pir
mykštę upės kryptį. Tačiau po paskutinio

8 d. dienraštis tampa dukartsavaitiniu. Tai 
reiškia, kad dviem trečdaliais mažiau pa
sklis Nepriklausomos Lietuvos dergimo. Ir 
tą žinią visi lietuviai sutinka kaip reikš
mingą plaisviečių" pralaimėjimo faktą; 
aišku, vertindami tą faktą teigiamai.

Pradėję rašinį su „Exploreriu“ Ir baigsi 
me „explorišku“ anekdotu.

„Sputnikas II“ skrieja erdvėje ir zizia: 
,,Pi, pi, pi“.

„Exploreris“ skrieja erdvėj ir šnekina: 
„Ci, ei, ei“.

Staiga abu skriejikai susitinka ir sako 
vienas kitam: ,,Gana mums niekus tauzyti, 
juk abu vokiškai kalbame“.

dešinėn pasisukimo, jau kitame minėtos 
plačios seklumos gale, ji vėl randa aukštes 
nlus ir stipresnius upės krantus bei siaurą 
vagą, kurion visas vanduo iš karto nepa
tenka, todėl jo dalis, irgi iš inercijos, pra
bėgusi reikiamą pasisukimą, atsimuša į 
kairįjį krantą ir, nerasdama sau tolimes
nio kelio, visu seklumos ilgio pakraščiu 
grįžta atgal, kol išplitusios lygumos pra
džioje vėl ją pagauna smarki centrirfė van 
dens srovė ir pradeda nešti su savimi. Taip 
susidaro vandens sukimasis ilgos elipsės 
pavidalu. Ir kadangi šita kairėn upės pu
sėn išlinkusi sekli lyguma, arba vandens 
sukimosi elipsė, yra gerokai ilga, tai, ties 
ja stovint, ir atrodo, kad dešiniuoju jos 
kraštu vanduo bėga į vakarus, o kairiuoju 
į rytus.

K. Jonelynas

Rekolekcijų tvarkaraštis

LONDONAS — Liet. Šv. Kazimiero bažn., 
kovo 27-30 d.d. Rekolekcijas veda Ško
tijos lietuvių klebonas kun. J. Gutaus
kas.

GLASGOVAS — ir gretimose Škotijos lie
tuvių koloinijose — kovo 18-22 d.d. Reko 
lekcijas veda kun. A. Kazlauskas.
Kun. P. Dauknys rekolekcijas veda se

kančiose kolonijose:
CORBY — Our Lady bažn., Occupation 

Rd., šį šeštadienį — kovo 8 d., 8 vai. v. 
pamokslas ir klausomos išpažintys. Sek
madienį — kovo 9 d., 12 vai.

STOKE-on-TRENT — Sacred Heart bažn., 
Tunstall, šeštadienį — kovo 15 d., 7 vai. 
vak. ir sekmadienį — 12 vai.

COVENTRY — St. Elizabeth bažn , St. Eli
zabeth Rd., Great Heath, šeštadienį — 
kovo 22 d., 7 vai. vak. ir Kančios sekma
dienį — kovo 23 d. 12 vai.

DERBY — Seselių koplyčioje. Bridge Ga
te, šeštadienį — kovo 29 d. 7 vai. vak. ir 
Verbų sekm. 11 vai.

WOLVERHAMPTON — St. Peter bažn. 
North St., Didįjį šeštadienį — balandžio 
5 d. 7 vai. vak. ir Šv. Mišios — Velykų 
I d., 1 vai. p.p.

KETTERING — St. Edward bažn., London 
Rd., šeštadienį — balandžio 12 d., 7 vai. 
vak.' ir sekmadienį — 12 vai.

LEICESTER — The Sacred Heart bažn.. 
Mere Rd„ šeštadienį — balandžio 19 d. 

*7 vai. vak. ir sekmadieni — 12 vai. Po 
to sekančiais sekmadieniais: Birmingha- 
me, Gloucesteryje ir Stroude
Pakviestas maloniai sutiko Anglijos lie

tuviams pravesti rekolekcijas Gęrb. Tėvas 
Alfonsas Bernatonis, OFM, Lietuvių Sielo
vados Vokietijoje Tvarkytojas.

Rekolekcijų tvarka ši:
NOTTINGHAMAS — kovo 7 d., penktadie 

ni, 7.30 vai., St. Patrick's bažn šeštadie
nį — 11 vai. pamaldos ir pamokslas; 5 
vai. vak. pamokslas ir išpažintis Sek
madienį — pamaldos ir-pamokslas 12.15 
vai. , . .. . ....- ------- ———.------:---------------

MANSFIELD —- Seselių koplyčioje pamal
dos ir išpažintis sekmadienį, kovo 9 d., 
4 vai. vak.

ROCHDALE — kovo 15 d., 10 vai. ryto se
selių koplyčioje — pamaldos ir išpažin
tis.

MANCHESTERIS — kovo 15 d. ir 16 d.

LIETUVIŠKOS RADIJO PROGRAMOS
Madridas: bangos 32 ir 42 m. Kasdienio v. 
30min. - 19.45. Vid. Europos laiku (21.30- 
21.45 Lietuvos laiku).
Roma: bangos 41 ir 50 m. Kasdien 20.50- 
21.10 vai. Vid. Europos laiku (22.50-23.10
vai. Lietuvos laiku).
Vatikanas: bangos 19-25-31-196 m. Kasdien 
18.15-18.30 vai. Vid. Europos laiku (20.15- 
20.30 vai. Lietuvos laiku). Be to, sekmadie 
niais dar 8.30-9 vai. Vid. Europos laiku 
(10.30-11 vai. Lietuvos laiku).
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Rekolekcijos
Gavėnios metu visose bažnyčiose yra 

ruošiamos ilgesnės ar trumpesnės rekolek
cijos, naujais pamokslais nušviečiamos pa 
grindinės krikščioniškosios pasaulėžiūros 
tiesos, gyvenimo pagrindai, praktiškas 
Kristaus sekimas, kad, per atgailą ir gai
lestį iš nuodėmės prisikėlę naujam Dievo 
vaikų gyvenimui, vertai ir prasmingai su
lauktume didžiojo triumfo — Kristaus Pri 
sikėlimo šventės — Velykų. Be kryžiaus 
nėra jokia bendradarbiavimo su Kristumi, 
nei su Jo mokslu, nei su Jo gyvenimu. Ne
galime išgelbėti sielos, nebūdami pasiryžę 
prireikus net ir savo laikinosios gyvybės 
netekti dėl Kristaus išpažinimo ir kentėti 
persekiojimus dėl Jo mokslo. Sielos išgany 
mas yra toks svarbus, kad negalima tai pa 
lyginti su jokiu žemišku gėriu, net viso pa 
šaulio turtų turėjimu; sielos Išganymo pra 
radimas yra taip pat nebeatitaisomas, kaip 
ir pačios gyvybės praradimas. Kryžiaus ne 
Šimas yra reikalinga mums sąlyga, kad
įeitume į Kristaus dangaus karalystę ir da 
lyvautume Jo garbėje. Ta garbė yra nuos
tabi, ir kiekvienas ją gaus pagal savo nuo
pelnus. Kristus nuolat pabrėžia ištikimo 
kryžiaus nešimo užmokestį. Kryžius nėra 
tikslas, bet priemonė ir kelias į garbę. Pa
gal Kristaus žodžius, „krežius“ reiškia 
kiekvieną priešingumą ir sunkumą sek ar? 
Jėzų, kiekviena pastanga, kurią turime dė
ti, kad tas kliūtis nugalėtume, kad būtume 
ištikimi Jo įsakymams.

Rekolekcijos tad yra didelis sielos iš valy 
mas ir atgaivinimas. Pas O'Conelį — gar
sųjį kovotoją už Airijos laisvę atėjo kartą 
pasiuntinys, kviesdamas į parlamento po
sėdį, ir rado jį laikantį rekolekcijas. „Sir, 
jeigu tavęs nebus parlamente, mes pralai
mėsime kovą visai dvidešimčiai metų. Bal
suojant priešininkai mus nugalės“. „Būki
te ramūs“, atsakė didysis airių valstybinln 
kas, ..melsdamasis ir išpažindamas savo 
nuodėmes aš ir čia atstovauju Ąirijos daly 
kus pas Dievą. Airijos laisvė dėl to nenu
kentės. Eidamas išpažinties aš esu stipres
nis. negu pakeldamas kumšti piktai ko
vai“. Tai kilni mintis, nes krikščionio var
das yra surištas su rimtom pareigom. 
Krikščionio vardas įpareigoja antgamti
niam gyvenimui, kad nuoširdžiai siektume 
kilnesnių dalykų. •

P.Dauknys, MIC

LITUANISTINIS KALENDORIUS
Sudarė: R E. Maziliauskas

KOVAS

1— 1918 m. mirė Mažosios Lietuvos veikė
jas Mykolas Ašmys.

2— 1939 m, mirė poetas O. Milašius.
3—1386 m. Jogaila karūnuojamas Leriki-
---- —“ joS-karUtluml. ------- J——

5—1919 m. pirmas naujokų šaukimas 
Lietuvoje.

