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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Duona ir partijos įkvėptasis 
superfosfatas

Didžioji Sov. Sąjungos dabartinė bėda 
yra duonos trūkumas. Bet, matyt, sovieti
nei spaudai draudžiama dažnai kalbėti 
apie duoną. Turėdama galvoje duoną, ji 
gali kalbėti ir kalba dažniau tik apie che
mijos pramonę, superfosfatą ir partijos 
nurodomuosius kelius tiems dalykams 
siekti. Dėl to šitomis temomis, pavyzdžiui, 
jau nebe pirmą kartą rašo ir „Švyturio“ 
žurnalo komentatoriai. Šių metų Nr. 1 G. 
Alekna net ir Leniną pasitelkė, kad ga
lėtų geriau įrodyti, jog bus superfosfato. 
Kartojimas tų pačių temų, aišku, rodo, 
kad jos opios.

„Švyturio“ redaktoriams netrūksta duo
nos, tuo mes tikime. Bet jos maža to žur
nalo skaitytojams, kuriuos reikia bandyti 
kaip nors įtikinti, kad būtina gyventi lau
kimu. Sako, bus žengtas didelis žingsnis 
pirmyn, bus chemizuotas ūkis, taip kaip 
kad Leninas įvykdė revoliuciją. Bus ne 
tik duonos, bet ir šilko. Bus pristatyta gy
venamųjų namų, mokyklų, ligoninių, kino 
teatrų. Visko bus, nes partija esanti pilna 
moksliškai pagrįstų idėjų, kuriomis dabar 
įkvėpiamos masės.

Deja, duonos trūksta, ir partija nesuge
ba dar įkvėpti masių, kad jos nenorėtų 
valgyti. Dar net nemaža turės praeiti lai
ko, kol tas partijos įkvėptasis superfosfa
tas padės javams augti.

Nauji Marcinkevičiaus 
apsikabinimai

Lietuvos sovietinių rašytojų sąjungos 
pirmininko pavaduotojas Justas Marcin
kevičius jau kuris laikas savo straipsniuo
se vis su entuziazmu pasisako, kad jis šį 
ar tą sukaktuvininką apkabinąs ir bu
čiuojąs.

Mes iki šiol galvojome, kad jis, kaip do
ras ir paklusnus sovietininkas, šitokių iš- 

1 sireiškimų ar įpročų bus įsigijęs kur nors 
Maskvoje. Rusai juk mėgsta glėbesčiuotis.

Deja, kai kurie duomenys jau rodytų, 
kad Marcinkevičiui čia jau gal nebe įpra
timas, bet prigimimas ar net ištvirkimas. 
Štai, žiūrėkite, ir vėl — jis „Literatūroje 
ir mene“ rašo, kaip glėbesčiavosi su isto
rijos daktaru padarytuoju Antanu Bimba. 
Įspūdis Marcinkevičiui buvo toks stiprus, 
kad jis, laikydamas glėbyje Bimbą, jautė
si laikąs Lietuvą. Apkabinęs jis net ir už
simerkė, kaip pats prisipažįsta. Užplūdo 
jį kvapai ir spalvos; matė jis tada gimti
nės dangų, ežerus, miškus, laukus ir 
kregždes. Jis buvo lajmingas. Ir šitokio 
įspūdžio veikiamas Justas ilgai negalėjo 
paleisti iš glėbio Bimbos. Kitą kartą jis 
jau išgėrė, ir Marcinkevičius niekaip ne
gali atsikratyti anais stipriais apsikabini
mų įspūdžiais.

Sakytume, kad kažkas nenormalu. Bet 
šiais laikais, tur būt, nieko nenormalaus 
nebėra. Vieni tik sako, kad tokie dalykai 
yra pasileidimas, kiti — apsigimimas. Pa
tys sovietai pasakytų, kad tai aiškus su
puvimas, kuris tik teįmanomas kapitalis
tiniuose kraštuose.

Kas prieš 25 m. įvertino S. Nėrį?
„Švyturys“ spausdinasi seną Salomėjos 

Nėries fotografiją ir pažymi, kad ji buvo 
išspausdinta laikraščiuose prieš ketvirtį 
amžiaus, būtent, 1939 metais. Tada poetė 
laimėjusi literatūros premiją už savo ei
lėraščių rinkinį „Diemedžiu žydėsiu“. Kad 
S. Nėris laimėjo premiją, sovietiniam žur
nalui, be abejo, malonu minėti. Vadinas, 
jau tada, kaip dabar sakoma, liaudis buvo 
šviesi ir vertino poetę.

Bet ar tada jau sovietai valdė Lietuvos 
liaudį? Dar ne. Tai kas gi galėjo išskirti 
tą poetę ir taip aukštai įvertinti jos kūry
bą? Gal šitaip padarė pogrindyje buvusi 
komunistų partija ar Maskva? Sov. Są
jungoje leidžiamieji lietuviški komunisti
niai laikraščiai tada poetę kaip tik smar
kiai puolė.

O premija jai buvo paskirta nepriklau
somosios Lietuvos švietimo ministerijos!

Ar galėjo taip būti? Juk vieninteliais 
kultūros rėmėjais save laiko tik bolševi
kai. Tačiau S. Nėries premija apdovanoji
mo pavyzdys rodo, kad tai netiesa. O tie
sos „Švyturys“ nedrįsta pasakyti savo 
skaitytojams.

Maskvoje kasdien įsigyjama 8.000 vyr.
eilučių

(E) Pagal sausio 20 d. Reuterio praneši
mą iš Maskvos, sostinės gyventojai vyrai 
kasdien įsigyja 8.000 eilučių (kostiumų), o 
moterys nusiperka 40.000 kvepalų ar ode
kolono bonkučių.

KAI SKAITMENYS KALBA Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

(Elta) šalia pramonės ir žemės ūkio, 
pagal Lietuvoje paskelbtąjį Centrinės 
statistikos valdybos pranešimą apie valst. 
liaudies ūkio vystymo plano 1963 metais 
įvykdymą, dar paliesta kapitalinė statyba 
ir pateikti skaičiai, pagal sovietinius šalti
nius, siekią įrodyti tariamąjį materialinės 
darbo žmonių gerovės ir kultūrinio lygio 
kilimą.

Kapitaliniai įdėjimai į liaudies ūkį pa
gal valstybinį planą respublikos teritori
joje sudarė 365 mil. rublių. Planas įvykdy
tas 95 procentais. Kapitaliniai įdėjimai į 
chemijos pramonę žymiai padidinti.

Pagal statistikos valdybos pranešimą, 
1963 metais -Lietuvos gyventojų skaičius 
padidėjo 39 tūkstančiais, ir, preliminari
niais duomenimis, 1964 m. sausio 1 d. gy
ventojų skaičius Lietuvoje siekė 2.917.000.

Darbininkų ir tarnautojų skaičius pra
eitais metais padidėjo 47 tūkstančiais, 
arba 6 proc. Iš viso liaudies ūkyje dirbo 
beveik 8.20.000 darbininkų ir tarnautojų.

Mažai pakilo vidutinis darbininkų ir 
tarnautojų darbo užmokestis —tik 2 proc.- 
Gyventojų indėliai į taupomąsias kasas 
1963 m. pabaigoje sudarė 100,6 mil. rublių, 
o indėlininkų skaičius pasiekė 349.000. 
Santaupos sunkiai sudaromos, nes 1960 m. 
pabaigoje indėlininkų buvo 330.600 ir in
dėliai siekė 87,1 mil. rublių.
. Toliau statistikos valdybos pranešime 
paminėtos pensijos, stipendijos, socialinis 
aprūpinimas. Jau įdomesnė švietimo įstai
gų bei besimokančių statistika. Visose 
bendrojo lavinimo mokyklose 1963-64 me
tais mokosi beveik 517.000 žmonių, arba 
8 tūkstančiais daugiau negu praėjusiais 
mokslo metais. Šiuo metu Lietuvoje vei
kia 47 mokyklos-internatai, ir juose gyve
na ir mokosi daugiau kaip 13.000 vaikų ir 
paauglių. Tie internatai — tai priemonė 
komunistinti bei griežtai sekti besimokan
tį jaunimą.

Vidurinio mokslo atestatą praėjusiais

r SejtiįHios DIENOS -|
DIPLOMATAI IŠPRAŠYTI

D. Britanija ir J.A.V. nepaskubėjo pri
pažinti naujojo režimo Zanzibare, kuris 
nuvertė teisėtą valdžią.

Dėl to Zanzibaro dabartinė vyriausybė 
įsakė išsikraustyti D. Britanijos aukšta
jam komisarui ir J.A.V. vicekonsului. Po 
to abu kraštai pripažino tą naująją val
džią.

HITLERIO VIRŠININKAS
Už eutanazinį (iš pasigailėjimo) 73.000 

asmenų nužudymą karo metu dabar tei
siamasis Dr. Hansas Hefelmannas tvirti
na, kad tada, kai Hessas pabėgo į Brita
niją, nacių partiją perėmęs tvarkyti Bor- 
mannas buvęs faktiškai net ir Hitlerio 
ponas. Kas tik jam neįtikęs, tai buvęs su- 
likviduotas arba išsiųstas į pavojingiau
sias fronto vietas, iš kur niekas gyvas ne
beišeidavo.

NE TAIP, KAIP KITI
Sovietų atstovas Saugumo Taryboje vi

siškai remia Kipro vyriausybės norą, kad 
būtų patikrinta salos nepriklausomybė ir 
neliečiamybė.

Vakariečiai laikosi tos nuomonės, kad 
pagal Ciuricho susitarimą Turkija gali 
kištis į Kipro reikalus. O sovietų atstovas 
ginčija, kad negali ir kad Ciuricho susita
rimas Kiprui buvęs primestas NATO 
kraštų.

PRIEŠ SOVIETINĮ ANTISEMITIZMĄ
Pasaulio žydų kongreso pirmininkas Dr. 

Nahumas Goldmannas spaudos konferen
cijoje Paryžiuje reiškė pageidavimą, kad 
žydai ne tik būtų laikomi lygiais, bet kad 
taip pat turėtų teisę būti kitokiais, vadi
nas. kad jiems būtų leista turėti savo or
ganizacijas, išlaikyti religiją ir kultūrą.

Jis nusiskundė, kad blogiausia žydų pa
dėtis yra Sov. Sąjungoje, nes ten žydai 
neturi jokių teisių.

BRANDTAS IŠRINKTAS
Specialiame Vokietijos socialdemokratų 

partijos kongrese į mirusiojo Ollenhaue- 
rio vietą partijos vadu išrinktas Berlyno 
burmistras Brandtas.

Sekančiuose parlamento rinkimuose 
(1965 m.) jis eis kaip kandidatas į kanc
lerius.
PASIKĖSINIMAS TURKIJOJE

Jaunas užpuolikas paleido 3 šūvius į 
Turkijos min. pirmininką Inonų. bet ne
pataikė.

Jis tuo norėjęs atsikeršyti, kad i960 m. 
buvo nuverstas Mendereso režimas. 

metais gavo daugiau kaip 12.000 žmonių. 
Šiuo metu Lietuvoje veikia 11 aukštųjų 
ir 75 vidurinės specialiosios mokyklos. 
Jose kartu su neakivaizdiniais bei vakari
niais skyriais mokosi daugiau kaip 87.000 
— 14 proc. daugiau kaip praėjusiais moks
lo metais. Vakariniuose ir neakivaizdi
niuose tų mokyklų skyriuose mokosi 
39.000.

Toliau nurodoma, kad 1963 metais baigė 
aukštąjį bei vidurinį specialųjį mokslą 
beveik 11.000 jaunų specialistų, iš jų apie 
3.000 mokėsi neatsitraukdami nuo ga
mybos.

Kultūros lygį turėtų įrodyti kino teatrų, 
teatrų spektaklių ar išleistų knygų skai
čius. Paskelbti skaičiai tikrosios padėties 
nepavaizduoja, nes, pvz., Lietuvoje nega
lėjo veikti net 1.479 kinai (į statistiką 
įtraukti įvairūs kilnojamieji aparatai), 
o 1963 metais išleistos 1966 knygos apima 
įvairias agitacines brošiūras, ateistines 
knygutes. Buvo didelis spaudos brukimas 
gyventojams — planas išpildytas net 
105 proc.

Prekyboje vaizdas toks — praėjusiais 
metais bendroji mažmeninė valstybinės ir 
kooperatinės prekybos prekių apyvarta 
sudarė 1. 052 mil. rublių, palyginti su 1962 
m., padidėjo 50 mil. rb., tačiau pasigyri
mai nublunka, kai toliau pripažįstama, 
kad „dar ne visiškai patenkinama atskirų 
prekių paklausa“. Tai kuklus prisipažini
mas, nes tikrovė žymiai liūdnesnė.

