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ROMOS RADIJO ATSAKYMAS MASKVOS RADIJUI RYŠIUM SU BUVUSIO ITALIJOS UŽSIENIO REIK. MINISTERIO 
MARTINO PAREIŠKIMU, PADARYTU LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATVMO METINIŲ PROGA

Nieko Maskva taip nesibijo ir niekas jos 
taip neerzina, kaip atviras ir drąsus tiesos 
žodis. Ji paskiau pradeda tiesiog šėlti, jei 
tas tiesos žodis yra pasakomas Vakarų Pa
saulio aukšto ir atsakingo politiko ir jei ja
me objektyviai ir tiksliai yra apibūdinama 
Sovietų okupacijoje esančių Pabaltijo kraš 
tų kolonijinė padėtis.

Kiekvieną kartą, kai Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos klausimas yra drąsiau iškeliamas 
tarptautinėje plotmėje. Kremlius, lyg tas 
vagis, kuriam kepurė degtų, isteriškai rea 
guoja, nesiskaitydamas nei su žodžiais, nei 
su nenuginčijamais faktais. Panašiai įvyko 
ir ryšium su Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 43-čiųjų metinių minėjimu Hali 
joja

Kaip žinoma, šios sukakties proga buvęs 
Italijos Užsienio Reikalų Ministeris ir įžy
mus Italų Liberalų Partijos atstovas, Gae
tano Martino, parašė įtakingam dienraš
čiui II Giornale dTtalia vedamąjį ir pasa
kė kalbą Romoje suruoštame Lietuvos ne
priklausomybės minėjime. Tiek straipsny
je, tiek kalboje buvęs Italijos Užs. Reikalų 
Ministeris, apibūdinęs tragišką Lietuvos pa 
dėtį Sovietų okupacijoje, pažymėjo, jog 
.Lietuvos priespauda yra tipingas pavyz
dys rusų neokolohializmo, kuris yra dar 
kartesnis už klasikinį kolonializmą, nes 
vykdomas gilios Vakarų krikščioniškos kul 
tūros tautų atžvilgiu“.

Pravesdamas toliau sugretinimą tarp kla 
sikinio Europos ir naujojo rusų kolonializ
mų, jis pabrėžė, jog Vakarai necivilizuo
toms Azijos ir Afrikos tautoms perteikė sa 
vo kultūrą ir jas privedė prie laisvo ir ne
priklausomo gyvenimo. Sovietų Rusijos ko- 
lonialinė akcija Rytų Europoje tuo tarpu 
atnešė tiktai tautybių priespaudą, naciona
linės nepriklausomybės panaikinimą ir civi 
lizacijos atžangą. Niekas, be to, negali pa
neigti, kad tuo tarpu, kai Vakarai tik šio 
pokario metais suteikė laisvę ir nepriklau
somybę dvylikai Azijos ir dvidešimt še
šiems Afrikos kraštams su 782 mil. gyven
tojų, Sovietų Rusija per tą patį laiką pri
jungė daugel Europos teritorijų ir per pa
klusnias vyriausybes valdo vadinamąsias 
satelitines valstybes. Buvęs Italijos Užs. 
Reikalų Ministeris Martino dar pažymėjo, 
kad yra būtina kiek galima greičiau pada
ryti galą visu rūšių kolonializmui pasauly
je ir kad Sovietų Rusija, praktikuodama 
kuo nuožmiausią kolonializmą pačioje Eu
ropoje, neturi jokios teisės .prisistatyti pa
sauliui kaip antikolonializnio-“ šalininkė ir 
kovotoja.

O štai kaip Maskvos ra&jas vasarjįi 21 
dienos italų kalba 120 valandos laidoje iš
darkė ir suklastojo’ šias itin aiškias ir pa
prastas G. Martino mintis. Pažodžiui cituo
jame Maskvos radijo pranešimą: ,Tam tik
ri asmenys, tiesiogiai susikompromitavę sa 
vo solidarumu su ultrakolonistiniais kraš
tais, apsijungusiais NATO organizacijoje, 
kaip Belgija. Prancūzija-. Jungtinės Vals
tybės, Portugalija, Olandija, ėmėsi diversi
nio manevro. .Žiūrėkite — jie šaukia — ir 
rusai yra kolonialjstai: jie užėmė Pabaltijo 
kraštus ir juos laiko priespaudoje“. Akiplė
šiškai griebdamiesi melagysčių, jie nori 
duoti suprasti, kad Vakarai esmėje nieko 
bloga nedaro, kad pagaliau galima ir to
liau laikyti priespaudoje Azijos ir Afrikos 
tautas ir lieti jų kraują“.

Dar toliau Maskvos radijas savo klasto
jimuose, melagystėse ir savo neapsakomu 
primityvumu nužengia, bandydamas tvir
tinti, kad Lietuva nėra Sovietų Rusijos ko
lonija. Pareiškęs savo gilų pasipiktinimą 
dėl buvusio Italijos Užs. Reik- Ministerio 
tariamojo kišimosi į Sovietų Sąjungos vi
daus reikalus, Maskvos radijas teigia, kad 
.Lietuva, po savo laisvanoriško prisijungi
mo prie Sovietų Sąjungos, yra suvereni res 
publika su savo parlamentu, savo vyriausy 
be ir savo ekonomine autonomija“.

Jei Lietuva iš tikrųjų būtų suvereni res
publika, kaip kad teigia sovietinis siųstu
vas, tai eventualiai Vilnius, o ne Maskva tu 
rėjo atsakyti į Martino žodžius. Gi dar nie 
kuomet pasaulio istorijoje nebuvo girdėti, 

. kad jei kas netinkamo yra pasakoma, pa
vyzdžiui, Šveicarijos atžvilgiu, tai tuoj vie
toje pačios Šveicarijos pultų už ją atsakyti 
koks jos kaimyninis kraštas. Bet Maskva 
šiuo atveju gal dar bijojo ir to, kad jos pa 
tikėtiniai Lietuvoje neišsitartų, jog sovieti 
nis režimas lietuvių tautai buvo primestas 
raudonosios armijos pagalba.

Maskvos radijui, savaime suprantama, 
nepatinka ir Martino pasakymas, ,kad da
bar Lietuva skendi tragiškoje tyloje, kad

PASISAKYMAS

ten yra vykdomi areštai, trėmimai ir taip 
toliau“. *. . .

Bet ir čia, negalėdamas paneigti visam 
pasauliui žinomu faktų. Maskvos siųstuvas 
griebiasi nevykusių išsisukinėjimų. .Pabal
tijo respublikos — rėkia jis — yra laisvos 
užsienio turizmui; Lietuva turi savo spau
dą; lietuviai važiuoja į užsienio kraštus, jų 
tarpe ir į Italiją, ir jei ponas Martino norė
tų, tai galėtų patirti tiesą“.

Taip, tik ne šitie Kremliaus siųstuvo ap 
gaulingi žodžiai, bet po jais slypinti kraupi 
tikrovė, bent dalinai, atskleidžia liūdną nū
dienę lietuvių tautos padėtį. Ir išieškoda
mas net puslaukiniuose pasaulio pakam
piuose, Maskvos radijas neįstengs mums 
nurodyti kito krašto, į kurį atvykęs užsie
nietis turistas bū(ų kiekviename žingsnyje 
taip sekiojamas būrio agentų, kaip Lietuvo 
je, kur jam yra draudžiama išvažiuoti net 
keletą kilometrų už Vilniaus ribų.

Nė kiek negeresnis vaizdas gaunasi ir iš 
tų retų ir atrinktų lietuvių, kuriems Mask 
va teikiasi duoti leidimą išvykti kaip turis 
tams užsienin- Roma yra vienas pasaulio 
didžiausių turizmo centrų, ir čia turima pro 
gos pamatyti visokiausių spalvų ir visaip' 
apsirėdžiusių žmonių. Tačiau nė kartą ne
teko matyti jokios juodukų ar geltonodžių 
grupės, lydimos ir prižiūrimos kurių nors 
europinių kolonialistų, kaip kad be išim
ties yra rusų politrukų lydimi ir prižiūrimi 
lietuviai turistai. .‘H: -’Ih !

.Lietuva turi savo spaudą“, skelbia Maste 
vos radijas. Jau nekalbant apie tos spau
dos lietuviu tautai visai svetįmą turinį, čia 
tik pažymėsime, kad Lietuvoje net kelioli
kos puslapių brošiūros negalima išleisti be 
rusiškomis raidėmis įrašyto imprima
tur.
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Sovietinio siųstuvo garsinamoji begalinė 

rusų tautos parama lietuvių tautai skamba 
tiesiog kaip grubus pasityčiojimas, kai kiek 
vienam tiek laisvojo pasaulio, tiek okupuo 
tosios Lietuvos žmogui yra gerai žinomas 
besaikis Maskvos vykdomas Lietuvos api
plėšimas. Pakanka tik mesti žvilgsni i 
Maskvoje sudaromąjį Lietuvos biudžetą 
bei į nuostatus, kuriuose nurodoma, kokia 
dalį Lietuvoje surenkamųjų mokesčių pasi 
savina sovietinis okupantas, ir jau aiškėja 
Lietuvos apiplėšimas, vykdomas metai iš 
metu. Bet ne vien tik mokesčių, keliu api
plėšiami Lietuvos gyventojai. Prievartinio 
pobūdžio Lietuvos žemės ūkio produktų. 
Kremliaus savavališkai padiktuotomis kai
nomis. tiekimai Sovietų Saiųngai taip pat 
yra viena iš formų kolonijinio išnaudoji
mo. Tą patį galima pasakyti ir apie visa 
Lietuvos pramonę, kuri ne tik yra okupan
to kontrolėje, bet tiesiogiai priklauso Mask 
vos valdovams ir yra naudojama, kaip Lie 
tuvos eksploatavimo priemonė. Ir šios pra 
monės gaminių siuntimas i įvairius kraštus 
yra vykdomas tik pagal Maskvos direkty
vas ir Sovietų Sąjungos, bet ne Lietuvos 
vardu.

Paliekame paskiau patiems Lietuvos 
žmonėms suręsti apie pagristuma žinios, 
kurią pažodžiui cituojam iš Maskvos radio 
pranešimo: .Visi Lietuvos darbininkai ir 
tarnautoiai perėjo prie septynių ir šešių 
valandų darbo dienos“.

žinoma, Maskvos radijas savo pranešime 
nė žodžiu neužsimena tai.kaip 175.000 lie
tuviu atsidūrė išsklaidyti po sovietuos pa
kampius ir kaip 290.000 rusų kolonistu at
sirado Lietuvoie. O vis dėlto šie duomenys 
vra pateikiami nacių sovietu statistiniuos? 
šaltiniuose, ir jie yra gerai žinomi ir lais
vajame pasaulyje. Sovietinis siųstuvas 
stengdamasis tiktai užmaskuoti rusiškojo 
okunanto vykdvtaji ir tebevvkdomaii lie
tuviu tautos naikinima. kėsinasi nusiplau
ti rankas, skelbdamas, kad Antrojo Pasau
linio Karo metu .naciai ir buržuaziniai lie
tuviai nacionalistai sunaikino puse mil. lie
tuviu. ir tai vra daugiau, kaip šeštąją visos 
respublikos gyventojų dalį“. Bet ir mažam 
vaikui yra aišku, kad tik maskvinis oku
pantas galėjo ištremti Sibiran toki didžiu
li skaičių lietuvių ir jų vieton atkeldinti 
rusus kolonistus.

Pagaliau yra vienas nenuginčijamas bū
das lietuviu tautos valiai patikrinti. Bū
tent. Sovietu okupaciniu pajėgu bei viso 
policinio aparato atitraukimas iš Lietuvos 
ir leidimas lietuviu tautai laisvai.' tarpiau 
tinėi kontrolėj, nasisakyti dėl valdvmosi 
santvarkos. Bet Kremlius ir no 20 sovieti
nio 'režimo Lietuvoje metu bijo ir neleidžia 
pravesti tokio lietuvių tautos valios patikri 
nimi?, tuo ir nenorom aiškiai įrodydamas, 

kad lietuvių tautai jis neigia tas teises, ku
rių taip smarkiai reikalauja Azijos ir Af
rikos puslaukinėms tautelėms.

Taigi Maskvos radijas, užuot įstengęs iro 
dyti lietuvių tautos laisvę sovietinėje oku 
pacijoje, praktiškai dar daugiau paryškino 
šios okupacijos kolonijinį pobūdį. Supran
tama, nėra lengva, ypač laisviesiems žmo
nėms, galintiems prieiti prie visų informaci 
jos šaltinių, įrodyti, kad vyrauja laisvė ir 
gerovė ten, kur egzistuoja tik vergija, skur 
das ir žmonių bei tautų laisvių paneigimas- 
Laisvasis pasaulis žino tikrąją tiesą apie 
Lietuvos kolonijinę padėtį, ir tos tiesos nie
kuomet neįstengs mask viniai propagandis
tai savo melagingais ir isteriškais reagavi
mais nuslėpti, kaip jos neįstengė nuslėpti 
ligi dabar-

JUOZAS GAILIUS

PRIĖMIMAS PARYŽIUJE NEPRIKL. 
ŠVENTĖS PROGA

Lietuvos Nepriklausomybės šventės pro
ga min. S. Lozoraitis ir V. Lozoraitienė su
rengė Paryžiuje priėmimą, į kurį atsilankė 
daugiau kaip 120 žmonių. Be Lietuvos Pa
siuntinybės narių patarėjo J. Baltrušaičio, 
pik. J. Lanskoronskio ir sekretoriaus A. 
Liutkaus su žmonomis, svečių tarpe buvo 
Prancūzijos Užsienio Reikalų Ministerijos 
valdininkai, parlamento nariai su senato
riais gen. Ganevaliu ir J. Marette. Prancū
zijos - Baltijos Draugijos vadovybė. Pran
cūzu Akademijos narys Jules Romain, 
mokslo, kultūros, snaudos ir radijo žmo
nės, gausingi kiti Lietuvos draugai pran
cūzai, JAV Ambasados nariai su M. Cody 
ir jo žmona ir Free Eurone atstovas L. 
Metz. Priėmime dalyvavo.-Paryžiaus lietu-~įjains atstovavo karininkai iš Kaisętslau- 
vių kolonija su Bendruomenės Va’dvbos 
pirmininku kun J. Petrošium ir Tarybos 
pirmininke S Pagnier-Jokubauskaite. So
vietų pavergtosioms tautoms atstovavo Es
tuos ministeris K.R. Pusta ir Latvijos mi- 
nisteris O. Grosvald su žmonomis ir bend
radarbiais. Lenkijos ambasadorius K. Mo, 
ravski. estų bei latviu draugiiu pirminin
kai. ACENo Delegacija Paryžiuje. Laisvo
sios Mokslu Akademijos pirmininkas C. 
Marinesen bei gen. sekretorius E. Lajti ir 
Kultūros Laisvės Kongreso nariai.

