
GARBE DIEVUI AUKŠTYBĖSE!
MOTINA džiaugiasi kūdikiu ir pasakoja, koks jis mielas, koks geras i 

ir jautrus.
Motina pasakoja, kaip gimusį kūdikį sutiko artimieji ir pažįstami, | 

kokių dovanų gimines atnešė.
Kas gi pasakojama apie Kūdikėlį Jėzų, kurio gimimą šiandien Ė 

minime? Kas pasakojama apie Jo pirmąsias dienas žemėje, apie Jol 
pirmą klyksmą?

Pasakojama labai paprastais žodžiais, ir tuojau norisi susimastyti ir| 
mintimis skristi į Betliejaus... tvartelį:

„Anomis dienomis atsitiko, kad išėjo ciesoriaus Augusto paliepimas Ė 
surašyti visą pasaulį. Tas pirmas suaršymas buvo padarytas. Sirijos į 
valdovo Kir'no. Ir visi ėjo įsirašydinti, kiekvienas į savo mjestą. i 
Tai ir Juozapas, kadangi jis buvo iš Dovydo namų ir gimines, ėjo iš = 
Galiliejos, iš Nazareto miesto, įJudieją, į Dovydo miestą, kurs vadinamas; 
Betliejus, kad įsirašydintų drauge su pažadėta sau moterimi Marija, kuri; 
buvo nėščia: Atsitiko, kad, juodviem tenai esant, atėjo jai metas gimdyti;; 
ir ji pagimdė pirmgimį savo sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė jį; 
prakarte, nes jiems nebuvo vietos užeigoje...

„Jie (piemenys) atėjo skubėdami ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį,; 
paguldytą prakarte. Pamatę gi, jie skelbė tai, kas jiems buvo pasakyta = 
apie tą kūdikį” (luko 2. 1-17).

Taigi, Kūdikėliui Jėzui nebuvo vėlos net užeigoje. Pirmieji Jį ap'ankel 
piemenys kurie visų buvo skaitomi blogais ir nepalalkylinais žmonėmis. į

PASAULIO Karalius gimė nuošalumoje ir paprastame tvartelyje, nes : 
Jo karalyste ne iš šio pasaulio.

Pasaulis nuo pat pradžios nenori pripažinti Jo teisių. Ant dangaus; 
pasirodžiusi žvaigžde lik nerimą vokiančiųjų širdyse sukelia. Pats'; 
Erodas siųs pasiuntinius, bet ne pagerbti Kūdikį norėdamas, o nužudyti. =

Pasauliui nuo pat pradžios svetima visa nuotaika, gaubianti nepažįs- i 
tarną. Kūdikį. Svetimas jam neturtas, nusižeminimas, svetimos jam I 
aukos ir ilgos varginančios maldos. Jis nesupranta, kaip galima mylėti; 
savo priešus, kaip galima kalbėti ap'e Dievo primatą gyvenime. Deli 
to pasaulis nuo pat pradžios atsisuka nuo Kūdikio, kuris vėliau bus į 
pavadintas signum contradictions — ženklu, kuriam bus prieštaraujama. į

■TIKRAI, to Kūdikio skelbiamas moskslas ir tiesos bus nuostabūs iri 
.... naujos susipainiojusiam žmogui.

Kristus skelbs, kad dangus labiau džiaugiasi vienu nusidėjėliu,; 
darančiu atgailą, nei devyniasdešimts devyniais teisiaisiais.

Jis kalbės, jog pa'aiminti beturčiai, nes jų yra Dievo karalystė; jog; 
vargas turtingiesiems, nes jie jau žemėje turi savo paguodą.

Jis laimius verkiančius, nes jie vėliau linksminsis ir perspės dabar; 
besijuokiančius, nes šie gedės ir verks.

Jis laimins tuos, kuriuos žmones neapkęs, kuriuos atstums, keiks i 
ir atmes jų vardą kaip piktą del žmogaus Sūnaus. Dar daugiau: lieps; 
laiminti tuos, kurie juos keiks ir melstis už šmeižiančius juos.