Pagaliau dar mums įdomesnės žinios 
apie gyv. namų statybą. Statistiniais duo
menimis, 1963 m. Lietuvoje buvo pastaty
ta valstybės lėšomis 590.000 kv. mtr. Koo
peratyvai, tarnautojai ir darbininkai savo 
lėšomis bei iš valstybės kredito pastatė 
250.000 kv. m. bendro ploto gyvenamųjų 
namų. 590.000 kv. m (valstybės pastaty
tas) plotas galėjo patenkinti padidėjusį 
gyventojų skaičių.

ATMESTAS PASIŪLYMAS
V. Vokietijos vyriausybė ir V. Berlyno 

senatas atmetė R. Vokietijos pasiūlymą 
leisti Velykų metu Vakarų berlyniečiams 
aplankyti R. Berlyne savo gimines.

Pareiškime sakoma, kad į tokius leidi
mus Kalėdų metu V. Vokietijoje buvo žiū
rima kaip į humanistinį dalyką, o R. Vo
kietijos vyriausybė pasistengusi iš to susi
daryti sau politinį kapitalą.

BEATLEMANIJA IR JOS VERTINIMAS
„Moskovskij komsomolec“* rašo, kad 

britų vyriausybė ne tik nestabdo beatle- 
maniškosios isterijos, bet dar skatinanti 
ją, nes norinti nukreipti jaunimo dėmesį 
nuo politikos, nuo didžiųjų ideali) ir sudu
žusių vilčių.

Tačiau „Kulturno-prosvetitelnaja rabo- 
ta“ Nr. 5 rašo, kaip sunku kovoti su jau
nimo palinkimu domėtis džazine muzika 
pačioje Sov. Sąjungoje.

BAZĖ PRIE ISPANIJOS
Amerikiečių povandeninių atominių lai 

vų antrajai bazei vieta parinkta Atlanto 
pakrantėj prie Ispanijos. Atsisakyta min
ties įkurti ją Viduržemio jūroje, nes jei 
Italijos vyriausybė dar labiau sukairėtų, 
tai galėtų prasidėti nesusipratimai.

Viena bazė yra Holy Loche, Škotijoje.

Didysis Lenkijoje sunkumas — mėsos 
trūkumas

(E) šiais metais Lenkijoje ir vėl susi
duriama su sunkumais gyventojus reikia
mai aprūpinti mėsos produktais. Sausio 
24 d. Varšuvoje įvykusiame savi vaidybi
nių tarybų atstovų suvažiavime planavi
mo komisijos pirm. Jendrichovskis pažy
mėjo. kad mėsos pristatymas vėl virstąs 
svarbiuoju Lenkijos klausimu. Teksią la
biau prižiūrėti planų vykdymus perkant 
galvijus.

Kokie Lenkijos piliečio uždarbiai?
(E) Pagal Varšuvos radijo paskelbtuosius 
duomenis, vidutinis Lenkijos gyventojų 
uždarbis praėj. metais siekė 1.800 zlotų 
(už vieną dol. ofic. gaunama 24 zl.). Pats 
žemiausias atlyginimas 750 zlotų, o pats 
aukščiausias, tik vadovaujantiems parei
gūnams išmokamas, — 10.000 zlotų. Pagal 
lenkų statistikos duomenis, lenko darbi
ninko šeimos (ji siekianti vidutiniškai 
3,36 asmenis) metinės pajamos siekia 12. 
300 zlotų. Žemės ūkyje šeimos gausesnės 
(vidurkis — 4,8), tačiau jų pajamos že
mesnės — jos siekia 8.000 zl. metams.

Kai Kipras
Britai Kipro salai davė nepriklausomy

bę. Bet ten dabar vėl įsiliepsnojo kovos 
tarp graikų ir turkų. Kol kas policines 
pareigas eina pakviesti britų kariniai da
liniai. Bet britai ir amerikiečiai norėjo, 
kad Kipro vyriausybė toms policinėms 
pareigoms prisiimtų NATO kraštų kari
nius dalinius. Prezidentas Makarios atsi
sakė. Dėl to reikalas buvo perduotas J.

• Tautų Saugumo Tarybai. Primesdamas 
kaltę Kipro vyriausybei, britų „The Guar
dian“ ta tema rašo:

„Kai diena iš dienos vyksta žudynės, 
ten esantiems stebėtojams darosi vis sun
kiau ir sunkiau pripažinti, kad Kipro vy
riausybė iš tikro būtų nusistačiusi už
gniaužti smurtą. Jei prezidentas iš tiesų 
nori taikos žemėje ir atstatyti teisėtą tvar
ką, tai jis turėtų išaiškinti ir viešai pa
skelbti, kaip ten atsitiko, kad ketvirtadie
nį Limassoloje buvo užpulti turkai. Jei su 
Kipro pareigūnų graikų žinia įvyko tas 
baisus užpuolimas, tai jiems nega’ima at
leisti; jei nežinojo, kad toks dalykas ruo
šiamas, tai jie turi atsisakyti pretenzijų 
valdyti ir tvarkyti savo tautiečius, o juo 
labiau visą Kipro bendruomenę“.

Britų „The Times“ rašo:
„Prezidentui Makarios atrodo, kad Sau

gumo Taryba turi pasitarnauti jo reika
lui, kaip įrankis, kurį jis galėtų panaudo
ti prieš turkus. Pirmiausia jam rūpi už
kirsti kelią galimam Turkijos puolimui. 
Antra, jis norėtų, kad būtų nutarta, kada 
užpuolimas galėtų būti teisėtas. Kitais žo
džiais tariant, jis bus patenkintas, jei 
Jungtinės Tautos sutars dėl moralinių 
sankcijų ir garantijų“.

Amerikiečių „The New York Times“ 
rašo:

„Tai tikra beprotybė. Kipro ginčas gali 
pasidaryti klasiškas pavyzdys, kaip kurio 
nors krašto vidaus nesusipratimai gali iš
virsti į pasaulinį konfliktą. Tačiau niekas, 
nei Kipras, nei Graikija, nei Turkija, nei 
Sov. Sąjunga, negali būti patenkintas, kai 
ginkluoti vienas kitą šaudo, o juo labiau, 
kai šitaip vyksta tarp dviejų grupių gy
ventojų 1964 metais mažoje Viduržemio 
jūros saloje“.

Britų „Daily Mail“ nuomonė yra ši
tokia:

, Tasai klastingasis dvasiškis Makarios, 
kurį mes jau ir iš anksčiau pažįstame, 
užsispyrė, kad įsikištų J. Tautos. Jis pa
siekė to. Tačiau mes tą Kipro graikų pa
sisekimą pavadintume „diplomatine klas
ta“. Viskas, ką tik mes Kipre padarome, 
visada turi būti negerai. Nėra ko stebėtis, 
kad tokie dalykai skaudina britus. Kipro 
graikai ir turkai taip neapkenčia vieni 
kitų, kad tiesiog neįtikima, jog jie galėtų 
kartu sugyventi. Vienintelė galimybė — 
išskirti juos“.

NEPRIKLAUSOMA PRANCŪZIJOS
POLITIKA AR KYLIS EUROPOS 

VIENYBEI

Vokietijos kancleris Erhardas lankėsi 
Prancūzijoje. Prancūzų „L'Aurore“ ta 
proga rašo:

„Kancleris Erhardas nepraleido progos 
pabrėžti, kad tai, kas Paryžiuje laikoma 
nepriklausomybe, kitų visuotinai vadina
ma nedraugiškumu Amerikai. Tas rodo, 
kad anapus Atlanto viešpatavęs nepasi
tenkinimas išvirto į pyktį, kai tik Prancū
zija pripažino komunistinę Kiniją. Erhar
das bijo, kad vis labiau aštrėjantieji san
tykiai visiškai neišskirtų Paryžiaus ir Va
šingtono. Toks išsiskyrimas grėstų Euro
pos saugumui, nes susilpnintų NATO, o 
tai yra vienintelė siena prieš sovietinį ar 
kinletiškąjį komunizmą“.

Kitas prancūzų laikraštis, ,,Combat“, 
rašo:

„Į Prancūzijos . vedamąją nepriklauso-

LORDO BOSSOM PADĖKA IR

SVEIKINIMAS

Apsilankęs Vasario 16 d. Lietuvių Na
muose Londone suruoštame priėmime, 
lordas Bossom iš Maidstone vasario 18 d. 
atsiuntė DBLS tokį laišką:

„Brangus Pone, tikrai buvau labai pa
tenkintas pasinaudoti malonia proga pa
būti sekmadienį su jumis ir pamatyti, ko
kie patenkinti yra daugumas jūsų tautie
čių, kad jie įsikūrė čia mūsų krašte.

„Aišku, visi mes labai gėrėjomės Pabal
tijo kraštais — Lietuva, Latvija ir Estija, 
ir mums šildė širdį matyti, kaip jūsų tau
tos gyvena patogiai susitvarkiusios. Tuo 
pačiu būtų malonu mums, jei mes, kaip 
svečiai, galėtume vėl užsukti į Lietuvą ir 
ten rasti jūsų tautą tokią pat patenkintą, 
kokie jūs čia esate".

nenurimsta
mą užsienių politiką Europoje visą laiką 
žiūrima su klaustuku, šiandien dar tiesiog 
negalima nė galvoti sušaukti šešių viršū- 
ninę konferenciją derinti užsienių politi
kai. Taip pat, atrodo, yra sunkumų palai
kyti glaudiems ryšiams su atskirais kraš
tais“.

ŽUDIKAS, KURIS TRAGIŠKAI ŽUVO
Britų „The Guardian“ rašo: „Pravdos“ 

puslapiuose formaliai buvo rehabilituota 
dar viena tų šmėklų, kurios persekioja 
Chruščiovą. Šįkart Pavelas Dybenka, re
voliucijos dienomis laivyno liaudies ko
misaras, kuris, kaip dabar „Pravda“ sako, 
„1938 m. tragiškai nukentėjo dėl nusikals
tamojo pobūdžio šmeižto“. Tasai Dyben
ka, vienas iš tų, kurie prisidėjo prie revo
liucijos, 1921 m. padėjo Tuchačevskiui 
numalšinti Kronštadto sukilimą. O 1937 
m. jis buvo vienas tų teisėjų, kurie pa
smerkė Tuchačevskį mirti“.

PAINIŲ VEDYBŲ SPRENDIMAS
Buvusio prez. Kennedžio sesuo buvo 

pagal bažnytines ceremonijas ištekėjusi 
už amerikiečio leidėjo. Paskui civiliškai ji 
ištekėjo už lenko Radvilos.

Vatikano sluoksniai skelbia, kad dabar 
jos pirmosios vedybos panaikintos ir ji ga
lės ištekėti už Radvilos jau pagal bažnyti
nes apeigas.

Pats Radvila buvo jau 3 kartus vedęs. 
Pirmąsias jo vedybas anuliavo Bažnyčia. 
Antruįų — civilinių — Bažnyčia nebuvo 
pripažinusi.

Kokias bylas sprendžia vad. draugiškieji 
teismai Lietuvoje?

(E) Pavergtosios Lietuvos Aukšč. So
vietas lapkričio 30 d. (plg. „Tiesą“. 1963 
m. Nr. 283, gruodžio 4 d.) paskelbė įsaką 
apie pakeistus Draugiškųjų teismų nuo
status. Tie vad. draugiškieji teismai spren 
džia smulkesnes bylas — nusikaltimai tu
rį būti tokie, kurie nėra labai pavojingi 
visuomenei ir jei teismas, prokuroras ar 
šio sutikimu ir tardytojas bei kvotos or
ganai laiko esant reikalinga perduoti by
lą draugiškajam teismui spręsti.

Kokias bylas tokie teismai nagrinėja ir 
kokie nusikaltimai dabar dažni bolševiki
nio režimo pevergtame krašte, matyti iš 
šeštojo straipsnio. Pirmiausia nagrinėja
mos bylos dėl darbo drausmės pažeidimų, 
jų tarpe: pravaikštų (neatvykimas į dar
bą be pateisinamos priežasties per visą 
darbo dieną, neblaivus pasirodymas dar
be) bylos dėl inventoriaus, įrankių naiki
nimo, toliau seka nusikaltimai dėl pri
klausančių valstybinei įmonei, įstaigai ir 
pan. transporto priemonių, įrankių, ža
liavos savavališko panaudojimo, bylos dėl 
nedidelio chuliganizmo, smulkios spekulia 
cijos, valstybinio ar visuomeninio turto 
smulkaus grobimo, jeigu tai padaryta pir
mą kartą, dar kitos bylos: dėl pasirodymo 
girtam ir dėl netinkamo elgesio viešose 
vietose, dėl netinkamos pažiūros į moterį, 
vaikų auklėjimo pareigų nevykdymo, ne
tinkamo elgesio tėvų atžvilgiu^ bylos dėl 
gyventojų tarpusaviu ginčų, naminės 
degtinės varymo (jeigu tai padaryta pir
mą kartą), nesuteikimo pagalbos ligoniui, 
neteisėto vertimosi gydymu. Šalia povei
kio priemonių — įspėjimo ar įpareigoji
mo atsiprašyti, tie draugiškieji teismai 
dar gali skirti smulkias pinigines baudas 
ar įstaigose, įmonėse kelti klausimą dėl tų 
„smulkiųjų nusikaltimų“ atleidimo.