PRIĖMIMAS PABALTIJO 
DIPLOMATAMS

Prancūzijos-Baltijos Draugijos pirminin
kas senatorius gen. Ganeval su žmona su
rengė pietus Pabaltijo V-bių ministerii 
Paryžiuje garbei. Iš lietuvių pusės pietuo
se dalyvavo S- ir V. Lozoraičiai, J. ir E 
Baltrušaičiai ir pik. J. Lanskoronskis.

r SeįtiįHios DIENOS -|
ĮSPĖJIMAS SOVIETAMS

Amerikos atstovas J. Tautose Stevenso- 
nas įspėjo Sovietus nesikišti į Afrikos rei
kalus, nes tai gali sukelti karą.

Jis pareiškė, kad Konge pilietinio karo 
klausimą geriausiai gali sutvarkyti Jungt- 
Tautos, o Sovietų įsikišimas galėtų būti to
kia pat žiežirba, kuri Balkanuose sudarė 
pagrindą pirmajam pasauliniam karui.
NESUSIPRATIMAS DĖL MOKYKLŲ

Amerikos katalikų kardinolai, arkivysku 
pai ir vyskupai nutarė reikalauti, kad būtų 
skiriama parama ir ilgalaikės paskolos pri
vačioms mokykloms. Jei jos būtų išskirtos 
iš naujojo mokykloms remti federalinio 
įstatymo, tai būtų griebiamasi tam tikrų ko 
vos priemonių.

Prez. Kennedy pakartotinai pareiškė, 
kad remti privačias mokyklas būtų nesude 
rinama su konstitucija.
LIEKA TIK TARTIS

Tuniso prez. Bourguiba, Maroko kara
lius Hassan ir Alžyro egzilinės vyriausybės 
min. pirm. Abbas sutarė, kad Alžyro klau
simui išspręsti alžyriečiai tiesiog turi tar
tis su Prancūzija.

Prancūzijoje toks pareiškimas sutiktas 
su pasitenkinimu.
KARALIENĖ GRĮŽTA

Aplankiusi Indiją ir Pakistaną ir ten 
žmonių minių vis apsupta buvusi, D. Britą 
nijos karalienė su savo vyru grįžta namo-

VASARIO 16 MINĖJIMAS FRANKFURTE PRIE MAINO

Sekmadienį, vasario 19 d., į šv. Juozapo 
namų salę Frankfurto prie Maino, PLB Ve 
kietijos Kr. Valdybai bendradarbiaujant su 
Vliko Vykdomąja Taryba ir lietuvių LS 
kuopų vadovybėmis, pavyko sutraukti dau 
jgiau kaip 500 žmonių paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimo sukakčiai. 
Rengėjams, iš anksto galvojusiems, kad di
delė salė gali būti pustuštė, teko palaužyti 
galvą, kaip visus svečius tinkamai sutal
pinti. Didžioji publikos dalis, suprantama, 
buvo lietuviai. Daugelis jų po ilgos metų ei 
lės pirmą kartą išgirdo Tautos himną ir pir 
ma kartą pamatė salę, išpuoštą lietuviško
mis trispalvėmis ir Vytimi. Tai lietuviai 
paskutiniaisiais metais atvykę iš Lietuvos 
Buvo ir tokių, kurie, jau apie 20 metų gv- 
vendami Vokietijoje, pirmą kartą turėjo 
progos dalyvauti tokio masto lietuviškame 
narengime ir iš viso pirmą kartą po dauge
lio metų sutikti lietuvius, išgirsti gimtąją 
kalbą, dainą, pamatyti tautinius šokius.

Minėjime dalyvavo Vliko Vykdomosios 
Tarybos pirmininkas J. Glemža, narys Dr 
P. Karvelis, Lietuvių Katalikų Sielovados 
Tvarkytojas Tėv. A. Bernatonis. Raudono
jo Kryžiaus pirmininkas J. Norkaitis. sep 
tyni PLB Vokietijos Kr. Tarybos narini 
inž. J. Augustaitis. du kuopu vadai, eilė Va 
sario 16 Gimnazijos mokytoju «u direkto
rium Dr. Groniu ir daug kitų lietuviškame 
gyvenime besireiškiančių asmenų. Kitu tau 
tybiu svečiu tarpe pažymėtini penki Hesse 
no krašto seimo atstovai: ponios Matu- 
schek ir Schnell ir ponai Bruder. Hacken 
berg. Pikard ir Fleckenstein. Limburgo vv= 
kupui atstovavo dekanas kun- Nilges. Da 
Ivvavo buvęs Kaune vokiečiu gimnazijos 
direktorius Dr. Strauch. Vokiečių Tremti
niu Sąjungos pirmininkas p. Biermann ir 
eilė kitu. Iš lenku paminėtini Generalinis 
Vikaras Vokietijai prel. E. Lubowiecki ir 
kan. J. Janusz. Buvo latviu, bulgaru, uk
rainiečiu ir kitų tautybių svečiu. Amerikie

temo su poniomis.
PLB Vokietijos Kr. Valdybos nirminin- j vokiečius dėti pastangas tokiai savaitei 

kas. atidarydamas minėjimą, lietuviškai įsivesti ir pas save. Labai taikliai išryškino 
tartame žodyje iškėlė lietuvių tautos ryžta disproporciją tarp ūkinės pažangos ir pa
gyventi laisvai ir nenriklausomai. Vienas žangos, geriau sakant, atsilikimo, teisės ir 
ryškiausiu to ryžto liudijimu yra 1918 m°- moralės supratime. Nepaprastai brangina- 
tų vasario 16 deklaraciia. Tas ryžtas tain ma savo asmeniška laisvė, skrupulingai gi 
pat buvo paliudytas amžių bėgyje vykusių narnos savo asmeniškos teisės, tačiau abe- 
sukilimų ir yra liudijamas be pertraukos jojamai žiūrima, kai toji laisvė yra išplė- 
besitesiančio tautos pasipriešinimo raudo- šlama iš kitų ir kai kitų teisės pažeidžia- 
naiam okupantui. Tremtyje esantieji lietu- mos ar padarytoji skriauda neatitaisoma 
viai yra įpareigoti skelbti visam pasauliui Kaip perspėjimą tokiems savanaudžiams 
apie to ryžto nepalaužiamuma lietuvių šir kalbėtojas pacitavo Vakarų Vokietijos Fe- 
dyse. To įpareigojimo vykdymas ir yra vir deralinės Respublikos prezidento H. Lubke 
nas iš Vasario 16 minėjimų motyvų. Antra žodžius: ,Kas nekreipia dėmesio į vieną tei 
sis. nemažiau svarbus motyvas yra patiems sės pažeidimą, tas paskatina į tolimesnį ne
lietuviams atsinaujinti lietuviškoie dvasio teisingumą“.
je. Kalbėdamas vokiškai, pirmininkas pra Baigdamas R. Hackenberg iškėlė lietu- 
šė kitų tautybių svečius būti liudininkais vių tautai padarytąją ir daromąją skriau- 
lietuviu noro gyventi laisvai ir nepriklau- dą. kuri paskutiniu metu dar kartą buvo 
somai. Buvo pagerbti žuvusieji ir suimtie- išryškinta J.E. vysk. J. Steponavičiaus su- 
ji kovoje už laisvę. Ypatingu būdu buvo ėmimu. Pasinaudodamas JAV prezidento

J. F. Kennedy žodžiais, kad be aukos nega 
Ii išsilaikyti laisvė, saugumas ir taika, jis 
ragino be pertraukos ir nenuilstamai kovo-

KALČENKO ATLEISTAS
Tass skelbia, kad Ukrainos ministeris pir 

mininkas Kalčenko, kuriam nepasisekė 
įvykdyti derliaus plano, pašalintas iš parei
gų-

Jo vieton paskirtas ščerbicky.

PENKI AREŠTUOTI
Lenkų saugumo policija skelbia, kad bu

vo areštuoti 5 asmenys, kurie pardavinėję 
valstybines paslaptis Amerikos saugumui.

AMERIKOS IR BRAZILIJOS 
SANTYKIAI

Prez. Kennedžio komisija yra pasiūliusi 
Brazilijos prezidentui duoti savo krašto 
maisto pertekliaus.

Be to, Amerika pasiūlė Brazilijai 100 mi
lijonų dolerių mokėti skubiausioms užsie
nio skoloms.

AMERIKONIŠKOJO IDEALIZMO 
BANDYMAI

Prez. Kennedy pareiškė, kad yra steigia
mas bandomasis .taikos korpusas“, kurio 
nariai važiuos į ūkiškai atsilikusius kraš
tus, kur reikia specialistų.

Jie ten turės dirbti ir valgyti kartu su 
vietiniais darbininkais ir negaus atlygini
mų.

. šių metų gale tikimasi tokių pasiryžėlių 
turėti net 500. 

primintas J.E. vysk. Julijonas Steponavi
čius, kaip naujausias prominentas kalinys. 
Taip pat buvo atkreiptas dėmesys, kad 
raudonasis žvėris nepasitenkina savo turi
muoju grobiu, bet tiesia savo dantis ir le
tenas toliau ten, kur žmonės dar laisvi.

Po įvedamojo žodžio Tėv. A. Bernatonis 
sukalbėjo maldą, kurioje iškeliama lietu
vių tautos likimas ir prašoma Visagalio pa 
galbos.

Amerikiečiams svečiams angliškai tarė 
žodį Dr- G. Valančius, trumpai apibūdin
damas garbingą Lietuvos istoriją ir išryš
kindamas tragišką dabartinę padėtį.

Pagrindinę paskaitą laikė p. Richard Ha 
ckenberg, Hesseno krašto seimo narys. Vys 
tydamas savo pasirinktąją temą .Laisvas 
apsisprendimas visoms tautoms“, prelegen
tas labai sumaniai ir akivaizdžiai aiškinę 
laisvojo tautų apsisprendimo sąvokos kil
mę ir esmę, tuo būdu įstatydamas Lietuvos 
klausimą į visuotinės problemos rėmus 
Laisvo tautų apsisprendimo teisė, kaip prin 
cipas ir tikslas, yra įrašyta 1-jame Suvieny 
tų Tautų konstitucijos straipsnyje: .Suvie
nytų Tautų užduotis yra puoselėti tautų 
tarpe draugiškus santykius, išeinant iš tau 
tų lygiateisiškumo ir laisvo jų apsisprendi
mo teisės pagrindų“. — Taigi, — kalbėjo R 
Hackenberg, — kas reikalauja laisvo apsi
sprendimo teisės, toli gražu nėra ramybė? 
drumstėjas, o tarnauja Suvienytų Tautų 
tikslams!

Toliau kalbėtojas išryškino Sovietų veid 
maniavimą. Jis citavo eilę jų vadų pareiš 
kimų, pripažįstančių visoms tautoms lais
vo apsisprendimo teisę, ir tiems žodžiams 
priešpastatė rėžiančius faktus, kur toji tei
sė brutaliausiu būdu yra laužoma. Pasinau 
dodamas Kanados min. pirmininko Diefen 
backėr žodžiais Sovietų Sąjungą jis apibū 
dino kaip didžiausią šių laikų kolonialisti- 
nę pajėgą, išskaičiuodamas net 27 Sovietų 
pavergtas tautas. Tų skaičių akivaizdoje R. 
Hackenberg apgailestavo pasyvią vakarie
čių laikyseną. Pagirdamas JAV praktikuo
jamą pavergtųjų tautų savaitę, jis apeliavo

(Nukelta į 4 psl.)

MIRĖ KARALIUS, TEGYVUOJA 
KARALIUS

Operacijos metu mirė Maroko karalius 
Mohammed V (52 m. amžiaus).

Jo vietą užėmė princas Hassan (31 m. 
amžiaus).

REIKALAUJA PALEISTI KENIJATĄ
Britų kolonijoje Kenijoje rinkimų metu 

daugiausia balsų gavo Tom Mboja, ir jis pa 
reikalavo, kad būtų paleistas buvęs Mau- 
Mau vadas Jomo Kenijata.

Kenijata buvo laikomas kalėjime, o da
bar paleistas ir ištremtas.

P. KAZIUI RUGIENIUI, 
jo mylimam Tėveliui Lietuvoj f 

mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Kazys Plukas

Gilią užuojautą reiškiame 
A. BQEHM-KRUTULYTEI, 
jos mielai Mamytei mirus 

Lietuvoje.
Rhein-Westfalijos lietuviai
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A. Škėma Nidos Knygų Klubo skaityto
jams jau gerokai pažįstamas iš jo knygos 
BALTA DROBULĖ. Ten jis susigretino 
su anglų rašytojais Lawrence (Lady Cha- 
tterly) ir A. Sillitoe (Saturday Night and 
Sunday Morning), kurie skaitytojų buvo 
lygiai taip pat nevienodai priimti ir įvertin 
ti, kaip A. Škėma pas mus. Tiktai Škėmos 
stilius yra skirtingesnis ir žymiai įmantres
nis-

Tokiu pat įmantriu stiliumi, tik jau žy
miai santūriau parašyta ir ką tik Nidos 
Klubo išleistoji literatūrinių vaizdų knygų 
tė ČELESTA. Gal nebus perdėta sakant, 
kad A. Škėmos stilius tikrai yra naujas ir 
neįprastas. Nors turinys ir gana nesudėtin
gas, nors veiksmas ir vaizduojamieji asme
nys neišryškinti, bet jų naujas, sakyčiau, 
moderniškas pristatymas sukelia skaityto
jui įdomumą ir net pasigėrėjimą. Jis pama 
to senus daiktus naujoje šviesoje .tarytum 
tai būtų senas kambarys, papuoštas nau
jais, moderniškais baldais.