12—1907 m. gimė rašytojas Antanas Gus-
taitis.

13— 1918 m. Amerikos lietuvių Seimas.
14— 1945 m. mirė prof. M. Roemeris.
15— 1926 m. mirė Lazdynų Pelėda.
16— 1907 m. gimė dailininkas V K. Jonynas.
17— 1943 m. vokiečių okupacinė valdžia

uždarė Lietuvos universitetus-ir 
kitas aukštąsias mokyklas.

18— 1907 m. gimė Pulgis Andriušis.
20— 1883 m. išėjo „Aušros“ Nr. 1.
21— 1957 m. mirė Dr. Ona Landsbergienė.
22— 1868 m. gimė Vydūnas.
23— 1899 m. gimė kalbininkas Pr. Skar

džius.
25— 1831 m. Lietuvoje prasidėjo sukilimas

prieš rusus.
26— 1882 nf. gimė rašytojas A. Žukauskas-

Vienuolis.
28 —1911 m. mirė M.K. Čiurlionis.
29—1922 m. Lietuvoje paskelbtas Žemės 

Reformos įstatymas.

(Iš ,,Terros“ išleistojo romano „Miškaisateina ruduo“).

— Nu, tai kaip dabar? Ponas girininkas 
leidžia.
. — Je, je, leidžia. Bet tik po stipria miš
ko pareigonių priežiūra, — pridėjo ir ei- 
gulis. Jis save, tur būt, laikė svarbiuoju 
„pareigonių“.

Tilius susikeikė biauriai ir garsiai, lyg 
vėl būtų suirusios jo naginės. Kad vyks to 
kios derybos, jis negalėjo nė įsivaizduoti. 
Kokios čia gali būti derybos, kai viskas ir 
taip aišku? Yra šeštadienis ir — namo, vy
ručiai!

— Nieks tavęs neriša prie medžio. Kas 
norės užsidirbti, tas dirbs. Už kitus nešne
kėk, — didžiai pasipiktinęs spragino mažą
sias akutes senis su žiurkės pažande. Kad 
Pleikys nagas, visi žinojo. Utėlę išmokytų 
šokti ant stiklo, jei kas pasiūlytų litą. Su
augusį sūnų jis engė prasčiau, negu čigo
nas kuiną, jo uždarbį sau susiglemždamas. 
Ne tik išgerti, bet ir parūkyti nedavė.

Tilius patėmijo, kad randasi ir daugiau 
besigviešiančių nors ir keliais eiti, bet tik 
uždirbti. O Pleikys tegul netrina iš anksto 
delnų, jei nenori gauti su viršūne per kup
rą. Turi būti vienybė, o jei ne — mes pa
rodysime. Každaila, Tiliaus pakušintas, 
jam pasiūlė pirmiau susirinkti visus arkla- 
mėšlius, kurių čia arkliai palieka ik va
liai, ir tik tada kalbėti.

Senis visai apkvaito, o miškakirčių ratas 
lošėsi ir lenkėsi iš linksmumo. Taip pat 
buvo žinoma, kad Pleikys iš didelio taupu
mo kiaulėms liuobti naudoja arklamėš- 
liuš. įgaliotinis aiškiai nerimavo:

MARIUS KATILIŠKIS

— Tai kaip bus, vyrai? Kelkit rankas, 
kas sutinkat kirsti naktį.

— Nu tai, pops, musėt reikės...
Žabelis patraukė už skverno prasižiojusį 

Pleikį taip nemandagiai, jog tas ant pele
nų atsisėdo, išmesdamas nagines į viršų.

— Palauk, palauk. Leisk ir kitam pasi
sakyti. ,

Raudonasis Petras murksojo, kaip kati
nas, mėgaudamasis tingia popiečio šiluma, 
patogiai atsilošęs į eglišakių krūvą, ir nė 
blakstienų nekrutino. Jis dar nebuvo pra
sižiojęs, nors eigulis prisikišdamas pašnabž 
dom ji kurstė. Paskui ramiausiai pro kram 
tomą skiedrelę paklausė:

— O po kiek mums mokėsit?
— Po kiek? Ar tu, Petrai, nežinai, kiek 

gauni už sukirstą erdmetrį? Mes mokame 
tvirtai ir pastoviai. Gerai mokame. Visi tą 
žino. Daugiau sukirsi — daugiau gausi, — 
sąžiningai įrodinėjo miestietis.

Petras perkėlė ant kito danties skiedre
lę:

— Tai tą ir norėjau sužinoti. Mums ne
skubu. Tą patį mes paimsime pirmadienį. 
Miškas juk nepabėgs.

— Oi, Petrai. Aš žinau, kad miškas nepa 
bėgs. Bet kelias pabėgs. Mes turim skubė
ti. — Špicas skausmingai išsiviepė, nuleis
damas vieną lūpos kampą. Pro tą plyšį su
žibo auksinis dantis.

— Kad jūs skubat, mes to galim neži
not. Mums tai nekliudo. Mes turim darbą 
ir žinom, kaip ir kada jis dirbamas. O jūs 
sau stebėkit.

— Oh... — sudejavo graibydamas nosi
nę, lyg prakaitui nusišluostyti.

— Už nakties darbą juk kitaip ir moka.
— Ar jūs rimtai?
— Labai rimtai mes. Už tą patį niekas 

nesutiks. O gal yra norinčių? Kas nori, te
gul pasisako, — Petras apmetė būrį. Nie
kas neprasižiojo. Kiti, kuriems rūpėjo už
darbis, dabar nustebo užvis labiau pamatę, 
kaip sušneko įgaliotinis po Petro žodžių. 
Reiškia: — galėjo lengvai apsigauti.

— Gerai sako Petras. Kelk atlyginimą! 
Mes nesutinkam! — riktelėjo Každaila. Špi 
cas liūdnai purtė galvą.

— Aš to negaliu. Aš negaliu be pono di
rektoriaus.

— Kas mums direktorius? Jis sau, o 
mes sau.

— Aš pažiūrėsiu, aš pažiūrėsiu... Nu, 
bet aš neturiu tam įgaliojimų. Aš galiu tik 
skambinti telefonu.

— Tai skambink, skambink. Tam esi 
juk, — atsigavę kirtėjai iš visų pusių ska
tino ir mėgdžiojosi. Tikriausiai vargšas to 
nesitikėjo. Patikrino laikrodį, kažko pa
klausė girininko, ir tuojau abu nuskubė
jo ant kelio, kur stovėjo važys. Eigulis 
greitomis pasakė Petrui:

— Neužsileisk. Nė per plauką. Mokės. 
Sakau, kad mokės, kaip aš čia stoviu. Ke
lias bėga. Ne tik kelias — visą sniegą vel
niop nuleis ir atsivers lieknai. Šilto oro 
banga ateina iš pietvakarių. Vokietijoje 
jau pavasaris. Netrukus ir čia. Aš pats 
klausiausi radio pranešimo.

Smarkia risčia nulėkė važys. Iš visų pa
kraščių rinkosi kirtėjai.

— Nu kaip?
— Ar išdegs kas?
Kad buvo pastatytos sąlygos, jau visas 

miškas spėjo sužinoti. Gandas greičiausiai 

persidavė aidu — nuo vieno medžio prie 
kito.

— Kad Petras kažinko nori, — šnypštė 
anasai kaimietis. — Ką tu padarysi to
kiam ponui? Supyks ir nebeduos nė to, ką 
gavom.

— O ką tu žinai, ko jis nori? A? ;— grės 
mingu ūgiu atsistojo Každaila, pasirengęs 
braukti Pleikiui per nosį. Senis pasitraukė. 
Raudonasis Petras paskersavo.

— Tokiam avinui iš viso be reikalo mo
ka. Jis krioktų ir už dyką ir dar pripuolęs 
rankas laižytų. O mes dar pažiūrėsim.

— Pažiūrėsim! Nėra ko nusileisti!
— Yra ir daugiau tokių. Ne tas vienas 

sušvinkėlis. Už centą tėvą-motiną parduo
tų. Ko kito ir neįkalsi į medinę mužiko 
milžtuvę. Jei laikytumės vienybės, tai ne
sunktų mūsų prakaito erkės.

Petras susirinko savo daiktus ir nuėjo.
— Žio, koks mandras miesčionis, — pa

sišaipė nuo vežimo kažkuris vežėjų.
— Tai teisybė, kad miesto darbininkai 

už mus gudresni. Nėra čia ko džiaugtis sa 
vo kvailumu, —■ suniekino jį Žabelis.

— Aš tai jau kirsčiau už tą patį. Ne iš 
kokio išdykumo, o iš vargo, — nuolankiai 
prisipažino Krivickas Vargdienis.

— Nu ką, Vargdienis — jis nepavojin
gas.

Jo nieks ir nepaisė. Jis mirkčiojo kvailai 
išsišiepęs ir traukė nosį patenkintas, kad 
ir jo žodį išgirdo.

— O kiek manai prašyti? Taip, tarp mū 
sų kalbant? — pasivijęs Petrą, domėjosi 
Žabelis. Jam įkandin sekė kiti.

