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PASAULIS REIKALAUJA LAISVES
ŽYMIŲ VALSTYBININKŲ IR POLITIKŲ PAREIŠKIMAI

Atviras žymaus švedo ir europiečio 
pasisakymas

Žinomas švedų politikas ir Europos Tary 
bos veikėjas Dr. K. Wistrand šiemet „Sven 
ska Dagbladet“ pareiškė:

„Laikyti tas (Pabaltijo) valstybes ir to
liau nelaisvėje — tai yra nesąmonė, kuri 
negali ir neturi būti pakęsta... Maskvai ne 
pavyko tas tautas pasidaryti sau draugiš
kais sąjungininkais. Sovietai tai patys jau
čia, bet nenori viešai pripažinti... Ar ne 
laikas būtų Maskvai peržiūrėti savo politi
ką satelitų atžvilgiu ir leisti jiems paga
liau naudotis tautų apsisprendimo teise? 
Ar tai nėra pribrendęs reikalas?“

„Ar Sov. Sąjunga sutinka pasitraukti?“
Jungt. Amerikos Valstybių užsienio rei

kalų ministerio pavaduotojas Douglas Di
llon Amerikos profesinių sąjungų jungti
nio centro koferencijoje pacitavo Chruščio 
vo pasisakymus apie tautų apsisprendimo 
teisę ir pereitojo karo „liekanų“ likvidavi
mą ir pastatė jam tokius klausimus:

„Ar Sovietų Sąjunga sutinka savo kari
nius dalinius atitraukti iš Rytų Vokietijos 
ir kitiį.Rytų Europos kraštų, kuriuos So
vietai okupavo? Ar Sovietų Sąjunga su
tinka apsisprendimo teisę suteikti ir Rytų 
Vokietijos žmonėms ir ar sutinka Sovietų 
valdomų Rytų Europos valstybių tautoms 
leisti pačioms spręsti savo likimą?“

„Imtis visų taikingų priemonių šiam 
tikslui pasiekti“

JAV prezidento Eisenhowerio paveda
mas, generolas G.D. Gerald gegužės mėn. 
Pavergtųjų Europos Tautų Seimui atsiuntė 
laišką, kuriame pasakyta:

„Prezidentas ne viena proga yra pareiš
kęs, kad JAV vyriausybė skelbė ir skelbs, 
jog jokios tikros taikos .pasaulyje nebus 
tol, kol Rytų Europos gyventojai negalės 
patys sukurti savų institucijų ir kol nega
lės gyventi savo pačių pasirinktoje san
tvarkoje. Mūsų vyriausybė yra nusistačiu
si ir ateityje imtis visų taikingų priemonių 
šiam tikslui pasiekti“. .

Tautų apsisprendimo teisės nebus 
atsižadėta

Italijos prezidentas Gronchi po savo vi
zito šių metų vasario mėn. Maskvoje pa
reiškė:

„Italija nemano atsižadėti tautų apsi
sprendimo teisės įgyvendinimo, taip pat ne 
mano tą teisę keisti į abejotinos vertės 
„atoslūgius“.

Pareiškimai anglų lordų rūmuose
Lordas Hendersonas, kalbėdamas britų 

lordų rūmuose apie tarptautinę padėtį, pa
reiškė:

„Nesveika yra pažiūra į status quo. Di
džiausias pavojus šiuo metu slypi ne kur 
kitur, kaip tik status quo, nes jis morališ 
kai prislegia daugelį pavergtų tautų, ku
rios ilgisi laisvės ir nepriklausomybės at-

.,Laisvės vėliavos ir. vėl iškils“
Buv. Jungt. Amerikos Valstybių prezi

dentas Ilooveris, priimdamas išrinkimą į 
Pabaltijo Valstybių Laisvės Komiteto gar
bės pirmininkus, pareiškė:

„...Nors laisvės viltis šiandien nėra ryš
ki, tačiau Jūsų nuolatinis jungtinis ryžtas, 
kurį Jūs esate per šiuos metus parodę, lei 
džia pasauliui tikėti, kad laisvės vėliavos ir 
vėl iškils Jūsų kraštuose“.

(E) Vokietijos vyriausybės leidžiamas 
„Bulletin“ praneša, kad Rytų komunistinio 
bloko kraštai kas metai išleidžia apie du 
milijardus dolerių „šaltajam karui“ vesti.

Komunizmui plisti, neskaitant agentų, 
kurie dirba pačiame Rytų bloke, apie pusę 

bilijono apmokamų komunistinių agentų 
dirba Vakaruose, šiapus geležinės uždan- 

įgos. Yra ekspertų, kurių apskaičiavimu tas 
išlaikymas kainuoja tarp 3.5 iki 4 milijar
dų dolerių.

„Bulletin“ pateiktais duomenimis komu
nistinių agentų skaičius, dirbančių šiapus 
geležinės uždangos, yra šitoks:

Prancūzijoje — 12.000 agentų, Italijoje, 
Indonezijoje ir Indijoje — po 20.000, Šuo 
mijoje ir Irake — tarp 2.000 ir 10.000 ir ki
tuose 20 kraštų — po 200 agentų.

Prancūzijos komunistų partijos agentam 
kas metai išmokama 20 mil. dol., Italijos— 
30 mil. dol., Indijos ir Indonezijos —- po 10 
mil. dol., Suomijos ir Irako — po 5 mil. 
dol. Be to, panašiam šnipų tinklui, į kurį 
įeina antroji valstybių grupė su 20 kraštų 
ir trečioji valstybių grupė su maždaug 30 
kraštų, kas metai išmokama 220 mil. dol.

Seniesiems Bukarešto 800 kcminformo 
narių šiuo metu atlyginimas pakeltas iki 
25.000 dol.; jie visi gyvena Maskvoj ir įei-

Milijonai

XIV metai

agentams

U

kainuoja 110 mil. dol.; komunistų kontro
liuojamas vadinamosios tarptautinės orga
nizacijos, kaip Pasaulio taikos taryba, Mo
terų draugija, Studentų draugija ir pan., 
kainuoja 50 mil. dol.; kontroliavimas kryp< 
tokomunistinių organizacijų bei organiza-., 
vimas įvairių kongresų — 20 mil. dol.; rąįį 
dijo programos viso pasaulio tautoms 
300 mil. dol. ir filmų propaganda — 200b 
mil. dol. metams. Dvidešimties agentų mo
kyklų išlaikymui (šios mokyklos yra Rusi
joje ir satelit. kraštuose) kas metai skiria 
ma 125 mil. dol. Prie šių išlaidų papildo
mai prisideda 20 mil. dol. mokinių studijų 
ir propagandos kelionių išlaidoms apmo
kėti.

Iš šiapus geležinės uždangos organizuoja 
mos kolektyvinės kelionės j Sovietų Sąjun 
gą, jos satelit. kraštus arba į Raudonąją 
Kiniją kas metai atneša naujų išlaidų 
Maskvai ir jos satelitiniams kraštams pa
pildomai už 50 mil. dol.

Viso pasaulio kom. partijoms kas metai 
išmokama 200 mil. dol., kurie priklauso va 
dinama j am korupcijos (papirkinėjimų) 
fondui. Šie pinigai išleidžiami Vakarų agen 
tams, politikams, mokslininkams, intelek
tams, menininkams ir laikraščiams papirk
ti. Viską susumavus, gaunama apie du mi-

„Laukiame tos dienos, kada Pabaltijo 
tautos vėl bus laisvos“

Jungt. Amerikos Valstybių užsienio rei
kalų ministeris Herteris Lietuvos Nepri
klausomybės šių metų sukakties — Vasa
rio 16 — proga pareiškė:

„Norime šia proga patvirtinti savo stip
rų ir pastovų draugiškumą Pabaltijo vals
tybėms ir dar kartą joms užtikrinti, jog 
jos ryškiai glūdi mūsų mintyse... Mes lai
komės tvirto įsitikinimo, kad Lietuvos, Lat 
vijos ir Estijos žmonės turi teisę laisvai pa 
sirinkti vyriausybes ir laukiame tos die
nos, kada Pabaltijo kraštai galės vėl 
džiaugtis tautine nepriklausomybe“.

statymo“.
Lordas Morrison of Lambeth pasakė, 

kad nėra kitur didesnio kolonializmo, kaip 
Rytų Europoje. O lordas Birdwood pa
reiškė:

„Reikia reikalauti, kad šioms, tautoms 
būtų leista laisvai, be sovietiškųjų tankų 
grasinimo, apsispręsti savo valdymosi for
mą“ (Lordų rūmų ofic. praneš. Nr. 70).

„Panaudoti visas jėgas tautų 
apsisprendimo teisei įgyvendinti“

Prancūzijos prez. gen. de Gaulle, kaip 
pranešė Pranęūzijos?radijas liepos 6 d., pa
skelbė tokį pareiškimą:

„Aš esu pasiryžęs naudoti visas savo jė
gas, kad kiekvienai tautai, nežiūrint odos 
spalvos, būtų suteikta tautų apsisprendimo 
teisė“.

na į generalinį komunistinių revoliucijų 
planavimo štabą, šio aparato išlaikymas 
kas metai pareikalauja 200 mil. dol. To
liau: netiesioginės propagandos aparatas

Ii j ardai dolerių, kuriuos Rytų komunistinis 
blokas išleidžia „šaltajam karui“ vesti ir 
pusei milijonų agentų visame pasaulyje iš
laikyti.

NESUSIPRATIMAS OLIMPIADOJE

TIKRASIS AMBASADORIAVIMAS
LIETUVIAI STUDENTAI AUCKLANDO UNIV. STUDENTŲ INTERNACIONALE

Tautinės Kinijos pareiškimas 
pavergtiesiems Europoje

Tautinės Kinijos ambasadorius prie J. 
Tautų, Tingfu F. Tsiang, vasario mėn. per
davė Pavergtųjų Europos Tautų seimui 
New Yorke tūkstančių kiniečių, susirinku
sių Formozoje, rezoliuciją, kurioje buvo 
pasakyta:

„Laisvieji tautinės Kinijos gyventojai 
pasižada visokeriopai remti Jūsų žūtbūti
nes rungtynes su komunizmu, o taip pat da 
ryti visa šiam tikslui apjungti visas lais
vojo pasaulio už tiesą kovojančias galias“.

„Netolimą dieną vėl atgaus laisvę“
Buv. Argentinos atstovas Lietuvoje. A. 

Barsanti, ryšium su Vasario 16 d. minėji
mu Urugvajuje, Montevideo, pareiškė:

„Lietuva, toji darbšti ir kultūringa šalis, 
netolimą dieną vėl atgaus laisvę, tai yra 
mano viltis11.

Laikas pašalinti diktatūrines šalis
Žinomas tarptautinio garso publicistas 

prof. Dr. Salvador de Madariaga tarptauti 
niame kongrese tautų laisvės temomis 
Frankfurte kovo mėn. reikalavo:

„Sovietams „taika“ ne „taika“, o tik pa
kopa ruoštis naujiems žygiams; „atoslū
gis“ jiems taip pat tik priemonė saviems 
tikslams siekti, o „nusiginklavimas“ nereiš 
kia, kad jie norėtų atsižadėti savo galios. 
Jungtinėms Tautoms turėtų priklausyti tik 
valstybės, kurios neprasižengė tautų lais
vės dėsniams. Laikas pašalinti diktatūrines 
šalis iš tarptautinių institucijų... Vakarų 
siekis turi būti išlaisvinti netik Vokietijos 
rytinę zoną, bet ir visą Rytų Europą“.

..Kaip taisyklė“...
Prof. Dr. Roepke (garsus šveicariečių 

ekonomistas) tame pačiame kongrese ašt
riai kritikavo visus Vakarų politikus, ku
rie leidžiasi į artimus santykius su Sovietų 
Sąjunga ir tuo padeda prailginti paverg
tųjų tautų vargą. Dar jis pareiškė:

„Kaip taisyklė, kur tik įsigali komuniz
mas, pablogėja ūkįnė padėtis, o gyventojai 
netenka paprasčiausių laisvių“.
56 mil. darbo žmonių solidarumas su 
Lietuvos ir kitų pavergtų tautų 
darbininkais

Tarptautinės Laisvųjų Profesinių Sąjun
gų Konfederacijos generalinis sekretorius 
J.H. Olenbroek gegužės 1 dienos proga bu
vo paskelbęs specialų atsišaukimą į Lietu
vos ir kitų pavergtų kraštų darbo žmones. 
Atsišaukime pažymėta:

„Laisvosios profesinės sąjungos visais 
laikais smerkė bet kurios formos diktatūri 
nius režimus ir toliau rems Jus siekiant 
laisvės, žmogiškųjų teisių, pakenčiamų gy 
venimo ir darbo sąlygų ir pasaulio taikos... 
Rytų Europos kraštai liko sovietinio kolo
nializmo objektais, jų ūkis yra kontro
liuojamas Maskvos. Komunistinės diktatū
ros užnugaryje — sovietinė armija... Lais 
vojo pasaulio darbininkai yra kartu su Ju
mis ir niekad Jūsų neišsižadės“,

Romos Olimpiados atidarymo iškilmėse kaip Suvienytos Arabų Respublikos komąn 
įvyko incidentas, kuris parodo, kokių be
reikalingų, negarbingų ir neteisėtų nuolai
dų daroma Vakaruose bolševizmui. Iškil
mingoj eisenoj, kuria praėjo pro Italijos 
respublikos prezidentą G. Gronchi tautinės 
komandos, nešdamos savo vėliavas ir plaka 
tus su savo kraštų pavadinimais, Kinijos 

tas Žmonių susidomėjimas buvo at komandos priešaky buvo nešamas plakatas 
pildytas spalvinga, egzotiška ir su užrašu: Formoza. Kiniečių komandai ar- 
įvairia programa. Šampa, Tahiti, Unantis prie prez. Gronchi, jos vadovas iš

tiesė dar kitą plakatą, kuriame buvo užra
šyta: under protest. Šitaip kiniečiai užpro ______ ,______ „ __ ____ _____ r_
testavo viešai prieš Tarptautinio Olimpi- riai jie teisėtai atstovauja sporto sritie,’ ’ 
nio Komiteto nutarimą, kuriuo jiems buvo pralaimėjimas. Tai teisė, teisIngumas-iMrr^sr 
uždrausta vadintis Kinijos komanda ir pri 
mestas Formozos vardas. Toks nutarimas 
buvo Komiteto priimtas (34 balsais prieš 
19) Sovietų Sąjungos pasiūlymu, kurį pa
laikė Anglijos atstovas Komitete lordas 
Burghly. Ši Kinijai padarytoji neteisybė 
yra juo ryškesnė, kad, pvz., Egipto-Sirijos 
atletams yra leista dalyvauti Olimpiadoje

jų negavus. Spaudos ir radijo šukeiPrieš trejetą metų Aucklando 
Universitete įsisteigė Students' In
ternational draugija. Draugijos 
tikslas apjungti universitete studi
juojančius svetimšalius ir vietinius 
studentus, supažindinti vieni kitus 
su savo kraštų kultūra, esamąja pa 
dėtimi ir siekimais. Dauguma stu
dentų draugijoje yra iš Pietryčių 
Azijos kraštų ir Ramiojo Vandeny 
no salų, tai malaj iečiai, indai, ki
niečiai, Fiji salų gyventojai ir kiek 
mažiau iš Borneo, Burmos ir Indo
nezijos. Europiečių grupę daugiau
sia sudaro zelandiečiai ir pabaltie- 
čiai — lietuviai, latviai.