Ypač tas stilius pasidaro patrauklus, kai 
autorius nors trumpam, atsipalaidavęs nuo 
perdėto kontrastų manierizmo, pereina 
prie tikrai talentingo ir meniško vaizdų py
nimo- Charakteringas šios rūšies šedevriu- 
kas yra trumputis vaizdelis JŪRA. Niekur 
neteko užtikti labiau vaizdingo ir pagau
nančio ošiančios jūros aprašymo- ,Ošia 
tamsi jūra- Visi paskenduoliai susiėmė už 
rankų ir laivų griaučiuose didžiuliai kra
bai susėdo pusračiu, orkestras, kuris nesu
kelia garso, ir muzikinės tylumos klausosi 
mėsingos gėlės* (psl. 65). Ošianti jūra yra 
žalia. Žalios yra undinių kasos, ir žalia aut/ 
da šėlsta žalioje jūroje. Nuostabu!

Beveik visuose ČELESTOS vaizduose 
ryškėja trys A. Škėmai labai būdingi moty 
vai: nuolatinis ėjimas, nesibaigtą vaizdų 
bei žodžių kontrastai ir valkatos.

Pradėjęs pirmame vaizde (Žingsniai ir 
laiptai) kopti laiptais, jis eina ir eina be
veik nesustodamas. Gatvės, parkai, požemi 
nės stotys, aikštės... Kartais jis vaikšto nuo 
sekliai iš vienos gatvės į kitą, užkliūdamas 
už įvairių tautų, žmones ir jų dvasios pa
saulį trumpai, bet vaizdingai nusakydamas, 
kartais šokinėja per kalnus ir vandenynus 
iš Dalai Lamos miegamojo į savo vasarna
mį, iš aprūkusio Brooklyn© į gražiąją Pa
langą, iš biznieriškos Amerikos į romantiš
ką Lietuvą. Kartais jis eina vienas, kartais 
pasiima savo gyvenimo draugę, kartais 
blaivus, kartais su džino buteliu rankoje, 
bet vis eina. Ir visuose tuose ėjimuose, vi
sose gatvėse ir kryžkeliuose sutinka ne
veiksmingus valkatas, kurie yra neišvengia 
mi autoriaus vaizdų (o gal ir Amerikos 
priemiesčių) palydovai.

Ėjimas, nuolatinis ieškojimas ypač pras
mingai atvaizduotas PASIVAIKŠČIOJI
ME, kur sakoma, kad Amerika yra sulau
kusi net kelių Kolumbų. Kiekvienas žmo
gus yra savotiškas Kolumbas, ieškąs Ame
rikos įvairiose vietose, kaip anas sutiktas 
valkata jos ieškojo .begalinių ir tuščių gat
vių perspektyvoje* (psl. 30).
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Tumosų laukai siekė Šunskų girią, o tro
besiai buvo išstatyti ant pat Šešupės kran
to- Iš sodo vaikai akmenuką pajėgdavo nu 
mesti į patį upės vidurį. Abudu vaikai da
bar kariuomenėj. Vyresnysis liko puskari
ninkiu, o jaunesnysis plėšė eilinio batus' 
Jam teks ūkis, kai grįš iš kariuomenės. 
Dukters Tumosai neturėjo. Tumosienė la
bai mylėjo sesers mergaites, bet nemažiau 
ir savo tarnaites- Prie darbo labai nespau
dė, o. grįždama iš Marijampolės, tarnaitei 
vis ką nors parveždavo lauktuvių.

Vaikai ne namie — reikėjo samdytis sve 
tima šeimyna-

Agota Žiemytė buvo iš Šunskų. Po tarp
kalėdžio parsivežusi ją namo, Tumosienė 
tarė savo vyrui, sėdinčiam prie šilto prie
krosnio:

— Tai mūsų Agotėlė.
— Aha, gerai, gerai, — linktelėjo galva 

Tumosa ir nusišypsojo. — Tai Agotėlė?
Tumosienė padėjo jai nusirišti vilnonę 

skarą ir pabučiavo į lūpas.
Agota buvo aukštoka, gražiai nuaugusi, 

tamsiaplaukė. Tumosai kažin kodėl pasiro
dė, kad josios nosis kiek per smaila. Abi
pus nosies ties akimis buvo daug rudų taš
kučių. Ir dar — kai ji pažvelgė tiesiai į Tu 
mošą, dešinioji akis žiūrėjo kažin kur į 
šalį.

Tumosai pagailo jos. Tokio gražaus sūdė 
jimo ir...

Agota mažai kalbėdavo, bet klausydavo 
atsidėjusi. Tumosienei ji atrodė protinga, 
bet Tumosa po savaitės nusprendė:

— Atrodo, kad jai trūksta vienos vinies.
— Kurgi! Kas tavęs nežino! Jau tau vi

sos moterys kvailos.
— Ne, nesakau, bet jeigu moteriška ma 

žai šneka, tai jau negerai.
— Negerai! O tokia apsukri darbininkė-

Net laiko ėjimas ir .erdvės veržimasis* da 
ro įtakos į žmogaus minčių pasaulį. Jo sie
loje Įvyksta cheminė reakcija, atsiranda 
nuosėdų, nes laikas praėjo, savaitgalis bai
giasi ir reikia inertiškai ruoštis į darbą.

Stipri minties koncentracija, atrodo, Škė 
mai yra neįprastas dalykas. Sakoma, kad 
net ir šventasis nesugeba sukalbėti Sveika 
Marija savo mintyse nenuklydęs į pašali
nius dalykus- Toks literatūrinis .šventasis' 
yra ir A. Škėma. Jis savo pasakojimuose 
nesusitelkia, nesustoja prie vieno dalyko 
ar vaizdo, bet šokinėja fantastiškiausiais 
zigzagais nuo vienos minties prie kitos, 
nuo vieno vaizdo prie kito, ,Tai mano raša
linė. kadaise ją trenkiau į grindis, nes neiš 
sprendžiau uždavinio- Pirklys pirko gelum
bės.. Tai mano vasarnamis, aš nebeturiu 
motinos, balti grybai, kaip sugrūsti kapų 
paminklai paminklų dirbėjų kieme* (p. 49).

Ne tik atskiri sakiniai kartais atrodo be 
ryšio, bet ir atskiros pastraipos nutrūksta 
vieno vaizdo neužbaigus ir kontrastiškai 
pereina prie kito, nieko bendra neturinčio 
su pirmuoju. Pavyzdžiui, vaizdelyje PRA
DŽIOJE BUVO DU pradedama apie taba
ko laukus, toliau eina požeminės stotys, 
žmonos akys ir pagaliau Palangos jūra, nie 
ko bendra neturinti nei su tais laukais, nei 
su požemiais.

Iš šitokio minties šokinėjimo ir išsivysto 
A. Škėmos savotiškai įdomus, kontrastiškas 
stilius. Ten, kur tie kontrastai išvengia per 
dėjimo ir manierizmo, jie tikrai yra įdo
mūs ir patrauklūs. Pvz., ŽINGSNIUOSE 
IR LAIPTUOSE labai meistriškai autorius

JŪRA
Antanas Škėma

Ošia jūra. Nyra prasižiojusios žuvys, šviesiaplaukiai vikingai nu
siminę žiuri į lankus, kur nuskendo strėlių tekintojas, mylimosios at 
vaizdu jis ištatuiravo rankas, ji pr liko amžinai jauna jo odoje, o pa
jūryje mirė raukšlėta senė, ją užkasė kopose.

Ošia tamsi jūra. Visi paskenduoliai susiėmė už rankų, ir laivų 
griaučiuose didžiuliai krabai susėdo pusračiu, orkestras, kuris nesu
kelia garso, ir muzikinės tylumos klausosi mėsingos gėlės.

Ošia žalia jūra. Keturiuose kampuose keturi vėjai pučia į savo 
dūdas, ir debesys rioglinas! ūkiančiais kamuoliais, ir sujuda dugno žo 
lės, žalios plokštės lyg suliedinti plaustai iškyla j paviršių, ant jų su 
sėda uodeguotos mergaitės ir šukuoja savo žalias kasas, o paskui pra 
deda plakti vandenį žvynuotomis uodegomis, vanduo skyla, lūžta, dre 
ba, putoja, žalia audra žalioje jūroje.

Ošia mėlyna jūra. Pribarstė į ją veidrodinių šukių, jos Įstrigo 
skersos, šaudo zuikeliais po visą dangų, ir saulės kamuolys — tėra di
džiausios šukės atošvaistė.

Ošia didelis vanduo. Jūra.

(Iš „ČELESTA“ knygos)
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RAUDONA
SKAKELE

— Ne apie rankas šneku — apie galvą.
Pavasarį Tumosienė Agotai užsiminė 

apie darželį. Kaip nušvito ji!
— Tai žydės! Tai kvepės! Tai saulę juo

kins!
— Gerai, Agotėle. Gerai, mergele, — 

džiaugėsi ir Tumosienė. — O maniau, kad 
ir šįmet daržely reiks agurkus ir mor
kas sėti. Vis gaudavau merginas iš Mari
jampolės, iš Degučių. Ar tai joms gėlės! Pa 
vasarį lyg ir sukrusdavo kast ir sodint, o 
paskui nė žiūrėt darželio nežiūrėdavo. Var
pučiu ir dilgėlėm darželis aptekdavo- Gėda 
būdavo žiūrėt. ,Ne tokiom rūtos*, pasakiau 
ir darželį paverčiau daržu. Argi tai man 
pačiai, senai bobai, rūtas sėti! Rūtos, mer
gele, tik ligi vestuvių. Man tik prie tvoros 
pastovėt, į žalias pažiūrėt, jaunas dienas 
prisimint.

— Ar teisybė, dėdiene, kad rūtos šven
tos?

— Šventos, Agotėle, šventos. Tik kelis 
daiktus šitoj žemėj Dievas mums davė 
šventus. Bitelė — šventas vabalėlis, rūte
lė — šventa žolelė, o ir kregždutė šventa. 
Taip sakydavo mano amžinatilsį močiutė. 
Graži rūta, kai žydi, bet dar gražesnė nežy- 
dėjusi- Taip ir su mumis moteriškomis- Rū
ta karti, oi karti! Ant jaunų rūtelių ir rasa 
labiau krinta, negu ant žydinčiųjų. Sun
kus rūtų vainikėlis, mergele, oi sunkus, bet 
jisai mergaičių garbė ir gražumas. Vainike 
Jis oi sunkus, bet jeigu... jeigu...—pa
šnibždėjo jai į ausį — Agota paraudo, — 
tai nuodėmė ir rūtą nešiot- Ir ištekės, ir vai 
kų susilauks, bet kai pro darželį eis, vis 
akis į šalį suks. Sunkus rūtų vainikėlis, 
šventa žolelė...

— Sunkus, dėdiene, — linktelėjo galva 
Agota susimąsčiusį. 

A
išryškina pusaklio ukrainiečio tragediją, 
kaitaliodamas marmurinių banko laiptų, 
Mijuso vandens lelijų, vasaros saulės ir 
kviečių lauko vaizdus. Net ir tas velnias 
■ant telefono ragelio neatrodo toks pripuola 
jnas, nes jo ieškomos raganos pėdsakai yra 
virš Ukrainos cerkvių.

Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie pa 
lyginimus bei alegorijas- Ten, kur išlaiky
tas minties ryšys, vaizdai pasiekia meistriš 
kas aukštumas. Štai, jam skruzdės smėlyje 
virsta senoviška galera audringoje jūroje 
(Pasivaikščiojimas), žibintas pasidaro kaip 
dvigalvis veršiukas ir pageltę lapai pasikei 
čia į išblyškusiais lapais popierių, kurio su 
trupėjusius sakinius sušluoja vyras (Nos
talgija). Bet kur pradedama vaikytis pi
gaus modernizmo, ten palyginimai išblykš
ta, pasidaro nebeskoningi. Pvz., Kristus su 
virve ant kaklo, kaip iškilmėms paruoštas 
pakaruoklis (Giesmė), išpampusi ukrainie
tė (Žingsniai ir laiptai).

Iš ilgesnių vaizdų ar apybraižų labiau
siai imponuojantis atrodo ŽILVINĖĖLI. 
Čia autorius daugiausia susikoncentruoja 
prie vedamosios minties, ir jo žodžiai išsi
lieja vaizdingais spalvų tonais. Moteris, 
per anksti netekusi gyvenimo draugo, pa
lūžta, ir jos sielvartas prasiveržia labai ly
riškais vaizdais bei alegorijomis. Ji ieško 
savo mylimo vyro ant mėnulio briaunos, 
purviname upės vandeny, prirūkusiame fa
briko kamine ir melancholiškai šaukia — 
Žilvine, žilvinėėli...

Savo lyriniuose vaizduose A. Škėma ne
sprendžia jokių ekonominių, socialinių ar

— Rūtos, mergele, nė gyvulys neliečia- 
Viską iš savo močiutės ir mamos girdėjau. 
Po kruopelę susidėjo, nieko neužmiršau. 
Aha, Agotėle. Tai taip viskas yra, o man 
tik jaunas dienas prisimint.

Tumosienė pasirėmė ant tvoros ir ilgai 
tylėjo. Ji žiūrėjo į tolį, į mišką, į baltą de
besėlį, lyg baltą nuometą ant liepos viršū
nės. Josios pilkos akys juokėsi, liesas vei
das buvo nušvitęs.