— Kodėl manęs klausi? Ir patsai turi 
galvą. Ir numanai reikalą, šiandien mes 
galim kalbėti. Šiandien kirtis mūsų ranko
se. Jeigu atlėkė Špicas, tai, tur būt, svyla 
pauodegis. Atsiminkit, kiek yra pagaminto 
ir kiek dar stačio miško. Ne už šimtą ir ne 

už tūkstantį. Dešimtimis tūkstančių reikia 
skaičiuoti. Jei polaidis ūmus — nė pats ty
relio velnias neprieis prie jo medžių be ki- - 
tos žiemos. Per vasarą kiek medžiagos nu
eis niekais. Jo girnos turės sustoti, neturė
damos ko malti. Štai kas...

— Kad kur ugnin! Labai jau aišku.
— Griebkim trumpai!
— Nėra ko gaišti. Iš niekur darbininkų 

negaus ant greitųjų.
— O kaip su vežimu?
— Kalbėk tamsta ir dėl mūsų. Mes jau 

magaryčių neskųsim, — spraudėsi ir vežė
jai.

— O ką, ar jūs nebyliai?
— Pats ne tik galvą, bet ir liežuvį turi. 

Ir nuovoką tvirtą. Derėkis ir už mus, 
Petrai.

— Už dyką nevežkit. Reikalaukit ir gau
sit. Nepaliks popiermalkių liekne.

— O kažin ar besugrįš?
— Eik tu, durniau!
Smulkutė lijundra, priešpiečiai® pagavu

si dulkti, lyg ir aprimo. Palšas rūkas plo
vėsi tarp medžių. Balkšva prietema pra
skydo kirtimuose, ir vyrai šmaikštėsi, kaip 
šmėklos priepirtyje- Lašų karoliai nukaro 
nuo šakelių, kurias taip neseniai dengė 
sniego ir ledo pluta. Ir žlibam buvo aišku, 
jog naktį nebešals, kad sniegas, tartum 
druskos ėdamas, korės ir slugs, ir vanduo 
pradės semti slėsnumas.

Daugelis nieko gero nesitikėjo iš dery
bų ir senu įpratimu keiksnodami skirstėsi. 
Vėl sudžeržgė piūklai, sukosėjo kirviai. 
Vėl niūkiami arkliai traukė braškančius 
vežimus į paupį. Miškas plaukė prie van
dens per tirpstantį sniegą, per kelmus, iš
vartas ir šaknis.

(Bus daugiau)
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LONDONAS
SV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

Londono Lietuvių Šv. Kazimiero bažny
čia iškilmingai mini savo bažnyčios ir Lie
tuvos Globėjo šv. Kazimiero 500 m. su
kaktį nuo šventojo karalaičio gimimo. Šį 
sekmadienį — kovo 9 d. 11 vai. iškilminga 
suma Šv. Kazimiero garbei, o po pietų 5.30 
vai. parapijos salėje, Victoria Park Road— 
akademija. Paskaitą skaitys Juozas Lūža. 
Londoniečiai kviečiami gausiai dalyvauti.

MIRĖ
Pereitą sekmadienį — kovo 2 d, anksti 

rytą mirė senosios Londono išeiviu, kartos 
lietuvė Agota Jokubaitienė, 77 m. amžiaus, 
go sunkios operacijos Bethnal Green ligoni 
nėję, aprūpinta Šv. Sakramentais. Laidoja 
ma šį šeštadienį iš lietuvių bažnyčios.

Pereitos savaitės gale Stoke-on-Trente 
mirė tremtinė Jacevičienė — kolonijos var 
go mokyklos mokytoja. Laidotuvės įvyko 
šį antradienį, į kurias iš Londono nuvyko 
kun. Dauknys.

KAD JŪSŲ VAIKAI BŪTŲ LIETUVIAI...
Užpereitą sekmadienį Londono Lietuvių 

Šv, Kazimiero bažnyčią vizitavo anglų vys 
kūpąs J.E. G. Craven, nes mūsų bažnyčia 
yra Westminsterio arkivyskupijos ribose. 
Tokia kanoniška vizitacija visose katalikų 
bažnyčiose vyksta kas penki metai. J.E. at
laikė iškilmingas Šv. Mišias ir jų metu lie 
tuviams tarė nuoširdų žodį, prisiminęs Lie 
tuvos Nepriklausomybės 40 m. sukaktį, 
ypatingai pabrėžė, kad Londono lietuviai, 
turėdami savo tokią gražią bažnyčią, ją uo 
Uai ir toliau lankytų ir semtųsi sau iš Tikė 
jimo stiprybės, idant čia emigracijoje vai
kai ir visa priaugančioji karta būtu, tikrais 
lietuviais, nors tai ir sunku išlaikyti. J.E. 
išreiškė viltį, kad Lietuva tikrai bus vėl 
laisva.

Po iškilmingų pamaldų Ekscelencija su 
kiekvienu pasisveikino ir pasikalbėjo, pa
dėkojo chorui už gražų giedojimą. Šią sa
vaitę Lietuvių bažnyčia gavo iš Ekscelenci 
jos laišką, kuriame dėkoja už gražų priėmi 
mą ir pasižada lietuviams visur padėti, 
kur tik reikės.

JAUNIMO STOVYKLA
Vokietijos Krašto Valdyba praeitą vasa

rą buvo užsimojusi suorganizuoti studen
tų ir jaunimo stovyklą. Anuomet buvo su
sidarę kliūčių. Dėl to dabar tokią stovyklą 
norima suorganizuoti Velykų atostogų me
tu, maždaug balandžio 7-16 d.d., tokiomis 
pat sąlygomis, kokios buvo numatytos per
nai.

Suinteresuoti prašom susisiekti su Vo
kietijos Krašto Valdyba šiuo adresu:

—Eltauiscnes zentralkomitee, (17a) Wein- 
heim/Bergstr., Postfach 233, Germany.

ATVYKSTA T.A. BERNATONIS
Š. Anglijos kapelionas, susitaręs su Man- 

chešterio lietuvių kapelionu, pakvietė Tė- 
vą- Alt. Bematonį, Vokietijos lietuvių kata
likų sielovados tvarkytoją, atvykti į Angli 
ją ir pravesti keliose vietose dvasinį susi
telkimą.

T.A. Bernatonis laukiamas šios savaitės 
pabaigoje. Yra vilčių, kad jau sekmadienį, 
kovo 2 d., misionierius praves susitelkimą 
Bradforde (St. Ann‘s bažn., 12.30 vai.). Ko 
vo 7, 8 ir 9 d.d. bus Nottinghame, kovo 14- 
16 d.d. Rochdalėje ir Manchesteryje, vė

liau Leeds, Halifaxe ir k.
Iš anksto visų vietovių lietuviai kviečia

mi gausiai dalyvauti rengiamose rekolekci 
jose. Naujas pamokslininkas, naujos min
tys ir samprotavimas turėtų visus sudo
minti. K.J.K.

BRADFORDAS
Užpuolė Klubo kasininką

Šeštadienį, vasario 22 d. apie 10.30 vai. 
vakare, ėjė’s į namus iš Lietuvių Klubo pa
talpų, buvo užpultas dviejų vyrų Klubo ka 
sininkas Kostas Vileišis.

Užpuolimo rezultatas: K. Vileišis patal
pintas Bradford Royal ligoninėje; sulaužy
ta kaire koja ir kairės rankos pirštas. Kri
minalinė policija aiškina įvykį.

DERBY
Dvigubas minėjimas

Didelėje ir gražioje salėje labai puikų 
įspūdį darė scenoje F. Ramonio meniškai 
padarytos ir nuspalvintos Lietuvos Nepri
klausomybės Paskelbimo ir DBLS Derby 
Skyriaus sukaktuvinės datos.

Po Sk. pirm. P. Popikos trumpos įžangi
nės kalbos į garbės prezidiumą buvo pa
kviesti įvairių tautybių atstovai, apylinkių 
skyrių atstovai, Centro valdybos narys ir, 
be to, keletas vietos lietuvių.

Įdomią paskaitą skaitė DBLS Centro v- 
bos vicepirm. J. Vilčinskas.

Sveikino ukrainiečių ir latvių atstovai 
ir Nottinghamo Sk. pirm. K. Bivainis. Der 
by Sk. steigėjas K. Vaitkevičius davė 
trumpą skyriaus 10 metų apžvalgą.

Vietos vaidybos mėgėjų būrelis suvaidi
no vieno veiksmo vaizdelį iš partizanų gy
venimo Lietuvoje ..Paslaptingoje, zonoje“. 
Vaidino: J. Sližys, M. Raulinaitienė, J. Le- 
vinskas, B. Gurgždaitis, R. Popikienė, V. 
Junokas ir P. Stančikas. Režisavo J. Le- 
vinskas.

Šokiams akordeonu grojo V. Junokas.
J.L.

CORBY
Vasario 16 Corby

Lietuvos neprikl. sukakties proga skyr. 
pirm, pasveikino susirinkusius ir tuo pačiu 
primindamas nepamiršti trispalvės.

Corbyje gyvenantis lietuvis kunigas api
būdino Lietuvos praeitį ir skatino mus iš
laikyti lietuviškumą, perduodant kartoms.