Draugija per trejetą metų suren 
gė eilę tautinių vakarų, kurių pro
grama buna skirta kokiam nors 
kraštui ir jo žmonėms išryškinti. 
Tokius vakarus yra surengę kinie
čiai, lietuviai drauge su latviais, in 

. dai, malajiečiai ir Fiji studentai.
Nesigiriant reikia pripažinti, kad 
lietuviai ir latviai studentai įvedė 
tradiciją, kuri iškėlė Students In
ternational vakarus į populiariau
sius parengimus visame universite 
te. Mes po savo programos paruo
šėme tautinių patiekalų vakarie
nę! Ji savo įvairumu ir gausumu 
nustebino, na, ir pasotino apie 
šimtą studentų. Musų vakarienė 
buvo praminta puota, ir apie ją 
kalbėjome tik studentai, bet ir lek
toriai. Dar net ir po metų viens ki
tas kolega ją prisimena. Po lietu
vių-latvių vakaro kiekviena grupė 
ruošė tautinių valgių vakarienes. 
Be tautinių vakarų, draugija su
rengė keletą iškylų, diskusinių pa
skaitų ir savaitgalio stovyklų.

šiais metais Students Interna
tional surengė tris koncertus. Ly
giai kaip lietuviška-latviška vaka
rienė išgarsino draugiją universite 
to sienose, taip šie koncertai sukė
lė didelį susidomėjimą už jo ribų. 
Abu Aucklando dienraščiai „New 
Zealand Herald" ir „Auckland 
Star" lyg lenktyniaudami dėjo re
peticijų nuotraukas ir aprašymus 
per kelias dienas prieš koncertų 
pradžią. Kelios radijo stotys davė 
pasikalbėjimus su koncertų šokė
jais programose, privatūs asmenys 
ir Rotary klubas siūlė padėti, žo
džiu, miesto visuomenė susižavėjo 
universiteto studentais, o tai ne 
dažnai pasitaiko. I Kazachstano magnitką

Lietuviai Studentai nebuvo pra- (E) Magnitka — tai metalurgijos kom- 
leisti. Mūsų merginų nuotrauką binatas, statomas Kazachstane, šio kombi- 
tautiniuose rūbuose atspausdino noto statybos darbams iš Lietuvos siunčia 
„Auckland star", ir vienas kolega ma 80 jaunuolių. Rugpiūčio 23 d. į Kara- 
radijo bangomis kalbėjo apie lietu gandą išvyko grupė {varių specialybių jau- 
viškus tautinius šokius. nų darbininkų iš Vilniaus, Kauno, Klaipė-

Esant tokiam dideliam susidomė dos, Panevėžio, Ukmergės ir kitų miestų, 
jimui bilietai į koncertus buvo iŠ- Maskva vis randa naujų vietų lietuviška 
pirkti, ir daug kam teko nusivilti jam jaunimui iš Lietuvos gabenti.

įvairia programa. Same 
Fiji ir Raratonga salų ri1 
kiai, melodingos dainos, mūšų kai-; 
velis ir rugučiai, kiniečių triukš
mingas liūto šokis, Burmos šven
tyklų šokiai, indų grakštūs jude
siai ir mistiška muzika nukėlė ne 
vieną stebėtoją į visai kitą pasau
lį. Mūsų broliai latviai kaip ir jugo 
slavai dainavo, Indonezijos studen 
tai grojo savo muzikos intrumen- 
tais.

Po koncertų spauda vėl palan
kiai prabilo. Prie minėtų dienraš
čių prisidėjo „Women's Weekly" ir 
„North Shore", smulkiai aprašyda , 
mi ir nuotraukomis iliustruodami 
koncertų programą, žmonės nesi
gailėjo komplimentų, buvo gautas 1 
pakvietimas iš vieno miesto atvyk
ti koncertuoti, bet dėl laiko stokos 
teko atsisakyti.

Students International, paskatin 
tas tokio didelio žmonių susidomė
jimo ir pasisekimo, žada sekan
čiais metais surengti panašų kon
certą Aucklando rotušėje. Koncer
tas davė pelno, kurio dalį pinigų 
Students International paskyrė 
nuo žemės drebėjimų nukentėju- 
siems Čilės studentams, taip pat ko 
mitetas nupirko Teisučio Zikaro Ii 
tografiją „Figūros" ir padovanojo 
universiteto bibliotekai. Lietuviai 
studentai universiteto bibliotekai 
dovanojo Henriko Šalkausko kūri
nį „Derliaus Fragmentai Nn 2“. Vy 
riausias bibliotekininkas mūsų dai 
lininkų darbais buvo labai paten
kintas ir pasakė, kad tuoj pat pra
neš universiteto senatui. Abu dar
bai nupirkti iš Australijos lietuvių 
dailininkų parodos rinkinio, kurį 
prieš metus atgabeno universitete 
studijuojąs lietuvis.

Nuo pat Students International 
įsisteigimo į jo komitetą įeina čia 
lietuvis, čia latvis, tad visuomet 
yra kas rūpinasi mūsų reikalais. Pa 
baltiečiai studentai turi labai drau 
giškus ryšius su Azijos tautų stu
dentais ir dažnai jiems primena, 
kad pasisaugotų komunistų „drau 
gystės“, kuri prarijo Pabaltijo res
publikas. Humanitarikus

ingišo

dai, nors ta Respublika apjungia tik mhžąl 
arabų dalį. !

Ryšium su šiuo incidentu Lietuvos diplp 
matijos šefas S. Lozoraitis yra parašęs to
kį laišką Kinijos ambasadoriui: \

„Kinijos Respublikos atletai buvo pri| 
versti dalyvauti Olimpinių žaidynių Romol 
je atidaryme su plakatu, kuriame jų kraš
to vardas buvo pakeistas Formozos m

vardu. Tokiu būdu, dar prieš prasidec|^jit3į g 
sporto varžyboms, Romos Olimpiada bjayoo 
pažymėta pralaimėjimu. Tačiau tai nebtB'o— 
nei Kinijos atletų, nei pačios Kinijos, ®u-^ tę-

t

sveikas protas buvo nugalėti olimpinėje 
arenoje.

„Kaip atstovas krašto, kuris yra Sovietų 
Sąjungos agresijos ir okupacijos auka, pra 
šau Tamstą malonėti perduoti Kinijos Res 
publikos olimpinei komandai mano nuo
širdžios simpatijos ir visiško solidarumo 
žodžius“.

r SeptųnioS DIENOS ~|
ANARCHIJA KONGE

Anarchija pradėjusi nepriklausomą kraš 
to gyvenimą, Kongo vyriausybė vis brenda 
gilyn į netvarką. Prezidentas Kasavubu at
leido iš pareigi! ministerį pirmininką Lu- 
mumbą, o šis savo ruožtu atleido preziden
tą.

Nors tvarką stengiasi palaikyti Jungt. 
Tautų kariniai daliniai, bet jų padėtis yra 
kebli, nes nežinia, iki kokio laipsnio galima 
tvarkytis. Lumumba jau kelia reikalavimą 
atitraukti Jungt. Tautų karinius dalinius, 
kurie ne visais atvejais leidžia jam triukš
mauti! neleido per radiją sakyti kalbos). 
Lumumba, pasinaudodamas rusų pristaty
tais jo žiniai transporto lėktuvais, pradeda 
karą prieš jo valdžiai nenorinčias nusilenk 
ti provincijas.

Jungt. Tautų gen. sekr. Hammarskjoeld 
skelbia, kad Kongo vyriausybė vykdo ge
nocidą, kovodama prieš savąsias kongiečių 
gimines, ir reikalauja, kad Kongo kariuo
menė būtų nuginkluota.

Saugumo Taryboje rusų atstovas palai
ko Lumumbą.

Jungt. Tautose turi teisę judėti 40 mylių 
spinduliu. Chruščiovas tos teisės neturės. 
Tai daroma saugumo sumetimais.

Tie suvaržymai bus taikomi kartu su juo 
Baltika laivu atplaukiantiems Kadarui ir 
gen. šehu.

BERLYNO KLAUSIMAS

Išbandžiusi kelias dienas stabdyti susi
siekimą su V. Berlynu, neįsileisdama per 
savo teritoriją keliauti tų, kurių ji nenori, 
R. Vokietijos vyriausybė dabar skelbia, 
kad 1945 m. susitarimas dėl Berlyno nusto 
ja galioti ir Berlyno tvarkymas pereina R. 
Vokietijos vyriausybei. „Visus taikius“ V. 
Vokietijos piliečius ji įsileisianti. Kol kas 
dar duoda leidimus, bet jau vokiečiai, nebe 
sąjungininkai.

V. Vokietijos vyriausybė skubiai svars
to, kokitĮ imtis priemonių. Tas klausimas, 
be abejo, iškils ir Jungt. Tautų visumos po 
sėdžiuose.

MANHATTANO KALINYS

Chruščiovas vis dėlto vadovauja rusų de 
legacijai į Jungt. Tautų visumos posėdžius. 
Apskritai, visas sovietinis blokas siunčia 
savo viršūnes: Vengrija — Kadarą, Lenki
ja — Gomulką, Bulgarija — Žįvkovą, Če
koslovakija — Novotną. Rumunija — Geor 
ge-Dejų, Ukraina — Pogornį, Baltgudija— 
Mazurovą, Albanija — gen. šehų, Indone
zijos atvažiuos Dr. Sukamo, Arabų — Na- 
sseras, Jugoslavijos — Tito.

Galima tikėtis, kad ta proga nemaža bus 
pakalbėta apie taiką ir nusiginklavimą.

Deja, Amerika yra nusistačiusi nekvies
tą svečią Chruščiovą įkalinti Manhattane, 

• New Yorko centre. Jo judėjimas Ameriko
je dėl to bus suvaržytas. Jis neturės teisės 
net pasiekti Long Island, kurioje sovietai 
turi puikią vilą. Nuolatinė rusų delegacija

A. D. BRIEDŽIAMS
jų motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžią 

užuojautą reiškia
P. Ramaitis

Rugpjūčio 23 d. Londone mirė
PRANCIŠKUS NAGINEVICIUS,

sulaukęs 85 metų amžiaus. Palaidotas 
rugpiūčio 27 d. Žmona nuoširdžiai 

dėkoja kunigams ir giedotojams, 
giminėms ir kaimynams už 

dalyvavimą laidotuvėse.
' žmona, duktė ir sūnus
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HEROJINIAI LAIKAI IR METAI
SAVAITĖ TRAGIŠKŲ SUKAKČIŲ MINĖ JIMO ŽENKLE

A/

Santraukos paskaitų ir pranešimų, skai
tytų Europos LFB ir Vokietijos ateitininkų 
Studijų Savaitėje Vokietijoje, įvykusioje 
1960. VIII. 8-15 dienomis.Pagrindinė Studijų Savaitės tema — Lie tuvos pavergimo dvidešimtmetis. Specialiai šiam paminėjimui paruoštą paskaitą— „1940 m. įvykiai ir jų genezė“ — skaitė Dr. J. Vidzgiris. Prelegentas jam įprastu moks liniu metodu peržvelgė ano meto Lietuvos pavergimo aplinkybes, kai dar prieš prasidedant II-jam Pasauliniam Karui Maskva, anglosaksai ir nacistinė Vokietija jau varžėsi dėl Pabaltijo kraštų; kai Lietuva 1940 m. buvo Maskvos pavergta ir klastinga prievarta įjungta į Sovietų Sąjungą. Anuomet okupacija užklupo tautą nepasiruošusią. Prezidentas pasitraukė nedavęs jokio pareiškimo kraštui; kariuomenė neparodė net simbolinio pasipriešinimo. Tauta buvo palikta be vadų. Bet pasipriešinimas kilo. Kilo palaidai, tačiau galingas, apėmęs visą tautą ir tai daugiau „iš apačios“. Prasidėjo atsišaukimais, raginimu priešintis okupantui, neiti į rinkimus. Kariuomenė viena iš pirmųjų priešinosi prieš komunistinę priesaiką. Patį stipriausią pasipriešinimą parodė šviesos siekiąs jaunimas —mokslei vija ir studentai, ypačiai per katalikiškąsias organizacijas, ateitininkiją. Vėliau organizuotas pasipriešinimas pradėjo reikštis per LAF (Lietuvių Aktyvistų Frontą). Tai buvo pasiruošimas partizaniniam pasipriešinimui, kuris tinkamam metui atėjus vyko spontaniškai visoje tautoje, ir sukili- minės vyriausybės sudarymui. Vokiečių okupacijos laikais LAF sulikviduojamas, tačiau iškyla nauji pogrindžio sąjūdžiai, su kuriamas vieningas VLIKas. Vokiečių oku pacijos laikais Lietuva išsiskiria iš visų okupuotųjų kraštų savo tiesia laikysena ir aukšto lietuvių valstybingumo pareiškimais. Antroji sovietų okupacija Lietuvoje sukėlė dar didesnį, gal herojiškiausią Lietuvos istorijoje, pasipriešinimą. Stiprus, visą Lietuvą apėmęs centralizuotai vadovaujamas partizanų veikimas! Bet ir aukų pareikalavo be galo daug. Prieš partizanų veikimą sovietai panaudojo milžinišką jėgą ir drastiškiausias priemones. Baisiausios deportacijos. Partizanų lavonai guli iš niekinti miestelių aikštėse. Kodėl partizanai kovojo, kai buvo aišku, kad viskas beviltiška, kam tokios didelės ir tokios baisios aukos? Į tai atsako Daumanto „Partizanai už geležinės uždangos“. Šiandien herojinė partizanų kova — jau užverstas lapas. Tačiau tos kovos pasekmės pasiliko ir šiandien, po daugelio metų. Lietuvos jaunimas krašte išliko tautiškai nesužalotas —partizanų kraujas jame pasėjo sėklą, • kuri šiandien, po 20 pavergimo metų, rodo savo vaisius: ir šiandien jaunimas krašte okupantui priešinasi, nors kitom formom, kaip kitados. Toji partizanų kraujo sėkla auga ir mumyse ir mūsų jaunime tremty.