Praeidamas pro šalį, Tumosa susijuokė:
— Girdėjau, girdėjau. Ar nepradėsit jud 

vi čia senoviškos sutartinės giedot?
— Ne sutartines, o darželio tvorą patai

syk-
— O kas čia eis į tą tavo darželį? —stab 

telėjo Tumosa, bet pagalvojęs šūktelėjo:— 
Mikai, atsinešk kirvį. Žiūrėk ant skiedry
no.

Miką Tumosa parsivežė prieš savaitę. 
Per visą žiemą apsiėjo be berno. Parsivežė 
nuo Gižų. Tumosa nustebo išgirdęs, kad 
Miką ten vadina totorium, paskui sužinojo, 
kad tai tikra jo pavardė. Totorius. Bet vei
das tikrai gelsvas, kaip tikro totoriaus. Aps 
kritas. Nuo prakaito žibėjo, kaip žalvarinis 
puodas. Rudos ir didelės, kaip kaštonai, 
akys. Juodi plaukai vis krito ant akių. Ir 
eidamas ir dirbdamas jis juos vis vertė į 
viršų.

Tumosa paėmė iš jo rankų kirvį ir pa
liepė:

— Nueik į klėtį ir atnešk vinių. Tų ma
žesnių.

Jis ėjo, kaire ranka versdamas į viršų 
plaukus. Užpakalinėj kelnių kišenėj rau
donavo knygutė.

— Tur būt, nemažai pamokytas, kad vi
sur su knyga, — pastebėjo Tumosienė.

— Mokyti savo mokslų kitiems po no
sim nekaišioja, — piktai šyptelėjo Tumo
sa. — Ir laukuos ir namie, kai tik stabtelė
ja valandėlę pasilsėti, tuoj iš kišenės išsi
traukia tą knygpalaikę-

— Kas ten? Dainos?
— Geros dainos! Valstybė ir revoliucija. 

Lenino- Amerikoj išspausdinta.
— Lenino? Ar tai tas, kur carą sušaudė?
— Nutilk tu!.. Ar užmiršai, kad rusai ir 

Kaune ir Alytuj. Kas žino, kas bus toliau. 
Šitoki, kaip Mikas, jau riečia nosis. Jeigu 
rusai dar toliau,., Šitoks pakiš liežuvį, tai 

politinių problemų. Jo veikėjai beveik nesi 
liečia su žeme. Šiuo atveju autorius nuo 
pradžios iki galo pasilieka .dvasinis' rašyto 
jas. Todėl tuščia būtų čia ieškoti kokio 
nors pastovaus siužeto, veiksmo įtampos ar 
atomazgos. Jo kūryba — savotiška poezija* 
perpildytos sielos išsisakymas, nepaisant, 
ar tas išsisakymas turi logišką įvykių eigą, 
ar ne.

Goethe kadaise yra pasakęs, kad jei kas 
nori poetą suprasti, turi į jo pasaulį nusi
kelti. A. Škėmos literatūrinis pasaulis at
rodo eiliniam skaitytojui nelengvai pasie
kiamas. Tad nesunku jame ir pasiklysti- 
Kartais jis atrodo toks lengvutis, žavus ir 
viliojantis, kartais niūrus ir nesupranta
mas. (Ne visai net suprantama, kodėl jis sa 
vo kūriniui pasirinko pereito šimtmečio mu 
zikinio instrumento Čelestos vardą, kuris 
tik vienu kitu skambtelėjimu turiny teatsi 
liepia). Todėl galima laukti, kad Čelesta, 
kaip ir Balta Drobulė, ne vienodai skaity
tojų bus priimta. Vieni ja gėrėsis, kiti pa
mos ranka, o dar kiti ir papeiks. Tačiau vie 
na yra aišku, kad A. Škėma turi didelį ta
lentą, ir iš jo, manau, dar sulauksime ne
maža naujos kūrybos.

ČELESTĄ išleido Nidos Knygų Klubas, 
tačiau jis nėra jo serijinis leidinys. Todėl, 
kas norės knygą perskaityti, turės ją atski
rai užsisakyti. Kaina 4 šil., arba 1 dol.

J. L.

PAKLYDĘ PAUKŠČIAI
Gerų lietuviškų romanų dabar 

nekiek jau beišleidžiama. O jeigu 
jums kas nors pasiūlytų Jurgio 
Jankaus romaną, ką jūs į tai pasa
kytumėte? Jurgis Jankus — mūsų 
naujojo lietuviško romano viena 
pačių didžiųjų viršūnių. Jankus iš 
kitų lietuvių romanistų akivaiz
džiai išsiskiria tuo, kad ne tik pui
kiai pasakoja ir žmones kuria, bet 
taip pat patraukia skaitytoją pui
kia pasakojimo intriga.

Jo dviejų tomų romaną 
PAKLYDĘ PAUKŠČIAI

yra išleidusi „Gabija". Nidos Kny
gų Klubas turi kelis egzempliorius 
to romano ir parduoda po 5 šilin
gus tomą (vadinas, abu tomai 10 
šilingų).

Užsisakykite šiuo adresu: Nida 
Book Club, 1, Ladbroke Gardens, 
London, W.ll.
Kultūra rublio tarifais

(E) Iš kai kurių .Komjaunimo Tiesos* 
užuominų galima išskaityti, kad komunisti 
nių kultūrklubų darbuotojai visi esą pagal 
tarifą apmokomi, nuo vedėjų iki durinin
kų. Gauna atlyginimus ir saviveiklininkai 
ir kiti, ką klubai užverbuoja. Bet ir tai so 
vietinėje spaudoje ne kartą buvo galima 
skaityti, kad tie klubai blogai veikia, ma
žai kas jais rūpinasi, mažai kas juose lan
kosi. .Rublinė kultūra*, matyt, ne labai pa
traukli.

žinosi, kuo Dievas vardu. Ar tu nežinai, 
kad Leninas yra šventas tokiem, kaip Mi
kas.

Vyrai taisė tvorą.
— Dėdiene, paprašyk, kad iš apačios pri 

kaltų lentą- Kad viščiukai neįlįstų — gėles 
iškapstys, — paprašė Agota nedrąsiai.

Mikas atsidėjęs pažvelgė į ją, pažvelgė į 
Tumosienę ir pamąstė. Palingavęs galvą, 
burbtelėjo:

— Viščiukai... Užteks, kad neįlįs paršiu 
kai. Lietuvoj biedni žmonės bulvėm žemės 
neturi, o čia — gėlės!

— Kam reikia, tas turi, — nukirto jį Tu
mosa.

Tvorą pataisė.
Ir pasėjo rūtą, ir pasėjo mėtą.

Rytas buvo vėsus. Net drebulė sodo kam 
pe drebėjo nuo to šaltumo. Bet liepos vir
šūnė buvo pilna saulės. Liepa skambėte 
skambėjo- Dagiliukas ten buvo ir kitas pil
kas paukščiukas. Jis švilpaudamas šokinė
jo nuo šakutės ant šakutės.

Patvoriu slinko ežys. Rainas katinas, nu 
sigandęs jo, užšoko ant tvoros.

Už sodo garavo upė. Už upės buvo tik 
žolė ir debesys. Tamsiai mėlyni debesys že 
miau saulės, debesys aukščiau saulės. Jie 
visą rytą nudažė mėlynai.

O tas rytas čia pat už lango kvepėjo mė
tom ir rezetom.

Pasiėmusi kibirą, Agota išėjo karvių 
melžti. Prie darželio sustojo.

Linksmi broliukai juokėsi šalia ramių ir 
nedrąsių saulučių. Patvory susiglaudę raus 
vai mirguliavo karkliukų žiedai. Piliarožės 
raudoni žiedai plieskė ant viso darželio, 
bet aguona savo raudonumu užrėkė visas 
gėles.

Rodos, pačioj širdy kvepėjo tie rušvi re
zetų taškučiai.

Agota šypsodama žiūrėjo į savo darželį. 
Su tokiu džiaugsmu jau susenę žmonės žiū 
ri į bites ir paukščiukus.

Išėjusi už sodo, Agota patraukė į pagirį 
pas karves.

Iš girios išvažiavo keturios rusų kareivių 
virtuvės ir dardėdamos leidosi pakalnėn- 
Rusai važiavo prie upės vandens pasisemti-

(Bus daugiau)

EKMADIĘNIO.

I POKALBI IR TALKĄ

Jau bus maždaug pusmetis, kaip šiame 
skyrelyje rašinėja tas pats asmuo. Esame 
patyrę, kad pobūvy, kur šneka tik vienas, 
klausantiems pabosta, o kai užsimezga gy
vas pokalbis, dalyvius gaivina. Panašiai 
veikia spausdintas žodis, laikraštis: mig
dančiai arba gaivinančiai. Jo skiltyje vis 
tas pats rašantysis gali greitai skaitytoją 
užmigdyti... Todėl rašytajai šnektai paįvai
rinti labai laukiame iš Didžiai Gerbiamų 
Kunigų ir visų, kas valdo plunksną, dva
sinei rimčiai artimų, suglaustų minčių, 
kurios šiame skyrelyje išsitektų.

Be to. visus, kas skaito ir rašo, kviečia
me pasisakyti, kokio pobūdžio minčių.ko- 
kių klausimų nagrinėjimo šiame skyrelyje 
labiau pageidautų, kas ligi šiol jame patį- 
ko ir kas nepatiko? Jei kam kyla abejo
nių ar klaustukų, j kuriuos dar nerasta at
sakymo, pasiųskite čia. Bandysime bendro 
mis jėgomis juos lukštenti, atsakymo pa
ieškoti.

Viską malonėkite siųsti šičia pasirašiu
siam šiuo antrašu: 21, The Oval,Hackney 
Road, London,E. 2, Great Britain.

Lietuvis talkinti nuo seno mėgsta. Gra
žus lietuviškas paprotys palaikytinas ir 
šiuo atveju. Mūsų iškilusis Adomas Jakš
tas kadaise eiliavo: Kai du stos, visados 
daugiau padarys.

Dar gausesnės jungtinės jėgos, nėra 
abejonės, bus dar našesnės. Tuomet šis 
skyrelis neliks vieno šneke j imas,bet ims pa 
našėti į gyvą pokalbį.

Taigi laukiame pirmųjų talkos ir pokal
bio kregždžių!

GAVĖNIOJE

Prieš pradėdamas viešai vykdyti pasi
šventimo bei kančių kupiną savo pasiunti
nybę, Jėzus Kristus 40 dienų ir naktų pra
leido tyruose melsdamasis ir pasninkauda
mas. Tai buvo pirmoji krikščioniškoji ga
vėnia. Ji dabar irgi tiek pat dienų trunka.

Gavėnios įžangoje ant galvos užberti pe
lenai krikščioniui priminė jo menkumą iš 
savęs ir skatino ilgėtis tikrosios didybės, ku 
ri ateina iš Apvaizdos rankos. Gavėnioje, 
daugiau susitvarkydami valgyme, gėrime 
ir žemiškų malonumų ieškojime, pagerbia
me Kristaus pasninką. Kryžiaus Keliuose, 
Graudžiuose Verksmuose apmąstydami 
karčią Kristaus kančią ir mirtį, jo kančios 
artimiausios dalininkės Sopulingosios Moti 
nos skausmus, giliau suprantame, kad ir 
mes kiekvienas žemės kelyje turime išeiti 
privalomą kančios mokyklą. Gal būt, ji vte 
nam bus sunkesnė, kitam lengvesnė, bet 
norime ar nenorime, ji privaloma visiems. 
Svarbu, kad šioje mokykloje būtume moks 
lūs, kaip pasimokė anas ant kryžiaus kybo
damas gerasis latras. Jį kančia pakreipė į 
Dievą, į laimę. Svarbu nenuklysti užkietė- 
jusio latro pėdomis. Jis kančios neišvengė, 
bet kančia jo iš blogio vergijos nepakėlė. 
Jis kentėdamas nugrimzdo i neviltį, į pikt
žodžiavimus.

Dvasinio susitelkimo valandos arba reko 
lekcijos, bent velykinė išpažintis bei ko
munija privalomame kryžiaus kelyje gelbs
ti nuo palūžimo. Deramai kryžiaus ženkle 
praleidžiant metinę ir gyvenimo gavėnią, 
laikinų bei amžinų Velykų rytmetis nušvis 
džiaugsmingas.

S. MATULIS. MIC

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BIRMINGHAM — kovo 12 d., 11 vai., 21, 

Park Road-
LEICESTER — kovo 12 d., 12 vai-, 72, Me

re Road.
CORBY — kovo 19 d., 12 vai-, Occupation

Road-
COVENTRY — kovo 19 d., 12 vai., St 

Elizabeth's Road-
Visi tautiečiai maloniai kviečiami atsi
lankyti ir atlikti velykinę.

KUNIGŲ REKOLEKCIJOS
Lietuvių kunigų Rekolekcijos numato

mos šiemet nuo balandžio 5 d. iki balan
džio 8 dienos Romoje, via Casalmonferra- 
to 20, Šv. Kazimiero Kolegijoje. Rekolek
cijų metu numatyta audiencija pas popie
žių Joną- Visos Europos lietuviai kunigai 
Rekolekcijoje turės būtinai dalyvauti ir pa 
tys padengti kelionės išlaidas-

Restauruojama Krėvės tėviškės 
sodyba

(E) Varėnos rajone jau antri metai res
tauruojama Amerikoje mirusio rašytojo V. 
Krėvės-Mickevičiaus tėviškės sodyba. At 
naujintas gyvenamasis namas, sutvarkytas 
šulinys prie namo, sodyba aptverta tvora, 
atnaujinti rašytojo naudotieji namų apy
vokos reikmenys, įrankiai ir baldai- Pa
baigus darbus, čia bus įrengtas Krėvės me
morialinis muziejus.
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Sftattyt&ju taMai
DAKTARO PASIRINKIMAS

Ten, kur Nemunas banguoja

UŽBAIGAI A. Vienažindys

N. Paškevičiene

KARAGANDOS SR1T1N

RED. PASTABA. Kitame numeryje prade
dame tomis pat temomis spausdinti Dr- 
K. Valterio atsakymą į Dr. J. Vaišnoros 
straipsnį.