Sveikino latvių atsovas.
Skyriaus nariai suvaidino vaizdelį „Pa

slaptingąja zoną“. Atžalynas padainavo ir 
pasakė eilėraščių.

^.uvo, arbatėlė, loterija ir lietuviškų 
plokštelių dainos ir muzika.

NOTTINGHAMAS
Graži šventės nuotaika

DBLS Nottinghamo Sk. Valdyba Vasario 
16 d. šventės 40 metų sukaktį surengų va
sario 22 d. erdvioje Sycamour mokyklos 
salėje. Atidaromoje kalboje pirm. K. Bivai 
nis nuotaikingai prabilo apie lietuvių tau 
tos siekimus ir pakvietė į garbės prezidiu
mą Dr. E. Turauską, savanorius J. Kaz
lauską, J. Strumskį, ukrainiečių bei latvių 
atstovus ir kun. kapelioną.

Dr. E. Turausko paskaita buvo išklau
syta giliai susitelkus. Gerb. prelegentas 
kondensuotai pavaizdavo nepriklausomy
bės, dabarties ir ateities Lietuvą.

Meninėje dalyje pasirodė Nottinghamo 
vargo mokyklos mokinių chorelis, gražiai 
parengtas pasiaukojusių mokytojų D. ir V. 
Fidlerių. Jam dirigavo mažutė „chorvedė“ 
Danutė Kiburaitė. Keli mažieji, palyginti, 
gera tarsena pasakė eilėraščių.

Tačiau meninės dalies esmę sudarė Lon 
dono vyrų choras, vadovaujamas p. Ma- 
maičio.

Pabaigoje pirm. K. Bivainis padėkojo 
Londono vyrų chorui ir jo dirigentui, ma
žiesiems vietos dainininkams ir visiems, 
dalyvavusiems šventę rengiant. Mažieji 
abiems dirigentams įteikė gražių gėlių.

Sekmadienį St. Patrick's bažnyčioje kun. 
kapelionas gausiai atsilankiusiems lietu
viams atlaikė pamaldas, aukodamas Mišias 
už Lietuvą. Ta proga pasakė pamokslą 
apie kančios prasmę kovojant dėl laisvės.

Buvęs
Paskaita

Kovo 9 d., sekmadienį, 8 vai. p.p., Liet. 
Romuvos Klube, Imperial Hotel, bus pa
skaita. Paskaitininkas: Dr. St. Kuzmins
kas. Tema: Lietuviškų veiksnių krizė ir 
kas toliau.

Kviečiame Nottinghamo ir apylinkės lie-, 
tuvius pasiklausyti.

Klubo Valdyba
Padėka

DBLS Nottinghamo skyr. Valdyba nuo
širdžiai dėkoja prisidėjusiems prie 16 Vssa 
rio minėjimo: Dr. E. Turauskui už paskai
tą, kun. J. Kuzminskui už pamaldas. Lon
dono Vyrų choro vedėjui V. Mamaičių! ir 
visiems choristams, Vargo mokyklos moky 
tojams D. ir V. Fidleriams ir jų auk’ė'i- 
niams už dainas ir deklamacijas, Moterų 
draugijos pirmininkei B. Kiburienei ir jos 
talkininkėms S. Matulevičienei ir kitoms 
už choristams paruoštą vakarienę ir vi
siems kitiems tautiečiams, prisidėjusiems 
prie šio vakaro programos paruošimo.

DBLS Nottinghamo Sk. V-ba

LEIGH
LEIGH SKYRIAUS DEŠIMTMETIS

Šis skyrius neseniai taip pavadintas. Sa
vo steigimosi metais jis vadinosi Scotia 
South, o vėliau Lawton skyrium.

DBLS Scotia South skyriaus steigiama
sis susirinkimas įvyko 1948 m. vasario 29 
dieną. Pirmąją sk. valdybą sudarė: Petras 
Navazelskis —■ pirm., Česlovas Obcarskas- 
sekrt. ir Albinas Stankevičius — kasinin
kas. Iš pradžių narių turėta 27.

1948 m. spalio mėn. naują valdyba su
darė: Petras Klezas— pirm , Petras Nekro
šius — sekrt. ir Feliksas Kizlauskas — ka
sininkas. Narių jau turėta 40. Tais metais 
buvo susidaręs vyrų chorelis, vadovauja
mas Petro Bulkės, ir dalyvavo Mancheste
ryje rugsėjo 8-tąją, sudainavo keletą dai
nų.

1949 m. rugpiūčio 19 d. valdybon išrink
ti pirm. Petras Klezas, sekrt. Vytautas 
Miškinis, kasin. F. Kizlauskas. Narių apie 
100. Skyrius pradėjo reikštis kultūriniam 
darbe. Tais pačiais metais Manchesteryje 
buvo suruošti du literatūros vakarai, iŠ ku 
rių pelno išleista VI. Šlaito knyga „Žmogiš
kosios psalmės“, o dalis, daugiau kaip 20 
svarų, buvo skirta kultūros fondui. Kadan
gi toks fondas neįsisteigė, tai pinigai buvo 
paaukoti Manchesterio knygų leidyklai 
„Pradalgei“.

Tais pačiais metais buvo įsisteigusi me
no grupelė, kuriai vadovavo Juozas Vasi
liauskas, Petras Nekrošius ir Ručys. Jos 
buvo suvaidinta „Partizanai už geležinės 
uždangos“ Widnes, Earlestown, Liverpool 
ir Moo toj hosteliuose.

1950 m. spalio mėn. valdybon išrinkti: 
Petras Klezas — pirm., St. Lauruvėnas — 
sekrt., Kz. Jankus — kasin. ir Stepas Ūsas
— kultūros reikalams. Narių 100. Tada 
prie meno grupės buvo susiorganizavę 
..linksmieji broliai“: Juozas Vasiliauskas, 
Jonas Pilipavičius, Petras Nekrošius ir Sta 
rys Varnas. Jie dainavo Manchestery, Wid 
nes. Liverpooly, Earlestowne ir Mootos lie
tuviams. Tebeveikė ir savo dainomis anas 
vietoves lankė ir vyrų choras, vadovauja
mas Petro Bulkės, o vėliau Felikso Ramo
nio.

1951 m. rugpiūčio mėn. valdybą sudarė: 
Petras Klezas— pirm., Vytautas Miškinis
— sekr. ir Domas Steponavičius —kasin.

Tais metais Darbo ministerija pradėjo 
leisti laisvai darba keisti. Daugumas nariu 
pabiro iš hostelio į apylinkes, tai narių su
mažėjo, liko apie 40, o kartu sustojo ir sky 
riaus veikla.

Be to, geresniaisiais skyriaus veiklos me 
tais buvo susiorganizavusi tautiniu šokiu 
grupė, sudaryta iš Lowtono vyrų ir Widnes 
senosios išeivijos čia gimusių lietuvaičių. 
Šokiams vadovavo p. Merkelienė.

1948-51 m. veikė savišalpos kasa, bet pa
sisekimo neturėjo ir likvidavosi.

1951 m. birželio 24 d, buvo pakeistas sk 
vardas iš Scotia South į Lowton. 1957 tn. 
gruodžio mėn. skyriaus vardas vėl pakeis
tas iš Lowton į Leigh.

Paskutiniu laiku skyriaus veikla visai 
apmirė, nes veikimui nėra ir sąlygų. Nariu 
liko beveik tiek, kiek buvo skyriui įsistei
giant.

Skyriaus valdybas sudaro su mažais pa
sikeitimais J. Evaškaitis, D. Norkus, V. 
Miškinis, A. Bruzgys, J. Pilipavičius, D. 
Steponavičius ir B. Rimeikis.

Leigh ir jo apylinkėse lietuvių yra nema 
ža, susidarytų dar graži šimtinė ar ir dau
giau. D. Step.

WOLVERHAMPTON AS
Nepriklausomybės minėjimas

įvyko vasario 22 d. Iš Londono buvo at
važiavę DBLS pirm. M. Bajorinas ir A 
Žukauskas.

Minėiimą atidarė Sk. pirm. D. Narbutas. 
Tares žodį, jis pakvietė pagerbti žuvusius 
Paskaitą skaitė M. Bajorinas. Lietuvius 
ta proga pasveikino lenkų atstovas.

Misijos
St. Chad's bažnyčioje (Cheetham Hill. 

Rd. Manchester 8) rengiamos misijos. Jas 
praves Lietuvių Sielovados Vokietijoje 
Tvarkytojas Tėvas Alf. Bernatonis, OFM.

Misijų tvarka: ketvirtadienį ir penktadie 
nį, kovo 13 ir 14 d.d., 7.30 vai. pamokslas 
su vakaro maldomis, šeštadienį, kovo 15 
d., 4.30 vai. pamokslas. Sekmadienį, kovo 
16 d., 4.30 vai. Mišios su užbaigiamuoju 
pamokslu. Išpažinčių bus klausoma kas 
vakaras.

Tegul nebūna nė vieno Manchesterio ir 
apylinkės kataliko lietuvio, kuris nebūtų 
dalyvavęs šiose misijose.