Prie Dr. J. Vidzgirio temos gerai derinosi prof, Z. Ivinskio paskaita „Herojiškieji momentai Lietuvos istorijoje“. Prelegentas išskyrė šešis momentus, kuriais pasireiškė lietuvių herojizmas. Visų pirma buvo ilgiau sustota prie Durbės kautynių (1260 m.). Jos pasibaigė katastrofa vokiečių ordi nui, kuris po to labai susilpnėjo. Kryžiuočių nepuldinėjamą Lietuva atkuto, joje susikūrė stipri valdžia. Mindaugas buvo priverstas nuo to laiko žiūrėti,! žemaičius kaip į Lietuvos dalį. Prieš vokiečių ordiną sukilo prūsai.Antrasis herojinis momentas — Žalgirio kautynės. Jų lygiareikšmiais vadais buvo Vytautas ir Jogaila. Žalgiris palaidojo vokiečių ordino galybę.Herojinių momentų prof. Ivinskis surado ir pasipriešinime rusams, kai Lietuvos- Lenkijos valstybė ėjo prie žlugimo. Ypač Gardino seime 1793 metais lietuviai padėjo herojinių pastangų prieš rusų brutalumą ir beatodairį šeimininkavimą Lietuvoj.Vysk. Valančiaus pradėtoji Lietuvos blai vinimo akcija ir kova prieš rusiškuosius rašmenis taip pat sudaro herojinę epochą Lietuvių tautos istorijoje. Knygnešių, gabenusių slapta iš Prūsų lietuviškąsias knygas, auka neabejotinai padėjo kovą dėl spaudos draudimo laimėti.Heroj izmu švyti ir savanorių žygiai 1918 -1920 m., kai buvo kovojama dėl Lietuvos nepriklausomybės.Gal daugiausia herojizmo parodė lietuviai gyvenamuoju laiku. Partizanų didvyriškumas okupuotoje Lietuvoje 1941 m. bir žely, kai buvo mėnesiui atstatyta Lietuvos nepriklausomybė, ir jų kovos su rusais 1944-52 m. yra be pavyzdžio mūsų tautos istorijoje. Ypačiai partizanų sąjūdis antruoju bolševikmečiu yra parodęs tokio herojizmo, kuris, atrodo, pralenkia senovės lietuvių kovingumą.Paskutinę prof. Ivinskio paskaitos dalį, skirtą partizanams, papildė V. Natkus pranešimu apie „Partizaną herojinė] ir realistinėj buity“. Pranešėjas iškėlė antroje bolševikmečio partizanų herojines kovas pavergtoje Lietuvoje, kaip jas yra aprašęs J. Daumantas „Partizanuose už geležinės uždangos“. Konstatavo, jog kai kurie vyresnieji partiniai politikai su krašto rezistencijos atstovais, atvykusiais iš Lietuvos, elgėsi nekorektiškai, nesilaikė su jais padarytų susitarimų. Nepatogius didvyrius partizanus kai kam, atrodo, geriau pamiršti, o ne puoselėti jų prisiminimą lietuviškoje visuomenėje. Sustojęs prie partizanų kovos prasmės, pranešėjas pabrėžė, kad parti zaninis sąjūdis 1944 - 54 m. krašte sustiprino jaunosios kartos patriotizmą ir sutrukdė prisitaikėliams apsiprasti su okupacine padėtimi. Tuo būdu partizanai laimėjo kovą dėl laisvės ateičiai: jie paliks jaunajai ir ateinančioms kartoms gyvais 

šaukliais niekad neapsiprasti su vergija ir kovoti dėl krašto išlaisvinimo.M. Musteikis pranešimu „Teatras pavergtoje Lietuvoje“ įsiliejo į bendrą temą, nukreipdamas St. Savaitės dalyvių žvilgsnį į okupanto pastangas išstumti lietuvių tautinę dvasią kultūrinėje srityje. Paverg tos Lietuvos teatruose 1959 metais pastatytų veikalų santraukomis, pasiremdamas sovietinės spaudos citatomis, įrodė, kad see noje propaguojamos tik sovietiškos idėjos ir visiškai išstumti palaiką lietuvišką sąmonę lietuviškos kultūros veikalai. Kai kurie veikalai (Binkio „Generalinė repeticija“ ir kiti) sužaloti, jų turinį pritaikant so vietiškajai linijai, tuo būdu išniekinant net mirusius autorius. Giedresnių prošvaisčių Lietuvos kultūriniam gyvenime nematyti.Prof. J. Grinius savo paskaita „Salomėjos Nėries patirtis bendradarbiaujant su komunistais“ atkreipė dėmesį į sovietinės okupacijos laužomojo žmogaus tragediją. Prelegento įsitikinimu, S. Nėris nebuvo nei išdavikė, nei komunistinė poetė. Ji tik iš širdies dainavusi tai, ką kurį momentą jautriai išgyveno, nepajėgdama kritiškai žvelgti gyvenimo tikrovėn. Jos noras būti vien tik poete, gyventi vien tik lyrikai, buvo gabiai išnaudotas komunistinių propagandistų dar 1940 m. vasarą, kai jai buvo primesta parašyti poemą apie Staliną. S. Nėriai anuomet atrodė, jog ji tapo naujos eros poetė - šauklė. Šita role ji greitai nusivylė, kai susidūrė su komunistinio „rojaus“ tikrove, kurią ji pajuto susitikusi su Lietuvos kaimiečiais ir ypač išbėgusi Rusijon su mažu sūneliu ant rankų. Ją kankino tėviškės ilgesys ir skaudūs vidiniai konfliktai. Jos eilėraščiai tuo metu ego- centriniai. Tai rodo, jog Nėris nebuvo pasisavinusi marksistinės pažiūros literatūrom Niekad nebuvo įstojusi nė komunistų partijom Jos apdainuojamas pilkasis kareivis kovoja ne dėl plačiosios Rusijos, o dėl tėvynės Lietuvos. Daugelis pacituotų eilėraščių parodo jos norą „sugrįžti tais pa čiais keliais“, rodo religijos pasiilgimą ir, gal būt, norą atgailauti.Prelegentas pabrėžė, jog jo tikslas ne re habilituoti S. Nėrį, o tik iškelti jos dvilypę prigimtį — dūkti su audromis ir čia pat būti „maža ramunėle“. Jos dramos priežasčių tenka ieškoti giliai jausminėj prigimty ir nevaldomoj vaizduotėj. Intelektas silpnas ir nedaug lavintas.Ateitininkai sendraugiai ir studentai savo paskaitininkais buvo pasikvietę tėv. Dr. Pr. Brazį, MIC, ir taip pat prof. Dr. J. Gri nių. Tėv. Brazys skaitė ;jępač gerai paruoštą paskaitą „Modernieji mokslai ir religija“. Ar mokslas neprieštarauja religijai? Šį klausimą referentas iškėlė naujoje mūsų laikų mokslo ir techninės pažangos šviesoje.Atsakydamas į šį klausimą, pirmiausia nušvietė moderniojo mokslo kelią iš mate-

Ar veltui meldiesi?Žvejys meta tinklą į vandenį ir ištraukia tuščią. Ar jis meta tinklą šalin, sakydamas: „Veltui vargas“. Mes viską darome,' kad vaisių sulauktume. Politikai, pirkliai,: 
rialistinio determinizmo, kuriuo ir šiandien tebegyvena marksizmas, į neopozityvi nį indeterminizmą. Determinizmas tikėjo į griežtų gamtos dėsnių apsprendžiamąją vi-; satą, kurioje nebėra vietos nei Dievui, nei stebuklui. Indeterministinis neopozityviz- mas paverčia gamtos dėsnius tik apytikrėmis taisyklėmis ir neigia Dievą, kaip meta fizinę būtybę, kurios egzistencija negalinti būti patikrinta. Parodęs abiejų šitų kraštu tinumų nelogiškumą, prelegentas ilgiau su stojo ties vis labiau moksluose įsigalinčia integralistine pažiūra, kuri jungia determi nizmo ir indeterminizmo pozityviuosius lai mėjimus. Šia prasme suprastas mokslas pa mažu artėja prie pilnutinės, apreikštosios tiesos, ją ryškiau nušviesdamas, bet niekuomet jos pilnai nepasiekiamas. Paskutinis žingsnis iš mokslo į tikėjimą priklauso jau Dievo malonei. (Šis paskaitos minčių išreiškimas padarytas pasinaudojant paties autoriaus paruošta santrauka).Prof. J. Grinius savo antrąja paskaita „Asmenybės ugdymas šiais laikais“ davė St. Savaitėje dalyvaujančiam jaunimui pa grindinių žinių apie asmenybę ir jos ugdymą. Asmenybe vadinamas žmogus, kuris asmens ypatybes yra išvystęs iki tokio laipsnio, kad jis neša laimėjimų šeimai-, tautai ir visai žmonijai. Asmenybei yra neišvengiamas religinės pasaulėžiūros susida rymas, nes į gyvenimo prasmės klausimą teduoda atsakymą tik religija. Kurie nenori savo asmenybės skurdinti, privalo, šalia specialybės darbų, bent kiek pažinti ir kultūrinio gyvenimo problemas. Jaustis ir atlikti pareigas Dievui, visuomenei, žmonijai, nugalint individualų ir šeiminį egoizmą.J. Jurkonis skaitė pranešimą „Mergaitės filosofija rūtų daržely“, modernioj formoj paliesdamas įvairias temas, bet jų neiš- vystydamas.Dr. J. Vidzgiris, šalia paskaitos, turėjo ir pranešimą tema „Lietuva žydų poezijoje“, žydų poezijos posmais pavaizduodamas, kaip Lietuvos žydai kitados Lietuvai yra parodę ir daug prisirišimo, meilės, ilgesio ir kaip jie vertino lietuvį.Beveik visos paskaitos ir pranešimai buvo iššaukę plačias ir išsamias diskusijas, per kurias pagrindiniai klausimai buvo dar labiau išryškinami. Diskusijose dalyvavo daug asmenų, nemaža ir jaunimo.(ELI)

darbininkai, kareiviai, pedagogai visi laukia savo darbo vaisių. Jei jų nelauktų, pra rastų drąsą ir norą dirbti.Mano Broliai, nėra taip nepamatuoto šauksmo, kaip „veltui meldžiausi“. Mes meldžiamės ne dėl išskaičiavimo, o dėl pareigos. Meldžiamės, kad Dievo sutverta šie la su karštesnių vidiniu dėkingumu atsi-kreiptų į Kūrėją, Meldžiamės, nes malda yra ne tik kilniausia mūsų pareiga, pasikalbėjimas su Dievu, bet ir kilni žmogui privilegija. „Tai jau žinau, bet klausyk ma no balso: mano vyras sirgo. Meldžiausi su karščiausiu įsitikinimu, su nepajudinamu pasitikėjimu: Viešpatie dar neatimk jį nuo manęs. Jis galėjo nemirti, bet pagaliau mi rė“, šaukia našlė.Aš tai suprantu ir atjaučiu, mano Broliai, kad gyvenime atsitinka ir tokių tragedijų. Bet nesakykit „Veltui meldžiausi“. Tikėk manim ir būk įsitikinęs, kad nei vie na malda, nei vienas atsidūsėjimas, kurį pasiuntei į Dievą, nepasiliks be atsakymo. Gal nebus atsakytas tuo būdu, kaip tu lau kei, bet gal gilesniu, negu tavo mažas žemiškas supratimas gali apimti. Ar tavo vyras nemirs? Vis tik kartą turės mirti! O jei jis miršta dabar, Viešpatie, tu žinai dėl ko jis dabar miršta. Nusidėjėlis sūnus nepasitaiso, bet ar veltui meldeisi? Ne! Kaip Dievas išklauso maldą, kaip į ją atsako daugelių atsitikimų mes nesuprantam. Melsk ir melsk, o būsi išklausytas! Kada? Tai palik Dievui. Tu girdėjai, kad Egipte, vienoje karalių laidojimo vietoje po 4.000 metų senumo paminklu buvo rasta javų grūdų. Jie buvo pasėti. Ir štai: 4.000 metų senumo sėklos sudygo. Ir tavo, mano Broli, ašaros, nepertraukiamos maldos atneš vaisių!Ketvirtame šimtmetyje gyveno šv. Monika su sūnum, aukštos kilmės nekrikštytu Augustinu. Vargšė motina graužiasi dėl savo sūnaus, nes mato jo palaidą gyvenimą. Šv. Monika įspėjo sūnų, verkė ir meldėsi, bet niekas nepadėjo. Kita moteris bū tų netekusi vilties. O Monika? Ji nesiliovė meldusi už savo žuvusį sūnų. Meldėsi dieną ir naktį, ištisus 16 metų. Ir jos nepajudinamas tikėjimas ir nenuilstamas lau kimas buvo išgirstas: pasėta sėkla davė vaisių. Šis į katalikų tikėjimą grįžęs sūnus, šis atsivertėlis tapo garsiausiu katalikų Bažnyčios šventuoju: šventuoju Augustinu! Mylimas Broli, ir tu neapleisk maldos, nestreikuok, nenustok vilties!
„10 Dievo Įsakymų“