PASAULY
— Jaunimui skirtojo „Komsomolskaja 

žizn“ laikraštyje buvo išspausdintas laiš
kas, kuriame klausiama: „Ar leistina šok
ti čarlstoną?“, o laikraštis atsako: „Jei 
yra progų, tai taip“.

— Maskvoje studijavęs amerikietis bu
vo Liubline nuteistas 8 mėn. kalėti, kad 
be leidimo perėjo Lenkijos sieną.

— Vatikanas išleidžia specialią seriją 
pašto ženklų su istoriniais senovės pa
minklais, tuo ryždamasis paremti pastan
gas išgelbėti senuosius Egipto paminklus, 
kuriems gresia ten statomoji Asvano už
tvanka (ženklai išeis kovo 10 d.).

— Sovietų Sąjunga pakartotinai pakal
tino amerikiečius, kad jie naudoją chemi
nes priemones, kovodami Pietų Vietname 
prieš Vietkongo komunistinius sukilėlius.

— 23 škotai Iš tų 25, kurie buvo nuga
benti į Šveicariją dirbti prie statybų, nu
tarė, kad ten darbas per sunkus, ir su
grįžta namo.
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Viktoras Vizgirda - modernusis spalvininkas
JO 60 M. AMŽIAUS SUKAKTIES PROGA

Mane susiejo su daile ir su dailininkais 
Justinas Vienožinskis, kuris buvo mano 
piešimo bei dailės mokytojas Rokiškio 
gimnazijoje. Piešti neišmokau ir į dailę 
nepakrypau, bet dailę mylėti jis mane iš
mokė. Todėl Kaune nuo 1922 m. buvau 
aistringas dailės parodų lankytojas, kur 
Čiurlionis labiausiai Įtaigojo, o vėliau mo
dernistai, jų tarpe pirmūnas V. Vizgirda. 
Vilniuje mudu rišo ir tarnybinės pareigos, 
kurių tikslas buvo tas pats: išsaugoti lie
tuvišką kūrybinę individualybę svetimųjų 
nepavergtą.

Šių metų sausio 14 d. Viktoras Vizgirda 
atšventė kapos amžiaus sukaktuves. Ne
galėdamas už jūrų marių nuskristi ir jį 
gyvu žodžiu pasveikinti, drįstu nors šio
mis kukliomis eilutėmis jį pagerbti.

V. Vizgirda gimė 1904 m. sausio 14 d. 
Domininkoniškės kaime, Kauno apskrity
je. Iš mažatvės linkęs į dailę, jis įstojo į 
Kauno Meno Mokyklą, kur Justinas Vie
nožinskis savo studentams diegė moder
niosios dailės pradus. Baigęs šią mokyklą 
su pasižymėjimu ir bronzos medaliu, pro
fesorių buvo rekomenduotas švietimo mi
nisterijai kaip stipendininkas į Paryžių. 
Paryžiuje, tame pasauliniame meno cent
re, V. Vizgirda ir subrendo kaip modernu
sis dailininkas. Be tiesioginių studijų 
Andre Lothe Akademijoje sukaktuvinin
kas dailės lobių ieškojo muziejuose, ga
lerijose, parodose, santykiaudamas su žy
miaisiais dailės modernistais. Didžiausią 
jam įtaką darę fovistai: Matisse, Derain, 
Rouault ir kiti dailininkai: Van Gogh, 
Gaugin, Monet etc. Ypatingai jį paveikęs 
Henri Matisse savo spalvų divinacija. Ta
da sukaktuvininkas ir apsisprendęs, kad 
tapytoje spalva yra viskas. Tada jis ir pa
krypo į gamtovaizdį, į spalvų kultūrą, į 
subjektyvųjį fovizmą. V. Vizgirda sufor
mavo savo kūrybinę asmenybę lietuviškos 
dvasios poveikyje, todėl jis nėra svetimo
sios dailės kultūros pamėgdžiotojas, o in
dividualaus lietuviškųjų meno formų kū
rėjas. Kaip ARS sąjūdžio steigėjas ir ideo
logas, V. Vizgirda yra pasišventęs „at
gimstančios tėvynės epochai tarnauti ir

ŠATRIJOS RAGANA

VIKTUTĖ
APYSAKA

(2)

Lapkričio 12 d., pirmadienis.
Prasidėjo Alenutės savaitė; man paliko 

daugiau laisvo laiko. Naudojuos juo grodama 
mažiausiai po dvi valandi. Nekenčiu ir nega
liu groti, kada mane nuolat trukdo, reikalau
dami ko nors ūkyje, dėl to tikrai tesigėrėju 
muzika būdama visiškai laisva, šiandien ga
lėjau gėrėtis lig soties grodama Šopeną, ir 
Beethoveną. Tai mano mėgstamiausieji kom
pozitoriai, ir nors žinau, kad toli gražu neat- 
lieku jų kompozicijų taip, kaip reikia, tačiau 
suprantu juos ir atjaučiu ir, įsiklausiusi į tuos 
stebuklingus balsus, skęstu juose užmiršdama 
viską. Ir galima tuojau numanyti, koks dide
lis skirtumas tarp muzikos tokių Šopenų ir 
Beethovenų ir šiaip jau saloninių dalykėlių: 
klasiškoji muzika niekados neatsibosta, o sa
loninė — labai greit. Aš esu labai nepastovi 
muzikoje, kiekviena pjesė, nors būtų ir labai 
melodinga ir patiktų iš pradžios, neilgam lai
kui praėjus, dažnai grojama, atsibosta, O so
natas ir valcus girdžiu nuo pat mažens, gro
ju, kaip tik geriau groti pradėjau, ir vis man 
jie gražūs, vis, rodos, daugiau atrandu juose 
grožio ir turinio. Ak, ta muzika, kaip ji man 
širdį pagauna! Nuo pat kūdikystės, kaip tik 
atminti galiu, darė ji man tokio įspūdžio, kaip 
niekas kitas. Atmenu, mamai užgrojus Šope
no maršą, negalėdavau niekados išklausyti 
lig galo: pradėdavau verkti ir išbėgdavau iš 
kambario. Paskui pati pradėjau mokytis mu
zikos ir mokiaus lengvai ir su dideliu noru. Iš 
visų šalių girdėjau nuolat, kad aš turinti nea
bejotiną muzikos talentą, kad būtinai reikią 
man pasirinkti artistės karjerą. Aš ir pati ju
tau savyje šiokį tokį gabumą ir vis mąsčiau 
palikti artiste. Norėjau, pabaigus pensiją, va
žiuoti į konservatoriją. Bet įvyko kitaip. Pas
kutiniais mano mokslo metais mano mintys 
staigiai pakrypo visiškai į antrą pusę, ir artis
tiška karjera išgaravo iš galvos. Atsitiko tai, 
mano nuomone, dėl dviejų priežasčių. Pir

miausia pamačiau, kad mano tėvų materiali 
padėtis yra gana bloga; dvaras užstatytas 
banke, reikalauja daug darbo ir pasišventimo, 
kad nekliūtų į rusų rankas. Mano edukacija 
pensijoj kaštavo gerus pinigus, žinodama, 
kaip jie sunkiai ateina tėveliams, argi galė
jau reikalauti dar daugiau? Juk konservato
rijai būtų reikėję dar paskirti mažiausiai 4 
metus, o kad ir būtų pasisekę užsidirbti šiek 
tiek pamokomis, vis dėlto didesniąją dalį bū
tų reikėję imti iš namų. To padaryti nega
lėjau.

Antra priežastis lygiai svarbi, štai, pra
dėjau abejoti, ar verta apskritai paaukoti sa
vo gyvenimą muzikos menui. Ir pagaliau abe
jojimai pavirto įsitikinimu. Ne, neverta! O 
neverta dėl to, kad yra daug naudingesnių 
užsiėmimų už muziką. Neneigiu muzikos nau
dos ir reikalingumo, saugok Dieve! Negalė
čiau to daryti, pati taip ją mėgdama. Numa
nau gerai, kiek naudos, kiek laimės atnešė 
žmonėms tokie kaip Šopenas, Beethovenas ir 
daug kitų. Bet aš ne genijus — tai viena; o 
antra — nors ir mėgstu svajoti, tačiau vertes
nės man realios mano darbo išdavos.

Nežinau, ar gerai išdėsčiau savo nuomo
nes... Trumpai: nekaip būdama artistė, džiu
ginus žmones savo muzika, beveliju, sėdėda
ma namie, darbavusis ir mažinus išlaidas, kad 
žemės sklypo neišleistumėm į priešo nagus; 
beveliju išmokius nors keletą žmonių rašyti 
ir skaityti, nors keliems palengvinus sunkų 
gyvenimą. Ir dėl to atsisveikinau su artistės 
karjera, dėl to stengiuos darbuotis, mažinti 
tarnaites, stengiuos iš visos sielos atnešti nau
dos tiems žmonėms, kurie neturi tiek pinigų 
nei kultūros, kad galėtų naudotis artistų dar
bu. Ar atnešiu daugiau už tuos artistus? — tai 
jau kitas klausimas. Ak, Dieve, ar atnešiu?!.. 
Šaukia mane arbatos —einu!

Vėliau.
Ką tik pagėrus mums arbatą, atėjo dak

taras. Išbuvo kelias valandas. Sėdėjome visi 
salone už stalo; daktaras kalbėjo su tėvais, 
mažai su mumis. Aš visados esu nedrąsi su 
svetimu žmogumi ir mažai jį tešnekinau. Atė
jo man noras pagroti, bet nedrįsau. Gal jis 
pripratęs prie geros muzikos, ir nemalonu jam 
būtų išgirsti tokią, kaip manoji. Pasirodė jis 
man labai linksmas ir gyvas. O gražus! Gra
žesnis dar, kaip aną sykį klebonijoj. Nesvarbu 
man žmogaus grožis, bet vis dėlto, malonu pa
sižiūrėti į gražų veidą. Aš tai labai mėgstu, 
nes mėgstu grožį visur. Gal jo veido bruožai 
ne visai klasiškai taisyklingi, bet visas jis gra
žus ir harmoningas. Tinka man jo aukštas

stuomo, juodi pasipurę plaukai, tamsus veidas 
ir akys mėlynos. Nepaprastai atrodo tos švie
sios akys prie juodų, lyg anglis, plaukų ir pie
tų gyventojo veido.

Man rodos, kad jis turi būti geras. Labai 
norėčiau arčiau susipažinti, žadėjo ateiti dar 
kada nors.

Lapkričio 13 d.
Gavau laišką iš vienos savo draugės. Laiš

kas linksmas: jos tėvai turtingi, ji nieko ne
dirba, važinėjas į svečius ir linksminas. Iš vie
no pokylio į kitą; per užgavėnes į Varšuvą va
žiuoja... Ak Dieve! Man net skaityti nuobodu, 
ne tik pačiai jos vietoj būti. Kaip ji gali taip 
nieko nedirbti?! Juk ir aš labai mėgstu šokti, 
reikia pasisakyti, bet tik retkarčiais, kelis sy
kius per metus; mėgstu šokius, kaip atilsį po 
darbo, bet ne kaip patį darbą. O ji pasidarė iš 
tų. pokylių savo vienintelį darbą. Dėkui už to
kį gyvenimą!

Turiu dar vieną mokinį: vežėjas Stanislo
vas sakęs tarnaitėms, kad nedrįstąs manęs 
prašyti, bet labai norįs išmokti rašyti. Pasiva
dinau jį ir paklausiau, ar tai tiesa. Nabagas 
Staųislovėlis paraudo, lyg mergelė, ir, pabu
čiavęs į ranką man, pasakė, kad labai norįs. 
„Gal kur išvažiuosiu, sako, tai mokėsiu gro- 
matą parašyti“. Gerai, mokysimės! Viena tik 
bėda: kaip aš jį mokysiu lietuviškai, kad pati 
nemoku?! Kalbėti moku šiaip taip, bet rašyti, 
kaip reikia, gramatiškai — nė trupučio... Na, 
raidės juk tokios pat, o rašys taip, kaip ištaria.

Lapkr. 14 d., trečiadienis.
Dažnai atsimenu laiką, praleistą pensijoj. 

Apskritai sakant, geras buvo laikas, bet man 
ne tiek, kiek kitoms. Pirmiausia ilgėjaus na
mų ir savųjų; be to, niekados nesijaučiau ten 
taip gerai, kaip namie, ir negalėjau širdingai 
susibendrauti, su savo draugėmis. Su'visomis 
gyvenau gerai, bet visados buvo tarp mūsų 
skirtumas, Dievas žino, dė ko. Aš negalėjau, 
pavyzdžiui, niekados kartu su jomis įsimylėti 
savo mokytojus. Juokingi man visados buvo 
tie visi jų idealai: juodakiai ir juodplaukiai... 
Aš savojo niekados neturėjau ir nežinojau, 
kaip jis turi atrodyti. Visados mėgau ir mėgs
tu svajoti apie ateitį, bet niekuomet toje atei
tyje nebuvo vietos mano vyrui... Vis tik mąs
čiau darbuotis daug ir naudingai išgyventi gy
venimą. .. Bet mintis, kad galiu ištekėti, nie
kados man neatėjo į galvą. Ar dar apie tokius 
niekus svajoti?! Gaila laiko!

