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PRIE PRAKARTELES GYVYBINIU REIKALU
Prancūzų rašytojas Charles Peguy 

..Šventųjų kankinių misterijoje“ 
rašo:

„Tėve mūsų, kuris esi danguje, 
— tai mano Sūnus išmokė juos tos 
maldos. Sic ergo vos orabitis — tai
gi šitaip jūs melsitės.

Tėve mūsų, kurs esi danguje, 
aną dieną gerai žinojo mano sūnus, 
kurs juos taip pamilo.

Kuris tarp jų gyveno, kuris buvo 
vienas iš jų.

Kuris vaikščiojo žeme kaip jie. 
kuris kalbėjo kaip jie, kuris gyveno 
kaip jie.

ŠVENTOJI ŠEIMA '

Kuris kentėjo.
Kuris kentėjo, kaip jie, kuris mi

rė, kaip jie miršta----------“
Gal dėlto Kristaus Gimimo šven

tės atneša daugiausia jaukumo ir 
vidinės šilumos; gal dėlto jos subu
ria visus šeimos narius prie vieno 
stalo; gal dėlto jos pakelia dvasią 
tų, kurie atsimena Kristaus gimi
mą prakartėlėje ir tų, kuriems Bet
liejaus prakartėlė nieko nesako.

Kristaus Gimimo šventės ypačiai 
mistiniai nuteikia mus, tremtinius. 
Prisimename tėvų žemę ir namus, 
prisimename bendrą Kūčių stalą su 
ant dangaus mirgančia žvaigždute, 
prisimename Bernelių Mišias, snie
gu čiuožiančias roges, daugybę ar
timų veidų ir... jautriai susimąsto
me.

šių metų Kristaus Gimimo šven
tės atranda mus tartum prie netur
tingos prakartėlės: tebesame sveti
mam krašte ir mūsų dalia — ilgė
tis savo krašto ir ramios kalėdinės 
mistikos.

Kitas prancūzų rašytojas J. Serre 
peržvelgė priešingas įvairių srovių 
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kartu po 1939 metų, buvo atidary- ksčiau galėjo atlikti tik Anglijos 
ta Londono svetimos valiutos rinka Bankas.
ir beveik tuo pačiu laiku vyriausy- Pirmoji Amerikos ir Kanados pas- 
bė paskelbė, kad ji grąžins pirmąją kolos rata su palūkanomis bus pa- 
Amerikos ir Kanados paskolos ratą mokėta gruodžio 31 d., sumoje 62' 
pilnumoje, nors to galėjo ir išveng- mil. svarų. Pagal susitarimą, Bri- 
ti. tanija gali prašyti Amerikos ir Kaa-

Tiesa, kad svetimos valiutos rin- nados atleisti nuo pusės tos sumos, 
ka nebus pradžioje tokia laisva, ko- t. y. palūkanų. Vyriausybė tačiau, 
kia ji būdavo prieš karą. Kursą gerai apsvarsčiusi būklę, nutarė 
nustatys vyriausybė ir asmenys ga- paskolą grąžinti pilnumoje.
lės pirkti svetimą valiutą tik leisti- žinoma, atrodo keistoka, kad Bri - 
noms tranzakcijoms. Tas reiškia tanija grąžina paskolą, kada jai 
kad svetimą valiutą nebus galima tuo tarpu reikės naujos paskolos iš 
pirkti, nenurodant priežasties, kam Amerikos apsiginklavimo progra- 
ji reikalinga, ir kad svetima valiu- mai pravetsi. Paskolos grąžinimu 
ta turės būti perkama vyriausybės tačiau norima sudaryti gerą atmo- 
nustatyta kaina, o ne leisvos rinkos sferą Churchillio vizitui į Vašing- 
kaina. Nežiūrint to, tai yra didelis toną ir parodyti Britanijjos gerą 
žygis, kuris rodo svaro valiutos sti valią, laikytis savo įsipareigojimų

mintis ir atrado jose tiesų, kurios 
lengvai telpa krikščionybėje.

Nutolusios nuo savo bendro šalti
nio. tos mintys, anot rašytojo, pa
sidarė tartum priešingos viena ki
toms. Dėlto jis pasiūlė jauną filoso
finę sistemą, pavadintą universa
laus priešingybių suderinimo siste
ma.

Pasak jo, jeigu atsisakysime savo
galvojime siauro sektinio „tiktai“, 
o pakeisime jį lanksčiu „taipgi“, 
krikščionybėje sutilps visos buvu
sios ir esamos filosofijos su visu tuo 
kas jose yra esmingai tikra.

?REMTIES KELIU

Jo tvirtinimu, kiekvienos kryp
ties galvojimas yra tartum mažas 
langas, pro kurį galima matyti gra
žų vaizdą. Klaidinga galvoti, kad 
tik pro vieną langelį galima matyti 
vaizdo visumą; priešingai, visi lan
geliai padeda mums susidaryti pil
ną aplinkos vaizdą.

šita prasme galima kalbėti apie 
Prakartėlės humanizmą, kuris įga
lintų mus prisiminti žmogaus tei
ses ir laisves, kurios Iškilmingomis 
progomis kartojamos, o gyvenime 
laidojamos su tūkstančių žmonių 
gyvybėmis.

šiandien net karo laukuose ne
pagerbiamas iš Prakartėlės sklin
dantis taikos ir ramybės šūkis.

Neturtingoje Betliejaus prakartė
lėje gimė ne tik Išganytojas, bet ir 
tikras gyvenimo džiaugsmas.

Džiaugėsi Marija, nes netikėtai 
liko Išganytojo Motina ir, būdama 
neverta Viešpaties tarnaite, prisidė
jo prie žmonių išganymo.

Džiaugėsi Juozapas, nes dabar jo 
rankų darbo reikėjo išlaikyti šią 
šventą šeimą.

LINKSMU KALĖDŲ 
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visiems „Britanijos Lietuvio” skaitytojams nuoširdiiai linki

Džiaugėsi Kūdikėlis, nes pirmąją Ne. gyvenimas yra toks pats, tik 
naktį pajuto neturtingų piemenėlių žmonės pasikeitė. Kitokie yra ne 
ir dangaus angelų džiaugsmą. tik jie, bet ir mes; ne tik jis, bet

Džiaugėsi priemenys, išminčiai, ir aš...
visi geros valios žmonės. Piemenėliai nešė į varganą pra-

šiandien daug kur pasigendame kartėlę kūdikiškas širids; išminčiai 
tikro gyvenimo džiaugsmo. nešė brangiausias dovanas — auk-

Atrodo, tartum jis pasiklydo did- są, smilkalus ir mirą, prakartėlėje 
miesčiuose ir neranda kelių į žmo- liepsnojo dvi šventos — Marijos ir 
nių širdis ir namus iš teatrų, šokių Juozapo — širdys.
ir sporto salių. Gyvenimas daug ką prirakina ne

Džiaugsmas perkams už pinigus, tik prie darbo staklių ar stalo; prl- 
išpučiamas muzika, aplaistomas rakina ir prie monotoniško gyveni- 
svaigalais. mo smulkmenų, kurios sutrukdo

Bet žmogus vistiek lieka nuliu- prasiveržti pro kasdienę pilkumą, 
dęs, paskendęs siauroje savo gyve- Prakartėlėje gulįs kūdikis laukia 
nlmo tiesoje, kurią taip nedaug kas mūsų širdžių, ne tik proto bei va- 
ryžtasl priimti. Veide vistiek nema- Uos. Laukia mūsų duoklės — mei
lyti tikrojo džaugsmo spindulių, lės, skaidrios kaip auksas, tikėjimo, 
priešingai — jį raižo nuovargis ir kvapaus darbais kaip smilkalų, vll- 
nuobocįos raukšlės. ties, negendančios ir tvirtinančios

— Manęs niekas nedomina, — kaip mira.
pasako jaunuolis ir užsirausią savo Laukia mūsų su savo dovano- 
pilkame gyvenime. mis - artimo meile, broliškumu,
kovodamas su vargais. — numoja nuoširdumu ir kitų apkanta.
■cą Ji SBmcpusAASaą nBSjBABd Jis žino ir mes nusimanome: gy- 
ranka šeimos tėvas ir išeina pro venimas tampa beprasmis, kai pri- 
duris. trūksta Prakartėlės mistikos.

— Pabodo betikslis gyvenimas, —
sudejuoja žilagalvė senelė. J. Kuzmickis

CHURCHILLfŠPARYŽIUJE
Pirmadienį ir antradienį Britani- styti britų politiką ir sudaryti glau • 

jos min. pirm. Churchillis ir užs. dėsnį ir geresnį vieni kitų reikalų 
reik, ministeris Edenas lankėsi Pa- supratimą ir kur reikia komproini- 
ryžiuje ir turėjo ilgus pasitarimus siniu būdu suderint abiejų valsty- 
su Prancūzijos vyriausybe. Buvo bių nuomones. Churchillis paaiški-
aptarti šie reikalai: 1) Europos ka
riuomenė, 2) Vokietijos įnašas į ją 
ir 3) tolimieji ir viduriniai rytai. 
Kas liečia trečiąjį punktą, Brita
nijos ir Prancūzijos interesai yra 
vienodi. Abi šalys turi vargo su 
komunistais Azijoj (Malajuose ir 
Indokinijoj) ir Prancūzija yra pa
žadėjusi remti Britus Egipte, nes ir 
Prancūzija turi savo vargus su ara
bų tautomis.

Grįžtant prie Europs, nuomonės 
pasidalina ir kaip tik šiais klausi
mais ir buvo daugiausia kalbėta. 
Prancūzai yra nusivylę Britanijos 
atsargumu, kas liečia Europos ka
riuomenę ir Shumano planą. Ypač 
labai nusivylė prancūzai ChurchiL 
liu. kurį jie skaitė didžiausiu Su
vienytos Europos šalininku ir daug 
tikėjosi iš konservatorių vyriausy
bės. Churchillis turėjo tikslą per 
asmenišką kontaktą su Prancūzijos 
vyriausybės nariais tiksliai išdė-

BRITANIJOS ŪKIS STIPRĖJA
Du įvykiai šią savaitę rodo, kad 

nežiūrint sunkumų, D. Britanija 
pradeda, ekonomiškai stiprėti ir ro 
do daugiau pasitikėjimo savo va
liutos vertei. Pirmadienį pirmu

B. K. BALUTIS, 
Lietuvos Ministeris.

no, kad dėl Britanijos įsipareigoji
mų Commonwealthui, Britanija ne
gali besąlygynial susirišti su Euro
pa., bet kad ji ieškos būdų palaikyti 
kuo artimesnį bendradarbiavimą 
kaip su Europos kariuomene, taip 
ir su Shumano planu.

Svarbiausias Churchillio ir Ede
no vizito tikslas buvo tačiau pasi
tarti su Prancūzijos vyriausybe 
prieš Churchillio vizitą Amerikoje 
sausio mėn. pradžioje. Buvo reika
linga užtikrinti Prancūziją, kad Va
šingtone nieko nebus sutarta Pran
cūzijai nežinant, ir kad Prancūzija 
neturėtų .pagrindo įtarti anglus da
rant slaptus susitarimus su ameri
kiečiais.

Būnant Paryžiuje, Churchillis 
taip pat kalbėjosi su gen. Eisenho- 
weriu ir maršalu Montgomeriu At
lanto Pakto valtsybių saugumo rei
kalais.

prumą, o taip pat tai yra įvadas i 
visiškai laisvą svetimos valiutos 
rinkos įvedimą. Nuo pirmadienio 
kiekvienas bankas gali parduoti ir 
priimti svetimą valiutą, ką an-

Du iš aštriausių oponentų prie 
darbiečių vyriausybės buvo tuome
tinis krašto apsaugos ministeris 
Shinwellis ir opozicijos vadas Chur
chillis. Tuodu vyrai dažnai skau
džiai kritikuodavo vienas kitą ir 
aštriai išsibardavo. Bet štai prieš 
porą savaičių per krašto apsaugos 
debatus parlamente Shinwellis. da
bartinės opozicijos vardu, pasakė 
labai konstruktyvią ir aukšto lygio 
kalbą. Premjeras Churchillis tuo
jau atsistojo ir pareiškė, kad jis 
negali praleisti Shinwellio kalbos, 
jos tinkamai neįvertinęs. Shinwel
lis, tęsė Churchillis, šiandien pasa
kė geriausią kalbą, kokią jis kada 
nors yra pasakęs parlamente. Shin
wellis visuomet pasižymėjo dideliu 
patriotizmu ir jo širdis visuomet 
buvo teisingoj vietoj, kur krašto 
gyvybiniai reikalai buvo liečiami, 
kalbėjo ministeris pirmininkas.

Nežiūrint ankstyvesnių nesutari
mų kitais klausimais, nežiūrint 
karštų ir įpykintų žodžių, kuriais 
tie du vyrai dažnai pasikeisdavo, 
abu rado bendrą kalbą ten. kur 
svarbūs krašto interesai reikalavo. 
Churchillis atidavė kreditą aršiau
siam savo oponentui, kuris kartą 
konservatorius pavadino bloges
niais už peles ir žiurkes. Valstybi
niai reikalai buvo pastatyti aukš
čiau asmeniškų ambicijų bei par
tinių iskaičiavimų, Taip elgiasi 
tikroj demokratijoj išauklėti, poli
tiniai subrendę asmenys, kurie Jau
čia atsakomybę savo pareigoms 
prieš tautą ir valstybę.