PAMALDOSBRADFORD — rugsėjo 18 d„ 12.15 vai. ROCHDALE — rugsėjo 25 d„ 11.30 vai.
Ateistinių filmų savaitė(E) Jonavoje, „Tėvynės“ kino teatre buvo surengta ateistinių filmų savaitė. Miesto gyventojams buvo rodomi filmai: „Pasaulio sutvėrimas“, „Gyvybės esmė“, „Gyvybės metraštis“ ir kt. Visi šie filmai buvo taip pat demonstruojami Žeimių, Užusalių ir kituose kaimuose.

a Jonynas iiim-iiHyib

PASKUTINĖ VAKARIENĖ III:::: :::::00 (SATYRINĖ APYSAKA) H®
13.Po šio telefoninio susitarimo Jonas Šildžius pats įsėdo į mašiną ir buvo šiek tiek aprimusio Algio Trinkūno nuvėžintas į minėtąją įstaigą. Čia Bildžius, parodęs savo dokumentus, labai linksmai ir draugiškai pasikalbėjęs su anos įstaigos viršininku (abu vienbalsiai pasmerkė girtuoklius ir t.t.), savo pinigais apmokėjo Algio pramogas ir tiesiog į rankas gavo visą pluoštą popierių: Trinkūno pasą, teises, neilgą, bet gana reikšmingą raštą apie jo viešėjimą anoje įstaigoje ir kvitą apie 40 rublių pabaudos sumokėjimą. Bildžius tyčiomis negrąžino šių dokumentų šoferiui, o įsikišo savo kišenėn.Daugiau reikalų Vilniuje komandiruotieji neturėjo. Abu vieningai sutarė pusryčiauti kur nors Paberžėje ar Molėtuose. Va dinasi, galima buvo spausti, kaip mėgdavo sakyti mūsų Bildžius.Išvažiavus iš miesto, viršininkas išsitraukė iš kišenės nelaiminguosius Algio po pierius. Pirmiausiai jis atskleidė raštą. Gar šiai, tyčiomis pabrėždamas kiekvieną žodį, pradėjo skaityti:„.. .Pranešu jūsų žiniai, kad pil. Trinkūnas, Algis, Simano s., dirbąs... valdyboje lengvosios mašinos šoferiu, šių metų rug- piūčio mėnesio... dieną neblaiviame stovyje buvo pristatytas į Vilniaus miesto išblaivinimo įstaigą. Įstaigoje pil. Trinkūnas A. S. elgėsi labai nepadoriai, triukšmavo ir keikėsi necenzūruotais žodžiais...“— Nieko aš nesikeikiau, — prieštaravo šoferis, bet Bildžius nekreipė dėmesio į jo žodžius. Jis kibo į kitą dokumentą —kvitą apie pabaudos sumokėjimą.„...Už medicininį ir kitokį aptarnavimą...“ — aiškių aiškiausiai buvo įrašyta tame nuostabiame popieriuje.Bildžius griebėsi už šonų. Atrodė, kad 

audringas juoko priepuolis išmes jį iš mašinos.— Už medicininį ir kitokį... — kartojo jis, leipdamas juoku.— Kad jiems velniai pekloj taip tarnautų, — keikėsi Algis, be jokių ceremonijų spjaudydamas pro mašinos langelį.— Už medicininį ir kitokį... — vis negalėjo nurimti Bildžius.Jis vėl suvyniojo popieriukus, pamosavo jais prieš Algio nosį, pagrasino:— Dabar tu man pamirksėsi, gudruoli. Pažiūrėsim, ką pasakysi, kai svarstysime šiuos laiškelius...Pasą ir teises jis vis dėlto Trinkūnui grąžino.Papusryčiavę Molėtuose, mūsų keleiviai netrukus pasiekė ir savo kelionės tikslą — didelį, turtingą ūkį, prisiglaudusį ant didžiulio ežero kranto, ūkio direktorius — ži las, pagyvenęs žmogus — tūpčiojo aplink savo viršininką kaip slaugė apie kūdikį, stengdamasis iš akių išskaityti jo nuotaikas ir pageidavimus. Užklaustas ko nors, jis prapliupdavo tokia plačia ir sraunia aiš kinimų srove, kad Bildžius kiekvieną kartą turėdavo jį sustabdyti. Tiesą sakant, ūkis laikėsi neblogai. Per daug priekaištau Ii nebuvo už ką. O ir Bildžiaus nuotaika jokios audros šiandien nežadėjo.Po vakarykščių svarstymų giliame fotelyje Jonas Bildžius stengėsi būti itin veiklus. Nesitenkindamas fermų ir kitų ūkinių pastatų apžiūrėjimu, jis įkibo į ūkio knygas. prirėmė direktorių prie sienos ūkio pa jamingumo ir produkcijos savikainos klau Šimais. Stenėdamas ir miksėdamas direkto rius privalėjo paskubomis apskaičiuoti, kiek pajamų duodąs kiekvienas hektaras, ir čia pat buvo suniekintas už nesigilinimą į gamyklos ekonomiką.Paskui viršininkas išsivedė direktorių į laukus, apžiūrėjo rugių gubas, patikrino, ar brandžios varpos, apmetė akimi didžiulį 

bebalančių miežių lauką, linus. Derlius žadėjo būti geras. Ir čia, laukuose, nebuvo rimto pagrindo erzintis ir pykti.Žilasis direktorius — Povilas Stundžia— turėjo organizatoriaus gabumų. Rodos, niekur jis nepasitraukė nuo savo viršininko, rodos, tik su juo tevaikštinėjo, tik su juo tešnekėjo, o kažkokiu būdu sugebėjo savo pavaldiniams duoti nurodymų organizuoti pietus. Vos viršininkas su direktoriumi vėl pasirodė ūkio sodyboje, prie jų priėjo ištisa delegacija ir maloniausiai pakvietė pietų. Delegacija buvo patraukli: dvi merginos ar jaunos moterys ir puošnus, žvitrus jaunuolis. Dėl visa ko Bildžius pabandė atsisakyti pietų, pasisakė turįs skubėti toliau, bet vyresnioji moteris taip grakščiai išsilenkė, taip bejėgiškai pakibo jam ant rankos, kad, atrodė, jokia jėga jos nebeatplėš. O direktorius paaiškino:— Mūsų Angelina, draugas viršininke, nuostabius cepelinus išverda. Būti mūsų ūkyje ir neparagauti Angelinos cepelinų—■ tikras nusikaltimas...Angelina buvo vyresnioji ūkio sąskaitininkė. Niekas, žinoma, nebūtų kategoriškai tvirtinęs, kad ji tikra gražuolė, bet valgu bau kas nebūtų pasidžiaugęs jos mielu veiduku, dar lanksčiu liemeniu ir gyvomis smalsiomis akimis. Kokio amžiaus buvo Angelina? Taip, Angelinos amžius buvo mįslė visiems jos bendradarbiams. Bene dešimtį metų ji dirbo ūkyje ir visą laiką tokia pati — neseno, nestorėjo, neliesėjo, žodžiu, nesikeitė. Išmintingos moterys, pra šokusios dvidešimt penktuosius metus, sugeba daugiau nebesenti iki pat pensijos. Di dis yra moters protas!Kitados, vaikystėje, Angeliną vadindavo tiesiog Anele, vėliau, besimokydama gimnazijoje, ji sužinojo, kad jos tikras vardas visai ne Anelė, o Angelė, dar vėliau, įspūdžio dėlei, prie jo buvo prijungta grakšti priesaga - ina. Taip turėjo būti gražiau.Purtydama savo šviesius karčiukus, blyk čiodama baltais dantukais, Angelina kybojo ant Bildžiaus rankos. Neįmanoma buvo atsisakyti. Cepelinai pagaliau lieka cepelinais... Labai gaila, kad ne visuose namuose dabar pakankamai gerbiamas šis paties Dievo mūsų protėviams atneštas patiekalas!..

kutinio karo atsidūrė jo tikra ar netikra teta.Visai nemirksėdamas ir nerausdamas, jaunuolis pradėjo pasakoti tokius anekdotus, kad ir nemažai visko girdėjusios virši ninko ausys ėmė linkti iš drovumo. Kur jau Bildžiui susilyginti su moderniojo jaunimo sąmojingumu. Jis galėjo tik pavydėti, matydamas, kaip leipsta iš juoko meilioji Angelina ir kaip pritariamai šypsosi žilasis direktorius.Bet argi Jonas Bildžius jau senas? Ne, jis dar nenorėjo nusileisti. Neturėjo teisės nusileisti... Pirmasis balsas čia, už stalo, turėjo priklausyti jam. Nukirsdamas įsismaginusį jaunuolį, Bildžius pradėjo pasakoti apie savo rašomą knygą ir apie tuos žygius, kurie bus knygoje įamžinti. Pasislėpk, vaikeli, prieš tokius dalykus, apie kuriuos tu ir sapnuoti nesapnavai! Meilioji Angelina jau galutinai perkėlė savo gyvų akių žvilgsnį į nusipelniusio viršininko pusę. Prasidėjo tostai už jo žygius ir busimąją knygą.Bet kalbos vis dėlto lieka kalbomis, o degtinė — degtine. Ji irgi atlieka tai, kas jai priklauso. Svečiai pradėjo šilti, jų gyslose sukunkuliavo kraujas. Viršininko balsas paskendo bendrame, galingame balsų klegesyje. Pasinaudodama šiuo klegesiu, Angelina įjungė radiolą, ir jos jaukiame kambarėlyje taip pat, kaip Pernykščio tvir tovėje, gundančiai ėmė burkuoti „Balandėlė“. Deja, Jonas Bildžius nesuskubo išves ti pirmajam šokiui Angelinos: tas akiplėša pienburnis su beždžionėmis ir balerinomis jį pralenkė. Stambus tulžies lašas užkrito ant puikios viršininko nuotaikos.Bet Angelina turėjo širdį — plačią, jautrią širdį visai žmonijai.Moteris pirmoji pastebėjo rūgstančią vir šininko nuotaiką, nedelsdama prilipo prie jo. iškvietė antrojo šokio, nesitraukė beveik visą vakarą. Ak, kaip ji mokėjo švelniai ir tvirtai prisiglausti ir tuoj pat atšokti, ir vėl prisiglausti, ir vėl atšokti... To kių dalykų merginas turėtų mokyti aukš- . tosiose mokyklose .Tada jos visos galėtų tapti burtininkėmis, išmoktų vynioti vyrus apie mažytį pirščiuką., (Bus daugiau)

Sėdėdamas už stalo Angelinos kambarėlyje — labai jaukiame ir ištisai apkrautame pagalvėliais ir kambarinėmis gėlėmis, Bildžius įsitikino, kad šiame ūkyje dirba darnus ir vieningas kolektyvas. Povilas Stundžia nebuvo toks egoistas ir kiaulė, kaip kitų ūkių direktoriai: nepasiglemžė viršininko vienas, nenusitempė į savo butą, o leido juo pasidžiaugti visiems kontoros tarnautojams. Beje, Bildžius negalėjo žinoti, kad direktorius leido visiems tarnau tojams pasidalinti ne tik viršininko skleidžiama šilima ir šviesa, bet ir tomis išlaido mis, kurios lydi viršininkų priėmimus. Tokia jau tvarka buvo ūkyje: atvažiavo viršininkas — pietūs; išvažiavo — „Angelina, suskaičiuok!“; atėjo atlyginimo mokėjimo diena — „Angelina, išskaičiuok!“... Ir viskas ramiai, švelniai, draugiškai. Sako, visi būdavę patenkinti, tik viena senelė valytoja vakare, kalbėdama poterius, kasdien prašydavusi Viešpatį Dievą neprileisti rytoj prie ūkio jokio viršininko.Vienaip ar kitaip vertus, bet Angelinos cepelinai jau buvo išvirti ir padėti ant stalo. Beliko tik įsikrauti į lėkštę, pasiimti peilį ir šakutę. Tiesa, prieš tai dar būtina pakilnoti netuščias taureles.Viršininkas pagyrė cepelinus, meiliai pasižiūrėjo į Angeliną, paskui perėjo prie įprastinio „moterų klausimo“, o po trečios ar ketvirtos taurelės pradėjo pasakoti apie nepaprastą pušį jo gimtajame šilelyje, kurią visi bučiuoj a iš graudumo ir švelnumo. Negi, atsiprašant, aktorius buvo viršininkas Bildžius. kad kiekviename ūkyje privalėtų keisti savo repertuarą... Bet jeigu jis galvojo ir šiandien tik vienas pasakoti linksmas istorijas, tai labai apsiriko.Jam dar nebaigus, į kalbą įsijungė anas puošnusis jaunuolis, kuris drauge su moterimis kvietė viršininką paragauti cepelinų: Dievai žino, kokios buvo to jaunuolio pareigos, bet jo apsirengimas kiekvienam kri to į akis. Nešiojo jis moderniškiausią palaidinę, užleistą viršum kelnių — tokių siaurų, kad galėjai įtarti jaunuolį esant* baisų laibakojį. Palaidinė buvo rašyte išrašinėta negrais, beždžionėmis, gitaromis*- ir balerinomis. Jaunuolis didžiavosi gavęs šį drabužį tiesiai iš Amerikos, kur po pas
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PIRMIEJI REZISTENCIJOS PASIREIŠKIMAI 
LIETUVOJE

ŽIUPSNELIS MINČIŲ APIE ĮVYKIUS PRIEŠ 20 METŲ

Dr. č. Bražėnas

Šį rudenį (spalio mėn.) Milane yra organizuojamas kongresas II Pasaulinio Karo 
rezistencijos istorijai atžymėti. Norima surinkti visą medžiagą, ištirti ją ir paskelbti 
eilę studijų apie prieš 15-20 metų buvusią rezistenciją įvairiuose Europos kraštuose. 
Bepigu kalbėti apie rezistenciją ir rašyti jos istoriją ten, kur prieš 15 metų žlugo dik 
tatūrų ir persekiojimų jungas ir iki- šiol išsilaikė laisvas demokratinis režimas.