Vilnius.
(Iš .Komjaunimo tiesos*, 1960. XI.27).

Sunkumai su derliaus kūlimu
(E) Lkp ck ir ministerių taryba įsak

miai ragina skubėti derliaus kūlimą. Tuo 
atžvilgiu esą dar daug atsilikusių rajonų ir 
kolchozų.

(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)
Oi nelaimė, ką ak matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

EUROPOS LIETUVIS

i

Nr. 10(651). 1961. III. 8

kur iš tikrųjų PAVOJUS?

DU ĮSAKYMU
RAŠO DR. J. VAIŠNORA, MIC

ištekliai vandenyje

Paliekant nuošaliai galimybę žmogui per 
sikelti į kitas planetas (apie ką mokslinin
kai rimtai svajoja), atrodo, kad pagal Kū
rėjo planą žmogus daugindamasis, drauge 
įvairiais atradimais ir išradimais, lygiai 
daugina ir galimybę žmogui išsimaitinti. 
Imkime kad ir tokius milžiniškus planus, 
jau vykdomus Amerikoje, atkovoti iš jū
ros naudingų žemės plotų. Prezidentas Tru 
jnanas 1946 m. pasirašytu dekretu prijun
gė prie JAV 1.812.900 kv. km (triskart tiek, 
kiek Prancūzija) žemės, atkovotos iš jū
ros. Amerikos ekonomistas HF. Clark ir 
geografas G.T. Rener išdirbo milžinišką 
planą, kaip išnaudoti jūros vandenį ir po
vandeninius turtus, kas atneštų Amerikai 
pasakiškų laimėjimų. Geologai yra jau su
radę, kad jūros dugne yra neišsemiami ang 
lies, naftos, uranijaus, geležies, švino ir ki
tų metalų klodai. Jūros vandens kvadrati" 
nis km turi 1.500.000 tonų magnezijaus ir 
50 miligramų aukso. Jūros planktono, gau
saus vitaminais, proteinais ir riebalais, yra 
tiek daug, kad jį gausiai panaudojant žmo
gaus maistui nebus sumažintas kiekis, rei
kalingas žuvims maitintis. Botanikai sura
do ir ištyrė, kad jūros augmenija yra gau
sesnė negu žemės paviršiaus. Iš 2.000 rū
šių jūros dumblių nė viena jų nėra nuodin 
ga ir gali būti panaudota maistui, chemiką 
lams ir kitokiai gamybai. Jūrose yra apie 
13.000 rūšių valgomos žuvies, iki šiol taip 
mažai naudojamos maistui. Apskritai 
Imant, jūra padengia 362.586.000 kv. km 
žemės rutulio ploto ir slepia savyje 80 nuo
šimčių visų žemės turtų, kai žmogus dar ne 
pajėgia išnaudoti net tų 20 nuoš., kurie yra 
ne jūrose.

Taigi Kūrėjas sukaupė begales turtų 
žmogui naudotis. Reikia tik pagal Jo įsaky 
mą .apvaldyti žemę*.

K. Valteris nerimtai pasišaipė iš Dievo, 
kuris pirmajai žmonių porai yra pasakęs: 
.Aukite, dauginkitės ir pripildykite žemę* 
(Prad. 1,28), tačiau nepasakęs, ką reikės 
daryli, kai žemė jau būsianti ne tik pripil
dyta, bet ir perpildyta. Esą, čia Dievas pali 
kęs patiems žmonėms susitvarkyti (pagal 
K. Valterį, įsivesti gimimų kontrolę). Ci
tuotąjį Dievo posakį reikia imti visą, kur 
pasakyta: ,Pripildykite žemę ir apvaldykite 
ją*. Tas žemės apvaldymas kaip tik prasi
deda mūsų laikais. Taigi įsakymas žmonėm 
daugintis turi būti siejamas su įsakymu ap 
valdyti žemę. Kai šiuodu dalyku eina ly
giagrečiai, žmonių pertekliaus problema 
nėra tokia tragiška, kaip ją piešia gimimų 
kontrolės siūlytojai, įskaitant K. Valterį- 
Pagaliau Dievas dar turi vieną išeitį rezer 
ve: nežinome kada, bet paties Kristaus ap- 
reiškimu ateis diena, kada Dievas pasakys 
.Gana!*, ir žmonijos istorija bus baigta. Pa 
šaulio galas yra tikras, tik jo laikas nėra ži 
nomas- Gal jis bus kaip tik tada, kada že
mė jau bus perpildyta.

Jeigu pasaulyje yra milijonai vargšų, 
pusbadžių, tai čia kaltas ne žmonių pertek 
liūs, o tik netikusi pasiturinčiųjų tautų 
egoistinė politika. Kada apsitveriama izo
liacijos sienomis ir nenorima įsileisti į tuš
čius plotus tų, kurie juos apgyventų ir iš
naudotų, kai muitais stengiamasi ekono
miškai paspausti savo konkurentus, kai kai 
noms palaikyti verčiami į jūrą brangūs že
mės gaminiai, kai bausmėmis draudžiama 
sėti javus ir pan., tai čia kaltas ne žmonių 
perteklius. Gimimų kontrolė nepabudins 
apsnūdusios civilizacijos visakuo perteku
sių tautų, kurios kaip tik gim. kontrolės pa 
galba yra .susitvarkiusios* ir susikūrusios 
sau patogų gyvenimą. Įvairiuose, vad. kul
tūringuose kraštuose steigiamos prieglau
dos .seneliams*., šunims ir katinams, kai 
kituose kraštuose vaikai yra alkani, nuogi, 
basi. Italų komikas artistas Toto išlaiko Ro 
moję 200 valkatų šunų, kas jam į metus 
kainuoja milijonus, bet jis nemato valkatų 
vaikų, kurių Italijoje yra daug daugiau ne 
gu šunų. Štai prie ko priveda prabanga ir 
malonumų ieškojimas.

Pagaliau tie milijonai dolerių, kurie kas
met išleidžiami gimimų kontrolės propa
gandai, ar ne geriau būtų sunaudoti tam, 
kad būtų palengvinta iš kai kurių kraštų 
emigracija, arba paremiami naujakuriai 
naujose žemėse. Čia būtų tikresnis pasitar- 
navlmas žmonijai, negu apsaugos priemo
nių pardavinėjimas.

Mūsų laikų žmonijai tikrai gresia pavo
jus, tačiau ne tas, kurį šaukia gim. kontro
lės .apaštalai*. Tikras pavojus glūdi Vaka
rų tautų nukrikščionėjime, kas parengia 
dirvą komunizmui, siekiančiam užvaldyti 
visą pasaulį. Tikrasis pavojus yra tautų sau 
žudystėje, į kurią veda gim. kontrolės pri
sitaikymas. Kas paneigia prigimties ir Die 
vo įstatymus, jau yra Antikristo pusėje 
toks jau perbėgo į Dievo priešų eiles. Jei 
Vakarai neatsibus iš savo snaudulio, tai ko 
munizmas bus tasai tvanas, kuriuo Dievas 
nubaus nuo Jo nusikreipusią žmoniją, pa-

skendusią ištvirkimo purve. O komuniz
mui visame pasaulyje įsigalėjus, bus atėjęs 
tas momentas, apie kurį Kristus kalbėjo: 
,O žmogaus Sūnus, kaip ateis (paskutiniam 
pasaulio teismui), ar jis ras tikėjimo že
mėje?* (Luk. 18.8). Štai kur tikrasis žmoni 
jai pavojus: savo elgesiu prisiartinti visuo
tinį galą.

Mirė buv. ministeris, kuris prisie
kė, kad Lietuvoje nebus įvesta kol
chozinė santvarka

(E) P.m. gruodžio 12 d. po ilgos ir sun
kios ligos Lietuvoje mirė Lietuvos Žemės 
ūkio akademijos Socialistinių žemės ūkio 
įmonių organizavimo katedros vedėjas 
doc. Matas Mickis, eidamas 65 metus. Bu
vo gimęs 1896 m. rugsėjo 15 d. Jau lanky
damas Lietuvoje gimnaziją ir Dotnuvos Že 
mės ūkio technikumą, būk bendradarbia
vęs su slaptomis komjaunimo grupėmis. 
1940 m. į kraštą įžygiavus raud. armijai, 
.liaudies vyriausybėje* kurį laiką buvo že 
mės ūkio komisaru ir viešuose mitinguose 
darydavo priesaiką, kad kolchozinė san
tvarka Lietuvoje nebūsianti įvesta, kas, 
kaip žinoma, greit pasirodė melu. Sovie
tams pasitraukus iš Lietuvos, ir Mickis kar 
tu su jais traukėsi. 1944 m. grįžo Lietuvon 
ir iki 1953 m. išbuvo Žemės ūkio akademi 
jos rektorium. Partijos nariu pasidaręs 
1949 metais.

Ateizmo mokyklos provincijos 
mi'esteliuose

(E) Ateizmo propagandai krašte skleis
ti, Marijampolėje, Panevėžyje ir eilėje ki
tų miestų ir miestelių yra įsteigtos Ateiz
mo mokyklos, kur mokytojai, jaunuoliai ir, vienas privatus vidaus ligų gydytojas, 
kiti supažindinami su tokiomis temomis: Paskutiniuoju laiku Rytų ir Vakarų Vo- 
Katalikų dvasininkijos nusikaltimai Lietu kietijoje gydytojai ir pasauliečiai karštai 
voje ir pan. diskutuoja klausimą: ar gydytojas dėl asme

TAIP .SPUSTELĖJUS* GRIDNEVĄ
Ne taip seniai mane aplankė pažįstama. 

O tuo laiku kaip tik atnešė kvitus mokes
čiui mokėti už butą. Pasižiūrėjo mano pa
žįstamoji į šį dokumentą ir šypsodamasi 
tarė:

— Laimingi jūs—karšto vandens turite-
— Iš kur ištraukei? — nustebau.
— Kaip tai, iš kur? Va, kvite įrašytas mo 

kestis už naudojimąsi karštu vandeniu!
— Taigi, kvite... Tikrumoj karšto van

dens mes ir nematome.
— Kaipgi taip? — nustebo draugė.
Paaiškinsiu ,kaip‘, o savo paaiškinimo 

nuorašą nusprendžiau pasiųsti į .Šaltąjį 
dušą*.

Mūsų namas buvo atiduotas naudotis 
prieš keletą metų. Namas — su visais pato 
gurnais, žinoma, ir su vonia. Pradžioj karš
tas vanduo tekėjo, paskui prasidėjo viso
kie sutrikimai. Prieš išsimaudant tekdavo 
ištisas valandas čiaupą laikyti atsuktą- Na 
mų valdytojas pasakė: .kaltas... slėgimas 
(?)*•

Toliau dar blogiau. Gali paras laikyti at
suktą čiaupą, — karšto vandens nesusilauk 
si, ypač antrame ir trečiame aukšte. Pritrū 
ko kantrybės, ir prieš mėnesį nuėjau bar
tis pas namų valdytoją-

O šis:
— Teisingai sakote, drg. Paškevičiene, 

laikas būtų padaryti galą šiai netvarkai. 
Rytoj atsiųsiu darbininkus.

Deja, praėjo pusė mėnesio — nei darbi
ninkų, nei vandens. Vėl einu pas namų vai 
dytoją. O jis, matyt, pamiršęs, ką sakęs pra 
ėjusį kartą, ir užtraukė seną giesmę:

— Teisingai sakote, drg- Paškevičiene...
Ir t. t.
Dar apie vieną dalykėlį. Mūsų namo kie

me vandenį ima statybos darbininkai. Ima, 
kaip sakoma, .atviru* būdu. Vamzdis čiau
po neturi, vanduo teka dieną ir naktį, todėl 
kieme amžinai telkšo klanas- Kiėk kartų be
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NUO VIENO MERIDIANO IKI KITO
KARVIŲ KRAŠTAS

Prieš porą savaičių Indijos gyventojus 
supurtė žinia, kad respublikos Punjab vals 
tybėje dėl blogo šėrimo padvėsė 200 senų 
karvių. šis reikalas atsidūrė net Indijos 
parlamente. Nežiūrint tai, Indijos žemės 
ūkio ministerija sako, kad karvių garbini
mas žlugdo Indijos ekonominį gyvenimą. 
Milijonai hindusų tebekartoja šimtmečių 
posakį: .Karvė mūsų motina. Kas užmuš 
karvę, tas pragare bus tiek metų, kiek ant 
karvės odos yra plaukų*, šiuo metu Indija 
vis dar tebėra gausingiausias karvių kraš
tas pasaulyje — 202 milijonai. Tai beveik 
ketvirtadalis visų pasaulyje esamųjų kar
vių, arba dukart daugiau negu jų yra JAV 
Ir tos karvės varžosi dėl pašaro su 400 mi 
lijonų Indijos gyventojų.

Ištikimi hindusai drovisi piauti pasenu
sias karves, toc'ėl tūkstančiai tokių nu t 
nusių gyvulių bastosi po kaimus ir mies 
tus, savo nepaliečiama teise visai laisvai lįs 
damos į bet kurį daržą ar turguje prie dar 
žovių stalo- Kalkutoje (kur yra per pustre
čio milijono gyventojų) kuprotieji brama
nų buliai dar ir šiandieną niekieno nevar
žomi išdidžiai traukia gatvėmis, stabdyda
mi didmiesčio judėjimą. Kituose mažes
niuose miestuose, kaip praneša Time žurna 
lo korespondentas, dar vis matyti hindusų, 
besivejančių karves ir geriančių jų urinas, 
tikinčių, kad tokiu gėrimu jie bus apvalyti 
iš vidaus. Hindusai prekybininkai savo pi
nigais mieliau remia senoms karvėms stato 
muosius tvartus, negu senų žmonių prie
glaudas.