(Bus daugiau)

RAŠO STEPAS VYKINTAS

kurti šios epochos stilių, vadovaudamasis 
šių dienų forminiais meno laimėjimais ir 
gindamas kūrybinę laisvę“.

Sukūręs aiškius ir kūrybinius dailės 
principus, V. Vizgirda kartu su kitais 
jaunaisiais dailininkais stojo kovon prieš 
įsigalėjusį lietuviškoje dailėje realizmą ir 
davė pradžią moderniajai mūsų dailės 
epochai. Jis buvo ir dabar tebėra šios mo
derniosios dailės pirmūnas, kovotojas, 
dvasinis vadas. Todėl jis buvo renkamas 
Dailininkų Sąjungos pirmininku. Jis buvo 
paskirtas Vilniaus Dailės Akademijos di
rektoriumi, Freiburgo Dailės Meno Mo
kyklos tapybos studijos vedėju. Jis ir da
bar, nors ir be titulų, yra mūsų modernio
sios dailės reprezentantas ir ryškiausias 
atstovas.

Per kelias dešimt metų V. Vizgirda yra 
sukūręs daug nemirtingų kūrinių, kurie 
puošia ir žavi įvairių tautų muziejus. Jo 
kūriniais yra žavėjęsi latviai, estai, vokie
čiai, prancūzai, amerikiečiai, kanadiečiai. 
Jų rasite ne tik Vilniaus, Kauno, Šiaulių, 
Telšių, bet ir Rygos, New Yorko, Bostono, 
Chicagos galerijose bei privačių asmenų 
kolekcijose. Jis yra gavęs už savo kūrinius 
nemaža premijų. Ir dabar jis yra Bostone 
vienas iš kūrybingiausių dailininkų, apie 
kurį kalba ne tik mūsų, bet ir amerikie
čių meno kritikai. Šit amerikietis kritikas 
Edgar J. Driscoll be kitko rašo: „Iš tikro, 
dailininko darbai yra stiprūs, galingi, pui
kiai suderinti ir nuostabaus gamtos gro
žio gyvybės liudytojai. Peisažai, natur- 
mortai pertekę turtingų, prinokusių vai
sių ir žydinčių gėlių studijos — tai daly
kai, apie kuriuos jis kalba...“ Ir kaip kal
ba! Su dinamiškų spalvų tapysena. Jis pa
naudoja spalvas patraukliai ir jaudinan
čiai. Tai modernistas spalvininkas, kurio 
akys mato ne tik spalvų atšvietas, bet ir 
jų dvasinę gilybę.

Kolega Nyka-Niliūnas tvirtina, kad V. 
Vizgirdos terenas yra gamtovaizdis. Lie

tuviškas gamtovaizdis: pirkios su šiaudi
niais stogais, tvoromis apsupti vienkie
miai, bažnyčios. Ir medžiai. Vizgirda esąs 
medžių tapytojas. Todėl jo žmonės esą tik 
spalvotos dėmės. Jo nuomone, jis nesąs 
portretistas. Tačiau nevisai su šiuo tvirti
nimu sutikčiau. V. Vizgirda yra ir nuosta
bus portretistas. Jis sugeba ir žmoguje su
rasti psichologiškai būdingąsias žmogaus 
vidaus gelmes. V. Vizgirdos kai kurie port 
retai ne tik gali lygintis su Justino Vieno
žinskio, V. Valeškos ir kitų modernistų 
portretais, bet tapybine kultūra ir psicho
loginiu įžvalgumu net pralenkia.

Baigdamas norėčiau ypatingai atkreipti 
dėmesį į V. Vizgirdos asmenybės savaran
kumą. Bendradarbiaudamas su V. Vizgir
da nacių okupacijos metais, gėrėjausi su
kaktuvininko laikysena okupantų ir savų
jų atžvilgiais. V. Vizgirda buvo vienintelis 
administratorius Vilniaus Dailės Akade
mijos direktorius, kuris nelakstė pas sveti 
muosius ir pas savuosius nacių pataikū
nus, bet pirmoje eilėje su lietuviais va
dovais sprendė dailės reikalus ir gynė dai
lės lietuviškąją individualybę nuo sveti
mųjų. Savo taktu ir kultūra buvo malo
niausias bendradarbis meno departa
mente.

Ilgiausių ir kūrybingiausių metų, Ma
estro! Gyvuok, kurk ir reprezentuok mū
sų moderniąją dailę tarptautiniame dailės 
forume!

DARBININKŲ BALSO NR. 1

„Darbininkų Balso“ Nr. 1 išspausdinti 
Stp. Kairio ir Soc. Internacionalo Gen. 
Sekr. Albert Carthy sveikinimai-pasisaky- 
mai Vasario 16 d. proga, J. Gutausko 
straipsnis (Sovietinė gamyba), S. Kairio 
(Be gyvenimiškos sielos); kiti straipsniai: 
Be kaukės, Nereikalingi patarimai, Istori
jos šviesoje, Sov. šnipams ruošti mokyk
los, Sov. prof, sąjungų suvažiavimas, Ju
biliatus aplankius (A. Vilčinsko) ir kt.

PROF. VIKT. BIRŽIŠKAI MIRUS

(E) Sausio 27 d. Čikagoje mirė paskuti
nysis iš trijų brolių Biržiškų — Viktoras. 
Jis buvo gimęs 1884 m. gruodžio 2 d. 
Viekšniuose. Panašiai kaip ir jo broliai 
Mykolas su Vaclovu, ir Viktoras yra išva
ręs plačią visuomeninę veiklą. Jis Vilniu
je buvo Vytauto Didž. Gimnazijos ir Mo
kytojų seminarijos mokytoju ir 1922 m. 
su broliu Mykolu ir kt. lietuviais bei gu
dais išvežtas j nepr. Lietuvą. Kaune žy
mi velionies pedagoginė - mokslinė veikla 
— jis nuo 1922 m. universitete buvo ma
tematikos fakulteto docentu, profesorium, 
dėstęs 15 įvairių aukštosios matematikos 
disciplinų. Plačiai dirbo spaudoje, visuo
menės organizacijose, yra kelių mokslo 
veikalų autorius. Iškilmingai palaidotas 
Čikagoje.

15 METŲ „MOŠŲ PASTOGEI“

(E) Sausio 26 d. Australijoje leidžia
mam savaitraščiui „Mūsų Pastogei“ suka
ko 15 metų. Laikraštį įsteigė Antanas Bau 
žė, pirmuoju redaktorium buvo Juozas 
Žukauskas, kitais redaktoriais: Juozas Vė- 
teikis, dr. A. Mauragis, Br. Zumeris, Jur
gis Kalakauskas-Kalakonis (miręs 1958 
m.) ir dabar dirbąs redaktorium rašyt. 
Vincas Kazokas. Pradėjusi eiti kaip Aus
tralijos Lietuvių D-jos laikraštis, „Mūsų 
Pastogė“ vėliau, D-jai persiorganizavus į 
Australijos Liet. Bendruomenę, virto Bend 
ruomenės laikraščiu.

AKADEMIKŲ SAMBŪRIO PREMIJA 
ALGIMANTUI MACKUI

Montrealio Akademikų Sambūris Kana
doje 500 dol. premiją paskyrė Algiman
tui Mackui už eilėraščių rinkinį „Neorna
mentuotos kalbos generacija ir auginti
niai“.

K. BRADŪNO „SIDABRINĖS 
KAMANOS“

„Draugo“ skelbiamąjį poezijos konkursą 
(1000 dol.) laimėjo poetas Kazys Bradū- 
nas už eilėraščių rinkinį „Sidabrinės ka
manos“.

Iš gobšumo J stabmeldystę

Visais laikais į svetimos nuosavybės pa
žeidimą buvo žiūrima kaip į baisų nusikal 
timą. o tuo tarpu turintiems savo nuosa
vybę ja beatodairiškai naudotis nebuvo 
laikoma net blogu dalyku. Krikščioniška
sis mokslas pradeda turėti įtakos ir šioje 
srityje. Mūsų laikų žmonės pradeda žiūrėti 
į nuosavybę, jai skirdami vertybių skalėje 
vertę, kuri jai iš tikrųjų priklauso. Iš vie
nos pusės pripažįstama, kad pagal Dievo 
valią kiekvienas žmogus turi teisę turėti 
nuosavybę; jos bent tiek turėti, kad galė
tų aprūpinti save ir savo šeimą. Kitaip 
žmogus taptų per daug priklausomas nuo 
kitų, ir jo laisvė atsidurtų rimtame pavo
juje. Iš antros pusės vis geriau supranta
ma, kad visos esančios gėrybės priklauso 
Dievui, jų Sutvėrėjui ir Palaikytojui; žmo 
gui leista jomis naudotis, bet pagal Dievo 
nustatytą tvarką. Todėl kiekvienas savo 
nuosavybę turi sąžiningai prižiūrėti, rū
pestingai tvarkyti, tinkamai ir taupiai pa
naudoti ir niekuomet nepamiršti, kad 
Žemės gėrybės yra skirtos visos žmonių šei 
mos gerovei ir kad vieną kartą iš jo bus 
pareikalauta viso valdymo apyskaita.

Šitokį žemiškų turtų įvertinimą krikš
čionybė skelbia nuo pat pradžios, šv. Pau
lius gobšumą, — kuris yra ne kas kita, 
kaip netvarkingas prisirišimas prie žemiš
kų turtų, — stato šalia paleistuvavimo ir 
visokio kitokio ištvirkavimo, jį vadina 
stabmeldyste: „Nes žinokite ir supraskite, 
kad nė vienas paleistuvis, ar suteptas, ar 
gobšas, — juk tai yra stabmeldystė, — ne
turi Kristaus ir Dievo karalystėje tėvonys- 
tės“ (Efez. 5,5).

Godulystė, kaip ir-paleistuvystė, pagal 
šv. Paulių, „tenebūnie nė minima jūsų 
tarpe, kaip pritinka šventiesiems“. Tokie 
dalykai neturi rasti vietos krikščionio gy
venime, nes tai jam visai netinka, visai ne 
siderina su krikščionybės dvasia. Krikščio 
nis yra skirtas tarnauti Dievui, jis pa
švęstas — „šventasis“. O šykštumas, šv. 
Pauliaus žodžiais, yra stabmeldystė, tar
navimas ir garbinimas medžiaginių daiktų 
- stabų, kurie išstumia tikrąjį Dievą ir pa
tys užima Jo vietą.

Ir priduria: „Niekam nesiduokite suve
džiojami tuščiais žodžiais, nes dėl tų daly
kų Dievo rūstybė ateina netikėjimo vai
kams“. Pasiteisinimų visuomet atsiranda. 
Turiu prieš kitus padoriai pasirodyti... 
Kas daugiau turi, tas daugiau gali... Kas 
man pagaliau gali uždrausti elgtis su sa
vais daiktais, kaip man patinka?.. Tokia 
krikščioniškos dvasios samprata yra per
dėta, ir mažai kas jos laikosi...

Tačiau prieš neklystantį Dievo žodį to
kie pasiteisinimai yra tušti išsikalbėjimai, 
tarsi tai nebūtų buvę pasakyta, lyg būtų 
buvę vėjui kalbėta. Perdėtas prie žemiškų 
gėrybių prisirišimas turi iššaukti Dievo 
rūstybę, nes Amžinojo Tėvo vaikai tampa 
lį Jį nebepanašūs. Dievas yra visiems ge
ras ir dosnus, niekam nepašykšti savo ma 
lonių ir dovanų, jei tik kas yra pasiruošęs 
jas priimti. Jo palaimos srovė yra neišse
miama ir plaukia visiems, kurie tik nori 
iš jos semtis. Taip ir tie, kurie vadinami 
šviesos vaikais, turi tuo pačiu nusiteiki
mu, didžiadvasiškai ir su džiaugsmu dalin 
tis tai, ką turi, su tais, kurie varge šau
kiasi jų pagalbos.

Mums, lietuviams, šie aiškūs Tautų 
Apaštalo žodžiai yra ne tiek perspėjimas, 
kiek priminimas. Kitą žmogų atjausti, ki
tam padėti, kitam gera daryti — kiekvie
no tauraus lietuvio prigimtin giliai įaugusi 
savybė. Tačiau kai kada sveika prisiminti 
bendrus krikščioniškosios dvasios bruo
žus, kad, gyvendami sumedžiagėjusiame 
pasaulyje, patys netaptume Medžiagos ver 
gaiš, kad mumyse neatvėstų artimo meilės 
dvasia, kad neprarastume jautrumo daly
kams, kurie daug svarbesni už monetų 
skambesį ar banknotų šlamesį.