NORTHAMPTONAS
Vasario 16 minėjimas

DBLS Northamptono skyriaus pastango
mis, vasario 23 d. suorganizuotas Nepri
klausomybės paskelbimo sukakties minėji
mas ir pamaldos. Pamaldas laikė ir pa
mokslą pasakė svečias iš Vokietijos kun. 
K. Kuzminskas. Kolonijos gyventojai ture- 
jo progos atlikti religinę prieš velykinę pa- M1,,eJlmas Paryžiuje 
reigą ir pasimelsti už savo Tėvynę. S.V.

Mirė maj. Leonardas Jurkšas
Sausio 31 d. Dortmund-Kurl ligoninėje 

mirė Lietuvos kariuomenės, artilerijos ma
joras Leonardas Jurkšas. Velionis buvo II 
laipsnio Vyčio Kryžiaus kavalierius.

Rengėsi išvažiuoti į Ameriką pas savo 
žmoną, bet JAV įstaigos tik paskutinėmis 
dienomis prieš mirtį išdavė vizą.

Laidotuvės įvyko Dortmund-Kurl katali
kų kapinėse. Čia daug lietuvių rado sau 
paskutinio poilsio vietelę.

Po pamaldų palydime Leonardą į amži
no poilsio vietelę. Susidaro didelė eisena, 
kurioje dalyvauja žmona ir giminės ir gra
žus būrelis vokiečių. Karstą puošė Lietu
vos vėliava; su ja jis buvo palaidotas. Ka
pas apsikloja vainikais. '■

Velionis buvo kilęs iš Marijampolės Jis 
buvo ir labai kuklus. Niekas čia nežinojo, 
kad jis buvo majoras ir Vyčio Kryžiaus ka
valierius.

V. Martišius

PRANCŪZIJA

KINLOCHLEVEN
Mirė lietuvis

Jonas Rapolis, kilimo iš Žemaitijos, nuo 
Salantų, 50 metų amžiaus, buvo .rastas ne
gyvas savo kambaryję, apdegęs ir Užtroš
kęs nuo dūmų. Gaisro priežastis nežinoma. 
Palaidotas Vasario 26 d., naujose Kinlęch- 
more kapinėse, apie 5 mylios nuo Kinloch- 
leven. Jeigu atsirastų, kas norėtų smulkes
nių žinių, tai prašau rašyti šiuo adresu:

S. Gabalis, 15 Morven House, Kihlochle- 
ven, Argyll, Scotland.

ROCHDALE
Pranešame, kad kovo 15 d. rochdaliečiai 

darys „invaziją“ į Manchesterio Liet. Soc. 
Klubą. Gautomis žiniomis p. Bajorinas su 
narsiausiais londoniškiais šeštadienio rytą 
išskubės „prieŠpuoliui“, bet jie bus paimti 
į „nelaisvę“, ir 6 vai. p.p. klubas bus „oku
puotas“. „Nelaisvėn“ pateks ir manches- 
teriečių, kurių pavardės laikomos paslapty.

„Pergalės“ proga, iškelsime puotą ir, pa
darę atliktų darbų apyskaitą, užversime 
paskutinį dešimtmečio lapą.

Skyriaus Valdyba ', ’ : 1 ■

VOKIETIJA
Tėv. A. Bernatonio laiškas lietuviams 
katalikams

Ryšium su Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 40 m. sukaktimi, Šv. Kazimiero 
gimimo 500 m. ir švč. Mergelės Marijos 
Apsireiškimo Šiluvoje 350 m.- jubiiejumi 
Tėv. Alf. Bernatonis, OFM, Cap., Lietuvių 
Misijonierių Vokietijoje Direktorius, yra 
paskelbęs Vokietijos lietuviams katalikams 
laišką.

LUEBECK
Lietuvos neprikl. paskelbimo sukakties 

minėjimas Luebecke praėjo visų lietuvių 
pakilusio j nuotaikoj. Schleswig-Holstein',0 
lietuvių R.K. kapelionas kun. V. šarka at
laikė tai dienai pritaikytas iškilmingas pa
maldas. 15 vai. po pietų Artillerie štovyklo 
je įvyko iškilmingas aktas. PLB Vokietijos 
Kr. Tarybos atstovas pik. V. Sutkus pasa
kė pritaikytą tai dienai kalbą.

Luebecko vargo mokykla atliko meninę 
dalį. Po meninės dalies buvo visų dalyvių 
bendra vakarienė, kurios metu padainuota 
ir pasikalbėta.

EKSKURSIJA ITALIJOJ
Sausio mėn. pabaigojeit vasario pradžlo 

je'Italijoje lankėsi septynių lietuvių eks
kursija, kurią lydėjo du rusai (tikriausiai 
enkavedistai). Ta ekskursija sausio 25 d. 
lankėsi Šv. Kazimiero kolegijoj Romoje.

Visą laiką .globojama Sovietų Sąjungos 
pasiuntinybės prie Italijos.'vyriausybes, 
ekskursija mėgino gauti sau audienciją 
pas Šventąjį Tėvą, tačiau negavo, nors 
anksčiau buvo gavusi audienciją Venecijoj 
pas Venecijos patriarchą kardinolą Ronca- 
llį. Vatikane ji turėjo tenkintis bendrąja 
audiencija pas popiežių su šimtais kitų ša
lių katalikų. ■

Vasario 4 d. vienas italų ekskunigas, ku-
ris dabar dirba su komunistais, suruošė 
lietuvių ekskursijai Romoj spaudos konfe
renciją katalikų laikraštininkams, 
konferencijoj : 
ekskursantams 
atkleidė, kokia 
yra okupuotoj
kodėl sų ekskursija nėra nė vieno katalikų 
kunigo, ekskursantai tegalėjo atsakyti, kad 
jie tik paprasti katalikai. Į klausimą, ko
dėl nuo 1945 m. nė vienas kunigas negalė
jo atvykti į Romą, buvo atsakyta, kad ku-

Šitoj 
laikraštininkai lietuviams 
iškėlė eilę klausimų, kurie 
iš tikrųjų religinė „laisvė“ 
Lietuvoj. Pvz., į klausimą,Vasario 16 vakare Pleyel-Debųssy salėje

Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės Kraš-, 
to Valdyba surengė viešą minejirpa, kuris 
buvo pradėtas Tautos Himnu.

Pirmoji dalis buvo iškilmingas aktas, ku 
rio metu tarė žodį Lietuvos Atstovas Dr. 
Bačkis ir prof. G. Matorė. Minėjimas buvo _ _ _ _
vedamas lygiagrečiai dviem kalbom—pran nlgai turėję "?aūg darbo." Į klaJšimą? ko- 
cuzų ir lietuvių, kadangi jame dalyvavo. „„„ 1QJ4\ m „aaa.
žymus skaičius svečių prancūzų.

Meninę dalį išpildė vfoliončelistas G. Ho 
špice ir pianistas A. Stravinskas. Birutė 
Strankauskaitė padeklamavo eilėraščių.

Minėjimo baigiamąjį padėkos žodi tarė
Kr. Valdybos pirmininkė O. Bačkienė.

Vasario 22 d. įvyko pas Lietuvos Atstovą 
priėmimas, skirtas specialiai Lietuvos bi
čiuliams prancūzams, kurie dar ir šiandie
ną dirba mūsų tautai.

Paryžiaus lietuviai pagerbė Šv. Kazimierą kintas net šeimoji
Kovo 2 d., sekmadienį, Paryžiaus lietu

viai tėvų jėzuitų koplytėlėje, kur kas sek
madienį vyksta pamaldos su lietuvišku pa
mokslu, iškilmingai pagerbė Šv. Kazimie
rą Išvakarėse, šeštadienį, surengta Akade
mija, daugiau skirta prancūziška j ai visuo 
menei supažindinti su Šv. Kazimieru bei 
Lietuvos praeitimi. Toji akademija bei mi
nėjimas surengtas labiausiai kun. J. Pet
rošiaus iničiatyva.

Sekmadienį, kovo 2 d., toje pat koplyčio
je prikalta paminklinė lenta paminėti Pr. 
lietuvių katalikų misijos 10 metų sukak
čiai- Daina

.EUROPOS LIETUVIO“ PRENUMERATA 
PRANCŪZIJOJE

. Ligi šiol iškildavo smulkių nevienodumų 
dėl aiškinimo, kokia yra „Europos Lietu
vio“ prenumerata Prancūzijoje.

Aiškumo dėlei dabar skelbiama, kad ta 
prenumerata yra 2.000 fr. metams.

MADRIDAS

Vasario 16 Madride
Madrido Tautinio Ispanijos Radijo lietu

viškųjų valandėlių darbuotojai iš anksto 
per vietinę ispanų spaudą supažindino pla 
čiąją Ispanijos visuomenę su 40-tąja Vasa
rio 16-tąja, su Lietuva, jos laisvės reikalu, 
su dabartine jos žiauria priespauda. Ypač 
Šiltai, atsiliepė apie Lietuvą lietuviams pa
lankus Madrido dienraštis Arriba.

Vasario 16, sekmadienį, lietuvio kunigo, 
gyvenančio Madride, buvo atlaikytos pri
taikytos pamaldos už Lietuvos Laisvę.