Dėl žinomų priežasčių Lietuvos rezisten
cijos istorija yra varganoje padėtyje. Ji nė 
apybraižomis dar neparašyta. Pasitaikė vie 
nur kitur atsiminimų nuotrupėlių, atskirų 
vaizdelių, paskirų faktų. Šiek tiek buvo 
bandoma „Į Laisvėje“ spausdinti pirmais 
vokiečių okupacijos mėnesiais 1941 m. va
sarą - rudenį. Tai .buvo tikrai labai ne
daug, ir labai išblaškyta.

Pasiliko neužfiksuota eilė reikšmingų re
zistencinių faktų Lietuvos bažnyčiose, ka
rių eilėse, mokyklose. Su naujos okupaci
jos (nacių) vargais ir bėdomis nebebuvo 
galima surankioti ne tik žinių apie 1940 m. 
liepos 13-14 „rinkimus“ į Liaudies Seimą, 
bet ir įspūdingų faktų iš partizaninės veik
los 1941 m. birželio 23-28 d.d.

Kiek tų praeities faktų, dar neminint vi
sos eilės pavardžių, šiandien tremtyje gali
ma atkurti, reikėtų bandyti juos užfiksuoti 
ateičiai. Kai okupuotoje Lietuvoje anie me 
tai labiausiai falsifikuojami, pristatomi per 
dėm iš piršto laužtais „įrodinėjimais“, rei
kia imtis kovoti faktais prieš tą melo jūrą. 
Paskutiniu laiku yra kaip tik į anuos me
tus sovietinės Lietuvos periodikoje atkreip 
tas didesnis dėmesys, stengiantis viską, kas 
reiškėsi rezistencijos srityje, sujuodinti, su 
niekinti. Patys rezistentai nuolat gauna 
„išdavikų“, agentų bei „nacių“ bernų ir kt. 
epitetus. Su šitokiu nusistatymu B. Bara
nauskas „Mokslo ir Gyvenimo“ Nr. 4, 1960, 
parašė straipsnį apie Lietuvių Aktyvistų 
Fronto pradžią Berlyne ir jo veikimą Lietu 
voje, pavadindamas jį „Penktoji kolona Ta 
rybų Lietuvoje 1940-41 m.“. Iš to straips
nio matyti, kaip komunistai apie anuos me 
tus yra spėję prisirinkti žinių, išgauti jas 
per tardymus, kad galėtų visus veikėjus - 
rezistentus paversti nacių „šnipais“, „diver 
santais“, „teroristais“ ir t.t. Prie to straips
nio dar iš 1941.III.1 yra spausdinama faksi 
mile A. Juočerio išduoto Veverskiui („Liet. 
Vad. S-gos Mirties Grupės Vadui“) leidimo 
— „vykdyti mirties sprendimus“.

Šitokios padėties akivaizdoje šiandien 
ne tik dar negalima viešai skelbti autentiš 
kos rezistencijos medžiagos, bet apie jos 
atskirus epizodus tegalima kalbėti dar, pa
lyginti, gana ribotai.

Seniai žinoma tiesa, kad jungą labiausiai 
pergyvena ir jautriausiai reaguoja jauni
mas. Taip buvo Lietuvoje po 1795 m. pada
linimo, kai visą Lietuvą užvaldė maskoliai. 
Vilniaus universiteto studentai, net kai ku

„Jei nebūtų išdulkėjęs 
į svietą Smetona, 
Ir jis būtų prisisiuvęs 
Barzdelę raudoną...“

Iš pridėtos barzdotos karikatūros buvo 
matyti panašumas su L. Gira.

Jaunimas tačiau jautriausiai reagavo! 
Jis reagavo visokiais būdais per pamokas, 
pertraukas. Parsidavėliai buvo smerkiami. 
Pvz., S. Nėris už savo „Dainą apie Staliną“ 
susilaukė smarkių laiškų, koliojančios paro 
dijos jos poezijos rime („Sudeginki! mane 
kaip raganą“). Kas yra skaitęs atidžiau 
Rainių miškelio (Telšiuose) kankinių sąra
šus, tam turėjo kristi į akis, kad ten jau
nimas sudarė didelį procentą. Jauni, nuo
širdūs patriotai rezistentai, vyresniųjų kla
sių mokiniai nuėjo kankinių keliu. Čia bu
vo trys jauni broliai Antanavičiai, du bro
liai Kavoliai, vos 20 metų sulaukęs daug 
žadąs veikėjas H. Žvirzdinas ir eilė kitų.

Kai rezistencija, LAF apipavidalinta, 
1941 m. pradžioje įgavo vis ryškesnes for
mas, besimokantis jaunimas atliko toje or
ganizacijoje gana reikšmingą vaidmenį. Ry 
šio palaikymas su LAF centru, ryšiai pačia 
me krašte, visas tinklas organizacinių vie
netų labiausiai gulė ant jaunimo pečių. Di 
delio dėmesio čia užsitarnauja Vytauto Di
džiojo universiteto LAF eilėse veikę rezis
tentai, apie kuriuos kalbėti būtų atskira 
tema. (ELI)

VlII-ji EUROPOS LFB KONFERENCIJA
Ji prasidėjo rugpiūčio 9 d., Bernriede, 

Vokietijoje, Studijų Savaitės metu. Pra
džios žodį tarė Europos Lietuvių Fronto

da įplaukos ir kas sudaro didesnes išlaidas.
Anglijos LFB atstovas savo pranešime 

nurodė, kad Anglijos ElSūlių veikimo są-
Bičiulių Valdybos pirmininkas Dr. K. J. 
Čeginskas, paprašydamas kun. R. Krasaus
ką sukalbėti maldą už žuvusius bičiulius 
bei visus lietuvius kovotojus krašte ir vi-
sur. Tuoj po maldos sugiedotas Tautos 
himnas.

Pirmininkauti pakviestas kun. Br. Liųbi 
nas, sekretoriauti — stud. G. Dubauskaitė.

Perskaitomi sveikinimai raštu. Prof. J.
Brazaitis savo ilgesniame laiške - sveiki
nime ypačiai iškėlė tai, kad LFB vadovybę 
tiek Europoje, tiek ir JAV perima jaunieji 
ir kad pati veikla lietuvybei per bičiulius 
aktyvėja. Pasididžiavimą kelia naujieji žur 
nalo į Laisvę redaktoriai ir biuletenio „Eu 
ropos Bičiulis“ stiprėjąs pasireiškimas. 
Skatino išaikyti ir puoselėti kilniąsias idė 
jas bent rinktiniuose žmonėse ir kt.

Raštu dar sveikino prof. A; Maceina, Dr. 
J. Pajaujis, Dr. P. Radvila, Dr. V. Majaus
kas —■ Centro Valdybos vardu, ir St. Dau
nys — J Laisvę redakcijos vardu.

Sekė pranešimai. Europos Lietuvių In
formacijos (ELI) vedėjo - redaktoriaus pra 
nešimas išryškino iki šiol plačiausiai išvys 
tytą veiklą — paramą straipsniais ir infor 
macija laisvajai lietuviškajai spaudai visa
me pasaulyje.

Studijų Savaitėms Rengti Komisijos pir
mininko pranešimas pradžiugina, kad ši S. 
Savaitė pavyko suruošti net geriau, kaip 
kad buvo tikėtųsi, ypač dalyvių skaičiumi, 
patogiomis patalpomis ir kt.

Biuletenio „LF Europos Bičiulis“ redak 
torius iškėlė biuletenio svarstytuosius, sėk 
mingai nagrinėtuosius klausimus, dėkoja 
bičiuliams ir kitiems už uolų bendradarbia 
vimą bei paramą ir kviečia ateityje ben
dradarbiavimą dar labiau sustiprinti.

ELFB Fondo valdytojo ir ELFB Valdy
bos kasininko pranešimai parodė minėtųjų 
organų piniginį pajėgumą, iš: kur atsiran-

Bolševikai, stengdamiesi nukreipti žmo
nių dėmesį nuo savo niekšiškų .darbu, pa
darytų lygiai prieš 20 metų, sukėlė Lietu
voj didžiulį triukšmą, sušaukdami į Vilnių 
iš viso krašto jaunimą,ir liepdami jam dai
nuoti ir šokti liūdnos sukakties proga. JAV 
laikraščio „Laisvės“ personalo vardu Miza- 
ra, Bimba ir Buknys šitai sukakčiai pa
gerbti nusiuntė „Tiesai“ (Nr. 172) džiaugs
mo telegramą, kurioj rašo, kad jau nuo 
1949 m., kai žmonių išrinktasis liaudies sei 
mas padarė didžiulės istorinės reikšmės 
nutarimą, kad Lietuva turi būti tarybinė 
socialistinė respublika, džiaugėmės mes, 
džiaugėsi visa pažangioji JAV lietuvių vi-

„Tiesa“ (178) rašo, kad Chruščiovas nu
siuntė naujai sukurtosios nacionalinės Mal 
gašijos valstybės Madagaskare prezidentui 
Filiberui Cirananai laišką, kuriame sveiki
na jį ir sako, kad nauja laisva valstybė aiš 
kiai įrodo tą neginčijamą faktą (m.;p.), jog 
Afrikos tautos nebenori taikytis su kolo
nializmo jungu ir ryžtingai -siekia įgyven
dinti savo pagrįstas teises į laisvę ir sava
rankišką vystymąsi. Tikėkimės, kad greitu 
laiku Chruščiovas tą patį pasakys apie Lie
tuvą ir apie visus bolševikų okupuotus 
kraštus, kad jų teisingas noras turi būti 
išpildytas ir jos turi gyventi laisvu sava
rankišku gyvenimu, nes tai yra neginčija-

lygos yra kitokios, kaip Vokietijoje ar ki
tur, todėl ir jų veikimas pasireiškia kito
mis formomis; Anglijos bičiuliai visuome
ninėj - kultūrinėj veikloj pasireiškia ne 
LF bičiulių vardu ir ne organizuotai, bet 
kiekvienas savo asmeniška iniciatyva, ga
limais būdais.

Revizijos Komisija pranešė, kad ELFB 
Valdybos ir Fondo atskaitomybė, bylos ir 
dokumentai vedami tvarkingai.

Paskutinysis pranešimas — ELFB Valdy 
bos pirmininko Dr. K.J. Čeginsko — už
trunka ilgesnį laiką. Pranešėjas visus akty 
viuosius veikėjus pavadina, prof. J. Bra
zaičio žodžiais, „ugniniais stulpais“ ir jiem 
visiem, paminėdamas pavardes ir jų nu
veiktus bei atliktus darbus, išreiškia padė
ką. Toliau peržvelgia visą tremties laiko
tarpį: 1. Kultūrinės veiklos suklestėjimą ir 
politinės veiklos vieningą pasireiškimą 
tremtinių stovyklose; 2. Prasidėjusią gal- 
votrūktišką emigraciją, kultūrinės veiklos 
sumenkėjimą ir politinės vienybės pairimą; 
3. Pastovų įsikūrimą naujose sąlygose ir 
profesijose, šalinimąsi kultūrinės - visuome 
ninės veiklos, linkimą nutausti. Tai šiuolai 
kinis laikotarpis. Bet dabar ateina ketvirta 
sis laikotarpis — koks bus jis? Bus toks, 
kokį mes suformuosime, kokie būsime mes 
patys. Dr. Čeginskas pasidžiaugė, kad Euro 
pos LF bičiuliai nuo 1953 m. tampriau su
siorganizavo ir nuo to laiko vykdo veiklą 
lietuvybei organizuotai, sistemingai, nema
žėjančiu tempu, stiprindami rezistencinę 
dvasią. Tačiau organizuotai rezistencijai 
priklausyti nėra vienintelė galimybė pasi
reikšti rezistencijai; kiekvienas paskiras 
mėginimas puoselėti lietuvišką žodį, lietu
viškas idėjas jau reiškia rezistenciją — 
priešinimąsi Lietuvos okupanto kėslams.

Pranešėjas kritišku žvilgsniu apmetė vi
są ELFB veiklą, nurodė trūkumus, tai, kas 
buvo užsimota, bet neatsiekta, ir iškėlė lai
mėjimus. Ypačiai didelę reikšmę pripažino 
šioms veiklos sritims: studijų savaitėms. 
ELI, „LF Europos Bičiulio“ biifleteniui ir 
ELFB Fondui bei iždui, duodamas naujų 
sugestijų ir kviesdamas bičiulius (ir ne bi
čiulius) šias sritis remti ir plėsti arba bent 
išlaikyti įkiši aliniame lygyje. Ypač skatino 
jaunimą pasireikšti bendradarbiavimu ELI 
(Europos Lietuvių Informacijai).

Pranešimus sekė ilgos diskusijos. Jų 
metu buvo leista pasisakyti ne vien tik bi
čiuliams, bet ir svečiams, kurių buvo aps
čiai. Nemažą dėmesį įvairiems klausimams 
parodė jaunimas - studentai.