Jau ne kartą gyvenime patyrėme, kiek 
vertas aistringai savanaudiškas turto ir 
gėrybių kaupimas; kaip lengvai karas, po
tvynis, ugnis arba kita kokia nelaimė gali 
viską su savimi nusinešti. Dėl to Išganyto 
jas ir ragina: „Nekraukite sau turtų že
mėje, kur rūdys ir kandys gadina ir kur 
vagys iškasa ir vagia, bet kraukite sau 
turtus danguje, kur nei 'rūdys, nei kandys 
negadina ir kur vagys neiškasa ir nepa
vagia. Nes kur tavo turtas, ten ir tavo šir
dis“ (Mt. 6, 19-20). '

Roma T. Paulius

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD—kovo 1 d. ir 15 d., 12.30 v. 
NOTTINGHAM — kovo 8 d„ 12.15 v. 
ROCHDALE — kovo 22 d., 11.30 v. 
BRADFORD — kovo 29 d., 12.30 V.
LEICESTER — kovo 1 d., 12 vai., The

Sacred Heart, Mere Rd.

— Minėdama Mikelangelą, Italija iš
leido du specialius pašto ženklus.
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TREMTINIO DALIA A. MERKELIS DAR VIENAS NUTILO
(9)A. Smetona su žmona Sofija, dukteria Maryte ir jos vyru pik. Aloyzu Valušiu, sūnumi Julium ir jo žmona Birute Nasvytyte ir jų sūneliu Antanuku — birželio 18 d. pavakare atvyko į Jregerhoe kurortą. Gyveno aukštame šventaičio paežery- je, kur prasideda didesni ir mažesni Mozūrų ežerai, nusidriekią pietų link. Jų vardai dar tebeskamba lietuviškai, ir pats didžiausias vadinosi Spurdingis. Šiame tarp slėnių ir kalvų ežeringame krašte kadaise gyveno senųjų prūsų padermė galindai, kuriuos kryžiuočių ordinas galutinai nukariavo tryliktame amžiuje. Kalvotas, ežeringas ir smėlingas vietovaizdis A. Smetonai priminė Utenos ir Zarasų kraštą. Laukai, gerai tręšiami, buvo derlūs, ir juose, vėjelio dvelkiami, bangavo vešlūs rugiai ir kviečiai. Visur daug stambių dvarų su mūro trobesiais, smulkių ūkių reta kur tematyti.Tėvynės ilgesys traukdavo A. Smetoną j gamtą, j laukus, kur atgydavo vaizdūs brangios gimtinės atminimai. Kiek savasis kraštas mielas, sielą guodžiąs, tiek svetimasis nejaukus, sielvartą keliąs.— Tvarkingi, tačiau be sielos, be džiaugsmo ūkiai! — samprotavo A. Smetona, stebėdamas apylinkės reginius. — Visa įdirbta, visur siekiama naudos, o jau- kos ir grožio nejunti. Šaltas, protingas apskaičiavimas kyšo iš visų šonų! Stipru, tvirta, bet nuobodu. Planingas valios darbas, paliepimais ir įsakymais čia visa nugalėta! Niekur tuščios vietos. Balos ir pelkės sliuogsiančios tarp kalvų, taip apdorotos, kad geromis pievomis pavirtusios. O keliai lygūs, išmeksfaltuoti, kaip stalas. Niekur duobių, niekur pravažų. Automobiliai, dviračiai ir vežimai, arkliais traukiami, riedėte rieda. Tokiais keliais, dailiai medžiais apsodintais, bepigu ir pėstiems vaikščioti.— Visa paliesta rūpestingos rankos. Takai ir takeliai sutvarkyti, pėstiems vaikščioti, dviračiais ir automobiliais važiuoti. Ir tvarkyti, rodos, nėra sunku: žemė sausa, žvyringa ir smėlinga.Prie ežero įrengtos maudyklės su įvairiais vandens sportui reikalingais įrankiais. Ežeras žuvingas ir judrus: daug žuvėdrų, narų, ančių ir garnių. Jame vasarotojai irstosi laiveliais. Per savaitę kartą pravažiuoja garlaivis, kuriuo keliauja ku-

Valanda su šautuvuSudiev, šautuve brangiausias, kurį taip mylėjau ir nevieną valandėlę ramiai atstovėjau. Tai posmas dainos, kuri griausmingai skambėdavo kareivinėse, seniems kareiviams išvažiuojant į atsargą. Valanda su šautuvu tai buvo drausmės pabauda už kasdienius, kartais ir visai bereikšmius nusikaltimus. Ši bausmė buvo dviejų rūšių: paprasta valanda ir pilna kautynių ap ranga. Paprastą valandą su šautuvu stove davo ramiai tik apsirengę sargybos unifor ma. Pasitaikydavo, kad' prižiūrėtojas sau- - vališkai sugalvodavo bausmę pagriežtinti ir įsakydavo ant šautuvų dar užmauti ir durtuvus. O jeigu durtuvo ant šautuvo neužmaudavo, tai jis su makštimi kabodavo ant diržo, kairėje pusėje.Valanda pilna kautynių apranga jau buvo žymiai sunkesnė, nes reikėdavo apsirengti pilna kautynių apranga, ir dar prie do į kuprinę įdėdavo keletą plytų ar smėlio maišelį. Tokia valanda, kareivišku terminu tariant, buvo vadinama „šarvuotė“. Kariuomenėje valandą su šautuvu buvo labai lengva gauti, bet tik sunku ji atstovėti. Ypač pirmoji valanda buvo neišmatuojamai ilga ir be galo sunki. Vėliau, kai jau pripranti, tai ir tos valandos neatrodė tokios sunkios.Valandą atstovėti ramiai statydavo kareivinėse arba rajone, pačiam vidurdienį priešais saulę. Darbo dienomis dar buvo pakenčiama, bet sekmadieniais tai tikrai susidarydavo liūdnas vaizdas. Būdavo, atvažiuoja tėvai ar kiti namiškiai aplankyti savo sūnaus, tarnaujančio kariuomenėje, norėdami su juo kartu praleisti keletą džiaugsmingų valandėlių. Bet pamatę, kad jų sūnelis, kaip didžiausias nusikaltėlis, džiūsta su šautuvu prieš saulę, nevienas jų nubraukia nuo veido gailesčio ašaras.Bausmę atlikę, vyrai nužygiuoja į kareivines, bet jų šlapi pėdsakai, kur stovėjo, dar ilgam pasilieka smėlyje.Teisingai uždėtą bausmę kareivis stengėsi sąžiningai atlikti, nes žinojo, už ką yra nubaustas, ir stengėsi pasitaisyti. Bet labai gaila, kad turėjome ir tokių viršinin kų, kurie dažnai kareivius bausdavo be jokio reikalo. Taip sakant, kad tik parodytų savo turimąją galią. Bet ar nors vienas jų bereikalingai bausdamas pagalvojo, prieš duodamas valandą, kokie bus rezultatai? Ar ta bausmės valanda kareivį pataisys, ar ne? O gal dar jį blogesniu padarys? Dažnai ir bereikalingai baudžiamas kareivis nustoja ūpo, smunka jo nuotaika. Juk jam vis tas pats, mokysiesi, ar ne, vis tiek valandos krinta ant nugaros. Nepa- slaptis, kad neatstovėtų valandų dar net 

rortininkai ir ekskursantai, norėdami pasižvalgyti po Mozūrų ežerus. Juo yra keliavęs nevienas ir tremtinio dalios ištiktas lietuvis.Vieno ežero saloje buvo kultūringas grafo Lamsdorfo ūkis. Ten nevieną kartą bivo nusiyrę Valušiai ir sugrįžę pasakojo A. Smetonai, ką buvo regėję. Įdomus tame ūkyje buvo Galindų krašto muziejus, įsteigtas grrfo Lamsdorfo, didinga šventoji Perkūno giria su šimtmečiais, o gal ir tūkstantamečiais ąžuolais. Grafo Lamsdorfo giminių būta didžiųjų senovės tradicijų ir gamtos gerbėjų. A. Smetona prisiminė, kad toks buvęs ir Lietuvos bajoras, Siesikų senis Daugėla, laikęs pagarboje tariamą Perkūno aukurą, buvusį jo rūmuose, ant ežero kranto, ir seną, visokiausių medžių priaugusį parką. Kai Žemės Ūkio Ministerija jį, palaikiusi mišku, nusavino ir pusę iškirto, senio širdis neišlaikė, ir jis staiga mirė.šventaičio paežeryje, Angerburgo link, ant aukšto kalno stūksojo puošnūs Didžiajame kare žuvusių karių kapai, mūro ir akmens tvora aptverti. Juos retkarčiais aplankydavo ir Antanas Smetona.— Jie labai paprasti, tačiau didingai rūstūs, — pasakojo A. Smetona. — Prie kiekvieno kapo žuvusiojo kario pavardė ir laipsnis pažymėtas. Bent pusė karių lietuviškomis pavardėmis. Daugiausia Prūsų lietuvininkai... Parašais aprūpinti ir rusų armijos žuvusieji) kariai, tik ne visų jų buvo žinomos pavardės, taigi nurodyta tik kurios dalies buvo. Reikia atsiminti, jog Didžiojo karo metu yra buvę lemiamieji vokiečių ir rusų mūšiai ties Mozūrų ežerais. Rusų armijos didžioji dalis buvo sudaryta iš mobilizuotų Pabaltijo kraštų. Vadinasi, tose kautynėse žuvo ir nemaža lietuvių. Kapai lankomi dažnai tų, kuriems tenka būti šioje apylinkėje. Jie vokiečiams lyg ir kokia šventovė. Nebeatmenu, kur ten padėtas toks parašas: Mes žuvome, kad jūs gyventute. Tylu, ramu, jauku, bet liūdnai graudu, ten apsilankius!Nors buvo pats vasarojimo įkarštis, tačiau Šventaičio (Jaegerhoehe) kurortas buvo pustuštis. Tik sekmadieniais iš aplinkinių miestų bei miestelių daugiau suplaukdavo jaunimo, ir jis ramiai, drausmingai žaisdavo ir pramogaudavo paežeryje. Kurortas moderniškai įrengtas. Valgis menkas, ir visiems greit svoris krito.— Mūsų gyvenimo dienos programa 
kareivis į atsargą paleistas parsiveždavo į namus. Mano nuomone, viso to, ką aš čia paminėjau, kaltininkė buvo akloji drausmė.Berašant dar kilo mintis: kada šita drausmės pabauda atsirado Lietuvos kariuomenėje? Taip pat įdomu surasti ir tą kareivį, kuris pirmasis buvo nubaustas valanda su šautuvu. Tikrų žinių surasti nepavyko. Bet dalinai truputis vis dėlto surasta. Tuo reikalu buvęs žymus karinės spaudos bendradarbis S. Butkus (metai, kiti miręs Amerikoje) rašė:„...Mano būryje buvo vienas nedrausmingas kareivis Vincas Kavaliauskas. Jau esant fronte, Vievio bare prieš lenkus, mėgdavo be leidimo valkiotis. Kiek jį bariau, kiek ūjau — niekas nepadėjo. Nors sunku draugą skųsti, bet jau teko kuopos vadui pranešti. Mano bausmės — be eilės tarnybon — negąsdino jo. Kantriai ir ne- murmėdamas atlieka bausmę ir vėl sau keliauja. Matyt, tokio buvo būdo“.„...Pranešus kuopos vadui, pradedame tartis, kokią jam bausmę užkrauti... Kuopos vadas susimąsto. Paskui pakelia galvą ir sako man:— Rusų kariuomenėje statydavo su šau tuvu. Nors tai, atrodo, nedemokratinė bausmė, bet kad kitokios neišgalvojame. Pabandykime tokius nesuvaldomus statyti su šautuvu, kol vyriausybė išgalvos kitokią bausmę.„Ir pabandėme! Vincą pastatėme su šautuvu. Ši bausmė padėjo. Vincas jau nebesivalkiojo be leidimo. Matyt, ranka gerokai įskaudo“.„ši bausmė mūsų dalyje pirmą kartą išbandyta 1919 m. gegužės mėn. Jeigu kitos dalys anksčiau nepanaudojo šios bausmės, tai mūsų Vincas gali būti istorinė asmenybė — pirmasis Lietuvos kariuomenėje atlikęs bausmę su šautuvu“. („Karys“ Nr. 4, 1959 m.).Iš kitų šaltinių paaiškėjo, kad S. Butkus tuo laiku tarnavo Atskiro Bataliono kulkosvaidžių komandoj. Tai ir jo minimasis kareivis tuo laiku taip pat tarnavo tame pačiame dalinyje, ir S. Butkus buvo jo bū- rininku. 1919 m. birželio 20 d. minėtasis batalionas buvo pavadintas Vilniaus Batalionu. Vėliau iš jo išaugo 5 pėstininkų D.L.K. Kęstučio pulkas.Nors pilnai dar nėra aišku, bet iš turimųjų žinių beveik galima patikėti, kad V. Kavaliauskas ir bus tas istorinis asmuo, kuris Lietuvos kariuomenėje pirmasis atstovėjo valandą su šautuvu.