Po pietų Lietuviškųjų Madrido Radijo 
Valandėlių vedėjas per Radio Nacional 
siųstuvą tarė žodį ispaniškai Ispanijos žmo 
nėms. įprastu lietuviškosios programos per 
davimo laiku per Tautinį Ispanijos Radiją

iTehnen
Lietuvos neprikl. 40 m. sukaktis Wehne- 

no lietuvių kolonijoje paminėta vasario 16 
d. Atvykus būriui svečių iš Varei ir gau
siai dalyvaujant stovyklos gyventojams, 
kolonijos aikštėje iškilmingai buvo pakel- .... ____r__ ______ , ______________,
ta tautinė vėliava ir sugiedotas Tautos iš Madrido buvo perduota speciali progra- 
Himnas. Po to parapijos klebonas kun. P. ma Pavergton Lietuvon.
Girčius atlaikė Šv. Mišias ir perskaitė lie
tuvių katalikų sielovados tvarkytojo Vokie 
tijoje minėjimui skirtąjį laišką.

15 vai. gražiai išpuoštoje salėje įvyko iš
kilmingas posėdis. Kalbas tarė Liet. bend, 
apylinkės pirm. V. Martinaitis, Fr. šlente- 
ris ir svečias iš Varelio s'a vanoris-kurė j as 
Jonas Janonis. .

Meninėje dalyje tautiniais .rūbais pasi
puošusios Danutė Dambrauskaitė ir Zita 
Gazaitytė paskaitė įš partizanų poezijos. 
Stovyklos vargo mokyklos vaikučiai padai
navo keletą lietuviškų dainelių.

' ' ' I : • ! r r • ■ ■ 1 .

Wehnen Lietuvių kolonija likviduojama
Šiuo metu Wehnen kolonijoje dar pri- 

skaitoma apie 400 galvų. Dar šiais metais 
ji bus suskaldyta į tris dalis, būtent: dalis 
išvyks į Osnabrucką, kita — į Bremeną ir 
trečioji — į Bad Zwischenahn.

Osnabrucke jau statomi patogūs mūri
niai dviejų aukštų namai, į kuriuos pirmie 
ji išvyksta jau kovo mėn., kiti kiek vėliau. 
Bremene butus gaus tik ten dirbančiųjų 
šeimos. Paskutiniai bus įkurdinti Bad- 
Zwischenahne apie š.m. rudenį.

Nors stovykloje visur aplink buvo daug 
neišbrendamo purvo, nors prieglaudą ir pa 
stogę teikiančiuose senuose šaltuose lenti
niuose barakuose matyti daug vargo ir 
skurdo, per eilę metų žmonės čia jau buvo 
apsipratę ir su savo likimu tarytum susi
gyvenę. ’

Gyventojų daugumą čia sudaro nuo emi' 
gracijos atkpitę džiovininkai, seneliai ir 
našlės su vaikais, kurie arba yra visiškai 
nedarbingi,' arba tinka tik lengviems dar
bams. Kadangi kaip užsieniečiams lengves
nių darbų gauti labai sunku, tad dauguma 
su baime žiūri į ateitį, nes nauji butai 
drauge atneš sunkiai pakeliamą nuomos 
naštą. ,

Gyvendami stovykloje gyventojai pasi- 
gelbėdavo prisiaugindami daržovių, laiky
dami naminių paukščių, o apsukresnieji ir 
kiaulių. V. Kluoniškietis

AUSTRALIJA

AUGSBURGAS
Augsburgas savaip paminėjo

Skyr. pirm. J. Čekauskas Vasario 16 d. 
proga apdalijo iš Vykd. Tarybos gautomis 
knygomis visą eilę žymių ir įtakingų vo
kiečių — Augsburgo katalikų vyskupą 
Freundorfer, švabų vyriausybės pirm. Dr. 
Fellner ir dar visą eilę kitų. Dalis jų gra
žiais laiškais padėkojo. Tai vis būrys lie
tuvių draugų.

Lietuvos nepriklausomybės neužmiršo 
ir vietinė spauda — vokiečių ir kitų tau
tybių.

dėl nuo 1945 m. nė vienas vyskupas nega
lėjo atvykti į Romą aplankyti popiežiaus, 
nors kanonai šitokių vizitų reikalauja kas 
penkeri metai, buvo atsakyta, kad šito rei
kia klausti pačių vyskupų, nes ekskursan
tai, kaip paprasti katalikai, to nežino. Iš 
eilės kitų klausimų paaiškėjo, kad per 13 
okupacijos metų Lietuvoj teišleista tik vie 
rta maldaknygė ir bažnytinis kalendorius, 
kad religinis jaunimo auklėjimas apsun- 
.1.__ __  _____ kad visos vienuolijos
uždarytos ir eilė kitų dalykų.

Kad ekskursija ir spaudos konferencija 
turėjo sovietinės propagandos tikslą, Ro
mos informacinė spauda labai aiškiai at
skleidė. Žinoma, italų komunistiniai laik
raščiai, kaip Unitą ir kiti, stengėsi religi
nes „laisves“ okupuotoj Lietuvoj pavaiz
duoti kuo gražiausioj šviesoj. Osservatore 
Romano ir katalikų laikraščiai apie lietu
vių ekskursantų spaudos konferenciją in
formavo santūriai, pažymėdami, kad eks
kursantai iš Lietuvos negalėjo atskleisti 
nieko džiuginančio, kad tikrasis lietuvių re 
Ilginis gyvenimas yra žymiai sunkesnis, 
negu ekskursantai galėjo viešai pasakyti.

Lietuvių ekskursantų oficiali kalba spau 
dos konferencijoj buvo rusiška. Vienas eks 
kursantas (Martinonis) laikraštininkams 
priminė ir Gromyko kalbą, kurioj Gromy
ko pasakė, kad Sov. S-ga norinti gerų san
tykių su Vatikanu. ELI

SVEIKINIMAI LAISVĖS KOMITETUI

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
40 metų sukakties proga Vasario 16-ją Lie 
tuvos Laisvės Komitetą sveikino Albani
jos Komitetas, Bulgarijos Taryba, Estijos 
ir Latvijos Laisvės Komitetai, Latvijos Ats 
tovas Vašingtone, Rumunijos Komitetas, 
Lenkijos Tautinės Vienybės Taryba, PJT 
pirmininkas, Laisvosios Europos Komiteto 
pirmininkas ir vicepirmininkas.

Laimėjo loterijoj
Sidnėjaus lietuvis B. Povas valstybinėje 

loterijoję laimėjo 12 000 svarų. Prieš kurį 
laiką toje pačioje loterijoje 500 sv. laimė
jo . Sapronięnė. - rem.
Lietuvio baritono rečitalis

Baritono Pauliaus Rutenio dainų ir ari
ju rečitalio klausėsi apie 80 kviestinių lie- poezija, 
tuvių ir australų svečių. Pažymėtina,'kad j-j ~-f 
baritonas, pirmą' kartą Australijoje padai- sakiai, 
navo australo kompozitoriaus Dr: Horace " 
Perkinso harmonizuotas lietuvių liaudies 
dainas „Anoj pusėj Nemunėlio“,« „Čiuk, 
čiuk“ ir ..Lygiam lauke“. rem.
Nauja studentu valdyba

Australijos lietuvių studentų sąjungos 
Sidnėjaus skyrius išsirinko naują valdybą. 
Valdybon įeina: nirm. Rimgaudas Daukus. 
sekr. Ir. Žilytė, ižd. Irvis Venclova ir J. Ko 
valskis. rem.
100-sls „Tėviškės Aidų“ numeris

Vasario 5 d. išėjo šimtasis „Tėviškės Ai
dų“ numeris. „T.A.“ leidžia Australijos Lie 
tuvių Katalikų Federacija ir redaguoja Br. 
Zumeris.

GERIAUSIOS IŠ GERŲJŲ!

Prašau pasirinkti bent po vieną geriau
sių knygų:

B. Sruoga — Dievų miškas — 25/8.
M. Katiliškis — Miškais ateina ruduo — 

35 šil.
S. Kairys — Lietuva budo — 39 šil, 
Kovos metai dėl savosios spaudos—36/8 
P. Jurkus — Smilgąičjų akvarelė —36/8 
B. Brazdžionis — Liet. Beletristikos An

tologija — 51 šil.
S. Prapuolenytė — Mieli žodžiai —12 šil.

J. Mtngirdaš — Patarlės; priežodžiai, po-

Dr. Sruogienės — Liet, istorija — 16 šil. 
Visos knygos gražiai išleistos.
Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave, 

London, W.4.

PAIEŠKOJIMAI
SLIŽIO Juozo paieško Jonas Pakėnas, 8, 

Sun St., Derby.
KARACIEJUS Pranas, gyvenęs Londo

ne, prašomas svarbiu reikalu parašyti „E. 
Lietuviui“.

NELYGINKITE MŪŠŲ KAINŲ, nes Įos bus 
brangesnės! BRANGESNĖS TODĖL, kad mes 

siunčiame
TIK GERIAUSIOS RŪŠIES PREKES

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

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

arba centran,
22, Roland Gardens, London, S.W."
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MELUOJA PER AKIS —4 IR NESIGĖDIJA
U (atkelta Iš psl.l.)

toliau .— lyg j U ir nebūtų buvę. Ačiū Die
vui, visi faktai,, kuriuos Sovietų komenta
torius nutyli, Vakarams yra žinomi, nes 
yra tūkstančiai gyvų liudininkų Vakaruo
se, kurie visa tai yra matę ir patyrę savo 
kailiu.