Kristus klaus: jei mylite tuos, kurie, jus myli, koks čia jūsų nuopel-į 
nas? Juk ir nusidėjėliai myli tuos, kurie juos myli. Verčiau mylėkite; 
savo neprietelius, gera darykite ir skolinkite, nieko iš to nesitikėdami... j

PAČIĄ Kristaus gimimo nakti vyksta nelaukti dalykai — apie Joi 
užgimimą pirmi sužino visų niekinami piemenys, kuriuos žmones; 
laike bedieviais, prakeiktais nevertais, nes jie nes dulkė pagrindinių': 
įsakymų — plautis rankas ir vartojamus indus. Iš jų nebuvo galimai 
nieko priimti, nes tai buvo laikoma nuodėmė. Jų paliūdijimai teismuoseĮ 
buvo laikomi nevertingais.

Stiems tai žmones, išmestiems iškitų bendruomenes, pasirodys Į 
Viešpaties angelas ir apšvies juos Dievo skaistumu. Per juos bus praneš-'; 
tas didelis džiaugsmas net visai tautai — sinagogų rabinams, sostų vai-i 
dovams, rūmų gyventojams:

„Nebijokite! Nes štai aš skelbiu jums didelį džiaugsmą, kurs bus Ė 
visai tautai, kad šiandien jums gimė Dovydo mieste Išganytojas, kurs yra; 
Kristus, Viešpats...”

Taigi, angelo žodžiais betariant, Kristus gimė jums, pažeminti iri 
nuskriaustieji, jums, kurie laikomi beteisiai, kurių gyvenimas kitų, Į 
galingesniųjų, nevertinamas.

GAIVINA i r šildo mus Kūdikėlio gimimas.
Vilties ir jėgų tolimesnei kelionei suteikia Jo palaiminimai ir padrą-; 

sinimai.
Jo žodžiai ir pavyzdys primena mums, kad dabartinis pažeminimas; 

gali būti versmė, Vš kurios gal būt džiaugsmo ir paguodos sulauksime. Į
Tačiau ir mums Jis stato vieną sąlygą: „Kaip norite, kad jums žino-; 

nės darytų, taip pat ir jūs jiems darykite”.
Tad eikime prie prakartėlės paguodos ir jėgų pasisemti ir įsijunkimeĮ 

į angelų giesmę.-
— Garbė Dievui aukštybėse ir žemėje rambybė geros vaVos žmonėms!.

A. KUZMICK1S\

'TYLIĄJĄ NAKTĮ...

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ 1953 METŲ IŠVAKARĖSE SIUN
ČIAME NUOŠIRDŽIAUSIUS SVEK1NIMUS IR KARSTUS 
TIKĖJIMO, VILTIES IR MEILES LINKĖJIMUS PAVERGTAI 
LIETUVIŲ T AUT AE KENČIANTIEMS TREMTINIAMS — MŪSŲ 
BROLIAMS IR SESERIMS — SIBIRO TAIGOSE, VISAME 
LAISVAME PASAULYJE IŠBLAŠKYTIEMS LIETUVOS VAIKAMS 
IR VISIEMS BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGOS NARIAMS.

TEGUL MŪSŲ ŠIRDYSE, MINTYSE IR DARBUOSE VISKAS 
JUNGIASI LIETUVAI — MŪSŲ TĖVYNEI.

DBLS Centro Valdyba

SEPTYNIOS DIENOS
Vašingtonas. Po to kai Lojalumo 

Patrikr'nimo Įstaiga rado ’’rimtų 
priežasčių suabejoti jo lojalumu" 
Valstybes departamentas suspenda
vo JAV pasiuntinį Tangiere John 
Car ter Vincent. Vincent buvo jau 
kartą atšauktas, bet sugebėjo išsitei- 
s'nti. Tada jis buvo apkaltintas sen 
Mac Carty padėjęs komunistams įsi
brauti į valstybes departamentą. 
Dabar buvęs amerikoniškojo Daily 
Worker redaktorius Louis Budenz 
pareiškė, kad Vincent yra buvęs ko
munistu .T dabar yra komunistų įta
koje.