V. Vytenietis

labai vienoda ir įkyri, — rašo A. Smetona. — Norėtume žinoti, kas darosi Lietuvoje, bet negalime gauti žinių. Man, dalinai ir maniesiems, pristatytas žmogus palydovas iš Gestapo sekti ir prireikus tarpininkauti. Jis važiuoja su mumis Anger- burgan, kai ten turime kokių reikalų, kai norime nusipirkti kokių mažmožių, nusi- kirpdinti ar nusiskusdinti. Aš ten važiuoju labai retai, manieji dažniau. Mano, mūsų, reikalams duotas automobiliukas, truputį iškleręs. Bet ir tas po kiek laiko sugedo, neatsargiai palydovui šoferiau- jant. Per visą mūsų buvimą Šventaičio pakrantėje keturi palydovai pasikeitė. Mat, mane žiūrėti buvo lengva, tai jiems kaip ir poilsis, kaip atostogos, palyginus su jų nuolatine pareiga. Visi jie buvo mandagūs, vieni mažesnės, kiti didesnės inteligencijos. Visi tarp dvidešimt keturių ir trijų dešimtų metų amžiaus. Su jais kalbėti maža teturėjau reikalo. Kai kurie manųjų pakalbindavo palydovus ir politinėmis temomis, kiek jos liečia Vokietijos santykius su Rusija. Palydovai buvo santūrūs, antra, neką tegalėjo ir pasakyti, nes aukštoji politika jiems buvo neįmanoma. Už mus sako kiti, kurie daugiau išmano, galvoja. Taigi vienintelė žinių versmė buvo radijo pranešimai ir laikraščiai. Nieko apie vokiečių rusų santykius, nieko apie Lietuvos įvykius! Sausi, nuobodūs karo veiksmų atpasakojimai, menka, nuobodi kronika! Kai radijo pranešimai būdavo, tai visi svečiai atidžiai klausydavo, kaip kunigo pamokslo. Rimti, susidomėję veidai, pasitenkinimas, jog visa eina, kaip Fuererio numatyta. O mums lietuviams kas iš to? Ar mes, būdami čia vieni tarp svetimųjų, galime numatyti savo tėvynės ateitį? Visi čionai, kariškiai ir civiliai, mums taip tolimi, Lietuvos likimas jiems taip nerūpi, kad tarp abiejų rodosi kokia bedugnė, kad mes jų krašte, kaip pabėgėliai, jokios užuojautos neturime. Jie jaučiasi toki galingi, kad visa aplinka, visas pasaulis jiems tik skirtas. Jie Herrenvolk, o kiti Sklavenvolk. Šiame skaičiuje ir mes lietuviai. Kokia čia užuojauta gali būti tiems, kurie yra minderwertig, kurie neturi vokiškos kultūros. Nėra ir negali būti bendros kalbos, jeigu ji būtų ir leista. Toks jausmas pagauna, pasižvalgius aplinkui ir susitikus akis į akį su ta aplinka, kurioje tenka mums gyventi. Gal taip tikrai ir nėra, gal taip tik didžioje nelaimėje rodosi, bet šiaip ar taip mažojo ir didžiojo aspektai į tautą ir į žmogaus vertę yra be galo skirtingi. Šalta, nejauku tokioje aplinkoje būti, kur kitokia dvasia dvelkia. Karas! Nebėra žmonijos idealų, yra tik galingas tautos idealas, — tautos, siekiančios valdyti žemės rutulį ar bent jos didžią dalį. Ir mums rodėsi, jog tie vokiečiai, kurie gyvena kurorte, ir tie, kurie čia vienu ar kitu tikslu, viena ar kita proga atsilanko, skersai į mus žiūri ir mano, ką mes čia gaišiname Jų šalies maistą, taip taupiai iš anksto nustatyta tvarka vartojamą. Gal perdedame, taip vienašališkai reflektuodami, kaip išgąsdintos, išvargintos būtybės. Gal tie vokiečiai, kuriems taip labai sekėsi visus savo priešus ligšiol triuškinti, yra savim patenkinti ir išdidūs, vaizduodamies esą neįveikiami. O gal jiems įsakyta vengti šiokių ar tokių kalbų su manim? Kas tai žino.(Bus daugiau)
Vėl grįžtą pabėgę JAV kariai(E) Amerikiečių centrinės būstinės Vokietijoje žiniomis, nuo 1945 m. į Rytų Vokietiją buvo pasišalinę 82 JAV kariai. Iš jų vėl atgal į Vakarus sugrįžo 35, gerai žinodami, kad jiems gresia ligi 35 m. kalėjimo bausmės. 81 karys pasitraukė pas sovietus dėl asmeninių sunkumų ir tik vienas būdamas įsitikinęs komunistas.

TAURAS
(A. BRIEDIS)

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 
LONDON, W.3 
Tel. ACO 4374

SIUNTINYS NR. 1010 jardų vienos arba 3 spalvų po 3į jardo, lygių spalvų, tamsiai mėlynos, juodos, rudos, pilkos ar žalsvos, su įaudimais kraštuose ALL WOOL MADE IN ENGLAND, 100 proc, grynos vilnos, — su visais mokesčiais tik 19 sv. 19 šil.

SIUNTINYS NR. 10 AToks pat kiekis 100 proc. grynos vilnos medžiagų, bet be įaudimų kraštuose ir juostelėmis, panašių spalvų, tik 16 sv. 16 š.Prie tų siuntinių jūs dar galite pridėti 10 sv. svorio ir kitokių mūsų prekių, temokėdami tik už prekes. Į azijinę Rusiją — 15 šil. priedo.Įvairūs maisto siuntiniai iki 44 sv. svorio galimai žemesnėmis kainomis. Pvz., 20 sv. grynų kiaulinių taukų, 10 sv. smulkaus cukraus, 10 sv. ryžių tik 12 sv. 9 šil. 3 p.Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Garantuotas pristatymas.

DOVANA MASKVAI — SMŪGIS PAVERGTIESIEMS

MEČYS MUSTEIKISNuo š.m. vasario 1 d. Vokietijoje nutilo ilgųjų bangų radijo siųstuvas, vadinamas „RIAS Berlin“, skirtas daugiausia už geležinės uždangos gyvenantiems vokiečiams. Pats šio siųstuvo nutildymo faktas yra nemalonus visiems sovietų pavergtiesiems, jis siejasi ir su veiksmais, palietusiais Amerikos Balsą lietuvių kalba.
Radijas, kaip laisvės simbolis„RIAS Berlin“ pradėjo veikti 1946 m. Berlyne, amerikiečių sektoriuje. Anuomet jis buvo skirtas bendrai visiems vokiečiams, bet vėliau, aplinkybėms keičiantis, jam teko išpildyti ir specialius uždavinius. Jo reikšmė ypač sustiprėjo ir veiklos kryptis išryškėjo prasidėjus vadinamajai Berlyno blokadai 1948 m. Rusams suvaržius ryšius tarp Rytų ir Vakarų Vokietijos, radijas „RIAS Berlin“ tapo svarbiau siu laisvojo pasaulio informacijos centru rusų okupuotos Vokietijos zonai. Rytų Vokietijos gyventojai šį radiją nuo to laiko pradėjo vadinti savu ir laikyti tiesiog laisvės simboliu; tai patvirtina šimtai tūkstančių laiškų iš rytų zonos.Savo programoje „RIAS Berlin“ specialias valandėles skirdavo Rytų Vokietijos vaikams, jaunimui, mokykloms. Radijo universiteto valandėlėje supažindindavo su laisvojo pasaulio mokslų pažanga, perteikdavo naujausias mokslines žinias. Per religines valandėles stengdavosi pagelbėti sunaikinimo grėsmę išgyvenančioms Bažnyčioms. Nemažai laiko skirdavo ir ūkininkams bei įvairiems darbininkams. Plačiai apibūdindavo politinius įvykius ir kt.
Sovietai nepajėgė nutildyti„RIAS Berlin" dėka rytų zonos vokiečiai iki šiol išliko labai gerai informuoti apie laisvąjį pasaulį ir mažai paveikti komunistinės propagandos. Todėl suprantama, kad Maskvai šis radijas baisiai nepatiko. Sovietai kaip įmanydami stengėsi nustelbti jį trukdomaisiais siųstuvais, tačiau mažai tepakenkdavo, nes „RIAS Berlin“ siunčiamoji stotis buvo labai galinga — net 1.000 kilovatų pajėgumo. Iš kitos pusės, sovietai negalėjo per stipriai trukdyti, nes tuo būtų trukdę ir patys save, kadangi siųstuvas „RIAS Berlin“ savo ilgosiomis bangomis buvo artimas Maskvos ilgųjų bangų siųstuvui... Negalėdami sutrukdyti, sovietai įtūžę dažnai protestavo ir reikalavo, kad jį nutildytų J.A. Valstybės.
Wašingtonas rusams pasitarnavoNors grubiai skamba šis tvirtinimas, tačiau jis yra tikslus. „RIAS Berlin“ savo programai išspinduliuoti naudojosi Amerikos Balso Miunchene ilgųjų bangų siųstuvu. Dabar šio siųstuvo veikimas visiškai sulaikytas J.A. Valstybių vyriausybės pavedimu.Vokiečiai, iš anksto patyrę apie tokį Wašingtono nusistitymą, dėjo dideles pastangas sulaikyti Ameriką nuo tokio žings nio, bet tai nieko negelbėjo. Vokiečiai net bandė šį siųstuvą iš viso perimti į savo priklausomybę, bet Wašingtonas ir su tuo nesutiko.
„Techniškas“ pasiteisinimasVietoj ilgųjų bangų amerikiečiai RIAS Berlin radijui pavedė naudotis vienu galingu 100 kilovatų stiprumo Amerikos Balso trumpųjų bangų siųstuvu, esančiu taip pat Miunchene. Esą, nuo praeitų metų vasaros rusai nustojo trukdyti trumpųjų b;ngų laidas, tad ilgosios bangos daugiau nereikalingos, — aiškino amerikiečiai. Be to, „RIAS Berlin“ ilgosios bangos, esą, trukdžiusios Maskvos bei Briuselio radijams.. Paaiškėjo, kad amerikiečiai neužilgo yra numatę sulaikyti veikimą ir vidutiniųjų bangų Amerikos Balso Miunchene siųstuvo, kuriuo taip pat iki šiol buvo perduodama „RIAS Berlin“ programa. Pasiteisinimas ir čia panašus: noras viską sukoncentruoti į trumpąsias bangas.
Kuo klausyti, jei nėra tinkamų aparatųVokiečiai tokiu amerikiečių pasiteisinimu netiki ir- yra labai nepatenkinti. Šiuo atveju vokiečių susirūpinimą ir nepasitenkinimą mes pilnai suprantame ir juos užjaučiame.Savaime aišku, kada programa yra siun čiama įvairiomis bangomis, tai klausytojai gali pasirinkti tokias bangas, kurios geriausiai girdimos ir mažiausiai trukdomos. Bet svarbiausia, kad Rytų Vokietijoje mažai kas turi radijo aparatą su trumpomis bangomis, nes ten fabrikuose radijo aparatai esą gaminami daugiausia be trumpųjų bangų. Tad amerikiečiai, nutil- dydami ilgąsias ir vidutines bangas, kartu sugriauna paskutinį laisvės tiltą, kurs riša Vakarus su rusų pavergtomis tautomis. Tuo pačiu kerta šaką, ant kurios patys sėdi.
Lietuviai nukentėjo jau praeitais metaisAmerikos Balsas iš Wašingtono jau 1963 m. birželio mėn. nutraukė lietuviškųjų valandėlių transliacijas vidutiniųjų bangų siųstuvu. Tepaliko tik trumpąsias 

bangas. Ir reikia tiesiog stebėtis, kad iš lietuvių pusės iki šiol niekas į tai nereagavo. Net mūsų spaudoje šis skaudus įvykis nebuvo paminėtas. O reaguoti į tai būtinai kaip nors reikėjo. Be abejo, visa tai Amerikos. valdžios nusistatymo tuo klausimu nebūtų pakeitę. Bet reaguoti reikėjo jau vien dėl to, kad Wašingtono vyriausybės sluoksniai tylą gali palaikyti pritarimu. Bet lietuviai tam tikrai nepritaria tiek čia, Vakaruose, tiek dar labiau pavergtame krašte. Juk Lietuvoje dar sunkiau, kaip Rytų Vokietijoje, yra gauti aparatus su trumpomis bangomis. Ir dar sunkiau yra išgirsti laisvės balsą iš Vakarų, kada nėra bangų pasirinkimo. Tad lietuviams padaryta dar didesnė skriauda kaip vokiečiams.
Tikrosios priežistys — politinėsAmerikiečių pasiteisinimas, kad ilgąsias ir vidutines bangas sulaiko dėl techniškų priežasčių, neįtikina nei vokiečių, nei mūsų. Tikrosios to viso priežastys yra politinio pobūdžio.Praeitų metų vasarą vidutiniųjų bangų siuntas per Am. Balsą J.A. Valstybių vyriausybė sulaikė siekdama vadinamojo

(Nukelta į 4 psl.)