Po diskusijų buvo išrinkti nauji ELFB 
veikimo organai: ELFB Valdyba, biulete
nio redaktorius, Studijų Savaitėms Rengti 
Komisija, ELFB Fondo valdytojas ir ELI 
vedėjas - redaktorius. ELFB Valdybos pir
mininku vėl perrinktas Dr. K.J. Čeginskas. 
Šiais rinkimais buvo baigta pirmoji konfe
rencijos diena.

lyg senelis savo vaikaičiams švelniai, ra-

Tolimesnė konferencijos tąsa vyko pas
kutiniąją St. Savaitės dieną, rugp. 15. Svar 
biausias darbotvarkės punktas — rezoliu
cijos, kurias pateikė rezoliucijų komisija. 
Jos buvo atidžiai persvarstytos, aptartos 
ir priimtos. Ta pačia proga eilė bičiulių 
dar kartą pasisakė aktualiais klausimais. 
Dr. V. Šmulkštys, bičiulis iš JAV, labai ak 
tyviai dalyvavęs diskusijose, išgyrė visą 
ELFB veiklą ir ypačiai iškėlė atvirumą, su 
darant sąlygas konferencijoje dalyvauti ir 
ne bičiuliams. Į ELFB eiles įstojo jaunų bi
čiulių - studentų, pažadėjusių uolią pa
ramą.

Uždaromąjį žodį tarė Dr. K.J. Čegins
kas, atkreipdamas dėmesį į rezistenciją 
krašte, kviesdamas bičiulius iš ten semtis 
jėgų ir gyvybės.

Konferencija baigta malda, kurią paskai 
tė kun. R. Krasauskas.

M. Musteikis (ELI)

APIE DERLIAUS NUĖMIMĄ IR SĖJĄ
(E) Lietuvos Kp ck ir MT-ba priėmė nu 

tarimą apie neatidėliotinas priemones der
liaus nuėmimui užbaigti ir žiemkenčiams 
pasėti. Nutarime pažymima, kad daugumo
je kolchozų ir tarybinių ūkių rugiapiūtė ir 
javų kūlimas vyksta nepatenkinamai. Iki 
rugpiūčio 20 d. buvo nuplauta tik 67 proc. 
grūdinių bei ankštinių kultūrų. Eilėje ra
jonų yra rimtų trūkumų organizuojant ja
vų kūlimą. Plungės, Rietavo, Skaudvilės, 
Telšių, Kazlų Rūdos, Mažeikių rajonų kol
chozuose ir tarybiniuose ūkiuose kūlimo 
darbų planas įvykdytas 1-2 proc., iš viso 
respublikoje — tik 6 proc.

Didelė 1961 metų žiemkenčių pasėlių da
lis bus šiemet pasėta į pūdymus, tačiau mi 
šinių ir kitų pūdymuose pasėtų kultūrų 
derlius nuimamas labai iš lėto, šio pasėko
je susidaro grėsmė suvėlinti sėją. Žemės 
ūkio darbininkus paraginti spartesniam 
darbui Lietuvos Kp ir MT-ba įsteigė 4 pre 
mijas po 5.000 rb.; šios premijos bus įteik
tos rajonų kolchozams ir tarybiniams 
ūkiams, kurie pasieks geriausius rezulta
tus nuimant ir kuliant grūdinių kultūrų 
derlių.

NAUJAI GAUTA!
V. Ramonas —- Miglotas rytas —14 šil. 8 p.
A. Maceina — Didžioji Padėjėja — 20 šil.
V. Alantas — Tarp dviejų gyvenimų —

33 šil.
M. Vaitkus Keturi Ganytojai — 14 š. 8 d. 
Šventas Dieve — maldaknygė — 25 šil. 8 d. 
A. Gustaitis — Algis Trakys ir taksiukas 

Šleivys — vaikams — 14 šil. 8 d.
Alšėnas — Maži žodžiai/Dideli darbai — 

llšil. ir 7 šil. 4 d.
„Žalgirio mūšis“ (paveikslas) — 5 šil.
Sibire ranka parašyta maldaknygė lietuviš

kai, įrišta — 7 šil. 4 d., angliškai - lietu
viškai — 3 šil. 9 d.

Ilgo grojimo plokštelės „Dainos iš Lietu
vos“ — 43 šil. 6 d. „Per Lietuvą“ — 45š.

Rašyti:
DAINORA, 49, Thornton Ave, London, W4

rių gimnazijų mokiniai (pvz., „Juodieji 
Broliai Kražiuose“) įvairiais organizuotais 
sambūriais, per spaudą reiškė savo pasi
priešinimą. Taip buvo ir 1940 m., ypač ru
denį, kai susirinko akademinis ir vidurinių 
jų mokyklų jaunimas į mokslą.

Kai sovietai užėmė Lietuvą (1940.VI.15), 
gimnazijos tuojau baigė mokslą, o studen
tai užbaigė semestrinius egzaminus. Neaiš
kiomis „Liaudies vyriausybės“ dienomis 
mokslo jaunimas išsivažinėjo į žaliąjį kai
mą. Bet buvo gražaus kaimo jaunimo ka
riuomenėje. Tur būt, bus nesuklysta tei
giant, jog pirmoji rezistencija dar pirmom 
okupacijos savaitėm jau reiškėsi kariuome 
nėję. Ji ėjo įvairiuose daliniuose iš apačios, 
iš kareivių, liktinių puskarininkių kadro, 
lietuviškos patriotinės dvasios drąsių ir 
jaunų karininkų. Patriotiniai pasireiškimai 
buvo visaip baudžiami. „Lietuvių Archy
ve“ (Bolševizmo metai) gen. St. Raštikis 
savo strp. apie „Lietuvos kariuomenės tra
gediją“ yra paskelbęs nemaža karių ir ka
rininkų pavardžių. Kai apskritai buvo prie 
kaištaujama, jog kariuomenė tada nė gar
bės šūvio nepaleidusi, kariai spontaniškai 
reiškė prieš okupantus nepasitenkinimą. Iš 
formuojant Lietuvos kariuomenę, vėliau 
tas nepasitenkinimas reiškėsi įvariomis for 
momis ir pareikalavo savo aukų.

suomenė... Kiekvienas susipratęs lietuvis 
(m. p.), kiekvienas rimtai galvojantis (m. 
p.) apie savo tautos ateitį lietuvis džiaugia 
si jau pasiektais laimėjimais... Tarybų Lie 
tuvos 20-mečio proga mes nuoširdžiai svei
kiname lietuvių tautą ir vadovybę..." Tik 
labai žemos moralės žmonės ar nesąžinin
gi nesusipratėliai gali džiaugtis, kad jų 
kraštas jau 20 metų yra po žiauria, sveti
ma okupacija. Ruskiai niekados nebuvo lie 
tuviams draugai, anaiptol, buvo visados 
svetimi savo religija, kalba, net raidynu. 
Todėl joks padorus lietuvis negali džiaug
tis, kad jie ir vėl viešpatauja mūsų krašte. 
Pusiau laukiniai juodukai, kurie dar nepri
prato dėvėti kelnių, jau pribrendo laisvės 
idėjai. Ponai gi Mizara, Bimba ir panašūs 
jiems džiaugiasi, kad jų kraštas yra oku
puotas ir tariamai pasiekęs didžiujių eko
nominių laimėjimų. Net juokinga skaityti, 
prisiminus laisvų kraštų, ypač visai po ka- 
1Įp sugriautos Vokietijos, ekonominius lai
mėjimus. Kongoliečiagis belgai pastatė 
daugiau gražių miestų./elektros jėgainių ir 
pan., kaip bolševikai Lietuvoj, bet visgi 
kongoliečiai neatsisako laisvės. O mizaros, 
bimbos dėkoja okupantui už tai, kad išnau 
doja ir terorizuoja jų brolius ir seseris, kad 
lygiai prieš 20 metų jėga prijungė Lietuvą 
prie Sovietų ir Lietuva kaip laisva valsty
bė nustojo egzistavusi, dėkoja, kad birželio

ma jų teisė.
&

Valstybinė politinės ir mokslinės litera
tūros leidykla Lietuvoj išleido albumėlį su 
Vilniaus nuotraukomis atvirutėse. Redaga
vo A. Valiuškevičiūtė. Tiražas 25.000. Kai
na 3 rb. Albumėly 17 atviručių. Darbas jų 
neprilygsta prie laisvųjų kraštų atviručių 
darbo. Peržiūrėjus atvirutes, lietuviui da
rosi liūdna, kad tas senas, mielas mūsų Vii 
nius turi pakęsti tokias nemalonias sau 
naujenybes, nieko bendra neturinčias nei 
su miesto istorija, nei su jo tradicija: pir
moj atvirutėj matom Lenino aikštę su pa
minklu Leninui. Antroj — Gedimino pro
spektas, pavadintas Stalino prospektu, 
nors ir buvo rašyta, kad šitas be galo ne
malonus lietuviams pavadinimas bus pa
keistas kitu. Toliau seka Gorkio gatvė, 
kaip tik prie istorinio Gedimino kalno, Ku- 
tuzovo aikštė, Černiachovskio tiltas. Vis 
svetimi lietuviams pavadinimai. Vilniaus 
katedra pakeista Paveikslų galerija, o 
tokia žinoma Šv. Onos bažnyčia, kurią net 
Napoleonas norėjo ant savo delno išsivežti 
su savim į Prancūziją, kažkodėl pavadinta 
„Gotikos kampeliu“. Matyti, žodis „bažny
čia“ nebuvo malonus redaktorei. Albume 
nėra dar nuotraukos Deržinskio aikštės su 
paminklu šitam budeliui. '/Tokia yra Vil
niuje. Ir tą paminklą Vilnius turi pakęsti,

miai pasakoja apie savo vaikystės pergyve 
nimus lietuviškame kaime, dar prieš nepri 
klausomybės laikus. K. Šimonis rašo gra
žia, nesudėtinga lietuvių kalba su daugy
be išsireiškimų, susietų su kaimo gyveni
mu. Knyga parašyta, su mažom išimtim, 
be įprastų bolševikinių pastabų ir šūkių, 
be kurių dabar Lietuvoj retai išsiverčia
mą, todėl knygą galima ramiai, be erzini- 
mosi skaityti. Net aprašytieji joje gyveni
mo vargai, nelaimės neatrodo baisūs. Kny
ga yra Šimonio paveikslais iliustruota. K. 
Šimoniui sukako jau 80 metų, kaip ir An
tanui Žmuidzinavičiui prieš porą metų. 
Tai sukakčiai paminėtivouvo išleista jo atsi 
minimų knyga, gausiai iliustruota „Paletė 
ir gyvenimas“. Girdėti,' kad ir 80-metis 
skulptorius Petras Rimša, vargšelis, beveik 
aklas, jau ruošia savo atsiminimų knygą, 
kuri žada greit pasirodyti.

Mūšų spaudoje dažnai keliamas klausi
mas, ar verta palaikyti kultūrinius santy
kius su okupuotąja Lietuva. Jei abiejų pu
sių — mūsų ii- jų — sąlygos būtų vienodos, 
dar galima būtų pagalvoti. Bet dabar, ka
da tik viena pusė siunčia ne tik pageidau
jamos literatūros, bet ir daug komunisti
nio šlamšto, o kita pusė negali nieko pa
siųsti, nes ir apdraustai siunčiant mūsų 
knygos ten nenueina, tai tokie kultūriniai 
mainai neturi jokios prasmės. Tai lyg lošti

PRAŠOM SUSISIEKTI SU p. J. SIRUČIU, 
gyvenančiu 88 Sheldon Road, Sheffield 7, 
tel. 55104, kai jums reikalingas automobi
lis. Jis atstovauja HIGHFIELD MOTORS 
(Sheffield) LTD., 178-184 London Road, 
Sheffield 2, atstovus New Routes Products. 
Visuomet didelis pasirinkimas naujų mode
lių vartotų automobilių su garantija.

MAIL ORDER & PARCEL SERVICE

TAURAS
(A. Briedis)

88, GOLDSMITH AVE., 
LONDON, W.3.
Tel. ACO 9471

Jei saviems padėti nori 
(Padarysi tai tikrai), 
Kreipkis tuč tuojau į TAURĄ, 
Ir neliks kišenėj kiaura.

Kai ėmė aiškėti, jog bolševikai Lietuvai 
nesuteiks kokios nors Mongolijos padėties, 
o įjungs ją į Tarybų Sąjungą, daug kas iš 
vyresniosios kartos valdininkų - tarnautojų

14-15 d-d. įsiveržė naktį į lietuvių namus 
ir pusiau miegančius su vaikais išgabeno 
juos gyvulių vagonuose į Sibirą, kur dau
gumas jų žuvo. Tikrai, yra kuo džiaugtis

kaip kadaise savo žemėj koriko Muravjo
vo paminklą. Atvirutėse matome ir „Nau
ją Antakalnį“, visai bolševikiniam stiliuje 
pastatytą, su namais lyg kareivinės. Toks

norėjo likti „nematomais“, pradingti ko- ir už ką dėkoti! Bet apie tuos įvykius Mi- stilius visai nesiderina su barokiniu Vil-

su kuo.nors futbolu ir gauti įvartį po įvar 
čio, pačiam neturint teisės įvartį kitai pu
sei įmušti. *

kioje tarnybėlėje. Kas buvo labiau linkęs 
į kairę ir mokėjo taikstytis ar įrodinėti sa
vo marksistinį nusistatymą, galėjo padary
ti „karjerą“. Vienas un-to profesorius prie 
tada iš visų reikalaujamos anketos papildo 
mai pridėjo 36 psl. mašinėle raštą. Ten jis 
persistengdamas įrodinėjo, jog, nors nieka
da partijai mokesčio nemokėjęs, nuo pat 
savo pačių jauniausių dienų... buvęs komu 
nistas. Bolševikams išbėgus, 1941 m. vasa
rą toji anketa su priedu buvo rasta Vilniu
je, Švietimo Liaudies Komisariato kadrų 
skyriuje.

Pačių komunistų „Šluota“ tokius atvejus 
pajuokdama išsispausdino žurnalo pirmąją 
me puslapyje satyrą, kurioje buvo ir toks 
punktas;

žara niekados nekalba. Juodukai Afrikoje 
nepergyveno tokio siaubo, kaip lietuviai, 
ir vistiek jie niekam nedėkoja, kad ir ga
lėtų būti dėkingi už atneštą jiems civiliza
ciją. Lietuviai iš bolševikų nieko negavo, 
be vergijos ir be sustabdymo normalaus 
lietuviškos kultūros plėtojimosi. Lietuviai 
iš bolševikų nieko ir nenori, tik vieno mal
dauja Dievą, kad jie greičiau paliktų lietu
vių kraštą. Per 22 metus nepriklausomo gy 
venimo lietuviai nepalyginti daugiau pada
rė, kaip bolševikai savo okupacijos metu. 
Jei Lietuva būtų laisva, ji gi nestovėtų vie 
toj, o klestėtų su kitais laisvais kraštais. 
Ir tikrai nereikėtų jai siųsti iš užsienio 
vaistų, maisto ir drabužių.*

niaus stiliumi. Šitame kvartale kaip tik 
tiktų gatvių pavadinimai- Lenino, Stalino 
ir Deržinskio.