Londonas. JAV užsakė Anglijoje 
500 Centurion III tankų £ 33500000 
sumai. Tankai bus panaudoti šiau
rines Europos fronto grupes apgink
lavimui. 48 tonų Centurion yra pa
garsėjęs, kaip geriausias tankas vi
same pasaulyje.. Ginkluotas dvide
šimties svarų patranka ir Bezos sun
kiuoju kulkosvaidžiu, kurie yra sta-
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Gruodžio men 4 d. Jungtinių Tau- 
itų šeštojoje (Teisinėje) Komisijoje 
vyko debatai tikslu nustatyti agre
soriaus sąvoką. Ilgiaus’ai kalbėjo 
Rusijos astovas Višinkis. Savo kal
boje, kurį tikrumoje buvo paprasta 
propagandinė makalyne, skirta už
sienio legvatikiams mulkinti, Vi
šinskis tarp kita ko pasakė:

"JAV, D. Britanija ir kai kurie jas 
pala'ką kraštai sujungė visas savo 
jėgas, tikslu sugriauti praėjusių 
metų Visuotinio JT Susir'nkimo nu
sistatymą, apie pageidavimą nusta
tyti agresoriaus sąvoką.

D. Britanija, JAV ir tie, kurie jas 
i remia, iškraipo ir falšifiku oja fak
sus. Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
iliaud’s, jau 1940 m., per vykusius 
i jų kraštuose rinkimus, parode vie- 
i ningą norą įvesti savo kraštuose so- 
ivietinę santvarką ir balsavo už įsi
jungimą į Tarybinių Socialistinių 
iRespubl’kų šeimą.

Tarpusavio pagalbos paktas su 
i tais kraštais juos apsaugojo nuo pa- 
i vertimo hitlerines Vokietijos koloni- 
■ jomis.
i Pramonės ir žemes ūko gamyba 
ituose kraštuose (Pabalt’jo), nežiū
rint karo sunaikinimų, yra augštes- 
:nė, negu kai kuriuose kapitalisti
niuose kraštuose, pvz. Norvegijoje, 
Olandijoje ir Belg’joje.”

Ginčytis tuo reikalu su Višinskiu 
būtų lygiai tiek pat prasminga, 
kaip diskutuoti su kliaule apie filo
sofiją. Todėl mes, pripažindami jo 
faktų "teisingumą”, nor’me tik pri
minti tai, ko p. Višinsk's nepaminė- 
jo-gal pamiršo, o gal nežinojo.

Ponas Viš nskis savo kalboje nė 
žodeliu neprisiminė, kad tuo metu, 
kai vyko rink'mai Lietuvoje, kelios 
dešimtys tūkstančių Raudonosios 
Armijos karių, įsitv'rrtinę strategi
niuose punktuose, buvo pasirengę 
ginklo pagalba išgauti "la svą pasi
sakymą” už sovietinę santvarką, o 
didesniuose miestuose patrul’avo 
sovietiniai tankai. Neužsiminė ir 
apie tai, kad kandidatai į "laisvai 
renkamą seimą” buvo parinkti ko
munistų part'jos ir patvirtinti sovie
tinio visagalinčio įgaliuotin'o, sa
kykime tiesiai Lietuvos laisvės 
duobkasio, Dekanzovo, ir kad buvo

DIEVO

Paryžius. Ryšium su apklausinėji
mu, kurį vykdo JAV įmigracijos pa
reigūnai, ieškodami komunistų pran
cūzų laive ,,Liberte’’, laivo įgula ren
giasi paskelbt: protesto streiką. JAV 
pare gūnas, Leonardas Martin, ap- 
klausinsjo įgulą kelionėje iš New 
Yorko į La Havre. Iki šiol jis jau 
apklausinėje apie 400. Tai buvo da
roma pagal naują JAV įstatymą, ku- 
r s įs'galios nuo kūčių ir pagal kurį 
visi jūrininkai, atvykstą į JAV uos
tus, turi būt: apklausiami įmigrac - 
jos pareigūnų. Įgulos nariams buvo 
statomi šie klausimai; Ar jūs esate 
komunistas?’ Ar jūs prijaučiate ko
munistam? Ar esate buvęs kalėjime? 
Ar esate s;rgęs pavojinga liga? Tuo 
metu, kai Martin ieškojo komunis
tų, rusai tame pat laive sekė ant -ko- 
aiunistas. Tai buvo sargai, kurie ly
dėjo Višinskį, grįžtantį į Maskvą.