Senoji hindusų tradicija draudžia skers
ti karves, bet kai kurie šių dienų pažan
gieji tautos vaikai jau suranda išeitį, ta
čiau karvių skerdimas įstatymu tebėra už
draustas dar 8 Indijos respublikos valsty
bėse, o kitose valstybėse leidžiama skerst1 
tik jau labai senas karves.

Rytų Vokietijoje vienas daktaras, 57 m., 
ilgos praktikos ausų, nosies ir gerklės spe
cialistas Tiuringijos apskrityje, pateko į pa 
dėti, atrodo, be išeities: jo vaikų nepriima 
i universitetą. Vasario mėn. pradžioje jis, 
kaip ir kiti 3.300 daktarų nuo 1954 m., su 
visa savo šeima* perbėgo į Vakarų Vokieti
ją. Jo paliktajame miestelyje, kuriame gy 
vena 65.000 gyventojų, beliko tik vienui 

sakėme apie tai namų valdytojui — tary
tum žirniai į sieną.

Gretimuose namuose gyventojai turi 
karšto vandens, kiek nori. Matyt, tenai .slė
gimas* esti normalus. Ar ne tiesa, paslap
tingas reiškinys? Nors, deja, čia nėra nie
ko paslaptingo- Tiesiog reikia kaip reikiant 
.spustelti* namų valdytoją Gridnevą (namų 
valdyba yra Būgos gatvėje, o mūsų namas 
Nr. 3 — Giedriosios gatvėje), išmokyti jį 
sąžiningai vykdyti savo pareigas, tesėti žo
dį, duotą tiems žmonėms, kuriais jis turi rū 
pintis.

LIETUVOJE NUOLAT VEIKIA 
71 .EMIGRACIJOS BIURAS*

Kiekvieno mėnesio pradžioje bolševikų 
laikraščiai Lietuvoje deda skelbimus, ku
riuose primenama, kad: .Vyksta šeimų per
kėlimas į plėšinines žemes Karagandos sri
tyje ir darbininkų telkimas šalies įmonėm*-

Tuos skelbimus pasirašo .Perkėlimo ir 
organizuoto darbininkų telkimo vyriausio
ji valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos*, o skelbimų tekstuose nurodomi tcs 
valdybos agentūrų adresai- Agentūros yra 
penkiuose didžiuosiuose miestuose, kur jos 
turi specialias įstaigas, o taip pat ir visuo
se rajonų vykdomuosiuose komitetuose. Ra 
jonų komitetų yra 62 ir dar keturi Vilniaus 
mieste, tai sudėjus viską pasirodo, kad to
kių įstaigų Lietuvoje iš viso yra 71.

Bolševikų spauda dažnai primena (visa
da su dideliais apgailestavimais), kad ne
priklausoma Lietuva buvusi maždaug .ap
šašusi* emigracijos biurais, kurie viliodavę 
tūkstančius Lietuvos žmonių emigruoti į 
svetimus kraštus, kur tie žmonės patekda
vę į didelį vargą. Ta tema rašomi net .ro
manai* ir gaminami filmai (pvz., V. Sirijo- 
Giros .Buenos Aires* ir .Adomas nori būt’ 
žmogum*). Ir iš tiesų 1926-28 metais emi
gravimas į Pietų Ameriką ir Kanada Lietu 
voje buvo tapęs gana populiarus ir išvyks
tančiųjų (ne .organizuotai* išvežamų!) skai 

niškų reikalų turi teisę pabėgti į laisvę, ar 
jis privalo likti dėl savo pacientų gerovės? 
Stiprūs argumentai sako, kad reikia likti. 
Rytų Vokietijoje daktarai daugiau uždir
ba, negu jų kolegos Vakarų Vokietijoje, ir 
paprastai gali per ilgesnį laiką įsigyti na
mus ir automobilį. Vakarų Vokietija ofieia 
liai yra priešinga intelektualų bėgimui iš 
Rytų zonos, nes Vakarų Vokietijoje dalinai 
yra gydytojų perteklius, o dalinai dėl to, 
kad Rytuose inteligentai turi palaikyti lais
vės viltį.

Tačiau stipresni argumentai yra už bėgi
mą j laisvę. Bolševikinis režimas pavergia 
visus, o daktarams, be kita ko, draudžiama 
dar ir vaistus išrašyti iš užsienio. Darbinin 
kams ten draudžiama keisti darbovietę, ir 
jie nuolat spaudžiami kelti darbo našumą. 
Neseniai iš Rytų Vokietijos pabėgęs dakta
ras liudija, kad komunistų valdžia jo kabi
nete norėjo įvesti mikrofonus ir klausytis, 
kuo ligoniai nusiskundžia. Tada daktaras 
nusprendė: jo, kaip gydytojo, etika ir mo
ralė neleidžia eiti į kompromisus, ir jis pa
bėgo į Vakarus.
BERIBIS PASAULIS

Ilgieji bandymai stebėjimu nustatyti vi
so pasaulio sistemą, nebuvo bergždi. Pats 
didžiausias pasaulyje optinis teleskopas, 
kuris yra Palomaro kalne, Amerikoje, turi 
200 inčių skersmens ir gali stebėti žvaigž
des net iki 2 bilijonų šviesmečių nuotolyje 
Teleskopai su radijo bangomis (o jos turi 
tą patį greiti kaip ir šviesos bangos) gali 
matyti dar toliau. Milžiniškame nuotolyje 
esančios žvaigdžių grupės išmeta begali- 

AR GALIMA IŠMESTI PRIELINKSNĮ 
,ANT‘?

Kalbos gryninimo temomis besireiškiant, 
pasisakoma ir prieš žodelytį ,ant‘, ypač 
esantį Tėve mūsų maldoje: ,...kaip dangu
je, taip ir ant žemės*. Siūloma ,ant* išmesti, 
tada išeitų: ,kaip danguje, taip ir žemėje*- 
Man rodos, kad tas ,ant* visai vietoj, nes 
kol gyvi, tai ir esame ant žemės, ne žemėje. 
Dangus kas kita. Jis mūsų vaizduotėje nėra 
toks kamuolys, kaip žemė. Todėl ir nesako 
ma ant dangaus, bet lygiai taip pat, kaip, 
pvz., mokykloje, salėje, bažnyčioje, taigi ir 
danguje.

Jeigu jis negeras mūsų maldoje, tai gal 
iš viso tektų atsisakyti ,ant* ir mūsų kalbo
je? Tačiu ar jau taip lengva, nepakenkus 
kalbos dvasiai, be jo išsiversti?

Be reikalo galvojama, kad tai slavybė, 
kur jos nėra, ir kaltinami lenkai, kad tie 
,ant* iš jų atėję. Tas priekaištas kyla gal 
tik dėl to, kad pas lenkus jis labai dažnas. 
Pvz.: Ja czekam na pana (laukiu ant po
no). Tokių posakių pas juos gana gausu. 
Savo laiku gal mes ir turėjome jų įtakos, 
ypač Rytų Lietuvoj, kur man teko nugirs
ti tokį sakinį: ,Mano karvė turės (veršiuo
sis) ant Jono (per šv. Joną). Tačiau pana 
šiais posakiais esame jau seniai nusikratę- 
Liko tik tie ,ant‘, kurie reikalingi, ir jie yra 
savi. Jų nemaža, ir be jų negalėtume išsi
versti.

Tėve mūsų maldoje prielinksnį ,ant* var 
toja ir kitos tautos. Pvz., prancūzų kalbo
je: .. .Sur la terre. comme au ciel.

Toje pačioje Tėve mūsų maldoje ir vo
kiečiai vartoja tą patį prielinksnį: ...Wie 
im Himmel, also auch auf Erden. Ir šiaip 
vokiečiu kalboje jis neretas- Keletas pavyz 
džių: Ich warte auf ihn —laukiu (ant) jo. 
Das Haus steht nicht auf Erden, sondern

čius buvo ėmęs prašokti net per 10.000 as
menų per metus. Tačiau vėlesniaisiais ne
priklausomybės metais emigracija iš Lietu 
vos besiekė vos iki kelių šimtų per metus, 
tai yra, praktiškai buvo beveik sustojusi- 
Bet net ir pačiais emigracijos .žydėjimo* lai 
kais emigracijos biurų Lietuvoje turėjo 
darbo tik keletas, ne septynios dešimtys- 
Tik vokiečių okupacijos laikais visuose aps 
kričių miestuose buvo įsteigti .kelionių biu
rai* — taip buvo vadinamos organizuoto 
gyventojų į Vokietiją deportavimo įstai
gos. Dabar 71 tokia pati įstaiga veikia Lie
tuvoje ir užsiima organizuotu šeimų ir pa
skirų asmenų išvežimu į Chruščiovo dva
rus (taip Lietuvoje vadina Karagandos sri 
ties .plėšinines žemes*) ir kitas tolimąsias 
Rusijos kolonijas. Per jas .emigruoja* iš 
Lietuvos (norom ir dažniausia nenorom) 
nepalyginti didesni žmonių kiekiai, negu 
smarkiausios emigracijos metais. Deja, šios 
.emigracijos* statistika yra .valstybinė pa
slaptis*, ir bolševikinė spauda dėl šios emi
gracijos niekad nedejuoja ir iš viso vengia 
apie ją užsiminti- Tiems šių laikų .emigra
cijos* biurams dar talkininkauja daugiau 
kaip 120 ypatingų agentūrų, būtent, visi ra 
jonų kompartijos ir komsomolo komitetai 
savo keliu turintieji tinklą beveik visose 
pramonės įmonėse, administracijos įstaigo 
se, o taip pat ir daugumoje kolchozų. To- 

nius radijo bangų kiekius, ir tos bangos ra 
dijo teleskopuose labai ryškiai matyti, o su 
optiniais teleskopais jos būtų beveik visiš
kai jau nebeįžiūrimos. Kembridžo univer
siteto radijo astronomijos prof. Ryle sako, 
kad dideliu ir labai jautriu radijo telesko
pu galima būtų matyti žvaigždes, esančia-5 
ir už daugelio bilijonų šviesmečių. Šio pro 
fesoriaus pastatytas radijo teleskopas, ku
rio vielos ir visas tinklas užima beveik 5 
akrus žemės, gali matyti žvaigždžių siste
mas iki 8 bilijonų šviesmečių nuotolio.
ŽYDŲ LABDARYBĖ

Prieš porą savaičių Amerikoje Miami 
miesto viešbutyje pietavo 450 svečių. Val
gis buvo pagamintas griežtai pagal visas ko 
Šero taisykles, o patys iškilmingieji pietūs 
skirti pradėti naujajam vajui Bendrajam 
Amerikos Žydų Labdarybės Fondui. Tas 
Fondas Amerikoje buvo įsteigtas prieš 22 
metus pagelbėti nuo II pasaulinio karo nu 
kentėjusiems žydams, ir iki šiol buvo su
rinkta net virš vieno bilijono ir 300 milijo
nų dolerių aukų. Šiais metais Amerikos žy
dai į šį fondą numato surinkti daugiau 
kaip 72 milijonus dolerių- Didžioji Fondo 
dalis skiriama Izraelio valstybei, kuriai per 
paskutiniuosius 12 metų Fondas dovanojo 
700 milijonų dolerių, šioms milžiniškoms 
sumom surinkt naudojamos priemonės: pa 
sninkai, subuvimai, neapsieinama ir be 
tam tikro moralinio spaudimo. Kita vertus, 
tai ir nėra labai stebėtina, prisimenant žy
dų didelį tautinį drausmingumą ir solida
rumą.

auf der Frau, šis perkeltos prasmės sakinys 
reiškia: Namas stovi ne ant žemės, bet ant 
ponios (ponios valdžioj)...

Turime ir mes su prielinksniu ,ant*: Kai 
nai ant kalnų, o ant tų kalnai — kalnai ir 
maži kalneliai. Neretai pasitaiko mūsų 
liaudies dainelėse, pvz.: Tupi kat'as (kati
nas) ant tvoros, jo akelės mirga, graži bū
tų ta dainelė, tik nelabai ilga... 
paukšteliai ant medžių šakelių... 
rių krantelio statyčiau laivelį... 
žaidimuose: 

Sutūpė 
Ant ma- 
Liaudies

Ant kalno rugiai, pakalnėj 
kviečiai... Taipgi kalboj išsireiškiamą: Jei 
tau šalta, lipk ant krosnies (čia be ,ant* ir 
negalima būtų vietininku išsireikšt)... Jau 
nebelyja, tik ant pumpurėlių kaba skaid
rūs rasos lašeliai... žaltys užsirangęs ant 
kelmo šildėsi prieš saulę.

Kai kurie išsireiškimai tegalimi tik su 
prielinksniu. Pvz., Ant balto kaklo ginta
rų šniūrelis. Su vietininku išeitų .kakle’ 
šniūrelis, tai jau kita prasmė. Tas pats ant 
rankos (pvz., žiedelis) ir rankoje turi dvi 
prasmes- Be prielinksnio ,ant* nebūtų kaip 
nė kepurės ar skybėlės ant galvos užsidėti.

Pasisakoma ir prieš Marijos Mergelės va 
cinimą .panele*, čia tai gana keista, kai už
tinki naujai išleistose maldaknygėse, ir ne
seniai teko matyti viename dienrašty, kur 
Marija Mergelė vadinama .panelė*. Tik vie 
nas kun. Yla yra parašęs ir išleidęs pasigė
rėtinai gražių maldaknygių, kuriose Mari
ja Mergelė vadinama Mergele, ne .panele*. 
Kaip atrodytų, jei vokiečiai pabandytų iš
sireikšti vietoj Jungfrau (Mergelė) — 
Fraeulein?! Fraeulein yra vadinama kiek
viena netekėjusi mergaitė. Lygiai taip pat 
ir mes vadiname panelėmis.

Mariją Mergelę vadinti .panele* .atrodo, 
mažiausia, nepagarba.