Lietuvoj išėjo gražiai išleista dailininko 
Kazio Šimonio „Gyvenimo nuotrupos“ at
siminimų knyga, kurioje autorius pasakoja 
apie savo vaikystę, savo kelią į meno pa
saulį ir apie savo darbus. Nors autorius ir 
pabrėžia, kad jis nėra rašytojas, o greičiau 
tik vaizdų tapytojas, ir prašo skaitytojų ne 
pykti, kad ne viskas parašyta taip, kaip 
reikėtų, bet knyga skaitoma lengvai ir su 
įdomumu ir turi daug nuotaikos, šilumos 
ir senos romantikos, kuri dabar, kaip auto 
rius pažymi, nuslinko amžinybėn. Knyga 
ypač tiktų jaunimui tremtyje skaityti. Tai

„Literatūroj ir Mene“ 31 nr. J. Skliutaus-
kas rašo, kad reikia vėl į mūsų sceną su
grąžinti „Topazą“, prancūzų rašytojo Pon- 
joli veikalą. Suprantama, rašo toliau J. S., 
kad buržuaziniais laikais Kauno dramos 
teatre pastatytasis „Topazas“ buržuazinės 
visuomenės buvo sutiktas nepalankiai. Tai 
įvykdyti galima dabar, nes išliko „Topazo“ 
geras Venclovos vertimas.

Mūsų komunistėliai Lietuvoj negali apie 
nieką nei rašyti, nei kalbėti, kad nepami
nėtų buržuazinių laikų. Ir nieko stebėtina, 
jie tiek saukia ir giriasi savo laimėjimais, 
o kurie tik prisiliečia, norėdami pasigirti, 
kad tai jie yra padarę ar padarys, tai pasi
rodo, kad beveik viskas buvo jau prieš 20 
metų padaryta nepriklausomoj Lietuvoj ar 
pradėta daryti. Močiutė

s VAISTAI PIGESNI TIESIOG IŠ >
I VAISTINĖS l
S \
I Jums visada bus priimtina mūsų pa- I
s tarnavimas ir kainos. Visi mūsų kli- k

’ jentai žino tai, o kas naujai pabando, ' 
| tai vieną siuntinį išsiuntęs įsitikina. || 
S Jūs taip pat galite siųsti ne tik vais- \ 
| tus, bet ir kitokias prekes, savo pačių | 
J supirktas ar per mus užsakytas. * 
I Taigi jei jums iškyla reikalas padėti I 
s saviesiems Lietuvoje, prašom leisti s 
' mums atlikti tą darbą. '
^Adresas: |
s s
I Acton Pharmacy Į

(EXPORT) LTD. k
' 24, CHURCH ROAD, LONDON. W.3.’ 
b ENGLAND ||
\ Tel. ACOrn 0712 S
! "

| Informacija ir patarimai lietuvių | 
( kalba teikiama nemokamai. /
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DBLS CENTRO ŽINIOS

Rugsėjo 12 d. DBLS pirmininkas ir sek
retorius turėjo pasimatymą su British 
Council for Aid to Refugee‘s, ir šia proga 
buvo įteiktas čekis 239 sv. 6 šil. sumai. Šie 
pinigai buvo surinkti vengru pabėgėliams 
remti.

• * *
Į Wolverhamptone surengtąjį Tautos Š- 

tės minėjimą rugsėjo 10 d. buvo nuvykęs 
DBLS pirmininkas S. Nenortas.

* * * 
PASKOLOS VAJUS

Jau antra savaitė kaip vyksta LNB-vės 
skelbtasis Paskolos vajus. Pereitame E.L. 
numeryje buvo atspausdinti pirmieji atsi
liepimai. Dabar spausdiname tolimesnius 
pasižadėjimus suteikti paskolą: A. Rūsys
— 500 sv., K. Žeimys — 200 sv., A. Šukys
— 150 sv., St.čereškevičius — 100 sv., V. 
Tamašauskas — 100 sv., P. Žilinskas —100 
sv., J. Strumskis — 100 sv., B. Kmieliaus
kas — 100 sv., A. ir R. Giedraičiai — 50 
sv., M. Mikalauskas — 50 sv., J. Sasnys — 
25 sv., asmuo, prašąs pavardės neskelbti— 
50 sv.

LONDONAS
KUN. P. DAUKNIO IŠLEISTUVĖS

Rugsėjo mėn. 25 d. (sekmadienį) 1 vai. 
p.p. tuojau po pamaldų rengiamos išleistu
vės kun. P. Daukniui Parapijos salėje, 345 
A, Victoria Park Road, E.9. Užsirašyti kle
bonijoje arba pas Parapijos Komiteto na
rius. Mokestis 10 šil.

Išleistuvės daromos anksti, t.y. 1 vai. p. 
p., todėl kad buvo pageidavimų, kurie no
rėtų dalyvauti iš tolimesnių vietovių.

Parapijos Komitetas

LONDONO ŠEŠT. MOKYKLOS TĖVŲ 
ŽINIAI

Visi vaikučiai, kurie šoka tautinius šo
kius turi būti atvesti j Parapijos salę kiek
vieną šeštadienį 2 vai. p.p., pasirengti tele
vizijos pasirodymui.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
BAZARAS

Bus spalio mėn. 29-30 d.d. Parapijos sa
lėje. Visi parapijiečiai prašomi pagalvoti 
kas kuo galėtų prisidėti prie bazaro.

LONDONIŠKIŲ PROGRAMA 
TELEVIZIJOJ

Londono choras ir vaikučių tautinių šo
kių grupė yra pakviesti dalyvauti progra
moje Salisbury. Programa bus rodoma per 
televiziją.

TAUTOS ŠVENTĖ LONDONE
Tautos šventės minėjimas šiais metais 

buvo surengtas Londono lietuviškų orga
nizacijų bendruomenės vardu. Minėjimas 
vyko Londono Lietuvių Sporto ir Sociali
nio Klubo patalpose. Rugsėjo 10 d. vaka
re, salę pripildžius, kiek tik ji gali talpin
ti, dalyvaujant Ministeriui B.K. Balučiui 
ir Patarėjui V. Balickui su savo šeima, mi 
nėjimą atidarė V. Zdanavičius. Po jo kvie
čiamas tarti žodį Pasiuntinybės Patarėjas 
V. Balickas.

Pasibaigus oficialiai daliai, Londono cho 
ro vedėjas V. Mamaitis praneša publikai, 
kad turima viešnią solistę B. Valterienę. 
Scenoje, kurią Vytauto Didž. paveikslu ir 
lietuvišku kryžium papuošė neseniai atvy
kęs Londonan gyventi dail. Jokūbaitis, pa
sirodo B. Valterienė ir sudainuoja dvi dai
neles. Akomponuoja p. Lapinskienė. J. Čer- 
nis taip pat padainuoja dvi daineles. Po jo 
vėl dainuoja B. Valterienė. Londono Baž
nytinis choras atlieka keturias dainas.

Rugsėjo 11 d., sekmadienį, Londono Lie
tuvių Bažnyčioje kun. A. Kazlauskas atlai 
ko pamaldas už Lietuvą. Pamaldų metu 
giedojo viešnia B. Valterienė. S.

AUKOS BAŽNYČIOS REMONTUI
Į paskelbtąjį Lietuvių Bažnyčios Rekto

riaus atsišaukimą „Europos Lietuvyje“ dėl 
aukų bažnyčios remontui atsiliepė nauji 
geraširdžiai, štai antrasis aukotojų sąra
šas: 10 sv. —■ R. Gustainis, 5 sv. — J. čer
kesas, A. Jakimavičius, 3 sv. 10 šil. — A. 
Fidleris, 3 sv. — B.P. Voveriai, 2 sv. — E. 
Kaminskas, J. Akavitas, 1 sv. 15 šil. — P. 
Kudulis, J. Ašmantas, 1 sv. — J.M. Kauf- 
manai, B. Brazdžionis, P. Juška, P. Ruzgas, 
J. Evaškaitienė, A. Naujokaitis, J.P. Žilins
kai, A. Kirkelionis, J. Meilus, B. Nava- 

etu išpildė keletą dainų. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu-

Sekmadienį, Seselių koplyčioje, lietuviš
kose pamaldose vėl buvo gausiai susirink
ta, tad ir lietuviškos giesmės skambiai ai
dėjo per visas pamaldas. Po jų visi nuvyko 
į kapines, kur buvo pašventintas pamink
las ant a.a. Juozo Tijūnaičio kapo, prieš 
metus iškeliavusio amžinybėn, o dailųjį pa 
minklą pastatė mirusiojo draugas Kazys 
Vilutis. Ta pačia proga buvo aplankyti ir 
visų čia palaidotųjų kolonijos tautiečių 
kapai.

Tenka pasidžiaugti, kad Derby ir apylin
kės lietuviai parodo daug geros valios, ku
ri iš tikro ir yra pagrindas sklandžiam ir 
nuoširdžiam lietuviškajam veikimui.

NORTHAMPTONAS
PAPILDOMOS AUKOS PAMINKLUI
A.a. S. Niemčiausko paminklui statyti au 

kojo dar 20 šil. Bakaičiai, 20 šil. J. Kondro 
tas, 10 šil. J. Dyvas, antrą kartą 10 šil. T. 
Maslauskas, 10 šil. Tirevičius, 20 šil. S. A. 
Barančiukai, 10 šil. Mažeitavičiai, 5 šil. 
Liubertai, po 2.6 šil. J. Lapatinskaitė ir V. 
Rutkauskas. A. Barančiukas

MANSFIELDAS
ŠOKIŲ VAKARAS

DBLS Mansfieldo skyr. rugsėjo 17 d. ruo 
šia Viktorijos Kotelio patalpose šokių va
karą. Grieš pabaltiečių orkestras. Be to, 
veiks gausinga loterija ir bufetas. Salė ša
lia autobuso Nr. 62 sustojimo vietos. Pra
džia 7 vai. vakaro.

Apylinkėje gyvenantieji lietuviai kvie
čiami gausiai atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

stauskas, F. Pumputis, D.R. šovai, J. Ma- 
tuška, J- Povilaitis, 14 šil- — P- Pagojus, 
10 šil, — E, Lukšaitis, A. Varkalaitė, J. 
Markevičius, G- Procuta, 7 šil- — Gr. K. 
Gudas, M. Gliaudienė, 5 šil. — P. Burke- 
vičius.

Visiems aukotojams Lietuvių Bažnyčios 
Rektorius kun. A. Kazlauskas nuoširdžiai 
dėkoja. Visi aukotojai yra įjungiami į Lie 
tuvių Bažnyčios maldas už geradarius.

„DAINAVOS“ METINIS 
SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį, rugsėjo 18 d., 4 vai. p.p., 
Lietuvių Namuose, Londone, įvyks metinis 
Londono Lietuvių Moterų Draugijos „Dai
navos" susirinkimas.

Narių dalyvavimas būtinas.

MIRĖ ILGAMETIS „E. LIETUVIO“ 
SKAITYTOJAS

Sulaukęs 85 m. amžiaus, mirė londoniš- 
kis Pranciškus Naginevičius, išgyvenęs 
Anglijoje apie 64 metus.

Labai mėgo spaudą ir buvo ilgametis 
„Europos Lietuvio“ skaitytojas.

MANCHESTERIS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas 
rugsėjo 17 d. (šeštadienį), 5.30 vai. vaka
re, savo patalpose rengia Tautos šventės 
minėjimą.

Šiai progai pritaikytą paskaitą skaitys 
A. Balsys.

Po minėjimo bus šokiai, kuriems gros 
mūsų lietuviška kapela.

Kviečiami visi Manchesterio ir apylinkės 
tautiečiai atsilankyti j minėjimą ir praleis 
ti vakarą lietuviškoje nuotaikoje.

ATIDAROMA BIBLIOTEKA IR 
SKAITYKLA

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
biblioteka ir skaitykla, kurios kurį laiką 
neveikė dėl pertvarkymo ir knygų inven
torizacijos , yra vėl atidaromos. Pradedant 
rugsėjo 18 d„ biblioteka ir skaitykla bus 
atidaryta kiekvieną sekmadienį tarp 4 ir 7 
vai. vakare.

DBLS NARIŲ IR AKCININKŲ 
SUSIRINKIMAS

DBLS Manchesterio Skyriaus valdyba 
rugsėjo 25 d., sekmadienį, 5 vai. p.p., Man 
chesterio Lietuvių Socialinio Klubo patal
pose šaukia savo skyriaus narių ir Liet. 
Namų akcininkų susirinkimą.

Skyriaus narius ir akcininkus prašome 
kuo gausiau dalyvauti; bus svarstomi Lon
dono Namų reikalai. Sk. Valdyba

NOTTINGHAM AS
SUSIRINKIMAS B-VĖS REIKALAMS 

SVARSTYTI
Rugsėjo 24 d., 5.30 vai., Meadows Com

munity Centre, Queens Drive (netoli Mid
land gelež. stoties), šaukiamas DBLS Not- 
tinghamo Skyriaus narių ir Bendrovės ak
cininkų susirinkimas, kuriame bus aptarta 
dabartinė Namų Bendrovės padėtis. Kvie
čiame visus punktualiai rinktis.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Po to 7 vai. vakare toje pačioje salėje 

įvyks Tautos Šventės minėjimas.
Programoje: M. Mašalaičio paskaita ir 

meninė dalis, kurią atliks jaunosios ir atsi 
kuriančios senimo pajėgos.