Belgradas. 18 dienų po to, kai po- 
piežus Puis XII pakėlė Archivysku- 
pą Stepinac kardidinolu, Titonutrau- bilizuof Tai įgalina taikliai .šaudyti 
ke ,d:plomatin‘us santykius su Va-......................- *
tikanu. Priežastis: Vat’kano kiši
masis į valstybes ir bažnyčios san
tykius. Stepinac pakėlimą kardinolu 
Tito pavad’mo įžeidimu Jugoslavi
jai, nes Stepinac esąs karo musikal- 
telis. Jis pareiškė taip pat, kad Va
tikanas sukurstė Anglijos katalikų 
pas'priešinimą jo vizitui Londone. 
Tito pažymėjo, kad Vatikanas norė
tų iš jo gauti nuolaidų ryšium su jo 
numatytu vizitu Londone — pvz. 
areštuotų kunigų paleidimą, bet j's 
kartu primygtinai pabrėžė: "Aš ne
važiuoju į Angliją daryti nuolaidų. 
Aš žinau, ko aš ten važiuoju ir su 
niekuo nediskutuosiu mūsų vidaus 
reikalų”.

Parlamentariniuose debatuose 
Šva carijoje valstybės biudžeto 1953 
metams nustatymo reikalu paaiš
kėjo, jog apsiginklavimui 1953 me
tais vyriausybės patvirtintų 1464 
mil. frankų neužteksią, bet prie tos 
sumos reiksią pridėti mažiausiai 
230 mil. ši suma yra numatyta su
naudoti 5-kių metų bėgyje.

Vietiniams karo re'kmenų tyri
mams bei jų išvystymui skiriama 
12,8 m'l. frankų. Norima sukurti 
lėktuvų bei tankų tipus, kurie geriau*- 
šiai tiktų savo krašto sąlygoms ir 
kuriuos galėtų gaminti v’etinė pra
monė. Skaičiuojama, jog už 4 metų 
galėsianti būti pradėta savų ’tankų 
serjinė produkcija.

Šveicarų spaudos žiniomis šveica
rų Himalajos ekspedicijai, vadovau
jamai dr. C. Chevallep, del lapkri
čio men. 1d. prasidėjusių baisių šal- 
č'ų ir stiprių audrų nepavyko pa
siekti Everesto kalno viršūnės, nors 
tebuvo likę nugalėti paskutinius 60 
m. Yra spėliojama, jog rūstus Eve
restas jau vien del to neužkopiamas, 
nes jojo augštumoje žmogaus plau- 
č ai negali funkcijonuoti. Grižę Švei
carijon ekspedicijos dalyviai galės 
plačiai papasakoti savo išgyveni
mus. Dabar jie kaip tik grįšta į 
namus.

parinkta lygiai tiek pat kandidatų, 
k’ek turėjo būti išrinkta atstovų. 
Neprasitarė, kad balsuotuojai buvo 
varomi prie urnų grąsinimų ir smur
to pagalba ir, než urint to, daugiau
siai balsų surinko juokdarys pensi
ninkas Melchioras Putelė, o ne De
kanozovo kandidatai. Pamiršo pa
minėti, kad balsuojant už prisijun
gimą, slaptosios policijos agentai 
atidžiai sekė kiekvieną atstovų ju
desį ir klausė kiekvieną žodį, kad 
tik neįvyktų kas nors nepageidauja
mo, o balsavimo metu kėlė rankas 
kartu su atstovais. Nepasakė, kad 
visi nutarimai buvo jau iš anksto 
parengti Maskvoje, o atstovai prieš 
posėdžius. grąsinant žiauriausio
mis represijomis, buvo verčiami 
elgtis ta p, kaip buvo surežisuota 
Maskvos režisierių.