J. VAIVADA

Lenkų domėjimasis Vilnium ir 
Lietuvos lenkais

(E) Varšuvos laikraštis ,žycie Warsza- 
wy* išsispausdino savo bendradarbio kelio
nės į Vilnių sentimentalų aprašymą. Visa 
Vilniuje primeną senąsias tradicijas. Vilnie 
čiai ir šiandien tebesidomi lenkų kultūra. 
Minėto laikraščio į Vilnių ateiną 1.500 eg
zemplioriai, ir jau už valandos visi egzem
plioriai kioskuose esą išparduoti. Laikraš
čio bendradarbis apgailestauja, kad per 
mažai pasikeičiama lenkų mokytojais- Lie
tuvoje dabar esą 200 lenkiškų mokyklų. 
Laikraštis pasisako už Lietuvos Lenkijos 
kultūrinių santykių išplėtimą, platesnį pasi 
keitimą literatūra, filmais ir teatro veika
lais.

Šiaudai tokie blogi, kad galvijai 
neėda

(E) Pereitų metų derliaus šiaudai kol
chozuose ir sovchozuose esą tokie blogi, 
kad galvijai jų visai nenori ėsti. Dar būtų 
išeitis, jei būtų galima šiaudus susmulkin
ti, bet tam dažnai trūksta mašinų.

kiu būdu Lietuvos gyventojų emigravimas 
iš Lietuvos yra suorganizuotas taip inten
syviai, kaip niekad nėra buvęs, išskyrus, ži 
noma, tuos atvejus, kada čekistų armija sa 
vo ruožtu imdavosi .padėti emigruoti*.

(LNA)
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PAPILDOMI 500 SVARŲ
Išleidžiant laikraštį paskutiniu akimirks 

niu dar gautas pareiškimas tautiečio, kuris 
pasižada Lietuvių Namų Akc. B-vei pasko 
linti 500 svarų, kad ji galėtų išbristi iš bė
dų.

Be kita ko, savo laiške jis rašo: ,Būtų la 
bai gaila prarasti tai, kas jau pusėtinai pa
daryta, o, be_to, praradus Sodybą, prarastu 
me galimybę mūsų jaunimo suvažiavi
mams. Tai būtų didelis nuostolis lietuvy
bės ir lietuviškos meilės ugdymui jaunuo
lių tąrpe'.

DOSNUSIS P. IVANAUSKAS
Pranas Ivanauskas, kaip ir kiekvienais 

metais, prenumeruodamasis sau spaudą 
per Dainorą, neužmiršta ir ligonių. Jis net 
4 leidinius kasmet užsako Gautingo sanato
rijos ligoniams.

S NARKĖLIŪNAITĖ LIGONINĖJ
Mūsų bendradarbę žurnalistę Salomėją 

Narkeliūnaitę ištiko nelaimė. Eidama snie
go priversta New Yorko gatve, ji išsilaužė 
koją ir buvo priversta atsigulti ligoninėn.

MIRĖ JONAS BILINSKAS
Guildforde vėžio liga mirė 42 m. amžiaus 

sulaukęs lietuvis Jonas Bilinskas, kilimo iš 
Panevėžio- Atrodo, artimųjų čia neturėjo- 
Palaidotas Guildfordo Stoughton kapinėse.

I kapines palydėjo anglas katalikų kuni
gas. Palaidotas vasario 27 dieną.

DBLS CENTRO ŽINIOS
Dar kartą primename, kad DBLS rašti

nėje galima gauti formas dėl kompensaci
jos gavimo nukentėjusiems nuo nacių reži
mo. Šiuo reikalu rašyti DBLS Sekretoriui, 
1, Ladbroke Gardens, London, W.ll.

DBLS Nottinghamo Skyriaus surengtojo 
Vasario 16 minėjimo proga buvo priimta 
peticija ir pasirašyta visų lietuviškų orga
nizacijų atstovų Brazilijos prezidentui- Pe
ticija lietuvių kalba pasiųsta Brazilijos pre 
zidentui. prašant neuždaryti Lietuvos pa
siuntinybių. Tikime, kad ir daugiau DBLS 
skyrių yra pasiuntę telegramas ar laiškus 
Brazilijos prezidentui.

Pereitą savaitę išversti 7 laiškai į lietu
vių kalbą. Šie laiškai rašyti įvairių labda
rybės organizacijų, esančių Anglijoje, mū
sų tautiečiams, gyvenantiems Vokietijoje.

SPAUSTUVĖS ĮRENGIMAI- Nuo kovo 1 
d- spaustuvė reikia laikyti jau perkelta į 
Lietuvių Namus. Anksčiau nuomotosios pa 
talpos atsakytos, išvalytos ir perduotos bu
vusiam savininkui. Baigiamieji spaustuvės 
įrengimo darbai Lietuvių Namuose numa
tomi atlikti artimiausioje ateityje.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS
NOTTINGHAM —• kovo 11 d-, šeštadienį, 

11 vai. — šv. Mišios ir pamokslas; 4 vai. 
— pamokslas ir išpažintis. Sekmadienį, 
kovo 12 d., 12.15 vai. — Mišios ir pa
mokslas.

BUCKMINSTER —kovo 12 d., 9.15 vai. Mi 
šios, pamokslas ir išpažintis.

KEIGHLEY—kovo 14 d., antradienį, 7 v.v. 
St. Anne bažn. pamaldos ir išpažintis.

HALIFAX — kovo 16 d., ketvirtadienį, 7 
v. vak. St. Columba bažn. išpažintis ir pa 
maldos.

BRADFORD —kovo 18 d., šeštadienį, 11 v.
— Šv. Mišios ir pamokslas; 4 vai. p-p- — 
pamokslas ir išpažintis. Sekmadienį, ko
vo 19 d., 12.30 v. — Mišios ir pamokslas. 

LEEDS — kovo 19 d., sekmadienį, 3 v.p.p.
Holy Rosary bažn. — Mišios, pamokslas 
ir išpažintis.

HUDDERSFIELD — kovo 22 d., trečiadie 
nį, St. Joseph's bažn. 7 vai. vak. pamal
dos ir išpažintis.

ROCHDALE — kovo 25 d-, šeštadienį, 11 
vai. išpažintis, Šv. Mišios ir pamokslas;

MANCHESTER — kovo 26 d., sekmadienį, 
Notre Dame Seselių Vienuolyne (Bignor 
St., Cheetham) 9.30 vai. klausys išpažin
ties du svečiai kunigai; 10.30 vai. — Šv. 
Mišios ir pamokslas.
Rekolekcijas ves svečias iš Romos — Jo 

Prakilnybė Monsinjoras Kl. Razminas. Va
karinių Mišių metu bus galima priimti Šv. 
Komuniją, tik būtina prieš Mišias tris va
landas nieko nevalgyti. Kviečiu visus gau
siai dalyvauti.

KUN. J. KUZMICKIS

BIRMINGHAMAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

DBLS Birminghamo Skyriaus Valdyba 
kovo 11 d., šeštadienį, 7 vai. vak-, 33, Hill 
St. ir Station St. kampas, Birmingham 5 
(prie New Street stoties), puikioje The 
Crown restorano salėje, rengia Vasario 16 
Dienos minėjimą.

Programoje: kun. P. Dauknio, MIC, pa
skaita ir linksmoji dalis.

Puikus gitarų orkestras gros iki 11-30 v.

Visas minėjimo pelnas skiriamas Vasa
rio 16 gimnazijai.

Maloniai kviečiame visus lietuvius ir jų 
draugus atsilankyti.

SKYRIAUS VALDYBA

COVENTRY
VASARIO 16 MINĖJIMAS

DBLS Coventry Skyriaus Valdyba vasa-■ 
rio 25 d. Wine Lodge salėje, surengė Vasa
rio 16 minėjimą. Susirinkus gražiam būriui 
tautiečių, DBLS Coventry skyriaus pirmi
ninkas J- Dimša atidarė minėjimą ir pa
skaitai pakvietė DBLS Valdybos sekreto
rių A. Pranskūną. Po paskaitos susirinkę 
vienbalsiai priėmė pasiūlymą pasiųsti Bra 
zilijos prezidentui telegramą, prašant, kad 
Lietuvos Konsulatas ir pasiuntinybės galė- 
tų.ir toliau veikti.

Po oficialiosios dalies sekė šokiai, gražiai 
pravesta turtinga loterija,

DERBY
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Evangelikų pamaldos su Šv. Komunija 
laikysiu Derby, Bridge Chapel (Sowter Rd. 
ir St. Mary's sankryžoje) kovo 12 d., 15 v. 
30 min.

Teal. Kand. A PUTCĖ

GLOUCESTER

KAD DEGTŲ
Vietiniai lietuviai, kurių čia šeimų ir 

viengungių yra susispietę apie 30, Nepri
klausomybės šventę paminėjo vasario 25 
dieną. Pritaikytas lietuviškas pamaldas, J. 
Vilimo suorganizuotas, atlaikė kapelionas 
iš Londono. Tuojau po pamaldų tautiečiai 
susibūrė į parapijos salę, kur laisvės temo
mis paskaitą turėjo kun- S. Matulis, MIC.

Šiek tiek mažiau lietuviu yra artimame 
Stroud mieste. Būtų gera, kad dvi artimos 
kolonijos lietuviškas pamaldas, minėjimus, 
susibūrimus bent protarpiais padarytų 
jungtinius: kartais Gloucesteryje, o kartais 
Stroude. Tuo reikalu patalkininkautų Lon
dono lietuviai. Tuomet senu lietuviškos bi
čiulystės papročiu kaimynai ne tik pasižmo 
nėtų, bet ir tautiškai gaivintųsi, tautinė ug 
nelė karščiau degtų.

Į tautinės meilės kurstymą gražiai vieti
nius skatina jaunas anglas P D. Walsh, ku
ris išmoko skaityti, kalbėti ir rašyti lietu
viškai, domisi lietuviška spauda, pats lietu 
viškai moko kai kuriuos lietuvių vaikus. 
Savo pavardę pasikeitė į vieno vietinio lie
tuvio pavarde. Dabar vadinasi Gravas. Jis, 
Lietuvai atgavus laisvę, žada ten vykti gy
venti.

Stroude ir Gloucesteryje yra DBLS sky
riai. Gloucesterio skyriui pirmininkauja A. 
Gravas, sekr. Šuliauskas ir ižd- P- Bielskis.

Vietiniuose tautiečiuose gerų norų Lietu 
vių Sodybos gyvybei palaikyti, regis, ne
trūksta. Gal būt, norams virsti darbais kar 
tais trukdo nepagrįsti gandai. Gandas skris 
damas paprastai didėja.

VOKIETIJA
Kanadoje pavyzdinga šeima no

ri ^sūnyti našlaiti ar globos reika
lingą vaikutį, esantį Vokietijoje. 
Jei atsirastų toks liatuviukas ar lie 
tuvaitė nuo dviejų iki ketverių me
tų amžiaus, tai praneškite kun. B. 
Pacevičiui, 941 Dundas St. W., To
ronto, Ont. Canada, kuris patarpi
ninkaus ryšiams užmegzti.

VASARIO 16 MINĖJIMAS MIUNCHENE
PLB Miuncheno apylinkė Vokietijoj šiais 

metais Lietuvos Nepriklausomybės šventę 
paminėjo iškilmingai ir dideliu pasiseki
mu. Jame dalyvavo per 200 žmonių, jų tar
pe didelė dalis neseniai iš Lietuvos atvyku
sių daug jaunimo. Meninės dalies išpildy
me dalyvavo choras ,Darna' iš Memminge
no.

Minėjimas vyko vasario 19 d. Miuncheno 
mieste. Pradėta 15 val.pamaldomis gražioje 
šv, Jokūbo bažnyčioje miesto centre. Šv. 
Mišias laikė vietos klebonas kuni. J. Taut- 
kevičius- Mišių metu giedojo Darnos cho
ras. Minėjimui pritaikytą pamokslą pasakė 
kun- Dr. J. Petraitis, Memmingeno lietuvių 
klebonas. Pamokslininkas ypačiai iškėlė 
pasitikėjimo Dievu svarbą. Prašė nenustoti 
vilties dėl mūsų tautos ateities ir sunkiau
siose aplinkybėse ir skatino nuolatos melsti 
Jo pagalbos, kad kuo greičiau Lietuva su
lauktų laisvės.

Tuoj po pamaldų arti Šv. Jokūbo bažny
čios esančioje gimnazijos salėje įvyko iš
kilmingasis minėjimo aktas. Jį pradėjo 
PLB Miuncheno apylinkės pirm. kun. J- 
Tautkevičius atidarymo žodžiu. Iškėlęs Lie 
tuvos Nepriklausomybės paskelbimo reikš
mę, kun. Tautkevičius nurodė okupanto pa 
stangas užgniaužti tautos sąmonę- Atidary
mo žodį baigus, sugiedotas Tautos himnas-

Tolimesnėje akto programoje — V. Ba
naičio paskaita. Prelegentas pradžioje ta
rė žodį vokiečių kalba — nelietuviams, ku
rių minėjime dalyvavo nemažas būrys.- To
liau savo paskaitą V. Banaitis tęsė lietuvių 
kalba. Gyvename nepaprastus techninės pa 
žangos laikus Atomp amžius. Tarpplaneti-

MUSŲ RĖMĖJAI
Už kalendorių atsiuntė 17.6 šilingus J. 

Purželis, 12 šil. K. Dranginis, po 10 šilingų 
Br. Aukštiejus, J. Petrėnas, M. Mozūras, 
8 šil. A. Lingis.

Dalis tautiečių, įvertindami Nidos Kny
gų Klubo darbą, pradėjo pridėti daugiau 
negu reikia ir už gaunamąsias knygas- Štai 
B, Kmieliauskas, apskritai visomis išgalė
mis rėmiąs NKK ir Europos Lietuvį, už 
Nidos Knygų Klubo leidinį Nr. 31 vietoj 7 
šil. atsiuntė 20 šil., taip pat vietoj 7 šil. at
siuntė po 10 šil. P, šumauskas, V. Girėnas. 
V. Apanavičius, 8 šil. V. Songaila, vietoj 5 
šil. M. Valikonis ir V. Imbrasas po 10 šil. 
J. Jonkaitis 8 šil., V. Jurevičius 7 šil.