— o —
Lietuvių vadavimo byloje svar

biausią vaidmenį vaidina trys or
ganai: lietuvių išeivių organjzacjos, 
VLIKas ir diplomatai. Visi trys 
dirba vienam tikslui, visi vadovau
jasi tais pačiais patriotiniais moty
vais ir ištikmybe Letuvai. Visi trys 
taip pat turėtų jausti tą pačią at
sakomybę savo pareigoms prieš 
tautą ir valstybę, bet, deja, taip 
nėra. Jau penki metai VLIKas ne
sutaria su diplomatais, arba tiksliau 
su Diplomatijos Šefu p. Lozoraičiu.

šia proga nesiimu kaltinti ar 
teisinti nei kitų dėl praeities nesu
tarimų. nes tas šiam rašiniui yra 
nesvarbu. Objektyvus, stebėtojas 
žino, kad klaidų buvo padaryta ir 
iš vienos ir iš kitos pusės, tai, 
pagaliau, yra žmogiška ir už tai 
nieko negalima smerkti. Smerkti 
reikia tuos, kurie užsispyrę nori co
se klaidose pasilikti ir savo partinių 
bei asmeniškų išskaičiavimų neno
ri paaukoti bendriems tautos reika
lams.

Du didžiausi VLIKo ir p. Lozorai
čio nesutarimų blogumai yra: 1) 
nėra sutartinos akcijos Lietuvos 
reikalų gynime ir 2) nesutarimas 
persimetė į kraštą ir į visuomenę 
išeivijoj ir ją suskaldė, tuo sukllu- 
dydamas našesnę ir sėkmingesnę 
lietuvių kovą už Lietuvos išlaisvi
nimą. Iš to seka, kad mūsų didžiau
sias rūpestis turi būti tuos du ža
lingus mums blogumus pašalinti, 
ir jokia auka negali būti per didelė 
tam pasiekti. Paskutinių penkių 
metų praktika parodė, kad tik 

LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖS BEDROVĖS DIERKCIJA 
SVEIKINA VISUS BUVUSIUS. ESAMUS IR BUSIMUS AK
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GERB. SKAITYTOJAMS
Šis „Britanijos Lietuvio" numeris 

yra paskutinis šiais metais. Atei
nančiais metais „Britanijos Lietu
vis“, likęs vieninteliu lietuvių sa
vaitraščiu visoje Europoje, nežiū
rint. kad mūsų gretos praretėjo, 
bus spausdinamas nuosavoje spaus
tuvėje. todėl, suprantama, jis bus 
žymiai tobulesnis ir gerb. skaityto
jus lankys regureliai. Jei Spaustu

VLIKo susitarimas su Diplomatijos 
šefu gali atnešti norimų rezultatų.

Dėl to, Britanijos lietuviai, visuo
met Jautrūs mūsų gyvybiniais rei
kalais. entuziastingai pritarė ir 
sveikino VLIKo delegacijos susi
tarimą su p. Lozoraičiu, nors tas 
susitarimas buvo ir labai nepilnas. 
Jame tačiau buvo du svarbūs daly
kai, t.y. susitarimas tartis Lietuvos 
laisvinimo byloje ir kreipimasis J 
visuomenę visų grupių vienybei 
pasiekti. Reiškia, tie du blogumai, 
apie kuriuos anksčiau minėjau, ga
lėjo būti pašalinti ir tai būtų dide
lės svarbos dalykas. Ir pagaliau, 
būtų buvusi padaryta pradžia VLI
Ko ir Diplomatijos šefo bendradar, 
biavlmui ir. gal būt, pllnesniam su
sitarimui ateity.

Diplomatai šį susitarimą priėmė. 
VLIKas jį atmetė.

Tas susitarimas gi buvo labai bend
ro pobūdžio, kad, reikalui esant. 
VLIKas Ir p. Lozoraitis suvažiuotų 
į vieną vietą pasitarimams Ir kad 
būtų daromi žygiai lietuvių visuo
menės vienybei atsiekti. Tai bevelk 
ir viskas. Ir, pagaliau, tas susita
rimas buvo padarytas VLIKo tam 
reikalui paskirtos delegacijos '.š 
paties VLIKo narių tarpo, čia visai 
nellesiu grupių, kurios balsavo už 
ir kurios balsavo prieš. Tas nesvar
bu, nes visos grupės, kol Jos lieka 
VLIKe, neša kolektyvinę atsakomy
bę už VLIKo nesutarimus ir Jo dar 
bus. Neabejoju, kad VLIKas turi 
priežasčių, dėl kurių jis atmetė tą 
nesusitarimą ir visuomenė turėtų 
tas priežastis žinoti. Mūsų laikraš
tis duos VLIKui vietos pasisakyti.

Tačiau kaip ten nebūtų, lieka 
neužginčijamas faktas, kad kol vie
na ar kita pusė atsisako tartis, tat 
ir toliau negali būti vieningos, 
sutartinos akcijos Lietuvos vadavi
mo byloje. Ir kad Ir toliau kraš
tas ir išeivija bus skaldama to
kiu momentu, kada mums vie
nybė yra daugiau reikalinga negu 
bet kada Itsorljoj.

Noriu tikėti, kad mūsų reikalai 
taip nebus palikti, bet kad bus da
romai tolimesni žygiai ir ieškoma 
naujų būdų mūsų vadovaujančių 
organų veiklai suderinti ir suvieny
ti. Manau, kad sveikas protas, at
sakomybės pajautimas ir patriotiš
kumas nugalės mūsų asmeniš
kas ambicijas, bei partinius ar- 
kitokius išskaičiavimus. D. Britani
jos lietuviai kaip ir iki šiol rems ir 
ateity VLIKą ir Lietuvos diploma
tus ir nepasiduos skaldančioms įta 
koms. Laimei, mes čia sugebame 
rasti bendrą kalbą DBLS ribose ir 
mes lygiai mielai ir garbingai prii
mame Ir VLIKo atstovus ir Diplo
matijos šefą. Taip mes laikysimės 
ir ateity, tikėdami, kad Ir mūsų 
vadovaujantys organai, pagaliau, 
persiims atsakingumo dvasia ir pa
rodys daugiau valstybingumo ir 
politinio subrendimo savo veiks
muose ir darbuose. Lietuvių vado
vaujančių organų vienybės ir suta
rimo reikalauja kraštas, išeivija, d 
taip pat mūsų santykiai su svetimo
mis valstybėmis. Tas mums yra bū
tinybė Ir tas turi būti pasiekta.

M. BAJORINAS

vės Fondo Rėmėjai ir toliau mus 
taip rems, tai tikimasi dar sausio 
antroje pusėje „Britanijos Lietuvį“ 
spausdinti nuosavoje spaustuvėje. 

Pradėję spausdinti nuosavoje 
spaustuvėje — „Britanijos Lietuvio“ 
leidėjas neliks skolingas savo gerb. 
prenumeratoriams ir progomis vi
sada išeisiąs laikraštis padidintas.

DBLS CENTRO VALDYBA
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LIETUVIS

Apdūmojimai prie^Nauju Metu slenksčio
Po kelių akimirkų 1 negrįžtamą 

amžinybę nužygiuos šie 1951 metai. 
Senųjų Ir Naujųjų Metų susitikimo 
slenkstyje mūsų mintys prabėga 
išgyventuosius metus, o žvilgsnis 
metamas į ateitį, kad nors sau su
sikurtume vaizdą, ką gali likimo 
kalvis nukalti tiek atskiram asme- 
nul. tiek tautoms, tiek ir visai žmo
nijai.

Praeities Ir ateities ryšys nieka
dos nepertraukiamas. Išgyventųjų 
metų įvykiai turi didelės įtakos į 
ateities įvykių rutuliojimąsl, o daž
nai gi ateitis yra tik praeities tęsi
nys. Todėl mums visiems prie Nau
jųjų Metų slenksčio tenka apdū- 
motl 1951 metų įvykius, jų sukurtas 
situacijas ir jų grandinę nuvesti į 
1952 metus.

Ką gi svarbiausio su savim nusi
nešė 1951 metai? Tuos metus pasi
tikdami, viso pasaulio valstybių 
vyrai žmonijai linkėjo taikos, lais
vės ir gerovės. Šluos troškimus 
įkūnyti buvo nieko nesigailima, ta
čiau pasalis prie jų beveik nepriar
tėjo. Talka ir laisvė yra. nedalomos 
sąvokos, bet jų supratimas šiandie
niniame pasaulyje yra labai skir
tingas. Iš šito skirtingumo Ir susi
daro ta rūškana, netikra, balsi 
žmonijos padėtis į kurią ji piktųjų 
jėgų yra įstumta. Visi kalba apie 
talką, kaip žmonijos gerovės Ir pa
žangos būtiną sąlygą, o gyvename 
šaltojo Ir vienur kitur — net karš
tojo karo atmosferoje. Taikos šū
kius lydi naujųjų ginklų žvangėji
mas, kas rodo, jog šiandieninė 
talka yra tik karo pertrauka. Tokia 
talka yra žymiai blogesnė, negu 
alinantis karas.

Mūsų laimei, šitai praeitaisiais 
metais ėmė Iš esmės suprasti lais
vasis Vakarų pasaulis. Tais metais 
vakariečių padaryti radikalūs poli
tiniai, kariniai Ir psichologiniai 
posūkiai,, kurių tikslas — grąžinti 
žmonijai talką ir nesuklastotą 
laisvę, jei ne tarptautinių konfe
rencijų pagalba, tai jėga. Prieš 
Imperialistinio komunizmo dispo
nuojamą jėgą Rytuose, pastatoma 
laisvojo pasaulio jėga Vakaruose. 
Kitos Išeities nėra ir nebus, nes 
taika ir ramybė tėra galima tik 
geros valios žmonėms. O tos geros 
valios Kremlius nerodo, nes jos ne
turi.

šitoks Vakarų apsisprendimas, 
lydimas laisvojo pasaulio vieningos 
ginkluotos organizacijos sparčiu 
sukūrimu, negali nedžiuginti taikos 
Ir laisvės trokštančių tautų. Jeigu 
Vakarai dar nepakilo į laisvės žygį,

tai bent sustiprino pavergtųjų tau
tų išsivadavimo viltis.

Niekas netrokšta karo, tačiau 
kiekvienas realistas šiandien mato, 
jog tik nauju karu, o ne tuščiomis 
derybomis, tebus galima išspręsti 
šiandienines esmines politines pro
blemas. Nuostabi ir keista tiesa: — 
istorijoje niekados pusė šios žemės 
rutulio gyventojų, komunizmo pa
vergtų, taip netroško karo, kaip jo 
.trokšta dabar. Visi žino, jog karas 
yra baisus dalykas, kuris kaštuoja 
milijonus gyvybių ir milžiniškus 
materialinius turtus, bet jis yra 
vienintelė priemonė visam pasau
liui sugrąžinti taiką, laisvę ir žmo
nišką gyvenimo būdą. Tokio karo 
gyvybiniai nuostoliai vargiai ar 
bus didesni, negu tie, kuriuos duo
da Sovietų Rusijos gausios koncen
tracijos stovyklos ir masiniai ka
lėjimai. Tenai kiekvienais metais 
išžudomi milijonai nekaltų žmonių. 
Karas padarys galą šioms nuolati
nėms baisioms žmonių žudynėms!

Nereikia, prieš nuogą tikrovę 
užmerkti akių. Atidesniam stebė
tojui šiandien aišku, jog pasauli
nės politikos vežimas rieda į bedug
nę. Naujas karas kasdien artėja, 
nes jis neišvengiamas.

Mes, lietuviai, normaliai, savo 
prigimtyje, esame rami, taiki, 
darbšti ir kūrybinga tauta. Mes 
šlykštlmės teroru, žudymėmis, karu. 
Tačiau šiandien, kai Sovietų Rusija 
brutaliai fiziškai naikina mūsų 
tautą Tėvynėje, būsime atviri pasa
kyti, jog naujo karo trokštame, nes 
be jo neturime jokios vilties atsta
tyti Lietuvos politinę nepriklauso
mybę ir Išgelbėti lietuvių tautos 
gyvybę. Mes matome, jog visos 
tarptautinės didžiųjų galybių bu
vusios ir būsimos taikos derybos 
yra tik fikcija, kurios priedangoje 
trečiasis pasaulinis karas tik ati
dėliojamas, bet jis nepašalinams. 
Nors ir ciniška, bet atvirai reikia 
sakyti mūsų draugams, jog atei
nančio karo baisios, rūsčios ir 
kruvinos dienos mums nekelia 
baimės. Tų dienų pradžios, kiek 
vienam, kas žino komunizmo pa
vergtų tautų gyvenimą, aišku, lau
kia ir šios tautos taip pat, kaip ir 
kenčianti lietuvių tauta.

štai kokiais jausmais ir norais 
mes pasitlkame Naupuosius Metus. 
Baimės neturime, kovingumo ne
pritruks, nors lietuvių tautos lais
vės troškimas yra visuotinis ir ga
lingesnis už įgimtą intsinktą gy
venti.