Meluoja Višinskis Įvirindamas, 
kad tarpusavio pagalbos paktas ap
saugojo Lietuvą nuo pavertimo hit- 
ler nės Vokietijos kolonija. Vokieti
ja ne tik Lietuvą, bet ir pusę Rusi
jos buvo pavertusi savo kolonija ir, 
jei ne JAV ir D. Britanijos pagalba 
Rusijai ir nuolatiniai Vokiet jos 
bombardavimai, kurie paraližavo 
jos karinę pramonę, vargu ar Vi
šinskis šiandien beturėtų progos 
tarptautinėje tr'būnoje aiškinti apie 
"Lietuvos laisvą įsijungmą į Tary
binių Respublikų šeimą”. Greičiau
siai, jam būtų tekę naudoti savo 
gražbylystę sakant kalbas varnoms 
nuo... kartuvių. Nežiūrint viso to, 
Višinskis nepaminėjo, kad Rusija 
buvo toji valstybė, kuri begėd'škai 
sulaužė ne tik tarpasavio pagalbos 
sutartį, bet ir visą eilę kitų su Lie
tuva sudarytų sutarč’ų-jš viso, be
rods, trylika ir klastingai okupavo 
Lietuvą.

Jei taip gerai būtų Lietuvoje, ka’p 
p. Višinskis • piešia, tai dešimtys 
tūkstančių lietuvių nebūtų išma’nę 
grįžimą Lietuvon į beviltišką trem- 
tin’o bastymąsi po pasaulį, o Višins
kiu! ir jo Kremliaus sėbrams nerei
kėtų šiandien laikyti Lietuvą sau
gomą, kaip kalėjimą. Višinskis ge- s|Uvės rėmėjus šv. Kalėdų proga 
rai žino, kad Lietuvos liaudis, ne
žiūrint jos prisirišimo prie gimto- „Britanijos Lietuvio“ Redakcija ir 
sios žemės, jei tik galėtų, visa pasit- NIDOS Spaustuvė.

(Nukelia į p. . 6)

Penge, Kent. Pasirodė dez’nteri- 
jos epidemija. Užregistuota per 100 
susirgimų, daugiausia vaikų tarpe.

Didžiai 
tuvio“

Gerbiamus ,.Britanijoje Lie- 
skaitytojus ir NIDOS spau-

nuširdžiai sveikina.

tankui judant. Dvidešimties svarų 
patranka, sako, esanti geresne už 
pagarsėjusią vokiečių 88 mfn patran
ką, kuria buvo ginkluoti "Tigrai" ir 
"Panteros”. Šis užsakymas sute'ks 
papildomo darbo 107 anglų firmos. 
Laukiama, kad netrukus JAV užsa
kys Anglijoje ir paskutinio modelio 
sprausm’nių lėktuvų. Visi tie užsa
kymai' duotų Anglijai apie 240000000 
dolerių, kurių dabar jai labai stinga.

Paryžius. Moterys griebė savo vai
kus ir bėgo kur tik kojos neše, kai 
Paryžiaus gatvėse pasirodė palaidi: 
keturi lokiai, du liūtai, trys tigrai, 
dvi hienos, keturi vilkai ir trys jūrų 
liūtai. Jie buvo pabėgę iš cirko. Po 
valandos buvo pagautas paskutinis 
liūtas, kai jis ėjo į Place Clichy po
žemio stotį. Aukų nebuvo.

Nottingham. Kriminalines polici
jos viršininkas Percy Ellington buvo 
apdovanotas Karališkuoju Policijos 
Medaliu už jo 31 metų tarnybą. Už 
deš’mties minučių medalis jau buvo 
dingęs. Nežiūrint stropaus ieškojimo 
nepavyko rasti.

Warton, Lancs. Į Warton karo 
aviacijos aprangos sandelius atva
žiavo p'lkas transporto sunkvežimis, 
šoferio padėjėjas pasakė.- — Mes 
atvažiavome paimti "mėlynąjį” 
siuntinį į pietus. Puskarininkis su
rinko aplink esančius kareivius Ir į 
sunkvežimį sukrovė 600 maišų su 
milinėmis, un’formomis ir beretė
mis, kurios buvo parduotos vienai 
firmai pietų Angl joje, kaip nereika
lingos kariuomenei. Už 90 min. pak
rautas sunkvežimis išvaž’avo iš ra
jono. Paaiškėjo, kad tai buvo vagi
šiai.

New York. Gen Mac Arthuras ir 
naujai išrinktas prezidentas Eisen- 
hoveris susitiko kandidato į užsie
nių reikalų ministerius Dūles na
muose, New Yorke, ir turėjo dvi va
landas trukusį pasikalbėjimą Korė
jos ir Tolimųjų Rytų klausimais.