Nutylėjęs tikruosius okupacijos faktus, 
Sovietų komentatorius toliau tęsia savo iš
vedžiojimus:

„Visose trijose respublikose įvyko re
ferendumai, kurių pasekmė buvo ta, kad 
visų trijų respublikų žmonės paprašė pri
imti juos j Sovietų Sąjungą. Taigi, visa įvy 
ko ne prievartos būdu, bet pagal pačių 
žmonių pageidavimą, kad sovietinis reži
mas buvo įvestas Pabaltijo Respublikose“.

Iš tikrųjų vargu ar kas kitas galėtų taip 
įžūliai meluoti, kaip Sovietai. Meluojama 
per akis, betgi, tur būt, užmirštama, kad 
savo metu sovietinė spauda rašė, jog Lie
tuvos žmonės turi būti dėkingi Raudonajai 
Armijai už jų „išlaisvinimą“ iš nacionalis
tinio, buržuazinio režimo. O kai dėl referen 
durnų, tai šiandien, tur būt, jau visiems 
yra žinoma, kam verti yra sovietiniai bal
savimai, o be to, jokio referendumo apie 
prijungimą prie Sovietų visai ir nebuvo.

Komentatorius savo melagingą pasaką 
tęsia toliau:
' „Be to, kiekviena respublika pasiliko ne 

priklausoma. Kiekviena turi savo vyriau
sybę ir savo režimo organus. Buvusios tra
dicijos buvo paliktos, išskiriant tas, kurios 
išplaukia iš teisingumo: daugiau ten nie
kas negyvena kitų sąskaiton“.

Taigi, taigi. Visiems lietuviams buvo už
kabintos terbos, ir jie yra sulyginti su 
skurdžiausiais Sovietijos kolchozininkais. 
O kai dėl respublikų nepriklausomybės, tai 
vargu ar šiandien ir kalbėti bereikia. Va
karuose visi turėjo progos įsitikinti per 
vengrų sukilimą, kokią „nepriklausomybę“ 
turi vengrų tauta. Lietuva turi jos dar ma
žiau.

Sovietų komentatorius betgi apsimeta 
naiviu ir toliau klausia:

„Taigi, apie kokios rūšies laisvę Mr. Du
lles kalba? Ar jis kalba apie tokią laisvę, 
kad grįžtų į valdžią buvusieji kapitalistai 
ir žemvaldžiai?“

Kalba taip, lyg Lietuva būtųriurėjusi ko 
kių nors kapitalistų ir stambių dvarinin
kų. Juk visos Lietuvos stambiosios įmonės, 
Lietūkis, Maistas, Pienocentras, buvo ko- 
operatyvinio pobūdžio, o stambieji dvari
ninkai po žemės reformos jau seniai buvo 
išnykę. Na, bet gal ne visiems vakariečiam 
šitai yra žinoma, tad kodėl nemeluoti: gal 
atsiras vienas kitas, kuris melams patikės. 
Tačiau lietuvių patarlė sako: su melu toli 
nenuvažiuosi, bet — dar sunkiau bus grįž
ti...

Pagaliau Sovietų komentatorius akiplė
šiškai dar drįsta kaltinti valstybės sekre
torių Dulles. Girdi, —

„Natūraliu būdu kyla klausimas: ar Du
lles pareiškimas nėra kišimasis į Sovietų 
Sąjungos vidaus reikalus? Tai yra tokios 
pat rūšies kišimasis, jei Sov. Sąjunga da
rytų1 reguliarius atsišaukimus į bet kurios 
JAV valstijos žmones, ragindama juos įsi 
vesti sovietinę sistemą. Tačiau Sovietų Są
jungai yra tolima tokia idėja. Sovietu, va
dai ir žmonės tiki, kad tai yra pačių gyven 
tojų reikalas turėti tokią sistemą, kokios 
jie nori. Jums patinka Federalinė Ameri
kos valdžia —• ir mes į tai sakome: puiku, 
turėkite tai, jeigu jums patinka. Bet mes 
norėtume, kad Amerika irgi panašiai elg
tųsi su mumis. Dulles mėgina pasirodyti 
Pabaltijo Sovietinių Respublikų žmonėms 
jų išgelbėtojo rolėje. Bet, iš tikrųjų, jo pa
stangos reiškia ne ką kitą, kaip mėginimą 
užmesti kilpą ant kaklo žmogui, kuriam 
pavyko nuo tos kilpos išsilaisvinti“.

LIETUVA ŠVEICARŲ SPAUDOJE
Lietuvos neprikl. paskelbimo 40 metų 

sukaktis susilaukė plataus atgarsio Šveica
rijos spaudoje.

Įtakingiausias šveicarų dienraštis „Neue 
Zuercher Zeitung“ įdėjo lietuvio paruoštą 
ilgą straipsnį apie Lietuvą ir kitas Pabal
tijo valstybes. Straipsnyje tarp kita ko sa
koma:

„Vakarai niekada nesugebėjo vesti sovie 
tų atžvilgiu ilgam laikui apskaičiuotos poli 
tikos. Per dažnai buvo užmirštama, kad 
Sovietų Sąjunga tautiniu požiūriu nėra vie 
nalytė valstybė. Nerusiškos tautos visada 
buvo ir pasiliko nusistačiusios prieš mask 
vines viešpatavimo užmačias, tačiau lais
vasis pasaulis menkai tesugeba esančias 
tendencijas panaudoti savo naudai. Vieną 
laiką atrodė, kad Amerika per „Laisvosios 
Europos“ ir „Amerikos Balso“ institucijas 
pagaliau pradėjo rimtai domėtis Sov. Są
jungos tautų problema. Tačiau paskutiniuo 
ju laiku tam tikruose sluoksniuose anapus 
Atlanto tarytum imta nuogąstauti dėl šios 
nuoseklios ir siekiamo tikslo nusivokian
čios politikos, — paradoksiniu būdu kaip 
sykis tuo momentu, kai toji politika pradė
jo nešti vaisių, o tai įrodė įvykiai Lenkijo
je, Vengrijoje ir kitur. Deja, jau kelintas 
mėnuo, kaip Vašingtonas suskato karpyti 
„Laisvąją Europą“ ir dusinti „Amerikos 
Balsą“. Jeigu panašūs reiškiniai ir toliau 
plėsis, tai Maskva dar kartą patirs neužpel 
nytą laimę“.

Toliau reiškiama vilties visų Maskvos 
pavergtų tautų vardu, kad Vakarai ir atei
tyje nepripažins Pabaltijo okupacijos, įvyk 
dytos smurtiniu sutarčių sulaužymu.

Dar tenka pastebėti, kad „Neue Zuer
cher Zeitung“ straipsnį paskelbė sekmadie 
nio laidoje, kurios tiražas yra ypač didelis.

Lygiu būdu kitas Zuericho dienraštis 
„Tages-Anzeiger“, turįs didžiausią tiražą 
Šveicarijoje .paskelbė straipsnį apie Lie
tuvą. Redakcija savo prieraše pareiškė nuo 
savęs simpatijų lietuvių tautai.

Abu didieji Bazelio dienraščiai „Basler 
Nachrichten“ ir „National-Zeitung“ įdėjo 
ilgus straipsnius apie Lietuvą.

„Basler Nachrichten“ atremiami Mask
vos propagandos skelbiami argumentai, 
esą, lietuvių tauta laisva valia per rinki
mus pasisakiusi už įsijungimą į Sov. S-gą.

„Basler Nachrichten“, kurios ypač papli
tusios šviesuomenės tarpe (Bazelis visais 
laikais garsėjo savo humanizmu; ne veltui 
čia savo mokslą skleidė Erazmas Roterda
mietis!), paskelbė, be to, ištisai Lietuvos 
Diplomatijos Šefo S. Lozoraičio raštą UNO 
generaliniam sekretoriui.

Kitas Bazelio dienraštis „National-Zei-

tung“, atstovaująs kairesniajam liberalų 
sparnui, straipsnyje „Prieš 40 metų Pabal
tijo valstybės „visiems amžiams“ atgavo 
suverenumą“ suminimos visos sutartys, ku 
rias Lietuva ir kitos Pabaltijo valstybės bu 
vo pasirašiusios su Sovietų Sąjunga ir ku
rias ta pati Maskva nuožmiu būdu sulaužė. 
Straipsnyje cituojama taikos sutartis su 
Lietuva, pagal kurią sovietai „visiems am
žiams“ pripažino Lietuvos valstybės suve
renumą.

Šveicarijos sostinės labiausiai išsiplati
nęs dienraštis „Berner Tagblatt“, paskelbė 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo su
kakties išvakarėse išsamų straipsnį apie 
Lietuvą ir kitas Pabaltijo valstybes.

Straipsnių apie Lietuvą buvo ir kituose 
šveicarų dienraščiuose.