Netolimos dienos, kada kovoje 

prieš bolševizmą buvome vieni, vsų 
pažeminti, ujami, niekinami ir 
šmeižiami. Mes kitoms tautoms 
kalbėjome teisybę apie lietuvių 
tautos kančias ir bolševizmo tiro
niją,-o mus vadino karo nusikaltė
liais, nacių agentais, žmonijos 
atmatomis. Ir taip mus vadino ne 
tik Sovietų Rusija, bet ir tie lais
vieji Vakarai, kurie šiandien jau 
praregėjo. Dabar Vakarai mato, 
jog mūsų skelbiamoji teisybė yra 
gryna, nesukta ir nesuklastota. Jie 
žino mūsų kančios ir skriaudos dy
dį bet dar neturi drąsos reikalauti 
jas atitaisyti. Ateis valanda, kada 
Vakarai ateitį pasitiks taip pat be 
baimės, bet su drąsa ir ryžtumu 
laimėti, kaip mes ją kasdien pasi
tinkame. Toji valanda bus viso 
pasaulio pavergimo arba viso pa
saulio išlaisvinimo pradžia.

Vykstanti Vakarų pasaulio ma
terialinių, fizinių, intelektualinių 
ir psichologinių jėgų mobilizacija 
prieš bolševizmo užsimojimus pa
vergti pasaulį, žadina mūsų viltis 
išvysti vėl laisvą Tėvynę, skatina 
mus aktyviai įsijunti į šią akciją, 
kurį sukurs sąlygas mūsų tautines 
aspiracijas įgyvendinti.

Dėl to prie Naujųjų Metų stenks- 
čio ne tik apdūmokime ligšiolines 
savo sunkias dienas, bet ir stiprin
kime savo viltis. Esame vienos Mo
tinos Lietuvos vaikai, esame vienos 
lietuvių' tautos broliai, todėl su- 
glausklme savogretas, sujunkime 
širdis ir rankas, atmeskime ambi
cijas, srovinius skirtingumus, sie
kime r pasiekime visų lietuvių visų 
institucijų, visų vadovaujančiųjų 
veiksnių realios vienybės vardan 
Laisvės ir Tėvynės. J. Senkus

NEI PIRMYN NEI ATGAL
Iranas rusams yra tokia pat mįs

lė, kaip ir anglams. Rusai jaučia, 
kad komunistiškoji Tudeh partija 
gali būti nepajėgi šiuo metu už
grobti valdžią Irane, o panaudoji
mas raudonosios armijos tam rei
kalui, gali iššaukti nepageidaujamą 
pasaulinį karą. Nežiūrint kaip užsi
baigtų Irano ginčas, specialistai 
mano, kad savo pozicijos naftos 
pramonėje Iranas jau neatgaus, 
nes britai stengsis išplėsti kitus 
šaltinius, kurie yra mažiau jautrūs 
nacionalistų įtakai.

LAIKAS UŽSISAKYTI 
„BRITANIJOS LIETUVĮ“ 

1952 METAMS

SIU DIENU
Atsimenu, dar DP stovykloje gy

venant, ne vienas dipukas svarstė 
galimybes patekti Abisinijon. Kiek 
vėliau, buvo kalbama, kad Abisinija 
pasikvietusi kelis ar kelioliką spe
cialistų iš DP stovyklų. Iki šiolei 
nežinoma, ar ten yra bent vienas 
lietuvis, tačiau kitų tautų DP tik
rai yra ten pakviesta ir, kiek girdė
ti, gana gerai įsikūrę.

Kaip žinome, 1941 m. italai turė
jo apleitsi Abisiniją, o 1945 m. grį
žo į savo sostą karalius Haile Sela
ssie, negus negesti, karalių kara
lius, savo kilmę išvedąs nuo kara
liaus Seliamono ir karalienės Sa
bos. Tūkstančius metų šis kraštas 
viliojo savo paslaptingais turtais 
įvairias ekspedicijas ir valstybių 
galvas, norinčias jį pavergti. Egipt
iečiai pirmieji atnešė į šį kraštą 
krkščionybę, vėliau atėjo persai, ro
mėnai, arabai. Tūkstantį metų vė
liau — anglai, o paskutinieji — 
italai. Tačiau visems, grobio ir tur
tų ieškantiems, priešinosi drėgme 
garuojančos džiunglės ir neperžen
giami kalnai. Tuo laiku, kai iš kai
myninio Kongo jau seniai buvo iš
vežamas dramblio kaulas, kauču- 
kas, auksas — Abisinijos turtai vis 
dar buvo neprieinami.

Grįžęs tėvynėn Haile Selassie nuo 
pirmos dienos ėmėsi darbo. Reikia 
pripažinti, kad jis yra protngas. toli 
numatąs, ir, nežiūrint savo egzo
tiškos išvaizdos, modernus krašto 
valdovas. Pirmosios dienos grįžu
siam valdovui buvo nepaprastai 
sunkios. Kaip ir kiekvienas oku
pantas, taip ir italai pasitraukdami 
visą kraštą nuterlojo, išsivežė ar 
sunaikino tai, kas jau prieš okupa
ciją buvo padaryta. Haile Selassie 
pasikviečia iš viso pasaulio specia
listus, ypač daug iš Amerikos, žy
mūs pasaulyje ekonomistai ir ūkio 
žinovai užėmė šiame krašte svar
biuosius postus. Nę tik užsienio rei
kalų ministerijoje, bet taip pat fi
nansų, švietimo, sveikatos postai 
buvo patikinti amerikiečiams. Ang
lai pasiuntė karo specialistus, at
statyti suirusios Abisinijos armijos, 
o Švedija — gydytojus, lakūnus ir 
jūrininkus.

Dar prieš šį karą, norint iš Kairo 
patekti į Addis Abebą reikėdavo 
sugaišti kelias dienas, šiandien už
tenka 10 valandų. Modernūs Doug
las tipo keleiviniai lėktuvai nusi
leidžia sostinės aerodrome, kur ke
leivius sutinka tautiniais drabu
žiais apsirengę valdininkai, svei
kindami etijopiečių papročiu. Jie 
labai greitai ir mandagiai sutvarko

ABISINIJA
visus dokumentus ir keleiviai kvie
čiami į modernų aerodromo vieš
butį „Imperial“. Už pietus, kuriuos 
sudaro per trisdešimt įvairiausių 
valgių reikia sumokėti tk 7 šilingai.

Gatvėmis važinėja seni ,,Fordai“ 
ir limuzinai 1925 m. gamybos.

Sekmadieniais galima užsukti 
katedron, kurioje llgabarzdžiai ku
nigai skaito šv. Mišias. Krkščiony- 
bė Abisinijoje sėkmingai atsilaikė 
islamo tikėjimui, tačiau ji sustingo 
savo senose formose.

Nuo to laiko, kai sugrįžo Selassie 
padaryta labai daug reformų: įves
ta parlamentarinė konstitucija, su
modernintas teismas, burtininkai 
ir „stebuklingieji“ gydytojai paša
linti, o jų vietas užėmė iš kitur pa
kviesti medicinos žinovai. Įsteigta 
ligoninės ir preglaudos, o devynio
liktojo šimtmečio šautuvais gink
luota armija, kovojusi prieš italus, 
šiuo metu yra aprūpinta naujoviš
kais ginklais ir apmokama specia
listų.

Vienas Etijopijos doleris prilyg
sta trims šilingams. Trečdalis val
stybės biudžeto yra skiriamas švie
timui. Sostinėje įsteigta technikos 
mokyklų, kuriose čiabuviai mokosi 
taisyti automobilius, laikrodžius ir 
mašinas.

Oxfordo, Sorbonos ir Amerikos 
universitetuose studijuoja. Etijopi
jos jaunimas, kurį Selassie pasiun
tė pasiruošti profesoriauti būsima
me Adis Abebos universitete.

Iki šiolei ministerijose ir įstaigo
se buvo rašoma tik ranka, nes abi- 
sinlų kalboje nebuvo rašomųjų ma
šinėlių. šiuo metu jau pagaminta 
specialios rašomosios mašinėlės, 
turinčios 247 ženklus.

Savaime suprantama, kad oro 
transportas yra nepaprastai bran
gus. Taip, pvz„ už dėžutę dantims 
pastos čia reikia mokėti 12 šilingų, 
tuo tarpu riebi avis kaštuoja 17 ši
lingų. Abisinijoje yra perteklius 
žemės ūkio produktų, tačiau jų 
eksportuoti neįmanoma, dėl nepa
prastai primityvaus transporto. H. 
Selassie turi didžiulius projektus, 
tačiau jiems įgyvendinti reikia 
traktorių, mašinų, specialistų. Pla
tinos, aukso, anglies, javų eksploa
tacijai reikalingi techniškieji įren
gimai, kurių Abisinija neįveiksianti 
įgyvendinti be svetimųjų pagalbos.

Jau laikas užsisakyti „B. Lietuvi" 
sekantiems metams. Jo kaina: metams — 32 šil.,' pusei 

(6 mėn.) — 18 šil., metu ketvirčiui (3 mėn.) 10 šil.

BAZES BOHEMIJOJE
Paskutinieji pranešimai apie So

vietų satelinitinių kraštų aviaciją 
aiškiai rodo, kad dedamos milžiniš
kos pastangos sustiprinti ją kieky
biniai ir kokybiniai. Kominformo 
kraštai dabar turi apie 2200 lėktu
vų, naikintuvų, lengvųjų bombone
šių ir mokomųjų.

Daugiausia tai yra rusiškieji Yak 
ir IL 2., bet nemažą procentą su
daro ir vokiškieji Messerschmit ti
po naikintuvai. Paskutiniu metu 
tačiau, satelitiniai kraštai gavo ir 
pagarsėjusių MIG 5. Anksčiau So
vietai labai nenoromis dalinosi su 
savo satelitais šiuo moderniu gink
lu, todėl 100 lėktuvų perdavimas 
lenkų ir čekų aviacijai Vakaruose 
sukėlė susirūpinimo.

Iki šiol Sovietai nepatiki savo 
satelitams sunkiųjų bombonešių, 
kurie yra koncentruojami aerodro
muose Rusijos gilumoje. Nežiūrint 
to, skubiu tempu yra varoma sun
kiesiems bombonešiams aerodromų 
statyba satelitiniuose kraštuose. 
Ypatingai daug tokių aerodromų 
statoma Bohemijoje ir Vengrijoje.

PRIEŠU GINKLAI GERESNI
JAV karo vadovybė nebuvo nus

tebina žinios, kad rusiškieji MIG 
yra geresnį už amerikiečių lėktu
vus. JAV retai kada turėjo geres
nius ginklus, negu jos priešai. Stip
riausias Amerikos kozerls buvo tų 
ginklų masinė produkcija, šian
dien atvirai pripažįstama, kad 
praėjusio karo metu vokiečių ir ru
sų tankai buvo geresni už ameri
kiečių. Vokiečiai taip pat pirmavo 
sprausminių lėtuvų, raketų ir leng
vųjų kulkosvaidžių srityje. Išski
riant sunkiuosius bombonešius, kiti 
JAV lėktuvai neprilygsta britų lėk
tuvams.

LIETUVIŲ NAMUOSE RUOŠIAMA 
KALĖDŲ EGLUTE

Sekmadienį, grudžio 30 d., 16 vai. 
Lietuvių namuose, 43, Holland 
Park, vaikams ruošiama įdomi pro
grama. Atsilankys Kalėdų Senelis 
su gausiomis vaikamas dovanėlė
mis.

Tėvai, kurių vaikai norėtų šiame 
parengime dalyvauti, kviečiami ligi 
gruodžio 28 d. pdanešti Lietuvių 
Namų admlnistracljol, arba pas 
kambinti teleforu PARK 9699.

LEGENDA APIE ILGESĮ
N. MAZALAIT& ir J. KRUMINAS Bet labiausia patiko šventajam

Petrui, kad ir tos vėlės, kurios .at
keliavo pačią paskutinę minutę, 
jau buvo aprūpintos. Karių žaizdos 
vos žymėjo švelniais kaip spindu
liai randais. Trūkstamos rankos ir

Matau kaip nusnigtais laukais Aš turėsiu netrukus užsidėti aki- k0j0s padirbtos naujos, o kitų no- 
čla prieblanda ateina nius — taip pavargsta mano akys sys ir auSų galai atrodė dailesni, 

Palūžta debesys balti ant girių nuo rašymo. Niekuomet per jokius negu pirmieji. Jų žyginiai batai 
juodumos šimtmečius • mes nesame turėję nuvalyti ir lengvi, milinės perregi- 

Girdžiu — tarytum vėjas tiek naujų gyventojų. maį švarios, ir jie buvo užmiršę
švilpia, tarsi vėjas dainą, Jis pasižiūri į saulę, kuri atidžiai kraujo spalvą ir sopulių jausmą.

Al ne ■— tai tik širdis kartoja suko laikrodį visiškai prie dvylikos geniai ir moterys ilsėjosi po ašarų 
nuolatos — namo, ir jo veido skaistumas atsigavo. įr nerimo, o vaikai jau gaudė ba- 

Tarsl voratinkliai — taip gula — Štai jau artinasi pusiaunaktis, landžius tokie linksmi, tarsi jie nie- 
žemėn nakties pirštai - juokiasi jis, — ir aš įtraukiau į kuomet nerėkė iš bado ir baimės. 

Išauš diena nauja — ir gal manęs sąrašus paskutinę vėlę: šią naktį cia jie visi buvo susitikę su savai- 
jl neberas jau niekas daugiau neateis, nes siais. kartais po daug nesimatymo 

Kažkas skausmingo keliasi — ir kasgi panorės palikti žemę neįsiti- metų ir turėjo ko pasikalbėti, ir 
ramumoj ramybė miršta klnęs, jog naujais metais bus pa- jiems buvo taip gera, kad jie už- 

Tal Ilgesys — pro sutemas,'pro vėją sidarę ten geriau? — Ir užvožęs miršo laiką ir nebenorėjo išeiti, nors 
ir audras, -knygą, užrišo ją, nukirpęs vaivo- durys būtų atviros.