Veiks turtingas baras. Šokiams gros 
akordeonistas K. Venckus. Bus ir loterija.

Kviečiame atsilankyti senus ir jaunus, 
iš arti ir toli. DBLS Sk. Valdyba

DERBY
TAUTOS ŠVENTĖ

Pereitą saulėtąjį šeštadienį DBLS sk. 
Klubo salėje suruošė Tautos Šventės minė
jimą, į kurį suvažiavo daug tautiečių ir sve 
čių. Skyriaus pirmininkas J. Levinskas 
pradėdamas minėjimą tikrai galėjo pasi
džiaugti sulaukęs nuoširdaus prielankumo. 
Ilgoje paskaitoje kolonijos kapelionas kun. 
Dauknys apžvelgė mūsų Tautos per šimt
mečius pasiektus laimėjimus, išgyventas 
kančias, kurios ir šiandieną šviečia neuž
gesinama viltimi į naująjį Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymą. Eilėraščius dekla
mavo E. Valentinaitė, J. Ramonis ir A. Ur
banavičiūtė, o sk. pirmininkas J. Levins
kas su V. Junoku, abu gražiais balsais, du

VOKIETIJA
VOKIETIJOS LIET. BENDRUOMENĖS 

NAUJA VADOVYBĖ
Rugpiūčio 27-28 dienomis įvyko V. Vo

kietijoje gyvenančių lietuvių Krašto Tary
bos sesija.

Pranešimus padarė: Krašto v-bos pirm. 
Prosinskis, Kr. v-bos iždininkas Bataitis, 
Garbės Teismo pirm. Dr. Deveikė, Vasario 
16 Gimnazijos direktorius Dr. Grinius ir 
Kontrolės komisijos pirm. Kriščiūnas.

Sesiją sveikino VLIKo Vykd. Tarybos 
pirmininkas J. Glemža. Taipgi buvo gauta 
sveikinimų ir raštu.

Tarp kitų dalykų, sesijoje buvo svarsto
mi ir diskutuojami: Vasario 16 gimnazijos 
reikalai, Bendruomenės statuto 41 str. pa
keitimas, Krašto Valdybos apyskaitos ir 
sąmatų priėmimai bei rinkimai a) Krašto 
Valdybos, b) Garbės Teismo, c) Kontrolės 
komisijos.

PLB Vokietijos Krašto Valdybon išrink
ti: E. Simonaitis, kpt. J.K. Valiūnas, kun. 
Liubinas, Dr. P. Rėklaitis ir J. Stankaitis. 
Valdyba pareigomis pasiskirstys arimesnia 
me rugsėjo mėn. posėdyje. Kontrolės komi 
sijon išrinkti: V. Šukys, Kairys, Krivickas. 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, SIBIRĄ IR KITUS 
KRAŠTUS

Sąžiningiausias, patikimas ir garantuotas 
patarnavimas, aukščiausios rūšies prekės 

už žemiausią kainą.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421. HACKNEY RD.. LONDON, E.2. ENGLAND. 
Tel. SHO 8734.

Seniausia Anglijoje lietuviška bendrovė. 
MEDŽIAGOS, AVALYNĖ, VAISTAI, MAISTAS. 
Akordeonai, siuvamosios mašinos, rašomosios 
mašinėlės, motociklams ir dviračiams dalys, 
įvairios lempos, sporto įrankiai ir visa kita.

Geriausios atsiskaitymo sąlygos.
Kiekvienam siuntiniui asmeniška priežiūra!

NAUJI 1960 m. kainoraščiai ir įvairios 
informacijos pareikalavus teikiama visiems 

nemokamai.
Pasiunčiame ir pačių klientų supirktąsias 

prekes.
KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS 

GARANTUOTAS

Garbės teisman išrinkti: pirm. Dr: J. De
veikė, nariai: Antanaitis ir Miškinis.
Mokykla

Lietuvių vaikams mokykla tose pačiose 
patalpose veiks kiekvieną ketvirtadienį 
nuo 17 iki 19 valandos, ši vieta pasiekiama 
tramvajumi Nr. 9 iki Leinpfad ir požemi
niu iki Kellinghusen ar Sierichstrasse sto
ties. Gera būtų, kad tėvai užregistruotų sa 
vo vaikus mokslui pas kun. V. Šarką, Kam 
burg-Altona, Langenfelderstr. 113. Telefo
nas: 43 52 85.

KARO IR TAIKOS NUOSTOLIAI
(E). Varšuvos radijo pranešimu, 200 Len 

Įvijos universitetų profesorių buvo atleis
ti iš pareigų. Jų tarpe yra daug žymių 
Lenkijos mokslininkų, kaip, pvz., T. Kotar 
binski. Radijo aišinama, kad, atsižvelgiant 
į jų seną amžių, jiems bus duodamos vie
tos, kuriose, atpalaiduoti nuo organizacinio 
bei administratyvinio darbo, jie galės dau 
giau laiko skirti savo tiesioginiam darbui. 
Tačiau objektyvių stebėtojų sluoksniuose 
tvirtinama, kad šie profesoriai atleisti po
litiniais sumetimais. Visų pirma, jie ne
priklauso komunistų partijai. Kaip tokie, 
lenkų komunistų nuomone, jie turėję blo
gos įtakos Lenkijos akademiniam jauni
mui.

Iš Lenkijos 6.028.000 praėjusio karo au
kų 644.000 žuvo tiesioginiuose karo veiks
muose. Detalizuotą karo aukų sąrašą pa
teikia neseniai iš spaudos išėjusi knyga 
„Lenkijos karo nuostoliai 1939-1945 me
tais“. Joje rašoma, kad 3.577.000 lenkų mi
rė koncentracijos stovyklose, kaip likvida
cijų bei kankinimų aukos; 1.286.000 mirė 
kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose 
nuo epidemijų, nusilpimo ir blogo elgesio 
su kaliniais; 521.000 mirė už koncentraci
nių lagerių ribų, kaip likvidacijų bei labai 
sunkaus darbo aukos.

Ūkinių nuostolių Lenkijos kraštui karas 
atnešęs už 177.240.000 DM..

V. VOKIETIJOS NUOTAIKOS 
PATIKRINIMAS

(E) 2.000 suaugusiųjų atsakymai į Em- 
nid instituto sekančius klausimus: „Kas 
jums asmeniškai atrodo svarbiausia: ar 
kad mes, • vokiečiai, su amerikiečiais gerai 
sugyventume, ar kad gerai sugyventume 
su rusais, ar kad liktume tarp abiejų šių 
tautų neutralūs?“

Iš atsakymų paaiškėjo, kad: už amerikie
čius pasisakė 1956 m. 31 proc., 1957 m. — 
39 proc., 1959 m. — 41 proc. ir š.m. birželio 
mėn. — 45 proc.; už gerą sugyvenimą su 
rusais šiemet pasisakė tik 2 proc.; už neu
tralumą pasisakė 1956 m. 62 proc., 1957 m. 
— 55 proc., 1958 m. — 58 proc. ir 1959 m.
- 48 proc.

2.900.000.000
Pasaulyje šiuo metu yra apie 2.900.000. 

000 žmonių, ir kasmet padaugėja apie 48. 
000.000.

Pats ryškiausias daugėjimas vyksta Af
rikoje — 45 asmenys tūkstančiui, tuo tar
pu Švedijoje 14.2 (Japonija anksčiau turė
jo ypač aukštą gimimų skaičių, o dabar 
tik 18 gimimų tūkstančiui).

Kinija (669 mil.), Indija (403 mil.), Ta
rybų Sąjunga (209 mil.) ir Jungtinės Ame
rikos Valstybės (178 mil.) visos keturios 
kartu sudaro daugiau kaip pusę pasaulio 
gyventojų skaičiaus.

Gyventojų skaičiumi dešimtoji iš eilės 
yra Britanija (po Japonijos, Pakistano, In 
donezijos, Brazilijos ir V. Vokietijos).

Norvegijoje, Švedijoje ir Olandijoje mo
terys vidutiniškai sulaukia 74 m. amžiaus, 
vyrai 71 m. Indijoje tik 32 m.

SOVIETINĖS INFORMACIJOS APIE 
UŽSIENIO ŠNIPUS PABALTIJY

(E) „Komsomolskaja „Pravda“ sekma
dieninėje laidoje pateikia aprašymą apie 
užsienio šnipų veiklą Sovietų Sąjungoje.

Iš vieno Pabaltijo aerodromo ruošiantis 
pakilti lėktuvui, staiga telefonu buvę pra
nešta, kad atsirado du keleiviai. Netrukus 
į lėktuvą įsėdo vyras ir moteris ir, lėktu
vui pakilus, atstatę pistoletus, pareikalavo 
nutraukti radijo ryšį ir skristi nurodyta 
linkme. Tačiau lėktuvo mechanikas puolęs 
užsienio šnipus (kaip laikraštis rašo) ir 
juos nuginklavęs; šių grumtynių pasėkoje 
jis tiek buvęs sužeistas, kad lėktuvui nu
sileidus mirė. Laikraštis rašo, kad abu šni
pai buvę suimti, bet nenurodomos nei jų 
pavardės, nei pateikiama informacijų apie 
bylos kėlimą.

Reikia manyti, kad tai tėra tik sovietinė 
propaganda, ryšium su paskutiniu metu S. 
Sąjungą apsėdusia užsienio šnipų manija.

IŠDAUŽYTI LANGAI „VILNIES“ 
REDAKCIJOJE

(E) „Tiesa“ rašo, kad „Vilnies“ redak
cijoje, Čikagoje, išdaužyti langai. „Tiesa“ 
kaltina „Lietuvos hitlerininkus“.

Kaip žinoma, neseniai „Vilnies“ skaity
tojai lankėsi Lietuvoje.

Koncertas Vilniaus Gedimino aikštėje
(E) Rugpiūčio 25 d. vilniečiai, praeida

mi Gedimino aikšte, turėdavo sustoti: juos 
patraukė būrys vaikinų, išsirikiavusių prie 
šais Paveikslų galeriją. Tai grupė JAV 
aukštųjų mokyklų studentų, . atliekančių 
turistinę kelionę po Sovietų Sąjungą. Stu
dentai šiai išvykai paruošė specialų kon
certą. Keli šimtai praeivių turėjo progos 
klausytis jų atliekamų anglų kalba dainų. 
Netikėtas koncertas buvo vilniečių labai 
šiltai sutiktas. Klausytojų prašomi, svečiai 
po pertraukėlės koncertavo dar kartą.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju abiems Londono Lie 

tuvių Parapijos kunigams, palydėjusiems 
į amžino poilsio vietą mano žmoną a.a. 
O. Giriūnienę, „Dainavai“ ir Lietuvių Na
mų gyventojams už piniginę paramą ir ki
tokią pagalbą ir visiems dalyvavusiems 
jos laidotuvėse. Iz. Giriūnas

PAIEŠKOJIMAI
KAMINSKAS Valteris, Vincento ir Ve

ronikos sūnus, gimęs 1925 m. balandžio 8 
d. Kaune, pats ar žinantieji apie jį, pra
šom rašyti „Europos Lietuvio“ Administra 
eij ai.

LAPIENĖ-TEREČKAITĖ Aleksandra, g. 
1922 m., gyvenusi Telšiuose, iš Lietuvos iš
važiavusi 1944 m., gyvenusi Anglijoje, pati 
ar žinantieji apie ją, prašom rašyti „Euro
pos Lietuvio“ Administracijai.

„Europos Lietuvio“ Administracijoje yra 
laiškas S. ŽEMAIČIUI.
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LIETUVIŲ SKYRIUS
STANDARTINIAI SIUNTINIAI VYRAMS 

(Į kainas įeina visi Sovietų muito ir 
persiuntimo mokesčiai)

SIUNTINYS „VARPIS“
Kaina — £11.0.0 Svoris — 4 Ibs.
3| yds. medžiagos kostiumui, mėlynos, ru

dos ar pilkos spalvos, lygios ar neryškiai 
dryžuotos.

Pamušalai, sagos ir siūlai.
1 poplino marškiniai.
2 poros žieminių puskojinių.
1 komplektas apatinių — baltiniai ir ilgos 

kelnės.

1 kaklaraištis.
1 didelis turkiškas rankšluostis.
Prie šio galima prijungti prekių: 6 Ibs. be 
papildomų persiuntimo mokesčių, arba 16 
Ibs. primokant 9 šil.

SIUNTINYS „KVIETIS“
Kaina. — £22.16.9 Svoris — 13 Ibs.
3| yds. medžiagos kostiumui, mėlynos, ru

dos ar pilkos spalvos, lygios ar neryš
kiai dryžuotos.

3 yds. storos vilnonės medžiagos paltui 
(dvig. pločio) tamsiai mėlynos spalvos.

2 poplino marškiniai.
3 poros žieminių puskojinių.
2 komplektai žieminių apatinių —dveji bal

tiniai ir dvejos ilgos kelnės.
Pamušalai, sagos ir siūlai, kostiumui ir 

paltui.
1 kaklaraištis.
1 storas megztinis su ilgomis rankovėmis. 
Prie šio galima prijungti: 7 Ibs. prekių be 
papildomų persiuntimo mokesčių.

SIUNTINYS „VIKIS“
Kaina — £24.16.3 Svoris — 16| Ibs.
3 yds, vilnonės medžiagos paltui, tamsiai 

mėlynos spalvos.

PASINAUDOKITE MŪSŲ SĄŽININGU IR SKUBIU PATARNAVIMU. 
REIKALAUKITE NAUJŲ PREKIŲ KAIN ORAŠČIŲ.

Pamušalai, sagos ir siūlai.
1 darbinis kostiumas — kelnės ir švarkas, 

tamsiai mėlynos spalvos.
2 darbiniai marškiniai.
3 poros vilnonių puskojinių.
1 komplektas žieminių apatinių — kelnės 

ir baltiniai.
1 pora darbinių pusbačių, dvigubais odi

niais padais ir kulnimis.
2 dideli turkiški rankšluosčiai.
Prie šio galima prijungti 3Į Ibs. prekių be 
papildomų persiuntimo mokesčių.
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