Gruodžio men. 11-tą d. federal’nes 
švaicarijos prezidentu 1953-tiems 
metams išrinktas jau 4-tą kartą 
(1939, 1942 ir 1947 m.) dr. P. Etter, 
žinomas kaip įsitikinęs federalistas. 
Jis nuolat iškelia ypatingą šeimos 
reikšmę demokratijai.

Berlynas Vakarų Berlyno polici
ja suėmė vieną moterĮ ir vyrą, ku
rie bandė parduoti 8 kilogramus 
išvalyto uranijaus, kurio tikroji 
vertė siekianti 100.000 dol. Parda
vėjai už jj norėjo gauti 20.000 do
lerių.
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PASIKALBĖJIMAS SU UNESCO ATSTOVU
Sirijos astovas prie UNESCU, te

siu ir filosof jos daktaras Mamdouh 
Hakki, tarnybiniais reikalais viešė
damas Londone, maloniai sut ko 
trumpą laiką paviešėti Lietuvių Na
muose, Londone, ir ta proga kai ku
riais klauslma’s pasikalbėti su ’’Bri
tanijos Lietuvio" korespondentu.

Dr. Hakki papasakojo, kad dar 
prieš Pirmąjį Pasaulinį karą jo tė
vas, būdamas Otomanų Imperijos 
ambasadorium! Berlyne, susitikęs su 
lietuviais. Tada jam tėvas papasako
jęs apie lietuvius ir š'to vardo jau
nasis Mamdouh nebepamiršo iki šio
lei, likdamas nuoširdž’u lietuvių 
draugu, Jis pajutęs dar daugiau lie
tuviams simpatijų, kai Paryžiuje, 
eidamas atsak'ngas UNESCU tarny
boje pareigas, susitiko ten dirban
čius lietuvių intelektualus.

Dr. Hakki gyvenimas yra įva’rus 
ir įdomus. Jis yra gimęs skaitlingoje
— uštuonių vaikų šeimoje. Keturi jo
jo brol'ai yra ba:gę aukštąjį mokslą 
ir įsigiję doktoratus. Vienas jų yra 
literatūros ir filosofijos profesorius 
Sirijoj, trys medicinos daktarai o 
jis pats teisių ir filosofijos daktaras. 
Trys jojo seserys yra baigusios gim- 
naz’ją. t

Jaunas būdamas Hakki buvo akty
vus kovotojas už savo krašto laisvę. 
Jis du kartus buvo sužeistas ir ga
liausiai prancūzai jį nubaudę mirties 
bausme. Š’tai išvengęs, jis turėjęs 
apleisti gimtąjį kraštą. Jis yra apke
liavęs visus Artimųjų Rytų kraštus. 
Ilgesnį laiką, būdamas tremtiniu, 
gyvenęs Libijoje, kurią jis laiko ant
rąja savo tėvyne.

Pats išgyvenęs Ir pažinęs tremti
nio gyvenimą, p. Hakki yra nuošir
dus tremtinių draugas, ypač lietuvių. 
Jis norėjęs aplankyt; Lietuvą, bet 
dabartinės sąlygos neleido šitai pa
daryti. Jo žodžiais — lengviau kup
ranugariu! pralįsti pro adatos sky
lutę, negu gauti rusų vizą Lietuvon. 
Antra, Sirijos vyriausybe nesiimanti 
atsakomybės už jo saugumą.

Š'o metu Dr. Hakki yra UNESCU 
Libijos spaudos ir leidinių skyriaus 
direktorium.

Jūsų korespondentas, žinodamas, 
kad Dr Hakk' yra gerai susipažinęs 
su dabartinė padėtimi Artimuose Ry
tuose, tuo reikalu paprašė malonaus 
svečio atsakyti į keletą klausimų, 
liečianč’us tuos kraštus:

— Sakykite, daktare, kaip stipri 
komunistų įtaka Turkijoje?

— Iš visų arabų kraštų — Turk joje 
komun’stų įtaka yra silpniausia. Ma
tote , — pasakojo Dr. Hakki, — mu
sulmonai nepaprastai brangina savo 
religiją ir, žinodami, komunistų tuo 
klaus'mu pažiūras, jie nenorį apie 
tai ir girdėti. Antra, turkai, turėda
mi Rusiją prie savo sienų, komuniz
mą pažįsta daug geriau, negu kraš
tą’, kurie ties'oginiai su jais nesusi
duria. Be to, Turkijoje nėra tokios 
ekonominės nelygybės, kaip kituose 
arabų kraštuose, pvz., kad ir Egipte.