Pažiūriu į laukus —• matau rykštės juostos galą, paskui pasi- - štai jau jūs namie, — pagal- 
tfvynę mano sniego klostėse šaukė vienuolika kitų angelų, ir vojo šventasis Petras, pasveikino 

Pažiūriu į žvaigždes ,— tėvynės visi užkėlė ją į lentyną. jUOS ir nuėjo toliau. Dabar jis praė-
mano žvaigždės dega. — Gerai, — pasakė šventasis j0 kiemą ir pamatė, jog ir čia vis- 

Žvelglu į miestą — lyg aušra Petras, tuo metu praeidamas pro kas yra paruošta, šventasis Anta- 
įkliuvus Vilniaus bokštuose šalį, — Gerai, kad viskas sutvarky- nas ir Riteris Jurgis apžiūrinėjo 

Tarytum Nemunas pro Aleksoto ta, o dabar eik persivilkti: ant mė- vežimą su keturiais žirgais — jie 
tiltą teka, nulio rago yra pakabintas naujas abu taip mylėjo gyvulius, kad dabar 

Tai ilgesys. Ateina prieblanda, ir drabužis, nes šitas pasidarė mėly- su gailesčiu leido keliauti žemėn. — 
jis visuomet keliasi, nas kaip upė nuo rašalo dėmių. Kiemo bokšte varpininkas patraukė 

Jis perlipa per kalnus-ir per marias Ir šventasis Užveizda nuėjo to- kometos uodega pririštą varpą, ir 
jis iriasi. Hau, skubiai peržvelgdamas viską tuomet iš sandėlio .atnešė ir pagul- 

Tik paklausyk, Kaip vieną kart rūpestinga akimi, ir jo barzda švi- dė į vežimą Naująjį Metą. Jis tebe- 
Naujuose Metuose tėjo nuo šypsenos — visur buvo buvo visiškai mažas ir suvystytas, 

Grąžino Dievas žemėn ilgesiu taip, kad jo siela galėjo džiūgauti, net jo rankos, kurias paliko laisvas, 
numirusį. Jis regėjo naujus turtus Dangaus atrodė tokios mažos, kad jos nega- 

Vlsuose dangaus kraštuose buvo Karalystėje — naujos žvaigždės nu- įėjo suimti vadelių. Tačiau dėl šito 
baigiami didieji metų užbaigos dar- kaltos iš geriausio deimanto, ir ii- niekas neturėjo baimės: žirgai tiek 
bai, ir angelų sparnai blizgėjo pra- glausl miškai, pilni gintarinių me- kartų buvo atlikę tokią kelionę, jog 
kaltu iš skubėjimo Ir nuovargio, džių, buvo išaugę per šiuos metus, galėjo nuvežti neišlaistytą vyno 
Kaip rasotos baltos gėlės lingavo O šiam vakarui palaimintųjų ran- taurę, štai, varpas sudaužė dvylika 
jie čia ir ten. Pagaliau tas, kuris koše buvo naujos palmės, chorai kartų, vartus atidarė ir žirgai pa- 
kalibro plunksna rašė į milžinišką ir orkestrai grojo dar negirdėtas kėlė kojas. Visi pamojo atsisveikin- 
knygą atsiduso ir tarė: giesmes. Asla vitravo ir buvo sun- darni.

_jau viskas. — Ach. mes prl- ku eiti per Ją neprisilaikomam — Būk geras žmonėms. — pasa- 
trūkslme sidabro lakštų popieriui, sparnu, taip ji buvo išblizginta ir kė Motina Marija ir visi pasitraukė 
ir debesys darosi kaskart plikesni, išpuošta nuolaužomis tų Žvaigždžių, atgal į kiemą. Vartininkas norėjo 
nes visa mėlynę suvartojo rašalui, kurios suskilo bekalant. užvožti vartus, tačiau jis vos nesus-

paudė tarp auksinių pinučių ir nu
sigandęs sušuko:

— Čia kažkas-stovi, — jis paš
vietė pakėlęs žibintą ir nustebęs 
pasakė:

— žiūrėkit, atėjo vėlė.
— Vėlė, • sudejavo vienas ange

las, apsivilkęs ypatingai baltadro- 
bule. — aš dar neturiu naujos kny
gos, ir labai pavargau nuo rašymo. 
Kaip tu čia atsiradai ne laiku?

— Kaip čia atsiradau? — pakar
tojo kitas balsas ir daugelis apsupo 
ateivę vėlę, tačiau ji stovėjo paniu
rusį ir tyli.

— Ar tave užmušė kovoje? — 
Klausia ją ir ji atsako.

— Ne.
-- Ar užgriovė mieste bombos, 

ar pritrenkė plytos?
— Ne.
— Gal būt tu numirei iš bado?
— Ne.
Ji atsako: ne, kaį jos teiraujasi, 

ar nebuvo ji sutikusi piktus žmones, 
ar nepagavo jos speigas ir pūga, ar 
neprigėrė jūroje ar neužtiko sunki 
liga. Paniurusi ir tyliai atsakinėja 
ji: nė. ir palaimintieji nebetenka 
kantrybės.

— Kodėl gi numirei, kaip atėjai 
čia? — sako pagaliau šventasis 
Petras beveik rūsčiai, tačiau atro
do, kad vėlė nemoka pajausti net 
baimės: paniurusi ir tyliai atsa
ko ji:

— Aš ėjau namo.
— Kur yra tavo namai? ■ taria 

vėl šventasis Raktininkas, — pasa
kok mums kur tavo namai, kame 
tu gyveni?

•— Jūs turėjote matyti iš čia upę 
Nemuną, jūs pastebėjote Birutės 
kalną, tai tenai, — sako vėlė ir pa
sidaro ūmai dar liūdnesnė. — Ach, 
t pė yra siaura, ir kalnas žemas, jūs, 
turbūt^ nežinote. Taip, mano na
muose visai paprasta, visiškai, ta
čiau ten buvo gera man. Bet į ma

no kraštą atėjo žmones, biauresni 
už velnią, svetimi atėjo ten, raudo
ni nuo kitų kraujo. Jie nešė kartu
ves, kulką ir peilį. Jie neleidžia 
melstis, mylėti, paliesti savo žemę. 
— jie neleidžia gyventi Ir kiekvie
nas, kas norėjo išlikti gyvas, bėgo 
iš namų ir slėpėsi svetur Ir aš pri
siglaudžiau svetimam krašte. —- 
vėjas ten buvo minkštas ir saulė 
šilta bet aš galvojau tiktai apie 
paliktą tėviškę Ten yra ramu, ir aš 
buvau sotus — tačiau aš alkau per 
sapną, aš troškau — namo. Ir visą 
laiką buvo šitaip širdyje, kol aš at
sidūriau čia — štai kodėl aš negalė
jau pasakyti, kaip aš numiriau.

— Jis mirė iš ilgesio, — sako Mo
tina Marija — jis mirė iš tėviškės 
ilgesio. Nuveskite jį i Dievo poilsį.

Ir vėlė buvo nuvesta pas Viešpa
ties sostą, ir Jisai Pats paglostė jos 
galvą ir pasakė:

■—• Dabar tavo širdis išgys ir pa
jus ramybės saldumą, mano varg
šas vaike. Gyvenk džiaugsme, kuris 
nesibaigia ir neįkyri.

Bet vėlė nuleido galvą ir tylėjo, 
o paskui pažvelgė į Gerąjį Tėvą ir 
jos veidas buvo liūdnas.

Aš noriu namo. — sušnibždėjo 
ji, — noriu namo.

Nustebę ir pasipiktinę klausosi 
angelai ir išrinktųjų minios, tačiau 
Dievas taria nuolaidžiai:

— Tu nori grįžti į žemę — į var
gą ir nežinomybę, grįžti iš Dan
gaus?

— Aš noriu namo. Viešpatie, — 
sušnibžda ji, ir jos akys yra pilnos 
nevilties.

— Ar tu žinai, — kalba vėl Die
vas, kad tu turėsi perkętsi visa 
bloga, ką tik žmogus randa gyve
nime? Ar žinai, kad turėsi nešti 
ant savo pečių daugiau negu pake
li.

— Aš noriu namo — maldauja 
vėlė, ir Dievas taria dar kartą. 
O jeigu vos palietęs žemę tu 

sutiksi mirtį, ir vėl stovėsi prie 
mano vartų pavargusi ir nelaimin
ga?

— Bet aš būsiu išvydusi savo tė
viškę: kai mano kūnas gulės gim
tinės žemėje, mano darbai ir ilge
sys paliks tenai — aš dėkosiu pate
kusi pas Tave. Tėve. Aš noriu namo.

Ir tuomet Gerasis Tėvas pasišau
kė angelą patį greičiausią ir stip
riausiais sparnais.

— Pavyk Naujų Metų vežimą, — 
pasakė Jis, — tegu jis nuveža šitą 
žmogų į jo tėviškę.

Ir vėlė prisiglaudė prie jo kojų 
ir šypsojosi, ir jos džiaugsmas pri
lygino ją palaimintųjų dangiškam 
švytėjimui.

Ir tarytum kažkas atnešė žemės 
kvepėjimą į Dangų, taip dvelkė to
limas būtas gyvenimas palaimin
tuose soduose, ir išrinktųjų širdys 
pasidarė nuolaidžios ir artimos 
paprastam žmogui.

Tu padėki savo sunkią galvą 
man ant rankų

Te legenda dar ilgai gyvena 
mus jausmuose ir širdy 

Vieną dieną juk nutils mūs' 
žemėj gaudusios patrankos 

Nutils naktys šaukusios vargus 
juodyn. 

Sužlugs priešai, kurie drasko mūs' 
sodybas ir laukus mūs', 

Tik gal kruvinų jų žygių atminimas 
liks. 

Ir tėvynę mes matysime pro 
džiaugsmą, ir mes jausim 

Kaip ji kelias, ir žiūrėsim kaip ji 
žydi lyg gegužy nurasota obelis.
Ir atsineštąjį ilgesį įpinsim jai 

į plaukus,
Ir plaukai, tarytum pievos 
Panery. įvairiaspalviai sužydės 
Tu nurimk, virš juodo miško 

balti debesėliai plauko
Jie nuplauks virš Lietuvos.
Baltas sniegas kris palaukėm: 
Tai kris mintys mūsų visos ir 

jausmai visi širdies.
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BRITANIJOS LIETUVIS

M U
LAISVOJI

SPAUDA, PARTIJOS IR 
TIKĖJIMAS

Gyvename krašte, kuriame politi
nio gyvenimo kultūra, geras elge
sys, mandagumas yra vyraujahtieji 
dėsniai. Jau kelis metus esame Va
karų pasaulyje, stebime anglosaksų 
gyvenimo būdą ir papročius. Daž
nais atvejais raginame viens kitą 
pasimokyti tos tolerancijos, kurios 
pavyzdžių mums tikrai netrūksta. 
Skaitome puikią, laisvą, objektyvią 
anglų spaudą, tačiau ar mūsų emi
gracinė spauda nors „per colį“ yra 
pažengusi šita kryptimi? Pavartę 
mūsų spaudos puslapius, mes ten 
dažnais atvejais užtiksime išsireiš
kimus, žodžius, įžeidimus labai jau 
primenančius sovietinį kurpalį, 
štai pavyzdėlis iš vieno mūsų trem
ties laikraščio:

.Straipsniai, kurie pilni vien 
asmeniškos neopykantos, juodinan
tieji Nepr. Lietuvos gyvenimą, jos 
vadus bei veikėjus, ypač jau miru
sius ar žuvusius, neturėtų būtį tal
pinami patriotinės spaudos skilty
se...“

Ir tame pat puslapyje skaitome: 
....Tačiau VLIKo vadai didžiųjų 
ambicijų politikieriai, karjeristai, 
ryžtasi pasisavntl valdžios autori
tetą. būti neatvaudotos Lietuvos 
vyriausybe...“

Ir per sprindelį žemiau, tame pat 
puslapyje laikraštis, mokąs skaity
tojus demokratijos ir tolerancijos, 
„gerbdamas,, kito tremties laikraš
čio tilpusio straipsnelio autorių, 
rašo: „...Jog visi puikiai atsimena
me, kad Lietuvoj tarp generalinių 
tarėjų, švietimo generalinis tarėjas 
Germantas „tautai“ irgi buvo: na
cis, prisiplakėlis, pardavikas, karje
ristas, savanaudis, niekšas, gesta
pininkas...“

Vakarų pasaulio spauda domisi 
žymių žmonių gyvenimu, supažin
dina juos su skaitytojais ir jų nu
veiktais darbais ir laimėjimais, da
žnai ši informacija yra pagražinta 
sodriu jumoru ir lengva, kultūrin
ga ironija, tuo tarpu mūsų emigra
cinė spauda, nežiūrint kokiai par
tijai ji priklausytų, monopolizuoja 
patriotizmą, monopolizuoja tėvynės 
meilę, šaukdama, kad tik ji, o ne 
kita partija yra neklaidinga, kad 
tik tas laikraštis yra demokratiš
kas ir tik jo balsas yra „tautos bal
sas“, vedąs į tikrąjį Lietuvos išlais
vinimo kelią.