Estų draugija Šveicarijoje Estijos nepri
klausomybės paskelbimo sukaktį minėjo 
Liucerne š.m. vasario 23 d. Minėjime iš Jie 
tuvių dalyvavo Dr. A. Gerutis ir savo kal
boje ypač iškėlė Pabaltijo tautų artimo 
bendradarbiavimo reikalą.

OLANDIJĄ SLEGIA NEDARBAS
Olandijos vyriausybė buvo priversta 

griebtis specialių priemonių tvarkytis su 
vis didėjančiu nedarbu.

VĖL NUKRITO LĖKTUVAS
D. Britanijoje, netoli Boltono, nukrito 

lėktuvas, ir žuvo 35 žmonės.
Ta proga britai pateikia kelias paskuti

niąsias savo lėktuvų nelaimes. Praeitų me
tų kovo 5 d. sudužo karinis transporto lėk
tuvas — žuvo 17, kovo 14 d. civilinis —žu
vo 22, gegužės 1 d. karinis — žuvo 34, lap
kričio 6 d. civilinis — žuvo 15, lapkričio 
15 civilinis — žuvo 46 ir š.m.vasario 6 d. 
civilinis, vežęs Manchesterio futbolininkus, 
— žuvo 22.
KOMUNISTŲ IR FAŠISTŲ MUŠTYNĖS

Londone vasario 24 d. į butų ministerio 
paskaitą prigūžėjo komunistų ir Moslėjo 
fašistų ir kilo smarkios muštynės.
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MIELI SKAITYTOJAI,
Praktika parodė, kad ekonomiškiausia siųsti l Lietuvą savo pačių 

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

Telh. 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!

Žinoma, rimta diskusija vesti su mela- 
gium —tai vis viena, kaip su pliku peštis. 
Jeigu primygtinai kas tvirtina esant bal
ta ten, kur yra juoda, tai rimta diskusija 
pasidaro neįmanoma. Tačiau iš šitų Sovie
tų komentarų, ryšium su Dulles pareiški
mu, mes galime pasidaryti sau šitokią iš
vadą: nežiūrint visų Sovietijoje įvykusių 
permainų bei personalinių pasikeitimų, re
žimo pažiūra ir nusistatymas Pabaltijo 
Valstybių atžvilgiu nėra niekuo pasikeitę. 
Stalinizmo laikotarpyje padaryti brutalūs 
veiksmai Pabaltijo Valstybėse yra ir dabar 
užgiriami ir palaikomi. Pateisinamieji ar
gumentai ir toliau pasilieka tie patys —me 
las. Plikas melas, kaip buvo, taip ir toliau 
pasilieka svarbiausiuoju Sovietų propagan 
dos įrankiu. Bet šiandien pasaulyje yra 
šimtai tūkstančių gyvų liudininkų-pabėgė- 
lių, kurių kiekvienas gali pasakyti: Liautu- 
meisi, begėdi, per akis bemelavęs!..

A. Virbalis
m

GREIT
MUSŲ PASIŲSTI SIUNTINIAI PASIEKIA 

LIETUVĄ PER 3-6 SAVAITES

Siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus 
greičiausiai persiunčia

NEPS flrma> 
NORTH OF ENGLAND PARCEL 

SERVICE
39, 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.

PATIKIMAI
100% GARANTIJA, KAD SIUNTINYS 

PASIEKS GAVĖJĄ

PASIŲSIME PIGIAUSIAI!

’ PRAŠOM ĮSIDĖMĖTI!

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

SUPIRKTUS SIUNTINIUS TIK MES

NAUJI ŠIŲ MĘTŲ KAINORAŠČIAI LIETUVIŲ 
KALBA SIUNČIAMI VISIEM PAREIKALAVUS

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, Įskai 
tant vaistus, klausai stiprinti aparatus, teks
tilės gaminius, apavą, odą, kojines, įrankius, 
maistą ir t.t.
JŪROS KELIU: Singerio siuvamąsias mašinas, 
dviračius, mezgimo mašinas.
Priimame išsiųsti ir pačių Dldž. Britanijos ka
ralijoje supirktąsias prekes.
Prašykite smulkesnių nurodymų ir patarimų. 
MES PRISITAIKYSIME PRIE JŪSŲ NORŲ 

' IR REIKALAVIMŲ!

PRIEINAMA KAINA
PALYGINKITE MUSŲ 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. Brownejones Lietuvių Skyrius, norėdamas padėti tiek savo klientams, tiek visiems lie- 

■J . tuviams, kurie norės tuo pasinaudoti, siūlo savo pagalbą. Prisiųskite savo adresą, gavėjo adresą, ir jūsų norimas siuntinys bus jūsų 
kad galėtų jis juos Velykų šventėms pasiekti. Ir tik paskui gavę mūsų sąskaitą pradedate mokėti po £1.0.0. į savaitę, arba patogumo 
palūkanų už tai mums nemokate.

Pasinaudokite mūsų Velykų švenčių papigintom kainom už sekančias prekes:
3į yds tamsiai mėlynos spalvos, 100% 

vilnos, lygi 5.19.6.
1 graži, gėlėta moteriška skarelė 27X27 

— 0.11.6.
1 p. moteriškų batų su auliukais, visi

odos, juodi — 2.17.0. '
1 p. moteriškų batelių, be auliukų, visi

PAPIGINTI STANDARTINIAI SIUNTINIAI
MOTERIMS: Anglijoje — £13.13.00. (Svor
is 8 lbs.). Australijoj — A£17.1.00. USA ir 

Canada — $42.00. Vokietija — DM164.00.
3 yds stiprios košt, medž., tinkančios įvai
rioms progoms.

• H yds medvilninės medž. suknelei, įvairių
• raštų ir spalvų.

Į vilnonė geros rūšies skarelė (vietoj jos 
galima pasirinkti 4| yds rayon medž. suk
nelei, įvairių spalvų).
3 poros rayon mot. kojinių.
1 pora vasarinių apatinių labai gražaus 
išdirbinio.
1 vilnonis šalikas.

3SS

artimiesiems į Lietuvą pasiųstas, 
dėliai po £4.0.0. į mėnesį. Jokių

odos, numeriai iki 4-į ir 7į iki 9 — 2.13.6.
1 p. vaikams, berniukams ir mergaitėms 

iki 4į numerio — 2.6.6.
12 šp. mašinai ir rankoms siūti siūlų 

— 0.14.0.
1 p. vaikams ilgų kojinių, rudos, vilno

nės — 0.6.6.

1 pora žemais kulnimis batų stipraus dar
bo. Juodų arba rudų. Odiniais padais, ge
ros odos. Tinka šventai dienai.
VYRAMS: Anglijoje — £13.13.00. (Svoris 
7į lbs.). Australia — AX17.1.00. USA ir

Canada — $42.00. Vokietija — DM164.00.
3į yds košt, medžiagos, stiprios, bet tinka
mos ir šventadieniui.
3 yds geros įvairių spalvų poplin baltiniam 
medžiagos.
1 švarkelis su 2 kišenėmis, užtraukiamas 
„zipu“.
1 pora vilnonių kojinių.

2} yds stiprios kelnėms medž. (corduroy). 
1 vilnonis šalikas.
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 vardų daik
tus, neprimokėdami jokių papildomų mo
kesčių, o tik už prekes ir muitą.
Parodykite šitą mūsų pasiūlymą savo drau 
gams ir pažįstamiems. Leiskite ir jiems pa
s’naudoti mūsų patarnavimu!
Prašykite mūsų kainoraščių ir pavyzdžių. 
Taipgi duokite mūsų firmos adresą kiekvie 
nam lietuviui, kuris norėtų siųsti siuntinė- 
lus į Lietuvą savo artimiesiems. Mūsų fir
ma duoda tos pat rūšies ar net geresnes 
prekes už daug žemesnę kainą.

Visais reikalais (ar tai būtų asmeniškas, 
ar koks nors kitokia, vengiant rašyti į Lie
tuvą) parašykite mums, mes jums padė

sime.

Rašykite šiuo adresu:

RROWNEJONES
LIETUVIU SKYRIUS

1, Norfolk Place. London, W.2
Tel. PADdington 2797

EUROPOS LIETUVIS — THE LITHUANIAN WEEKLY. Redakcijos ir Administracijos adresas: 1, Ladbroke Gardens, London W 11 Tel PAR 2470 Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra 
Prenumeratos kaina: metams — 40 šil., 6 mėn. — 22 šil. Dolerio kraštuose— 6 dol. metams. S telbimai — spaudos eilutė arba jos vieta 1 šil Atskiras numeris 1 šil. Leidžia — Lietuvių Namų Akc. Bendrovė 
Leidimo Tarybą sudaro — DBLS-gos Centro Valdyba ir Europos Lietuvių Bendruomenių pirmininkai: Vokietijoje — E Simonaitis Prancūzijoje_  O Bačkienė, Belgijoje—P. Sekmokas, Šveicarijoje —A. Paulaitb
Švedijoje — J. Pajaujis, Italijoje — kun. V. Mincevičius, Danijoje — A. Bričkuvienė, Austrijoje — Msgr. K. Razminas, D Britanijoje — M Bajorinas.
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