J. Urbaitis atsiuntė priedo 3 šil spaustu
vei paremti.
nis susisiekimas. Milžiniškos jėgos ir su
mos skiriamos šioms sritims. Tačiau pašau 
lis nesirūpina tiesa ir žmogaus laisve. Poli
tiniai demagogai tyčiojasi iš laisvės. Tai 
ypač ryšku didžiosiose, universaliose vals
tybėse. Universalinės valstybės pasireiškia 
brutalumu, smurtu, prievarta- Laisvę ga
lėtų išsaugoti mažosios valstybės, bet jos 
yra bejėgės, silpnos. Ateities viltys glūdi 
tautų federacijoje. Tik laisvų tautų laisvu 
apsisprendimu sukurta federacija suteiks 
galimybes mažoms tautoms išsaugoti savo 
laisvę. Sov. Sąjunga save laiko taip pat fe
deracija. bet sovietinė federacija yra prie
vartinė, pavergianti kitas tautas. Rusija to 
siekė visoje savo istorijoje, jos siekiai ne
pasikeitė ir šiandien, nors ji vadinasi kitų 
vardu. Vasario 19 d. sukako lygiai 100 me
tų, kaip panaikinta baudžiava. Jau ir anuo 
met Lietuvoje rusai ją buvo užtęsę dar 
bent 50 metų ilgiau. Bet šiandien ją paver
gę, vėl įvedė baudžiavą, ir tai pačią žiau
riausią baudžiavą, kokia tik kada yra buvu 
si. Pasaulyje kažkodėl vyrauja mitas, kad 
didelėje tautoje ir gyventi gera. Vasario 16 
aktas yra lyg pavyzdys, kad maža, bet lais
va tauta gali gyventi geriau, kaip kokia di
delė valstybė. Reikia apgailestauti, kad ir 
tokių pavyzdžių akivaizdoje pasitaiko lie
tuvių tarpe tokių, kurie neįvertina Lietuvos 
nepriklausomybės ir yra pasidavę didvals- 
tybių mitui.

Pabaigoje prelegentas paminėjo, kad šie 
met šalia Lietuvos nepriklausomybės 43 m. 
sukakties kartu minime ir 725 metų sukak
tį nuo Lietuvos valstybės įkūrimo- Tačiau 
drauge prašė netapti mums emigrantais; 
kreipti mūsų žvilgsnį ateitin, o ne praeitin. 
Budėti, kad sprendžiamoji valanda nerastų 
mus miegančius, nes bręsta ir artėja didieji 
sprendimai. Tegu Dievas mums padeda iš
tverti ir kuo greičiau sulaukti laisvės Lie
tuvai.

Meninėje programoje buvo suvaidintas 
scenos vaizdelis iš dabartinio gyvenimo pa 
vergtoje Lietuvoje, kolchoze. Vaizdelį pa
ruošė neseniai iš Lietuvos atvykę p. Armo- 
nienė ir p. Borchertas. Vaidino beveik vien 
jaunimas, čia išaugęs ir naujai iš Lietuvos 
atvykęs. Vokiečių kalba vaizdelį apibūdino 
Elena Molnerytė.

Po vaidinimo — melodeklamacija ,Oi. 
neverk, motušėle', kurią išpildė J. Vyš
niauskaitė, G. Girdvainytė ir A. Rudis.

Paskutinėje meninės programos ir drau
ge viso minėjimo dalyje — Memmingeno 
lietuvių choro Darnos koncertas. Darna, 
vadovaujama muz. M. Budriūno, visas dai 
nas išpildė aukštame lygyje ir ne vieną dai 
ną, publikai ilgai plojant, turėjo kartoti.

(ELI)

PAIEŠKOJIMAI
PETRAUSKIENĖ Marijona, gimusi 1899 

m. Lietuvoje, pati arba žinantieji apie ją, 
prašom rašyti Europos Lietuvio Adminis
tracijai.

VEDECKIS Algimantas Polikarpas (jo 
paieško Stasė Kisieliūtė-šiurnienė-Kansk), 
pats ar žinantieji apie jį, prašom rašyti: A 
Elvikis, 1 Cliffe Terr., Bradford 8, England-

BLAUZDŽIŪNAS Stasys, sūnus Vinco, 
ir KUŠNERAITIENĖ Agota, abu iš Vilka
viškio. Prašau pranešti šiuo adresu: _ 49, 
Thornton Ave., London, W.4.

SPECIALUS PRANEŠIMAS

ui
421. HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND.

Tel. SHO 8734.

BALTIC STORES LTD 
(Z. JURAS)

NAUJAS BUDAS SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ SIŲSTI
Nuo 1961 m. vasario 15 d. siuntiniai, užsakyti per BALTIC 

STORES LTD., pasieks siuntinio gavėją per 4 savaites. 
Taip pat siunčiame siuntinius į Estiją, Latviją, Lenkiją, 
Rusiją, Sibirą, Ukrainą.
Siunčiam tik geriausios rūšies prekes, už žemiausią kainą. 
Medžiagos, avalynė, vaistai, maistas, gatavi rūbai, oda ir 
visa kita, ką galima pasiųsti su Intourist leidimu. 
Kiekvieno siuntėjo pageidavimai patenkinami.
Įvairūs paaiškinimai ir informacija teikiama nemokamai. 
Mielai pasiunčiame ir pačių klijentų paruoštus siuntinius.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

SVARBUS
Dabar jau metas pradėti rimtus 

žygius galutinai sutvarkyti Lietu
vių Namų Bendroyę slegiančius fi
nansinius reikalus, kurių svarbiau 
sias yra 10.000 svarų paskolos at- 
mokėjimas š.m. gegužės 27 d. Apie 
šį reikalą jau buvo rašyta praeitos 
savaitės E. Lietuvy, duodant paaiš 
kinimų, kokių žygių Bendrovės V- 
ba numato imtis šiai problemai iš
spręsti.

Iš šios padėties yra tik dvi išei
tys: užtraukti naują paskolą, arba 
parduoti Liet. Sodybą. Valdyba tu
ri rimtų vilčių užtraukti 5.500 sv. 
paskolą priimtinomis sąlygomis, 
kuri būtų garantuota Liet. Namų 
nuosavybe. Likusius 4.500 sv. Val
dyba pageidauja paskolinti iš lietu 
vių visuomenės ir prašo visus, ga
linčius tokias paskolas suteikti, pa 
rašyti Valdybai ne vėliau kaip ko
vo 15 d. (adresuoti: The Secretary, 
Lithuanian House Ltd., 1, Ladbro
ke Gardens, London, W.ll). Ligi 
šiol jau gauta pasižadėjimų 850 sv. 
Tikimasi, kad visuomenė atkreips į 
šį reikalą labai rimtą dėmesį ir at
eis į talką su paskolomis.

Valdyba pilnai įvertina faktą,
VISKAS KALBA UŽ MUS

(Atkelta iš 1 psl.)
ti už Lietuvos ir kitų pavergtųjų tautų 
laisvę, reikalauti ir joms pripažinti laisvo 
apsisprendimo teisę.
Baigiant pirmąją minėjimo dalį. PLB Vo

kietijos Kr, Valdybos pirmininkas perskai
tė protesto rezoliuciją prieš J.E. vysk- Ju
lijono Steponavičiaus suėmimą,kuri visų 
dalyvių buvo priimta galingu, pritariančiu 
plojimu. Toji rezoliucija yra siuntinėjama 
V. Vokietijos federalinei vyriausybei, 
spaudai ir kitiems įtakingiems veiksniams

Meninę minėjimo dalį išpildė Vasario 16 
Gimnazijos choras ir tautinių šokių grupė. 
Ypač gerai buvo paruošti ir gražiai išpildy
ti tautiniai šokiai. Po lenciūgėlio publika 
taip gaivalingai plojo,kad ją buvo galima 
nuraminti tik išbėgus į sceną pagrindiniam 
to šokio artistui abiturientui Pečiuliui. 
Gaila tik, kad dėl scenos mažumo dalis šo
kių turėjo būti šokama apačioje. Tuo bū 
du, pvz,,dalis publikos negalėjo pilnai pa
sigėrėti vienu iš gražiausių šokių—malūnu

Prieš išsiskirstant, labai jautrų žodį ta
rė Frankfurto miesto katalikų dekanas ku
nigas Nilges. Jis perdavė Limburgo vysku
po Dr. W. Kempf sveikinimus ir iš savo pu 
sės susijaudinęs taip kalbėjo: .Eidamas gal 
vojau, kad darau asmenišką auką, tačiau 
išeidamas turiu pareikšti, kad išsinešu di
džiulę dovaną. Anksčiau lietuvių tautos ne 
pažinojau, o dabar ją pamilau...' Po jo dar 
taip pat labai giliai ir jautriai kalbėjo Bal
tų draugijos vardu Dr. Dahmen iš Stuttgar 
to. Jis iškėlė lietuvių liaudies dainos senu
mą ir grožį, tuo paliudydamas lietuvių sie
los turtingumą ir lietuvių kultūros senu
mą.

Baigiamajame žodyje PLB Vokietijos 
Kr. Valdybos pirmininkas pareiškė visiems 
dalyviams, kalbėtojams ir programos atli
kėjams nuoširdžią padėką ir pakartotinai 
pabrėžė lietuvių tautos nepalaužiamą ap
sisprendimą gyventi laisvai ir nepriklauso
mai.

Praktiškasis minėjimo parengimo dar
bas buvo atliktas PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos. Finansiškai ir moraliai ją parė
mė Vliko Vykdomoji Taryba, lietuvių LS 
daliniai ir Free Europe. Salę labai skonin
gai dekoravo Vasario 16 Gimnazijos moky
tojas A. Krivickas. Meninėje dalyje nuo
pelnai tenka mokiniams, choro dirigentui 
mokytojui K. Motgabiui ir tautinių šokių 
mokytojai.

Apie minėjimą buvo plačiai aprašyta vo 
kiečių spaudoje ir perduotas reportažas 
per Hesseno radijo siųstuvą.

REIKALAS
kad visuomenės pasitikėjimas L.N, 
Bendrovės veikla dar nėra pakan
kamas. Tai buvo matyti ir iš laiš
kų, besiteiraujančių apie garanti
jas, kurias skolintojai gautų, jei su 
tiktų paskolas suteikti.

Šiam abejojimui pašalinti Bend
rovės Valdyba darys sekančius žy
gius:

1. šiuo metu turimąją 3.300 sv. 
paskolą Liet. Sodybai sujungti su 
planuojamąja gauti 5.500 sv. pasko 
la Liet. Namams; tokiu būdu Liet. 
Sodyba liktų be skolų.

2. Gautąsias iš lietuvių visuome
nės paskolas teisiškai garantuoti 
Liet. Sodyba.

Tikimasi, kad tokiu būdu suda
rytosios garantijos bus priimtinos 
visiems busimiesiems skolinto
jams, įskaitant ir tuos, kurie ligi 
šiol turėjo abejonių.

Jeigu pakankamai paskolų iš vi
suomenės nebūtų gauta, tuomet 
Liet. Sodybos pardavimas būtų ne
išvengiamas. Todėl norint tokio 
klausimo sprendimo išvengti, rei
kia skubiai apsispręsti ir nedel
siant siųsti paskolų pasižadėjimus.

Rimtas, turįs namą, gero būdo, 
33 metų vyras ieško rimtos gyveni
mo draugės. Rašyti tik rimtus laiš
kus su foto:, 49, Thornton Ave., 
London, W.4.

NAUJAUSIOS KNYGOS
Spalis — Alma Mater — 1-16-8.
Vijeikis —- Mano tėvų žemė Lietuva — 

albumas su pora tūkstančių nuotraukų — 
2.11-0.

Alė Rūta — Motinos rankos — 1.9.4.
Gliaudą — Šikšnosparnių sostas—0.18.6.
Narūne — Jaunieji daigeliai — vaikams 

gražiai iliustruota — 0.10.0.
Dr. Tumėnienė—Vaiko sveikata — 0.9.6.
Raila — Tamsiausia prieš audrą—1.16.8.
Valgių gaminimas — iliustruota—2.14.0.
Danielius — Vaikų auklėjimas šeimoje 

— 0.10.6.
šventas Dieve — maldaknygė — 1.5.8.
Alė Rūta — Trumpa diena — 1.9.4.
Ilgo grojimo plokštelės, liaudies dainos 

ir lengva šokių muzika, žemėlapiai.
Dar neatsiskaitę už XXI tomą Liet. Enci 

klopedijos prašau atsiskaityti; sekantis to
mas nebus siunčiamas neapsimokėjusiems.

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

TAURAS
(A. Briedis)

88. GOLDSMITH AVE., 
LONDON, W.3.

Tel. ACO 9471

TAURUS TAURO PASIŪLYMAS
Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šį

met Tauras ateina į pagalbą savo tautie
čiams, siūlydamas tik geriausios rūšies 
prekes už galimai žemesnę kainą. Avaly
nei 5%, nuo 10% iki 20% už įvairias med 
vilnines, šilkines, rajonines, vilnones 
„worsted" medžiagas. Avia laikrodžiams, 
Hohner akordijonams, taip pat ir visoms 
kitų rūšių prekėms. Nuolaida skaitoma 
nuo kainoraščio kainų. Proga tęsiasi 1961 
metais nuo sausio 19 d. iki kovo 19 d.

Londono ir artimesnių apylinkių tautie
čiams gera proga įsitikinti ir patiems pa
matyti siūlomųjų prekių kokybę. Tik pa
rašykite arba paskambinkite ACO 9471, 
paprašydami daugiau pageidaujamų pre
kių pasirinkti, ir viskas bus pristatyta į 
jūsų namus jums prieinamiausiu laiku. 
GARANTUOJAME, KAD IR PATYS 
PIRKDAMI NIEKADA NEPASIŲSITE 
PIGIAU GEROS KOKYBĖS PREKIŲ.

Taip pat galime paimti ir jūsų pačių su
pirktas prekes tiesiog iš jūsų namų. |

Rašykite prašydami kainoraščių ir pa
vyzdžių.
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