Kai' kurie mūsų „kabineto“ žmo
nės pasišovė „Laisvoje Tribūnoje“ 
Iškelti partijų reikalą, girdi, demo
kratiškuose kraštuose gyvendami, 
turime pratintis, turime lavintis, 
turime imti pavyzdžius iš demokra
tiškų kraštų partijų gyvenimo. Su
prantama, kad pradžioje tik nekal
tas žodinis pasisvaičiojlmas, o vė
liau kiekvienas tokį reikalą keliąs, 
turi užantyje norą savo partijai 
praskinti kelius, tuo tarpu, kai pil
koji „liaudis“, kuri ir namus perka, 
siunčia svarus spaustuvės fondams, 
remia Tautos Fondus ir kitus fon
dus ir fondelius, nenori ne tik par
tijų. bet nenori ir klausytis apie 
partijas. Jei kam nors atrodytų, 
kad šis teigimas yra klaidingas, 
tegu laikraštis padaro anketėlę, at- 
siklausdamas, ar reikia šiandien 
mums partijų, nors jos ir turėtų 
gražiausius tikslus. 95% lietuvių 
atsakytų — ne!

Anglijoje niekas nepersekiojamas 
dėl jo pažiūrų ir niekas nesikiša į 
privačius tikėjimo reikalus, 
kėjlmo reikalai yra visiškai 
nuo politinės kovos, gal tik 
bažnyčių galvos stengiasi
nintl politinį trlnimąsi, jei tas poli
tinis trinimasis įgauna labai jau 
aštrias formas. Atskiri dvasiškiai 
laisvai pasako savo įsitikinimus. 
Tuo tarpu mūsuose dažnai išnau
dojama tikybinės apeigos politikos 
tikslams. Tais atsitikimais, kai ku
ris nors dvasiškis išdrįsta retkar
čiais kitaip pasisakyti, a kitų įsiti
kinimų nesmerkti jis yra puolamas 
ne kaip pilietis, bet kaip kunigas. 
Taip pat visiems žinoma pavyzdžių, 
kad iš sakyklų yra puolami atskiri 
asmenys, (kartais net ir pavardės 
nurodomos), už tai, kad „X“ ar „Y“ 
nėra tokių pažiūrų, kokias prakti
kuoja pamokslininkas.

Todėl ne partijos mus išmokys 
tolerancijos ir gerbimo kito pažiū
rų ir įsitikinimų, ne patljos mus 
suvienys bendram visij mūsų čia, 
emigracijoje gyvenančių, tikslui,

čia tl- 
atltokę 
kartais 
sušvel-

TRIBŪNA Lietuviai svetur
bet pirmoje eilėje mes turime pri- 
siauklėtl toleranciją gerbiančius 
visuomen'inkus, redaktorius ir dva
siškus. Kai partijos lyderiai bus to- 
lerantai, kai spauda prilygs demo
kratinių kraštų spaudai, kai dvasiš
kiai sugebės tikėjimo reikalus at
skirti nuo politikos —• mūsų liaudis 
paseks jų pavyzdžiais.

Dcbikonis

PIRMASIS LIETUVIU KAPAS 
DONCASTERYJE

A.A. Antanas Mikalauskas
1919.VI.8 1951.XI.27

šių metų lapkričio 27 d., Western 
Hospital, Balby, Doncaster mirė 
A.A. Antanas Mikalauskas, sirgęs 
per 4 mėnesius. Velionis sirgo ir mi
rė vėžio liga.

Sveikas būdamas, nuolat sielojo
si lietuviškais reikalais ir labai gy
vai aukojo Tautos Fondui, rėtnč 
lietuvišką spaudą.

A.A. Antanas Mikalauskas gimė, 
1919.6.8 gražioje Dzūkų žemėje, 
Alytaus apskrytyje, ūkininkų šei
moje. Vaikystėje lankė ir baigė pra
dinę mokyklą. Sulaukęs 19 m. am
žiaus, stojo savanoriu Lietuvos ka
riuomenėn ir joje tarnavo iki pir
mosios rusų okupacijos. Karui ki
lus, pasitraukęs iš kariuomenės gy
veno pusiau slapstydamasis, iki 
gen. Plechavičius įsteigė „Plechavi- 
čiukų armiją“, į kurią velionis ne
delsęs įsijungė ir buvo iki jos panai
kinimo. Vokiečių prievarta įjung
tas apkasų darbams, dirbo Vokieti
joje iki atėjo išlaisvinimo dienos. 
Karui pasibaigus, gyveno anglų zo
noje keliose lietuvių stovyklose ir 
1948.1.20 iš Munster išvyko Angli- 
jon, anglių kasyklų darbams, 
kasykloje.

š.m. spalio mėn. 12 d. buvo ope
ruotas. Lapkričio 27 d., naktį, 1 vai. 
užgeso visam žemiškajam gyveni
mui.

A.A. Antanas Mikalauskas buvo 
pašarvotas šv. Petro bažnyčioje 
nakčiai ir lapkričio 29 d. po ged. 
šv. Mišių, buvo palaidotas Rosse 
Hill kapinėse Doncaster.

Gedulingas šv. Mišias atlaikė 
kun. F. Cashman. Į kapines paly
dėjo kun. Flynn. Savo kalboje kun. 
Flynn paminėjo, kad velionis yra 
pirmasis lietuvis, palaidojamas šio
se kapinėse. Prieš mirtį buvo aprū
pintas visais šv. sakramentais. A.A. 
Antanas niekuomet daugiau neiš
vys savo gimtojo krašto ■—■ Lietuvos 
ir artimųjų šeimos narių ■—■ baigė 
pamokslą kun. Flynn.

Atsisveikinimo žodį Doncaster 
apylinkės lietuvių vardu pasakė VI. 
Janušauskas, nupasakojęs trumpą 
velionies biografiją anglų kalba.

A.A. Antanas Mikalauskas buvo 
vedęs. Lietuvoje liko jo žmona Ona.

Mirusio tautiečio palydėti susi
rinko beveik visi apylinkės lietu
viai. metę būtiniausias darbo parei
gas.

Karstas skendo daugelyje vaini
kų, skirtų nuo vietos lietuvių ir 
pažįstamų anglų. Buvo padaryta 
daug nuotraukų. Laidotuvės atsiėjo 
£95, kurių didesnę pusę —- £50. 
pamokėjo anglų valdžia.

Ilsėkis, Antanai, šioje salos že
mėje. Mes eisime tais pačiais idėjų 
takais, kuriais ir Tu ėjai mūsų tar
pe būdamas.

Tebūnie lengva Tau svetimojo 
krašto žemė!

Doncaster skyr. koresp. ž.K.S.

Mirė Jonas Rudelis
Gruodžio 15 d., po ilgos ir sunkios 

paralyžiaus ligos, mirė West Wellso 
šeimų stovyklos gyventojas Jonas 
Rudelis, 36 m. amžiaus, kilimo ma
rijampolietis.

Velionis buvo taurus ir susipratęs 
lietuvis, nuolat sielojęsis Lietuvos 
reikalais. Priklausė DBLS-gai ir bu 
vo ilgametis „B. Lietuvio“ skaity
tojas.

Jo mirtis yra skaudus smūgis jo 
šeimai. Velionis paliko žmoną ir dvi 
mažametes dukreles, kurias per vi
są ilgą jo ligos laiką globojo arti
miausi mirusiojo giminaičiai p. 
Aukščiūnai ir p. A. Pečionytė.

M.K.

LONDONO NAUJIENOS
— Londono lietuvių bažnyčios 

vargonininkas ir L.L. Meno Sam
būrio choro dirigentas p. V. Mamai- 
tis, dėl pasikeitusių darbo sąlygų 
(dirba naktinėje pamainoje), laiki
nai pasitraukė iš vargonininko ir 
chorvedžio vietos. Pasikeitus darbo 
sąlygoms, p. V. Mamaitis žada grįž
ti prie savo eitųjų pareigų.

šiuo metu vargonininko pareigas 
eina ,p. J. Cernls.

— L.L. Meno Sambūris repetuoja 
mūsų literatūros klasikės J. žemai
tės komediją „Apsiriko“. Be *-o 
Sambūris yra numatęs pastatyti 
rašyt. F. Neveravičiaus pjesę „Prie
šai“.

— Žurn. K. Obolėnas, buvęs „Bri
tanijos Lietuvio“ redaktorius, šiuo 
metu kaip specialus Londono ko
respondentas bendradarbiauja A- 
merikos lietuvių dienraštyje „Drau
gas“.

— Lietuvių Namuose viešėjo 
stud. J. Puškorius, studijuojąs Pa
ryžiaus universitete elektromecha
niką. Svečias, aplankęs savo gimi
nes bei pažįstamus ir apžiūrėjęs 
Londono įdomybes, grįžo Prancūzi- 
jop tęsti toliau savo studijų.

— Skulp. J. Dagys, lietuvių baž
nyčiai sukūręs didžiulę šv. Kazimie
ro statulą, šiomis dienoms švyko 
Kanadon. m. K.

DBLS West Wellso skyriaus 
nariui

A. A. JONUI RUDELIUI 
MIRUS,

gilaus liūdesio valandoje jo 
žmonai Leokadijai, dukrelėms 
Romutei ir Nijolytei ir broliui 
Vytautui, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

West Wellso skyr. valdyba ir 
nariai

WOLVERHAMPTONAS
Įvykusiame visuotiname narių 

susirinkime buvo nuoširdžiai atsi
sveikinta su apleidžlančiais šį kraš
tą skyriaus kasininku Br. Zabuku, 
skyr. nariais V. Kiaune, p. Gaižaus- 
kurie, sąžiningai ir giliai įžvelgę, 
steigėju B. Pakalniškiu.

Visi išvykusieji buvo vieni pavyz
dingiausių Wolverhamptono sky
riaus narių ir jų netekimas šiam 
skyriui yra didelis nuostolis.

Tačiau, kaip sakoma — žuvis — 
kur giliau, o žmogus —- kur geriau, 
todėl ir pasilikusieji nuoširdžiai pa
linkėjo gero kloties naujoje žemėje 
ir padėkojo išvykstantiems už jų 
nuoplenus, padarytus šiam skyriui.

K. Ž.

MANSĖIELDAS
Savaitgalio metu įžengęs į didžiu

lį Forest Town hostelį, surasi ke- 
lioliką lietuvių angliakasių, kurie 
jau keli metai dirba po žeme pla
čioje Mansfieldo ir Nottinghamo 
apylinkėje. Atrodo, kad šie vyrai 
mažai kam žinomi ir kad jie visiš
kai nuo lietuviškos visuomenės nu
tolę. Bet ištikrųjų visai kitaip. Čia 
jau seniai veikia DBLS-gos skyrius 
p. St. Nedzelskio vadovaujamas. 
Skyriuje yra 16 narių. Visi gražiai 
sugyvena ir solidariai apsimoka na
rio mokestį, pasižadėję lietuviškos 
spaustuvės vajun įsijungti. Jie re
mia visus kitus sąjungos užsimoji
mus. Jeigu ne visi užsiprenumera
vę „Britanijos Lietuvį“, tai kaltos 
gyvenimo sąlygos, nes bevelk visi 
viename kambaryje. Minėjimuose 
bei kituose parengimuoes beveik 
visus sutiksi Nottlnghame, besišne
kučiuojant ir beslguodžlant kasdie
niais reikalais su savo bičiuliais ir 
pažįstamais. U. Ms.

grįžtamasis literatūrinis 
ANALFABETIZMAS

Mūsiškiai žurnalistai (vėl tas pats 
S. Miglinas, „Altorių šešėly“ leidė
jas!) lietuviškosios bendruomenės 
dvasiniam smukimui, jos nukultū- 
rėjimo faktui pažymėti sukūrė gana 
platų, bet savotiškai įdomų termi
ną: grįžtamasis analfabetizmas. 
Nors ir platus, daug aprėpiąs, bet 
gražus ir mūsų laikams gana bū
dingas terminas, žinoma, tie šian
dieninio lietuviškojo gyvenimo fak
tai, kuriems aptarti sukurtas pats 
terminas, yra liūdni.

Susimildami, ar ne liūdnas grįž
tamasis analfabetizmas, kai skai
tytojas turi maitintis šitokiais per
lais apie literatūrą, kaip V. Dumb
liausko, norinčio „sutvarkyti“ Puti
no „Alytorių šešėly“, ar M.N., mė- 
gnusio paguldyti ant menčių Stein- 
becką?

Klausyti tvirtinimo, kad mūsų li
teratūra privalėtų būti didaktinė, 
kai net gerbiamasis vyskupas Mo
tiejus Valančius-Valančiauskas, ra
šęs didaktinius kūrinėlius, ne vienu 
atveju, sąmoningai ar nesąmonin
gai, nukrypo nuo šito kelio, kai 
Kristijonas Donelaitis pro pamoks
lus sugebėjo išeiti į sunkiai pasie
kiamus poetus, — klausyti šitokio 
tvirtinimo ir įtaigojimo šiandien 
kažkaip nebeskanu. Kai dėl psicho
loginių knygų, tai žinoma, šita są
voka be galo plati Nežinau, ar 
straipsneljo autorius turi galvoje 
Dotsojevskį ir jo pasekėjus, ar ang
liško tipo gatvines „true stories“. 
Jeigu ne mūsiškis grįžtamasis lite
ratūrinis analfabetizmas, 
esu, psichologinių kūrinių 
mis nesišvaistytume.