DIEVO KARALYSTĖ(18)Ir kregždė sau lizdą,Kur susidėjo sau vaikučius,(Taip ir aš suradau) tavo aukurus, Kariuomenių Viešpatie, mano Karaliau ir mano Dieve!Laimingi, kurie gyvena tavo namuose: Jie nuolat giria tave!„Palaimintas žmogus, kurio stiprybė tavyje, Kurio širdyje tavo keliai, Keliaudami per ašarų slėnį, Jie daro jį paversmį (šaltinį).Taip pat palaiminimais apdengia jį ankstyvasis lietus.Jie eina iš stiprybės į stiprybę, Kol išvysta dievų Dievą Sione“.Psalmė 85-ta panašiai kalba apie sugrįžimą dieviškos malonės ir palaimų Tūkstantmetinėje Karalystėje, kurios simbolis buvo alyvų kalnas ir jojo dvi dalys.Vienos kalno dalies pasitraukimas į šiaurę, kitos gi į pietus turi svarbios reikšmės. Šiaurė yra sietyno, dangiškojo visatos centro, pusėje, kur, sprendžiame, yra dieviškojo viešpatavimo sostas. Tuo gal yra parodyta Evangelijos bažnyčios „perkeitimas“ šiame laike nuo žmoginio į dvasinį stovį, padarymas jų „dieviškosios prigimties dalininkais“; kitos gi kalno pusės pasitraukimas į pietus, tur būt, reiškia sugrąžinimą į pilną žmoginį tobulumą tų senovės vertėjų, iš kurių susidarys žemiškieji' Dievo karalystės atstovai.Taip atsiradęs slėnis turės būti gerai apšviestas ir be jokių ūkanų dėl to, kad šaulė švies ant jo iš rytų iki vakarų. Taip simboline kalba kalbama apie Teisingumo Saulę ir jos dieviškąją tiesos šviesą ir palaiminimus, kuri išblaškys visas nuodėmės ūkanas, panaikins nežinojimą, prietarus ir mirtį ir išgydys tei atsteigs norinčiuosius ir paklusniuosius žmonijos padermės narius, kurie bėgs į šitą palaimų ir pasigailėjimo slėnį, šitas gailestingumo s'ėnis, pastatytas tarp ir po priežiūra dvasinės ir žmoginės karalystės vaizdomainų, arba esąs šviesybės ir ramybės karalystės globoje (prie pat Jehovos kojų), iš tikrųjų bus „Palaiminimų Slėnis“ visiems, kurie eis į jį sutrintomis ir gailestaujančiomis širdimis.Mes turime dar atsiminti, kad Izraeliui yra pasakyta: „Tuomet jūs bėgsite į tų kalnų slėnį“, bet juk Izraelio vardas reiškia „Viešpaties palaimintieji žmonės“, „Dievo žmonės“, „Viešpaties žmonės“, (2 Kron. 7:14). Ir nors, kaip jau matėm, pirmieji arba dvasiniai karalystės palaiminimai ateis į dvasinį Izraelį, ir vėlesnieji arba žemiškieji prasidės su Izraeliu pagal kūną, tačiau ten jie nesustos; nes kas tik norės, galės patapti izraelitais; parodydama Abraomo tikėjimą ir paklusnumą, visa žmonija galės pasidaryti tikrais izraelitais, — „Dievo žmonėmis“. Todėl pranašas Izajas sako, kad tada, kai Izraelis bus šaukiamas atgal į Dievo malonę, karalystės įkūrimo metu, prie jo bus priskaito- mas „kiekvienas, kurs šaukiasi į mano (Jehovos) vardą, nes aš sutvėriau jį savo garbei, prirengiau jį ir padariau jį“ (Izraelio vardas tuomet bus pritaikomas visiems, kurie yra Dievo žmonės). — Iza. 43:7: Rom. 9:26, 33; 10:13.(Bus daugiau)
Kas domisi Tiesa, reikalaukite Knygų 

Katalogo. Neturtingiems siunčiam veltui 
mažas knygeles ir Traktatus. Pareikalavi
mus siųskite šiuo adresu: L.B.S.A. 212 E. 
3rd Str. Spring Valley, Ill. U.S.A. (61632).
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6 EUROPOS LIETUVIS

Europos lietuviu kronikų
LONDONAS DBLS SUVAŽIAVIMAS

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 
LONDONE

Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdybos surengtąjį Lietu
vos Nepiklausomybės minėjimą Londono 
Lietuvių Sporto ir Socialnio Klubo salėje 
vasario 15 d. atidarė p-kas J. Alkis, pa
kviesdamas tarti žodį Lietuvos pasiunti
nybės patarėją V. Balicką, kuris pasveiki
no Lietuvos ministerio B. K. Balučio var
du ir tarė prasmingą žodį.

Metinis DBLS Skyrių atstovų suvažiavi
mas įvyks kovo 14-15 d.d. Lietuvių Na
muose, Londone. Suvažiavimas prasidės 
šeštadienį 2 vai. p.p. ir pasibaigs sekma
dienį popiet.

Jau dabar S-gos skyriai renka atstovus, 
kurie suvažiavime turės 
muosius organus ir aptarti

Šiomis dienomis Skyrių Valdybos gaus 
Centro Valdybos aplinkraštį ir suvažiavi
mo dienotvarkę.

išrinkti valdo- 
ateities veiklą.

Pagrindinę prakalbą šventės proga pa
sakė rašytojas R. Giedraitis-Spalis, atvy
kęs net iš Halifaxo. Jis ryškiai išaiškino, 
kaip Lietuvos okupantai nenuilstamai 
g.iauja lietuvių tautos moralę. Toliau na
grinėjo, ar lietuviai, kaip pabėgėliai, at
lieka savo pareigą kovoje su Lietuvos 
okupantu. Ar visi mes kaip lietuviai esa
me vieningi, ar nesitraukiame nuo lietu
viškos veiklos darbu ir materialine para
ma? Pagaliau nurodė, kaip reikia mums 
visiems toje kovoje dalyvauti per angliš
kąją bendruomenę.

Meninėje programoje pasirodė Londono 
lietuvių jaunimo tautinių šokių grupė, 
pašokdama keletą tautinių šokių.

Nijolė Petrauskaitė deklamuoja „Mano 
gimtinę“. Jonas Parulis ir Petras Parulis 
išpildė pianinu ir gitara „Plaukia Nemu
nėlis“, „Mano gimtinę“ ir „Gražių daine
lių“. Gražina Petrauskaitė deklamuoja, 
Jonas Parulis ir Petras Parulis išpildo 
akordeonu ir saksofonu „Tau, sesute, pui
kios gėlės“, „Ramunėlę“ ir „Leiskit į tė
vynę“. Šie muzikos dalykėliai sukėlė susi
žavėjimą publikoje.

Londono lietuvių bažnyčios choras pa-

DBLS TARYBOS POSĖDIS
Kviečiamas DBLS Tarybos posėdis va

landą prieš DBLS atstovų suvažiavimui 
įvykstant. Posėdy irgi prašomi dalyvauti 
DBLS Pirmininkas J. Vilčinskas ir Liet. 
Namų Direkcijos Pirmininkas S. Nenor
tas.

NAUJI DBLS NARIAI
Provincijos Skyriai praneša, kad šiais 

metais žymiai padidėjo "susidomėjimas 
DBLS veikla. Nauji žmonės stoja į Sąjun
gą. jų tarpe daug jaunuomenės.

Jaunuoliams iki 25 metų amžiaus nario 
mokestis tik 5 šil. metams. Sąjungos na
riai automatiškai tampa Londono lietuvių 
klubo ir Lietuvių Sodybos klubo nariais, 
nemokėdami papildomo mokesčio.

LIETUVIŲ SUTVIRTINIMAS
Atkreipiame lietuvių tėvų dėmesį į tai, 

kad Lietuvių bažnyčią Londone žada ap
lankyti arkivyskupas. Ta proga lietuviams 
vaikučiams suteiks Sutvirtinimo Sakra-

dainavo A. Vanagaičio „Maldą“, Naujalio 
„Lietuva brangi“ Jonušo „Eisime girion 
paklausyti“ ir Gudavičiaus , Kur giria 
žaliuoja“. J. Alkis deklamavo J. Aisčio
„Kelionę“.

Į minėjimą atsilankė gausiai londonie- 
čių ir apylinkės lietuvių, be to, dalyvavo 
ir Škotijos atstovė J. Serapinaitė.

Krašto Valdyba labai dėkinga rašytojui 
R. Giedraičiui-Spaliui už paskaitą.

Sekmadienį, Vasario 16 dieną, šv. Mi
šias atnašavo klebonas Dr. S. Matulis. Jas

mentą. Prašome tėvus pasirūpinti, kad lie 
tuviai vaikai Sutvirtinimą priimtų savoje 
bažnyčioje.. Tiksliau laikas bus paskelbtas 
vėliau.

ATVYKSTA IŠ ARGENTINOS
Argentinos Lietuvių Balsas rašo:
„Inž. Petras Vytautas Kraniauskas, po 

karo su tėvais atvykęs Argentinon ir čia 
baigęs inžinerijos fakultetą, vyksta 2-jiem 
metam Anglijon pasitobulinti“.

1863 m. SUKILIMO MINĖJIMAS

Lietuvių-Lenkų A. Mickevičiaus drau
gijos suruoštasis 1863 metų sukilimo mi
nėjimas Londone, „Ognisko Polskie“ salė
je, vasario 22 d. praėjo su dideliu pasise
kimu. Salė, kurioje telpa 150 žmonių, bu
vo pilna. Garbės svečių tarpe buvo matyti 
lenkų egzilinės bendruomenės vadovai: 
Dr. Starzewski. min. Zawisza, K. Trębicki 
ir kt„ iš lietuvių — M. Bajorinas, kun. S. 
Matulis, V. Zdanavičius ir iš gudų — jų 
atstovai. Tarp daugumos lenkų salėje bu
vo apie 30 lietuvių ir gal apie tiek pat gu
dų. Visi, kaip draugijos pirm. E. Kudre- 
wicz pasakė, buvusios Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystės piliečiai. Pirmininkas, 
kuris yra kilęs nuo Krekenavos, atidaro
mąją kalbą pasakė keturiomis kalbomis, 
kad kiekvienas galėtų suprasti: angliškai, 
gudiškai, lietuviškai ir lenkiškai. Apie su
kilimo herojus kalbėjo kiekvienas savo 
gimtąja kalba: apie K. Kalinauską — kun. 
L. Horoško, apie kun. A. Mackevičių — 
rašyt. F. Neveravičius ir apie Z. Siera- 
kauskį — K. Okulicz. Pastarasis taip pat 
plačiau apžvelgė anų laikų santykius tarp 
trijų tautybių ir pažymėjo, kad santykiai 
tarp lietuvių valstiečių ir lenkų buvo ge
resni, negu vėlesniais laikais. Pavyzdžiui, 
sukilėlių vadą lenką Sierakauskį prie Bir
žų išdavė rusams ne lietuvis valstietis, 
kaip galima būtų tikėtis, bet lenkas Sta- 
niszewski.

Meninę programos dalį gražiai išpildė 
Birutė Valterienė, padainavusi tris liet, 
liaudies dainas, ir S. Pieczora, padainavęs 
lenkiškai ir gudiškai. Akomponavo J. Kro- 
piwnicki, kuris pabaigai paskambino pia
ninu trijų tautų himnus. Scena buvo de
koruota trijų tautų vėliavomis ir prof. M. 
Bohusz-Szyszko pieštais sukilėlių vadų 
portretais.

Visas minėjimas praėjo labai draugiš
koje ir šiltoje nuotaikoje su iš lenkų pu
sės pareikštomis viltimis, kad santykiai 
tarp tų trijų tautų, sudrumsti netolimoje 
praeityje, turėtų pasikeisti geron pusėn.

VL. ŠLAITO POEZIJOS NAUJAS 
RINKINYS

Vladas Šlaitas, ANTROJE PUSĖJE. 
Ryškaus poeto ketvirtas poezijos rinkinys. 
Išleido šaltinis, 21 The Oval, Hackney Rd., 
London, E. 2, Great Britain. 1964 m., kai
na 5 šilingai arba 1 doleris.

WOLVERHAMPTON AS
VASARIO 16-JI

1964 m. vasario 15 d- įvykęs 46-tųjų 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
metinių minėjimas sutraukė gausų būrelį 
tautiečių iš toli ir arti.

Minėjimas praėjo darniai ir kultūrin
gai.

Atidarymo žodį tarė DBLS Wolverhamp 
tono skyriaus pirmininkas D. Narbutas. 
Toliau sekė kun. J. Budzeikos, MIC, pa
skaita.

Meninę dalį išpildė Wolverhamptono 
L.S.S. „Saulutės“ skilties skautės, vado
vaujamos vyr. sk. psk. Kunigundos Ka
minskaitės, ir vietinės meninės pajėgos.