— Kokia yra ekonomine Turkijos 
padėtis? Ar skaitlingos kariuomenes 
išlaikymas neprives šio krašto prie 
katastrofos

— Turkijai, laikyti milijon’nę ar
miją, suprantama, nėra lengvas da
lykas, bet prie dabartinių sąlygų tai 
ne'švengiama. Neabejoju, tačiau, 
kad Turkijai pavyks šią naštą pakel-

ti. Reikia nepamiršti, kad Turkijos metu buvo galybes žydėjime, kad vi- 
revoliucija, įvykdyta Kemal Atatur- sa tai buvo padaryta be pilietinio ka- 
ko 1923 m., yra atl'kusi nuostabių ro, rodo gen. Neguib sugebėj’mus ir 
dalykų: ji sukūre Turkijoje naują juo pasitikėjimą krašte. — 
valstybę, tvirtais ekonominiais pag
rindais. Klasine nelygybė buvo pa
šalinta ir kraštas pradėjo vesti eko
nomiją, paremta sveika doktrina. Be 
to. Amerikos pagalba Turkijai yra 
labai didelė, gal net perdjdelė... Taip 
Ilga:, kol palei Turkijos sienas rieda 
komunistų tankai, o kaimyninėj Per
sijoje vyksta nuolatiniai neramumai 
ir nepastovus gyvenimas, nenuma
tau, kad Turk'ja imtųsi mažinti savo 
ginklavimosi, nors tai jai ir didelė 
našta būtų. —

— Ar yra Turkijoje partija, palan
kiai nusistačiusi komunistų pa tia
roms?

— Iš viso, turiu pabrėžti, kad Tur
kijoje partiniai skirtumai yra nees
miniai. Jei tai ir pasitaiko, tai yra 
mažas nuomonių skirtumas tuo ar 
kitu vidaus klausimu. Visos partijos 
vieningai pas'sako už dabarttaę už
sienio politiką ir, man atrodo, kad 
rusams sunku būtu rasti Turkijoje 
qu’stingų. Net jei tokia partija ir 
atsirastų, ji netektų autoriteto per 
vieną naktį. — •

— Jūs tinote, daktare, kad mes, 
gyvendami D. Britanijoje, nuolat 
spaudoje susiduriame su Mossadeko 
vardu ir jojo vedama kova. Sakyki
te, koks Mossadeko autoritetas yra 
jojo krašte?

— Mossadekas yra liaudies žmo
gus. Jis nėra demagogas. Žmonės ji 
myli, nes jis turi sveikų sugestijų 
peisų tauta’, kuri jas aklai priima. 
Jis jau yra įtikinęs persus, kad jie 
vergavo, kad jo rodomas kelias yra 
vienintelis, vedąs į išsila’svinimą. —

— Ar tiesa, kad tarp šacho ir Mos
sadeko esanti nesantaika?

— Vis’škai nenuostabu, nes Mos- 
sadekui, valdžią paėmus į savo ran
kas, šachs Tito antruoju valstybėje 
žmogumi. Neseniai girdėjau tokį per
sų anekdotą, šachs, gerdamas iš 
stiklines vandenį, visada pasižiūri, 
ar jos daugne nėra Mossadeko... pa
veikslo...

— Kaip Jūsų nuomone, ar neseniai 
įvykęs vaidilos pasikeitimas Irake 
stabilizuosiąs to krašto vidaus gyve
nimą?

— Tol gražu ne. Ten, Irake, parti
jos yra taip viena k'tai priešingai 
nusistačiusios, kad, nežiūrint, kuri 
jų atsidurtų valdž'oje, jos stengsis 
kitas likviduoti. Ir, turint galvoje, 
kad jos visos yra vienodai st'prios, 
jos pajėgs viena kitą išmesti iš bal
no. Be to, kaip ž’note, Irake yra di
delė ekonominė nelygybe, kuri ne
leis kraštui nurimti tol, kol neatsiras 
žmogus, pajėg'ąs pravesti reformas, 
kurias Atatur yra pravedęs Turkijo
je, ar gen. Neguib Egipte.