Kai dėl Putino „Altorių
tai aš ir šiandien nedrįstų sakyti, 
kad tai bloga knyga. Puiki knyga, 
va, kas yra! šitokia visuotinė lite
ratūros specialisų nuomonė apie 
tą knygą buvo pasakyta jau prieš 
dvidešimt metų. Puikiai charakte
rizuoti žmonės, psichologiškai įti
kinami, siužeto platybės neišma
tuojamos, visiškai nauja tema, žo
džiu, gero meistro gerai pastatytas 
rūmas. Jei V. Dumbliauskui atrodo, 
kad tai auksas, aš jam palieku teisę 
vadinti ir taip...

V. Dumbliauskas skundžiasi, kad 
šitokios knygos kelia chaosą, o kon
krečiai šitoji — griauna bažnyčią. 
Atleisk, Viešpatie, tiems, kurie ne
skiria, kunigo nuo bažnyčios ir nuo 
Dievo! Geras kunigas (kaip Tumas- 
Vaižgantas) visus traukia į bažny
čią, o blogas (kaip Putino politi
kierius Straipaitis) atstumia juos. 
Kunigas yra žmogus, ir jei mes ga
lime kalbėti ir rašyti apie minlste-

tikras 
sąvoko-

šešėly“,

rius, profesorius, batsiuvius, veži
kus, kelti jų ydas, norėdami, kad 
jie būtų geresni, tai lygiai ta pat 
teise galime kalbėti ir rašyti apie 
kunigus. Juk ir geravaliam skaity
tojui daug maloniau, kai prie alto
riaus ateina Tumas, Vizgirda, o ne 
Stri,paltis ar Vasaris. Tai ko čia 
slapstytis ar laidyti miglas apie 
chaosą? — Tai šitokia būtų didak- 
tlta (arba pedagogika).

O Iš kitos pusės žiūrint, literatū
ra nėra didaktika ar pedagogika. 
Literatūra ir yra literatūra (kas 
tikai nori žinoti bent trumpučius 
literatūros pagrindus, tegu susiieš
ko tą „Br. Lietuvio“ numerį, kuria
me tuo klausimu buvo gražus S.L-s 
straipsnis). Literatūrai demokrati
niuose kraštuose niekas nestato 
tokių keistų reikalavimų, kaip V 
Dumbliauskas. Jo akimis bežiūrėda
mi į literatūrą, galutinai prisigy
vensime grįžtamojo analfabetizmo 
paskutiniąją fazę: susiniveliuosi
me iki-kasdieninės duonos kąsnio, 
iki pareigos uželdinėti į aludę, iki 
langų daužymo kultūros, iki dviejų 
ar keturių puslapėlių laikraštuko 
su gimimų, mirimų ir panašia rėks
minga kronika, ir vskas. O jei kuris 
įgaliotinis retkarčiais nenustatytu 
laiku apibėgs mūsų gyvenvietes ir 
dirstelės po čiužiniu, ar slaptai ne
sinaudojama tokiomis autoritetą, 
žeminančiomis knygomis, kaip ši 
ar ta, taigi bus gražu ir ramu. Ne
klusniam demokratiškai Ir partlškal 
kaukštelsi akmenku į langą, kad 
greičiau niveliuotus!, kad skaitytų 
tik „psichologines ir pedagogines“ 
knygas, ir bus tvarka...

K. Barėnas

ISKlLMINGAS NAUJU METU 
SUTIKIMAS LIETUVIU NAMUOSE

Gruo-žlo’ 31 d, ruošiamas Lietu
vių Namuose iškilmingas Naujų 
Metų sutikimas. Pradžia 19 vai. 
Naujieji Metai bus sutikti 24 vai. 
Lietuvos laiku, kadangi Anglijos 
laiku sutinkant, susidaro daug ne
patogumų tiems, kurie turi' po 12 
vai. grįžti į namus.

Naujai pagražintoje salėje bus 
šokiai, o valgykloje lietuviškas sta
las, gausus skaniais užkandžiais. 
Įėjimas, užkandžiai ir taurė tau
raus gėrimo Naujuosius Metus su
tinkant, vienam asmeniui — 12/6.

Iš toliau atvykusiems parūpina
ma nakvynė.

Norį dalyvauti užsirašo iki gruo
džio 28 d. pas Lietuvių Namų admi
nistratorių.

N E Z U D Y K I M E
Kritikas ■ recenzentas turi jausti 

didelį atsakomybės jausmų, nes jis 
visuomenei pristato naują gimusį 
kūrinį. Dažnai nuo vieno kritiko 
palankesnio ar piktesnio žodžio pa
reina ir knygos tolimesnis likimas.

Lietuvoje buvo vos keli kritikai, 
kurie, sąžiningai ir gailiai įžvelgę, 
objektyviai stengėsi supažindinti 
visuomenę su kūriniu, o šiaip visaip 
pasitaikydavo, dažnas recenzijas 
ant karštųjų kepė, tačiau vis dar 
nebuvo tokių ..recenzentų“, kokių 
dabar atsirado. Mat, auga nauja 
„kritikos“ rūšis, būtent, perspėjan- 
tiejl laiškai, kurių tikslas sulaikyti 
išeivius nuo vienos ar kitos letuviš- 
kos knygos pirkimo. Jeigu tai būtų 
kovojama su komunistine knyga — 
tektų tik pritarti. Bet. deja, „B.Lie
tuvyje“ jau antrą kartą pasirodo 
laiškas, kurio tikslas nužudyti tin
kamą gerą knygą, kuri tikrų knygos 
mėgėjų yra didžiai laukiama.

Pirmas toks skambus laiškas pa
sirodė dėl J. Stelnbecko ,,Tarp pe
lių ir vyrų“. Nenoriu kartoti to 
laiško baisių užmetimų, bet noriu 
atkreipti dėmesį, kad Tėvų Pran
ciškonų leidžiami „Aidai“ neįžiūrė
jo tų laiške minėtų baisybių — tin
kamai įvertino gerą knygą.

Antras, pono V. Dumbliausko 
laiškas tvirtina,, kad „Altorių še
šėliai“ yra geltonoji spauda. Bijau, 
vėl klystama.

Prof. Putlnas-Mykolaitis plačiai 
žinomas poetas — rašytojas, vienas 
žymiausias mūsų literatūros kriti
kas, eilės knygų autorius — argi 
ištlkrųjų geltonosios spaudos ga
mintojas? 1

Jei taip būtų — gėda, kad turė-

— Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. Kalifornijoje, mirė gen. Pra 
nas Tamašauskas.

JAV gyvenąs gen. V. Nagius-Na- 
gevičius jau kuris laikas serga.

New Yorke einąs lietuvių karių 
žurnalas „Karys", lapkričio 23 d. 
paminėjo metinę sukaktį, kai jis 
vėl atgijo Amerikoje. „Karį“ reda
guoja kpt. S. Urbonas.

Neseniai į JAV nuvykęs vysk. V. 
Brizgys aktyviai dalyvauja lietuviš
kame gyvenime ir dažnai lanko Ue- 
tuvių kolonijas.

„Dainavos“ ansamblis, naujai 
persiorganizavę Amerikoje, yra už
simojęs plėsti religinės muzikos 
sritį. Nehrukus ansamblis žada su
telkti retą progą — išgirsti garsiojo 
italų kompozitoriaus G. A. Rossini 
religinės muzikos šedevrą „Stabai 
Mater“

Urugvajuje mirė Pietų Amerikos 
lietuviams gerai žinomas lietuvių 
spaudos darbuotojas P. Clučells. Jis 
prieš 20 metų iš Lleuvos atvykęs P. 
Amerikon, pasižymėjo kaleidosko
pišku politinio kailio keitimu r įvai
riausiomis intrigomis bei provoka
cijomis. Yra veikęs socialdemokra
tų, tautininkų ir, galiausia, komu
nistų rateliuose. Mirė kaip „įsitiki
nęs“ komunistas.

Florencija Korsakaitė, Amerikos 
lietuvaitė naujai kylanti daininkė, 
gavo angažamentą Los Angeles ope
roje dainuoti „Cavaleria Rustica- 
na“ ir „Pagliacci“ operose. Daini
ninkė dažnai dainuoja įvairiuose 
Amerikos lietuvių meniniuose pa
rengimuose.

Vokietijoj, ant mirusio rašytojo 
Juozo Krumino kapo. Amerikos 
Liet. Rašytojų D-jos iniciatyva 
pastatytas kuklus paminklas. Pa
minklo pastatymas ir 5-lems me
tams priežiūra kainavo 630 D.M.

Algirdas Brazis. Amerikos lietuvis 
dainininkas, ųesenial angažuotas 
garsiojon New Yorko „Metropoli
tan“ operon su pasisekmu dainavo 
tos operos pastatytuose „Rlgoletto“ 
ir „Aidos" spektakliuose. Al. Brazis 
yra susipratęs lietuvis. Dalyvauja 
New-Yorko visuomeniniame gyve
nime ir labai apgailestauja, kad 
nebegali dainuoti lietuvių ruošia
muose koncertuose, kadangi sutar
tis neleidžia viešai dainoje reikštis 
už Metropolitan operos ribų.

Mažosios Lietuvos veikėjai Vokie
tijoje svarsto galimybes sustiprinti 
savąją spaudą ir atremti vokiečių 
užsipuolimus. Ypatingai aštriai va
karų Vokietijos tam tikra spauda 
puola žinomą Mažosios Lietuvos vei
kėją Erdmoną Simonaitį.

Laisvosios Europos Universitete 
Strasburge penkiems lietuviams 
duotos mokslo stipendijos.'

Amerikiečių Aukštojo Komisaro 
įstaiga Vokietijoje yra nutarusi vėl 
leisti Sov. Sąjungos karininkams 
lankyti stovyklas ir raginti pabal- 
tiečius grįžti namo. Lietuvių trem
tinių atstovai dėl šio reikalo ame
rikiečių įstaigoms įteikė atatinka
mus protestus. Stebėtinas tuo at
žvilgiu amerikiečių elgesys. Jau ke
lis kartus jie buvo rusams uždraudę 
lankytis pabaltlečlų stovyklose, ta
čiau praslinkus kuriam laikui, vėl 
leidžia bolševikų pareigūnams mo
raliai terorizuoti tremtinius.

„Malūnas ant Po“. Tokiu pavadi
nimu Amerikoje nemažu pasiseki 
mu rodomas italų gamybos filmas. 
Svarbiausią rolę vaidina pagarsėjęs 
prancūzų filmų aktorius lietuvis 
Jokūbas šernas, žinomo senesnio
sios lietuvių kartos veikėjo, Lietu
vos Nepriklausomybės akto signa
taro šerno sūnus.

Argentinos lietuvių visuomenės 
veikėjai I. Padvaiskas ir agr. šan- 
taras tenykščių lietuvių vardu pa
sirašė memorandumą, kuris įteik
tas respublikos prezidentui Peronui. 
Memorandume liečiamos visos tau
tos už geležinės uždangos Ir prašo
ma prezidento paremti tas tautas 
tarptautinėje plotmėje.

1
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jome savo universitetą, kultūrą, j 
Spiauklm ant viso, užmirškim, kad 
buvom laisvi žmonės, spiauklm ant ' 
savo mokytojų, kurie buvo to pa
ties profesoriaus auklėtiniai.

Lamei, dažnas kitaip galvojame. ; 
Mykolaitis sukūrė savotiškai „isto
rinį“ romaną, kuris pralaužė ledus ; 
knygai. Nuo jo minėto romano pra- ; 
dėjo daugėti knygos bičiuliai.

„Altorių šešėliai“ yra pslchologl- , 
nls romanas, kur autorius nagrinė- : 
ja kylanti konfliktą tarp įgimto 
poeto talento ir kunigo pareigos. 
Tai įtempta ir didžiai dramatinė 
kova, kuri talentingai autoriaus 
vystoma. Man atrodo, kad kai kam 
n« spaudos menkumas ar geltonu
mas rūpi, bet kiti motyvai. Man at
rodo, kad žiūrima pro srovinę priz
mę: mano partijai patogi knyga ar 
ne, autorius „mūsų“ ar „jūsų“, o 
vertėjas (jei toks pasitaiko) kurios 
spalvos, a?

šitą visą išmatavus — jau gali
ma ir recenziją pleškinti, atsipra
šau — ne recenziją, bet perspėjantį 
laišką.

Ponai „kritikai“, kurie dangstotės 
gązdindaml geltonąja spauda, kas 
bus. jei jūsų keliu žengdami krikšč. 
demokratai veną dieną pareikalaus 
išmesti iš lietuvių literatūros Krė
vę, Putiną, Sruogą, žemaitę ir kitus. 
Jei tautininkai, liaudininkai kiti, 
pareikalaus išmesti Maironį, Braz- 
džionį. Vaičiulaitį ir kitus.

Kokia tai būtų nesąmonė, kokia 
menkybė!

Maironis, žemaitė, Mykolaitis, 
Sruoga. Brazdžionis ir t.t. ir t.t. 
yra visi mūsų rašytojai.

Z. Krikštaitis

PRANEŠIMAS
Š.m. gruodžio 29 d. 3 vai p.p. (šeš

tadienį), Lietuvių Namuose. 13, 
Holland Park, London, W.11 įvyk
sta I-sis visuotinas Namų B-vės 

akcininkų susirinkimas
Dienotvarkėje: 1. Praeitų metų 

veiklos apyskaita, 2) Direktorių 
rinkimai, 3) Einamieji reikalai.