Programoje išpildyta inscenizuoti eilė
raščiai „Jūratė ir Kastytis“ Maironio ir 
inscenizuota daina „Čigonai“. Išpildė 
„Saulutės“ skilties skautės: Vida Karna- 
lavičiūtė, Danutė Ivanauskaitė ir Dalė 
Šakalytė. Toliau skautės padainavo „Lie
tuva Brangi“, „Leiskit į Tėvynę“ ir „Šė
riau žirgelį“.

Po skaučių pasirodymo sekė su įsijauti
mu pasakytas eilėraštis „Nežinomas ka
rys“. Deklamavo Antanas Drūtys.

Akordeonu pasirodė su liaudies daino
mis Ramutė ir Joana Drūtytės, kurios pa
grojo „Subatos vakarėlį“, „žilvitį“, „Mo
tulę mano“ ir „Tyliai Tyliai“.

Jauniausia deklamuotoja buvo 4 metų 
Audrutė Ivanauskaitė, kuri visus maloniai 
nustebino savo drąsumu ir aiškia tarsena.

Pabaigai dvi sesutės, neseniai atvyku
sios iš Lietuvos, Jadvyga Cicėnienė ir Elė 
Rumpler jautriai padainavo tikrąsias par
tizanų dainas, kurias mūsų tautiečiai Lie
tuvos pogrindy dar ir dabar tebedainuoja.

Pertraukų metu Genovaitė Kaminskie
nė išplatino „Šaltinio“ išleistąsias knygas: 
prof. Juozo Ereto „Tremtis — prakeiki
mas ar uždavinys?“ ir Vlado šlaito „Ant
roje pusėje“.

Minėjimo metu atsistojimu buvo pa
gerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę. Minė
jimas baigtas Tautos Himnu.

Pelno iš minėjmo gauta £2.18.0, kuris 
paskirtas ir perduotas L.S.S. „Saulutės“ 
skilčiai Wolverhamptone paremti.

Sekmadienį, vasario 16 d. šventės užda
rymo proga, buvo atlaikytos šv. Mišios 
už Lietuvą. Mišias atlaikė bei pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. J. Budzeika, MIC. 
Mišias užsakė DBLS Skyriaus Valdyba.

buvo užprašęs J. E. Lietuvos ministeris 
B. K. Balutis. Pamaldų metu choras pasi
rodė su šventei pritaikytomis giesmėmis.

Klebonas pasakė pamokslą, pritaikytą 
Vasario 16 dienos progai.

Į pamaldas atsilankė J.E. ministeris 
B. K. Balutis, patarėjas V. Balickas ir la
bai gausiai lietuviškos Londono bendruo
menės.

Pamaldos baigtos specialia malda už 
tėvynę, ir sugiedotas Tautos himnas.

S, K.

NUOŠIRDUS TALKININKAS
Sheffieldo DBLS skyriaus pirmininkas 

V. Kalasauskas nuoširdžiai bendradar
biauja londoniečiams. Per jį susilaukiame 
psramos Londono Lietuvių Bažnyčiai, 
paskutiniu metu nuoširdžiai padėjo pla
tinti PLB laikraštį „Pasaulio Lietuvį“, su
rasdamas jam keliolika prenumeratorių.

S. K.

LIET. SODYBA
D. N.

Vasario 16 d. gimnazijos Vokietijoje 
ruošiamai loterijai bilietų už £9 išplatino 
Janina Narbutienė.

Mieli tautiečiai,
Dabar pats laikas pasirūpinti velykiniais siuntiniais 

giminėms ir artimiesiems Lietuvoje!
Nepraleiskite progos pasinaudoti mūsų paruoštais ypač 
vertingais, gerais, patraukliais ir labai žemom kainom 

siūlomais šiais šventiniais siuntiniais:

■ H

VELYKINIS SIUNTINYS NR. 1
6 svarai miltų, 2 sv. sviesto, 2 sv. kiaul. taukų, į sv. arbatos;

sv. kakavos, 1 sv. saldainių, 2 sv. ryžių, 1 dėž. Nescafe;
sv. razinkų, į sv. pipirų ir lauro lapų, 2 sv. lašinių;
sv. cukraus.

h 
1
1

Kaina tik 10 sv.

VELYKINIS SIUNTINYS NR. 2
jardai puikios vilnonės medž. paltui; 3į jardo grynos vilnos

BH
iiH

3
angliškos medžiagos kostiumui; 4 jardai puošnaus nailono suknelei; 
3 šilkinės patrauklios skarelės; 2 poros nailoninių kojinių; 1 vyr. 
arba moteriškas grynos vilnos nertinis; 1 išeiginiai vyr. marškiniai; 
1 sv. saldainių ir 1 pora vilnonių vyr. kojinių.

Kaina tik 30 sv.

m|
Prie nurodytų kainų nebereikia nieko primokėti, nes į 
jas jeina muitas, pasiuntimas, draudimas, supokavimas, 

licenzijos ir visi kiti mokesčiai.
Mieli tautiečiai, norime priminti, kad mes esame maisto 

specialistai ir maistu prekiaujame Londone 
jau nuo 1938 metų!

Todėl turime visas galimybes pasiųsti ir siunčiame į 
Lietuvą maistą pigiausiomis kainomis, geriausios 
kokybės, tinkamiausiai įpokuotą ir greičiausiai — 

tiesiai iš savo krautuvių ir sandėlių.
Duodame lengviausias išsimokėjimo sąlygas ir pilnai 

atsakome už siuntinių pristatymą.
Siunčiame taip pat jūsų pačių sudarytuosius siuntinius

įj
::
::
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Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS)

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

Mūsų Skyrius yra Manchester!© Lietuvių Klube:
121, Middleton Rd., Manchester 8.

— Ateinančią vasarą Lietuvių Sodyboje 
beveik visi kambariai (išskiriant trečiąjį 
aukštą) turės šiltą ir šaltą vandenį.

Vandens įvedimo darbus vykdo lietuviš
ka P. Remėzos firma iš Londono.

Malonu pažymėti, kad Povilas Rėrnėza 
turi labai gerą pasisekimą ir didelę darbų 
pasiūlą Londone. Šiuo metu pas jį dirba 
visa eilė lietuvių darbininkų.
— Kambarių užsakymas vasaros atosto
goms šiek tiek sulėtėjo. Dar yra vietų 
Bank Holiday savaitei ir Sekminėms, ka
da kambariai skiriami vien tik lietuviams.

Neatsiradus saviškių atostogautojų, gali 
tekti kambarius išnuomoti kitiems. Tad 
laikas pasiskubinti su užsakymais.
— Esant palankiam orui, pirmieji pavasa
rio darbai Sodybos ūkyje jau prasidėjo — 
auginami daržovių daigai, ruošiamas kom
postas, daiginamos sėklinės bulvės ir kt.
— Sodyboje pastoviai gyvenąs M. Mika
lauskas kasmet Vasario 16 proga iš savo 
kuklių sutaupų aukoja Tautos Fondui. 
Šiais metais jis taip pat tam reikalui pa
skyrė vieną svarą.

PRANEŠIMAS
Šį mėnesį bus pravesta piniginė rink

liava su aukų lapu Tautos Fondui.
Mielus tautiečius maloniai kviečiame 

dosniais būti ir savo aukomis prisidėti 
prie Lietuvos laisvinimo darbo.

DBLS-ges Skyriaus Valdyba

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
J. Gliaudos — House upon the sand — 

28.6 šil.
J. Narūne — Gintaro takai — 14 šil.
M. Katiliškis — Šventadienis už miesto 

— 36.8 šil.
S. Salminen — Katryna — 36.8 šil.
J. Ignatonis — Lūžiai — 22 šil.
A. Tyruolis — Metų vingiai —■ 22 šil.
A.- Nevardauskas — Pajūriais, pama

riais — 36.8 šil.
Vytauto Mačernio Poezija — 33 šil.
Taip pat priimama prenumerata lietu

viškos periodikos — žurnalų ir laikraščių.
Rašyti: DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, 

Surrey.

MAISTO SIUNTINIAI

KVIETINIŲ MILTŲ £8. 4.2

40 sv CUKRAUS

RYŽIŲ

£9.18.4

£9.18.4

20 svarų įvairių rūšių grikių ir daug kitokių

maisto siuntinių į Lietuvą pasiunčia

T AZ AB& Co.Lt d
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7

Tel. FRI 3175

KRISTIJONO DONELAIČIO 
MINĖJIMAS

Nr. 9(800). 1964. II. 25

BRADFORDAS

Kovo 21 d., 6 vai. vakare, Bradfordo 
lietuvių Vyties Klubo salėje rengiamas 

KRISTIJONO DONELAIČIO 
250 metų gimimo sukakties minėjimas.
Paskaitą ta tema skaitys kun. J. Kuz- 

mickis.
Kviečiame visus vietos ir apylinkės lie

tuvius minėjime dalyvauti.
DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems dalyvavu

siems man surengtose išleistuvėse, Brad
fordo Klubo Valdybai ir pavieniams as
menims už puikias dovanas. Taip pat p. 
Petravičienei ir p. Peleckienei už puikiai 
paruoštus stalus.

Širdingas lietuviškas ačiū
Jurgis šergalis (jun.)

LEICESTERIS
SUSIRINKIMAS

Kovo 1 d., 3 vai. p.p., 44 St. James Rd. 
šaukiamas visuotinis Leicester skyriaus 
narių susirinkirrias.

Susirinkimui yra numatyta ši dieno
tvarkė: Leicester skyriaus valdybos ir at
stovo į visuotinį Sąjungos suvažiavimą 
rinkimai ir kiti einamieji reikalai. Na
riams dalyvavimas būtinas. Taip pat pra
šomi atsilankyti ir kiti susipratę lietuviai, 
kad ir nenariai.

Aukščiau paminėtuoju laiku nesusirin
kus reikiamam narių skaičiui, remiantis 
sąjungos įstatais, už valandos susirinki
mas įvyks, nežiūrint susirinkusių narių 
skaičiaus.

DBL S-goą Leicester sky r. V-ba

MANCHESTERIS
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio Skyrius vasario 29 
d., šeštadienį, 5.30 vai. vakare. Cheetham 
Town Hall salėje rengia

Nepriklausomybės Šventės Minėjimą.
Programoje:
a) D. Banaičio paskaita;
b) Meninė dalis, kurią išpildys Man

chesterio choras, vadovaujamas T. Buro
ko, ir tautinių šokių grupė, vadovaujama 
I. Šnelytės.

Po programos šokiai iki 11.30 vai. Baras 
veiks iki 11 vai.

Šokiams gros E. Lukšaičio vadovaujama 
„Rhythm Group“.

Kviečiami visi Manchesterio ir apylin
kės tautiečiai atsilankyti į šį minėjimą.

Skyriaus Valdyba

PARDUODAMI BALDAI
Parduodami beveik nauji dalykai: pra

bangi dviguba lova, sofa ir dvi minkštos 
kėdės, virtuvinis stalas su kėdėmis, elekt
rinis virtuvas. Perkant buvo mokėta apie 
500 svarų, parduodama už 100 sv. Skam
binti Londone: GLA 2421.

DAR VIENAS NUTILO

(Atkelta iš 3 psl.)
„atoslūgio“. Tai buvo ne kas kita, kaip 
dovana Maskvai. Tik tuomet tokią dovaną 
Wasingtonas dar nedrįso padaryti vokie
čių sąskaita. Naujasis JAV prezidentas 
žengė žingsnį dar toliau. Tik jau, tur būt, 
ne tiek dėl „atoslūgio“, kiek dėl artėjan
čių J.A. Valstybių prezidento rinkimų. 
Atseit, dovana avansu, kad Maskva prieš 
rinkimus per daug netriukšmautų ir tuo 
būdu palengvintų L.B. Johnsonui laimėti 
rinkimus. Deja, šią dovaną turi apmokėti 
rusų pavergtieji, kuriems laisvojo pasau
lio balsas dar labiau pritildomas.

(ELI)

EUROPOS LIETUVIS — 
LITHUANIAN WEEKLY,

Printed and Published in Great 
Britain by the Lithuanian House 
Ltd., 1, Ladbroke Gardens, London, 
W.ll. Tel. PARk 2470.

Redakcijos ir Administracijos 
adresas: 1, Ladbroke Gardens, 
London, W.ll. Tel. PARk 2470.

Leidžia Liet. Namų Akc. B-vė. 
Leidimo Tarybą sudaro DBLS V-ba 
ir Europos Lietuvių Bendruomenių 
pirmininkai.

Redakcija rankraščius taiso ir 
trumpina savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 
40 šil., 6 mėn. 22 šil., atskiras nr. 
1 šil.; dolerio kraštuose—6 doleriai 
metams; Vokietijoje—DM 22.

Už laikraštyje kieno nors spaus
dinamųjų skelbimų turinį nei lei
dėjai, nei redakcija nesiima atsa
komybės.

4


	1964-02-25-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1964-02-25-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1964-02-25-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1964-02-25-EUROPOS-LIETUVIS-0004