Lietuvių Namų Direkcija

3



BRITANIJOS LIETUVISDU SPEKTAKLIAI LIETUVOS DIPLOMATIJOS
Šefas Paryžiuje

Gruodžla mėn. 15 ir 16 dienomis 
Londono lietuvių visuomene turėjo 
progos pamatyti Bradfordo Lietu
vių Vaidybos Studijos ..Atžalyno" 
suvaidintus Sofijos Čiurlionienės 
4 v. dramų „Aušros" sūnus ir neži
nomo autoriaus 4 v. dramą „Val
katą".

„B. Lietuvio" redakcijos pakvies
tas parašyti abiejų spektaklių re
cenziją, šių eilučių autorius keletą 
dienų išgyveno nemalonias pareigos 
ir žmogiškųjų jausmų grumtynes. 
Na, ištiktųjų. Bepigu buvo rašyti 
teatrines recenzijas Lietuvoje, 
prieškariniais laikais. Visų pirma, 
nebūtinai reikėjo vykti l spektaklį. 
Galima buvo pasitenkinti ir pro
gramos paskaitymu. O jeigu pasi
taikydavo, kad staiga, kuriam ar
tistui susirgus, jį vaidinime pava
davo kitas, tai, iškonevelkęs ar 
Išgyręs aną, spektaklyje nedalyva
vusį aktorių, recenzentas galėjo na • 
sitelslnti korektūros klaida. Jeigu 
veikalas buvo recenzentui patinka
mas, bet jį statęš režisierius nepa
tinkamas, galima buvo išgirti vei
kalą ir išpeikti jo pastatymą. Jeigu 
režisierius buvo recenzento bičiulis, 
o vyriausią rolę vaidinęs aktorius 
meilės, čierkos, kortų ir apskritai 
populiarumo konkurentas, galima 
buvo iškelti milžiniškas režisleriuas 
pastangas, kurias, deja, pražudęs 
paminėtas aktorius. Ir taip toliau, 
dama be galo. Ir kaip recenzentas 
beparašytų, teatras negriuvo ir va - 
rė savo darbą toliau.

Bet kaipgi rašyti šiandien recen
ziją, jeigu žinoma, kad spektaklio 
pastatymas —• tai didelio visos tru
pės pasiaukojimo, daug ko išsižadė
jimo, nemigo naktų ir nemažo idea
lizmo išdava. Jeigu tai ne duona 
kasdienė, ne profesionalinės pas
tangos, patriotinės dvasios, meni
nės širdies veržlumas ir gerai su
prastos lietuviškos pareigos pasi
reiškimas.

Ir kurį gi vertinimo kriterijų 
taikyti? Teatro ar daržinės vaidi
nimų?

Visus tuo dvejojimus beregint 
Išblaškė jau pirmasis ..Aušros Sū 
nų“ veiksmas. Pasidarė aišku, kad 
reikia ir galima rašyti tik teisybę. 
„Atžalyno“ vadovo V. Tasecko įspė
jimas, kad vaidintojai nemigę visą 
naktį, kad dekoracijas dėl scenos 
mažumo teko lankstyti dvigubai ar 
trigubai, kad miško scenos reika
lauja, didelės žiūrovų vaizdultės. nes 
medžiams teko nukirsti viršūnes ir 
šaknis, bepaliekant tik kamienus, 
atseit buvo nuskriausti dekoracijas 
piešę menininkai, kad, pagaliau, 
„Atžalynas“ pretenduoja būti tea
tru ir t.t., pirmąjį veiksmą pama
čius, pasirodė buvęs nereikalingas.

Pasitvirtino sena taisyklė, jog 
vaidinimo vertę, nulemia ne pasta
tymo puošnumas, bet tlkamas 
vaidintojų ir režisieriaus darbas.

„Aušros Sūnūs", tiek plačiai žino
mas ir populiarus veikalas, jog ne
tenka ties juo apsistoti.

Kukliausiomis techninėmis prie
monėmis naudojantis, ir taikantis 
prie mažutės scenos, režisieriui P 
Maslullul pavyko išspręsti visus 
svarbiausius režisūros klausimus 
daugiau, negu patenkinamai. Re
žisūrinių uždavinių supratimas ir 
labai geri tų uždavinių išsprendimai 
privertė žiūrovą sukoncentruoti 
dėmesį vien į vaidinimo eigą, pa
mirštant ir scenos ankštumą ir de
koracijų nepritaikymą scenai ir 
didesnius ar mažesnius kostiumi
nius netobulumus. P. Masiulis ne 
pasidavė viliojančiai pagundai vei
kalą pateikti stilizuotą ar suslmbo- 
llntą, nors tai būtų byvęs lengviau
sias kelias, turint galvoje turimas 
priemones. Jis pasirinko kur kas 
sunkesnį, tačiau vienintelį tinkamą 
šiuo atveju kelią, ir pravedė spek
taklį su pažymėtinu realizmu, išves
damas vaidintojus pro pavojingas 
patetiškąsias bei melodramines sce
nas, kurių šiame veikale nestinga. 
Gal būt, tik Rožės ir Albino Stinkio 
dialoginėse scenose režisieriaus bu
vo kiek nutolta nuo bendros linijos. 
Atrodytų, jog Stinkio laikysena 
Rožės atžvilgiu turėtų būti kiek 
agresyvesnė. Paskutiniame veiksme, 
pradžioje klek šlubavo mizanscenos. 
Greičiausia, jas teko čia pat taikin
ti scenos ankštumui. Didžiausias 
ir neabejotinas režisieriaus nuopel
nas tai vidujinis vaidinimo su
montavimas, visų charakterių nuo

seklus ir surištas tarpusavyje gy
venimas scenoje.

Visų veikalo ir vaidinimo perso
nažų priekin iškyla. Rusteikos — J. 
Juškio figūra. Ji buvo tiek įtikima, 
tiek reali, tiek įsigyvenusi į vaizduo
jamąjį charakterį, jog tarpais ver
tė žiūrovą pamiršti, jog tai sceni
nis .personažas. Labai slidžios ir 
patriotiškai patetiškos Rusteikos 
replikos — Juškio buvo perduoda
mos tokiu didžiu paprastumu ir 
įtikinamumu, jog nekėlė mažiausios 
abejonės. Ne, Juškys nevaidino. 
Scenoje nebuvo Juškio. Buvo Rus
teika. Jis gyveno, kalbėjo ir veikė 
žymiai geriau ir Įtikinamiau, negu 
pačios autorės vaizduotės sukurtas 
Rusteika. Tradicinis Kauno Valst. 
Dramos pastatymų Rusteika — Ku- 
bertavičms, pamatęs Juškio Rustei
ką. galėtų ne tik pavydėti, bet ir 
šio bei to pasimokyti.

Labai gera, nuoširdi ir taipgi Įti
kinanti buvo p. E. Janulevičienė 
Rusteikienes rolėje. Nebent tik klek 
per staigūs meilinlmosi šnipui Slin
kiui momentai būtų jos vaidybai 
prikištini. Gal čia daugiau, režisū
ros padarinys. Kiekvienu atveju, 
atrodo, kad daugiau orumo jos lai
kysenoje Stinkio atžvilgiu, nebūtų 
pakenkę. Apskritai paėmus, ji buvo 
labai gera Rusteikos partnerė ir su
kūrė pulkų vaizduojamojo persona
žo tipą.

P. Daržinskas Jurgio rolėje sukū
rė gana įdomų charakterį nuspal
vintą bene paties autoriaus būdo 
bruožais. Jurgio rolė nedėkinga ir 
labai sunki. Daržinskas ją atliko 
apgalvotai. Jo pastangų vertę kieK 
maažino tarpais pasireiškias, klup- 
čiojimas" ties kuriuo replikos žo
džiu. Tai žiūrovui iš karto stverda
vo akis Į tikrovę, vadinasi, į sceną. 
Reiktų tvirčiau išmokti replikas. 
Labai sunkioje ir „slidžioje“ melo- 
draminėje mirties scenoje pasku- 
tlame veiksme P. Daržinskas buvo 
be priekaišto. ,

Na, o Rožė, Rusteikų dukrelė? 
Tenepavydi tos rolės nė viena jau
na mėgėja ar ir .profesionalinė 
aktorė. Nuo bado, karo, ugnies ir 
maro ir nuo tokių sunkių rolių... 
Bet S. Arminaitė nebūtų gimusi ar
tiste ir nebūtų artistinės šeimos 
vaikas, jeigu tos rolės neatliktų kaip 
reikiant. Ji ir atliko ją tiek gerai, 
kiek tekstas ir autorės sukurtas 
charakteris leido. Visur ten, kur 
Ržė nebuvo supančiota situacijos 
ar iš jos išplaukiančio dialogo. 
Arminaitė sugebėjo sukurti vien 
plastika ir mimika tikrus šedeoriu- 
kus. Ryškiausias ir gražiausias jos 
sukurtas plastikos momentas bene- 
bus jos bežadis pasirodymas ir 
išgyvenimas trečiame veiksme, gir
dint apie Stinkio išdavimą iš jo 
paties lūpų. Jauniems artistams 
pagyrimai į sveikatą neina. Taigi 
nuo tolesnių tenka, susilaikyti.

Vienintelis bene nuo galvos ligi 
kojų, be mažiausio šviesaus lopelio, 
..juodas“ „Aušros Sūnų" charak
teris (juk net ir žandarai, tarpais 
reiškė žmogiškas savybes) yra. šni
pas, laikrodininkas, Albinas Stinkis. 
Tokį jį sukūrė autorė be prošvais
tės. Stinkį vaidinęs S,. Juozapavi
čius, matyti, su tokiu autorės spren
dimu nelabai norėjo sutikti. Jis 
tarpais visgi, atrodė, štai jau ims ir 
parodys kokį šviesesnį taškutį Stin
kio asmenybėje. Autorės ir teksto 
tiek smarkiai išryškintas Stinkio 
nenuoširdumas, kad jį dar gilinti 
vaidybinėmis priemonėmis, pasi- 
gaunant kiek daugiau šaržo, reikštų 
nusikaltimą bendram pastatymo 
pobūdžiui. Juozapavičius to ir ne
darė. Nors kai kurie Juozapavičiaus 
vaidybos momentai ir nebuvo be 
priekaištų, ypač scenos su Rože, 
tačiau, apskritai paėmus, jis buvo 
visai nuoširdus Stinkio nenuoširdu
me ir įtikimas. Ypač paskutiniojo 
veiksmo scenoje su žandarais.

D. Rinkauskaitė. vaidinusi ubagę 
Barborą, padėjo nemaža pastangų 
sukurti kiek įdomesnį ir ne trafare
tinį elgetos knygnešės vaidmenį. 
Vietomis jai tai visai neblogai pa
vyko.

žandarus štolcą ir Petrovą vaidi
no S. Kuliavas ir J. Paulikaitis. 
štolcui prikštinas sustingimas, sto
ka laisvumo. Mizanscenose jis kar
tais nežinojo, kur padėti rankas ir 
laikė jas nukorės. Jo replikos 
skambėjo „medžiu", išmoktinai. be 
įsitikinimo. Pageidautinas didesnis 
įsigilinimas į vaizduojamąjį vai

dmenį. Petrovas tipu ir laikysena 
bei kai kuriais vaidybiniais momen
tais (pav. scena su Rože troboje) 
buvo neblogas. Tačiau vaidmens 
visuma nebuvo kaip reikiant išdirb
ta. Teko išgirsti, kad Paulikaitis tą 
rolę vaidino tik po dviejų repetici
jų. Mat, tikrasis Petrovas išvykęs 
neseniai į Kanadą.

Silpnai išdirbta ir schematiškai 
suvaidinta trumpa Šatkaus rolė. 
Bene bus čia kaltas režisieriaus ir 
šatkų vaidinusio J. Jokubkos tam 
tikras numojimas ranka į epizodi
nę rolę. Atseit, nereikšminga. Jeigu 
taip, tai labai klaidinga pažiūra. 
Epizodinės rolės yra labai svarbios 
ir netinkamas jų atlikimas gali 
„papjauti“ visą spektaklį. Taip 
atsitiko ir šį kartą. Gerokai buvo 
papjautas pirmasis veiksmas. Tiesa,

DIEVO MOTINA IR KRISTŪS (Japonų kataliko meninko kūryba)

KALĖDINIAI LINKĖJIMAI 
MUSU VEIKSNIAMS

Ministeriui Balučiui — VLIKUI 
su diplomatijos šefu Lozoraičiu 
sėkmingai susitarus — pasiųsti 
abjems partneriams sveikinimo te
legramas.

Patarėjui Balickui — partarti 
poniai neperleisti vaikų vežimėlio 
p. Bajorinui.

DBLS pirmininkui Bajorinui — 
prieaugliu prisivijus Varkalą, - 
pralenkti p. Bulaitį.

PLB pirminkui Varkalai •— pa
skaityti paskaitą apie verslovinin- 
kų galimybes Pasaulio Lietuvių 
bendruomenėje.

Prof, Žymantui — sužinoti ir ki
tiems paaiškinti, kas yra tie libe
ralai.

Inž. Vilčinskui — užprotokoluoti 
DBLS Centro Valdybos artimiau
siame posėdyje, kad socialdemo
kratai yra vieša ir nepartinė or
ganizacija.

Švietimo Komisijos p-kui Inž. 
Šalkauskui paskelbti lietuviškos 
mokyklos adresą Londone.

Liet. Namu Ltd. direktoriui inž. 
Baubliui ■— Įsisąmoninti: — „Na
meliai mano brangūs, man visur 
patogu, bet niekur nebus tiek lai
mės, kaip po jūsų stogu“.

Kun. Kazlauskui per ateinan
tį DBLS suvažiavimą nenukonku
ruoti Bajorino ir su juo nebeva
žiuoti į krikštynas.

Mr. Bulaičiui — per Kalėdas su
vesti du Londono lietuvių klubas į 
pažintį.

Mrs. Liūdžuvienei — bent per šv. 
Oną prisiminti, kad dar yra šv. 
Onos draugija.

Žurnalistų S-gos sekretoriui Ne- 
veravičiui — į žurnalistų sąjungą 
užverbuoti antrąjį narį.

K. Barėnui — įsigyti langams at
sarginių stiklų.

Kun. Steponaičiui — Šv. Kalėdų 
proga pasveikinti K. Barėną.

Miss Prapuolenytei —- nuvažia
vus i Kanadą pakviesti p. Matulio
nį į svotus.

K. Obolėnui — vestuvėms pasi
kviesti piršliu Mr. Bajoriną.
Kun. Kuzmickiui — parduoti mo
tociklą ir įsigyti triratį.

S. Lauciui — paraginti poną 
Sttelą, bendralarbiauti ,,Br. Lietu
vyje“.

Jonui Stoniui -— mesti batų fab
riko direktoriaus pareigas ir Įsteigti 
gorestų saloną Londone. 

sauso Įvykių pasakotojo rolė nėra 
iš lengviausių. Tačiau juo labiau į 
ją turi būti nukreiptas ir režisie
riaus ir aktoriaus dėmesys.

Bene būtų buvę geriau, jeigu Šat- 
kui nebūtų sunkęsis kraujas pro 
tvarstį. Smarkiai jau atsiduoda 
melodrama. Faktui išryškinti pa
kaktų tvarsčio.

Sunku ką pasakyti apie A. Petri- 
konio ir V. Lenausko pieštas deko
racijas. negalėjus jų pamatyti „vi
same jų puikume“, o tik perpus 
sulankstytas. Atrodo, betgi, kad 
trobos scenovaizdžiai atvaizduoti su 
natūralizmui artimu realizmu 
(aptriušusios krosnies plytos), o 
miško scenovaizdis rodo palinkimą 
į geroką simbolizmą.

Tiek apie ..Aušros Sūnus“.
(b. d.) F. Neveravičius 

Kun. Kairiūnai — mylėti artimą', 
kaip pats save.

V. Dumbliauskui — paskaityti 
„Altorių šešėly“.

DBLS re'kalų vedėjui L. Trilu- 
paičiui — interesantams, važiuo
jantiems į kitus kraštus ir namų 
gyventojams įvesti pusvalandį ka
riškos mankštos."

Prof. Valteriui — liautis dažius 
lūpas.

Barborai — pradėti dažyti lūpas.
Garbės Teismo pirmininkui Moc

kui — dėl nepaprastai didelio bylų 
skaičiaus, garbės teisėjus pervesti 
vedybų biuro funkcijoms.

Kolegijos nariui Senkui — mažiau 
dirbti, daugiau kalbėti.

Lietuviu Namams — kuoskubiau- 
siai išgyvendinti Daunorą ir Senkų.

Lietuvių Namų virtuvei ■ - įsisą
moninti, kad dešromis mintą žmo
nės daug piktesni, negu kukurūzine 
duona.

„Br. Lietuvio“ redakcinei kolegi
jai — padidinti redaktorių etatus 
bent iki šešių ir redagavimą pave
sti mašininkei.

Coventry Apygardos pirm’ninkui 
Gurevičiui — aštuonioliktojo šimt
mečio skrybėlę iškeisti į žirkles 
plaukams nusikirpti.

LSR pirmininkui St. Kuzminskui 
— susilaikyti pačiam ir kitų never
sti aukoti Tautos Fondui.

Dailininkui Dargini — paišant 
angelus, neturėti galvoje limlteti- 
nių velnių.

Lietuvių Namų administratoriui 
Žukauskui ■—■ nuolatiniams baro 
lankytojams Įšvirkšti antialkoholi
nį špricą.

Lietuvių Namų B-ves valgyklai 
skubiai reikalinga virėjo padėiėja- 
jas. Duodamas kambarys, maistas 
ir geras atlyginimas. Teirautis pas 
Lietuvių Namų administratorių.

JEI NORI SKANAUS KONTINENTIŠKO MAISTO 
reikalauk savo krautuvėje Goodfare marinuotų silkių vyno padaže, 

raugintų kopūstų ir kitų 
GOODFARE 

gaminių.
LAŠIŠŲ RŪKYMO BENDROVE, 

Maisto pakavimas — Importas — U rmo prekyba
House of Goodfare, Gordon Street, Broughton, Manchester 7. 

Telefonas; BLAckfriars 3535/6 & DEAnsgate 6470.
Telegramos: „Goodfare, Manchester 7."

šnų metų gruodžio 7., Vokiečių 
Radiofono pakviestas, Lietuvos Di
plomatijos šefas, mln. S. Lozaraitls 
kalbėjo apie lietuviškus reikalus 
per Jungtinių Tautų Organizacijos 
Paryžiaus radiofoną. Min. Lozorai
tis kalbėjo vokiškai. Dešimt minu
čių trukusią jo kalbą XII. 7 d. va
kare transliavo visos Vakarų Vokie
tijos radijo stotys. Tai pirmas atve
jis, kad Lietuvos diplomatas kalbė
jo per vokiečių radiją.

Lietuvos, Estijos, Latvijos diplo-

PADĖKA
Visiems Derbio skyriaus lie

tuviams taip gausiai dalyvavu
siems mano žmonos laidotuvė
se, lietuviams, atvykusioms į 
laidotuves net iš Nottinghamo, 
Derby skyriui ir atskiriems as
menims, aukojusiems vainikus, 
p. Vaitkevičiui už atsisveikini
mo žodį ir visiems, man sunk- 
joje valandoje pareiškusiems 
užuojautą, tariu nuoširdžiausią 
ačiū!

Dr. J. Mockus

Pranešame giminėms ir pa
žįstamiems, kad š.m. gruodžio 
15 d. po ilgos ir sunkios širdies 
paralyžiaus ligos, mirė mūsų 
vyras ir tėvas

JONAS RUDELIS
Giliam liūdesy pasilikusi

L. Rudelienė ir dukterys

A. A. JONUI RUDELIUI 
MIRUS,

giliam liūdesy pasilikusiai žmo
nai, dukrelėms ir visiems gimi
naičiams nuoširdžią užuojautą 
reiškia

S. ir M, Kojelavičiai

LIETUVIŲ NAMAI
43, Holland Park, W. 11

Kaip ir praėjusiais metais, L. Na
muose ruošiama bendros

lietuviškos Kūčios
Norintieji dalyvauti, registruojasi 
pas L. Namų administratorių iki 
gruodžio 20 d. Kaina 12/6 vienam 

asmeniui.
ŠOKIAI

Pirmąją ir antrą ą Kalėdų d. Lietu
vių Namuose ruošiami šokiai. Pra
džia 19 vai.

Londono Liet. Sporto ir Sociali
nis Klubas 345a, Victoria Park Rd., 
E. 9 gruodžio 25 d. (Pirmą Kalėdų 
dieną) 8val. vak. rengia

KALĖDŲ BALIŲ
Šokių metu bus galima laimėti 

įvairių premijų.
Klubo valdyba

Londono Liet. Sporto ir Sociali
nio Klubo loterijos traukimas įvyks 
gruodžio 22 d., šeštadienį, 9 vai. vak.

Daugiausia žinių apie Kanadą ir 
jos lietuvių gyvenimą duoda

„Nepriklausoma Lietuva“, 
išeinanti 8 ir 10 pusi, kas savaitę. 
Prenumerata — 6 dol. metams. 
Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 
7722 Ville Lasalle, Montreal, P. Q. 
Canada. Mūsų atstovai Anglijoje: 
Mr. A. Gerdžiūnas, 6 Beechey St., 
Oldham, Lancs., Mr. V. Zdanavi
čius, 35 Fashion St., London, E.l. 
Per juos galima užsisakyti „Ne
priklausomą Lietuvą“.

Lietuvis, 35 m. amžiaus, nori su- 
sirašinėti su lietuvaitėmis, ne vy
resnėmis 30 m., vedybų tikslu. Nuo
traukos pageidaujamos. Suintere
suotos prašomos rašyti: A. Anužis, 
Wyken Industr. Hostel, Barr. 16. 
Belgrave, Coventry.

„Tėviškės žiburiai“, rimtas ir pcT 
puliarus viso pasaulio lietuvių tar
pe, 8 pusi., didelio formato, savait
raštis. Išeina Kanadoje. Anglijoje 
tik 32 šil. metams. Užsisakyti: t 
Mockevičius, White Hart, Holm- 
firth, Nr. Huddersfield, Yorks. 

matai, bei čekoslovakų, lenkų, ru
munų ir vengrų tautinių komitetų 
Įgaliotieji atstovai pereitą savaitę 
įteikė Jungtinių Tautų Organizaci
jai bendrą memorandumą apie 
respektyviuose kraštuose įvykdytas 
ir tebevykdomas gyventojų depor-, 
tacijas. Prie bendrojo memorandu
mo pridėta išsami dokumentacija 
išvežimų iš kiekvieno paminėtųjų 
kraštų skyrium. To memorandumo 
reikalu min. S. Lozoraitis tarėsi su 
JTO-jos pirmininku.

Lietuvos diplomatų vardu tą me
morandumą pasirašė Lietuvos Di
plomatijos šefas, min. S. Lozoraitis 
ir Lietuvos Charge d‘ affaire Pran
cūzijoje, d r. S. Bačkis.

LDS, min. Lozoraitis matėsi ir 
ilgai kalbėjosi su atvykusiu į JTO 
sesiją Vakarų Berlyno vyr. burmis
tru, dr. Ernest Reuthed'lu. Dr. 
Reuther parodė išsamų bendros bei 
Lietuvos situacijos supratimą. Jis 
pareiškė daug simpatijų ir palan
kumo Lietuvos reikalams. Vyr. Va
karų Berlyno burmistras pakvietė 
Lietuvos Diplomatijos šefą aplan
kyti jį Berlyne ir būti jo svečiu.

XII. 8 d. Sindikatų Rūmuose, 
Darbo Lietuvių Sąjungos iniciatyva, 
Įvyko gausus Paryžiaus lietuvių 
susirinkimas, kuriame min. Lozo
raitis padarė labai aktualų ir įdo
mų pranešimą apie Lietuvos padėtį 
dabartinėje politinėje situacijoje 
ir apie ateities perspektyvas. Po 
ištisą valandą užtrukusio praneši
mo, Ministeris maloniai atsakė į 
gausius susirinkusiųjų paklausimus 
■ryšium su pranešimu. Pakilioje 
patriotinėje nuotaikoje vykęs susi
rinkimas baigtas Tautos Himnu.

Paryžiaus lietuvių visuomenė 
džiaugėsi, galėjusi betarpiškai 

■išgirsti Lietuvos Diplomatijos šefo 
pranešimą.

Tautieti, tautiete! Nepamršk. kad 
š.m. gruodžio 31 d. vakare, Man- 
chesteryje, Lietuvių Soc. Klube ra 
ruošiama
NAUJU 1952 METŲ SUTIKIMAS

Tamstos laimė 1952 priklauso nuo 
to, kaip juos sutiksi. Nepalik vieni
šas ir liūdnas atsiskyrėlis nuo lie
tuviškos šeimos.

Maloniai kviečiame visus senuo
sius ir jaunuosius Manchesterio 
lietuvius ir svečius atvykti. Progra
moje turtingas bufetas, loterija, 
šokiai ir smagi lietuviška daina.

Rengia DBLS Manchesterio 
skyr. valdyba

Poezijos antalogiją „žemė" ir 
„Lietuvių Dienų“ magaziną Angli
joje galima įsigyti šiose vietose:

DBL S-gos Centre — Londone.
J. Mockevičius — White Hart, 

Holmfirth, Huddersfield, Yorks.,
A. Gerdžiūnas — 6, Beechey St., 

Oldham, Lancs.
P. Dragūnas — 91, Jakman Rd., 

Cannon Hill, Birmingham.

INFORMACIJŲ AGENTŪRA.
Duodami patarimai ir informacijos 
įvairiais skyrybų paieškojimų, biz
nio ir kitais reikalais. Agentai D. 
Britanijoje. JAV, Indijoj ir Afrikoj. 
Kreiptis raštu ar žodžiu; Enquiries 
Incorporated, Continental Section, 
23, Stanley Gardens, London, W. 11.

KELIONIŲ BIURAS 
HICKIE, BORMAN GRANT & Co. 
24, Charles II St. London, S.W.l 
parūpina bilietus kelionei į visur 
pasaulio kraštus laivais, lėktu
vais, traukiniais ir sutvarko ke

li jr.ės formalumus.
patarnavimas skubus, patikimas, 
be jokio specjalaus atlyginimo.

Rašyti angliškai (rašant lietu
viškai laiškus adresuoti į DBLS 

Centrą).
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