— Ar Jūs manote, kad gen. Neguib 
pajėgs reformuoti Egiptą?

— Taip. Š'tuo aš tikiu, nes jis per 
trumpą laiką yra nuostabiai daug kitą užjausti 
padaręs. Egipte jo vardas populiarė
ja Gen. Neguib yra gerai išs‘lavi
nęs žmogus ir turi pakankamai daug 
gyvenimo patyrimo visose srityse. 
Jis yra teisių daktaras, vienas ga
biausių Eg'pto karininkų, yra plačiai 
keliavęs ir turi gerą kovos patyrimą. 
Jau pats faktas, kad jis išdrįso pa
kelti ranką prieš Faruką, kuris tuo

— O ką, daktare, pasakytumėte 
apie galimumus taikaus sugyvenimo 
tarp iydų ir arabų? —

— S tokių galimumų nenumatau. 
Tai neįmanoma. Jei jūs šituo reikalu 
paklaustumfite arabo, jis atsakytų 
taip pat neigiamai, t'k su pastaba: 
jei antrą kartą manęs šito paklausi, 
— aš tave užmušiu!... — Žydai ž’no 
tai ir šiuo metu jie labiausiai b’jo 
Egipto ir S'rijos, nes nujaučia, kad 
šie abu kraštai diena iš dienos stpre- 
ja ir šita' jiems nieko gera nežada.

— Nepaslaptis, kad britų įtaka Ar
timuose Kituose silpsta. Kas utims 
jų vielą?

— Niekas. Arabų kraštai yra tiek 
pažengę, kad jie jau sugeba suprasti 
laisves vertę. Jie nori laisves, jie ži
no kaip jos rė kia siekti ir. anksčiau 
ar vėliau, jie šito pasieks. Laisvę 
mylinčią tautą galima laikinai oku
puoti, bet jos negalima pavergti, — 
karštai ir su užsidegimu atsakeDr. 
Hakki į šį klausimą.

— Dirbate UNESCU apimties dar
bą, kaip j's sėkmingas?

— Nėra jis toks sėkmingas, koks 
ištikrųjų turėtų būti, bet galimybių 
ribose ši organizacija yra atlikusi di- 

TAUTIEČIAI
Bolševikinio siaubo išguiti į Va

karus, lietuviai daugiausia jau įsi
kūrė užjūriuose. Tačiau jų daliai dėl 
nesveikatos ar kitų nelaimių į 
išvykti nebuvo lemta, ir vien Vaka
rų Vok etijoje bei Austrijoje yra likę 
apie 8.000 asmenų, priverstų čia be 
jokios tikresnės ateities tęsti savo 
skurdų gyvenimą. Bemaž pusė jų 
yra nedarbingi: vaikai, ligoniai, se
neliai. invalidai. Jiems tad ir yra 
būtina nuolatinė parama. Nuo karo 
pabaigos jais rūpinosi įvairios įstai
gos, kaip UNRRA, IRO, BALFas ir 
kt. Jų dalis jau susilikvidavo, o kita eilėje piniginė pagalba vargšams, dėl 
dalis dabar likviduojasi, todėl Lie- kurios paskirstymo bus tariamasi su 
tuvos Raudonasis Kryžius (LRK) 
vėl atgaivina savarankišką veiklą 
ir imasi savo tiesioginio uždavinio 

padėti vargstantiems ir nelaimės 
ištiktiems tautiečiams.

šiuo tat reikalu LRK vyr. valdyba 
ir kreipiasi į visus laisvajame pasau
lyje esančius lietuvius, pirmoje eilėje 
į senuosius LRK darbuotojus bei 
tuos tautiečius, kurie yra patys patyrę 
varganą tremties gyvenimą; burki- 
mės į .talką padėti nelaimės ištik- tymą, 
tiems broliams. Netenka aiškinti, 
kad tatai yra visų mūsų darbingųjų 
pirmaeile pareiga, ir jei meš patys 
neparodysime deramo tarpusavio 
solidarumo bei artimo meilės — negi 
ją pirmieji turi rodyti mums kita
taučiai? Ištikusi mūsų tautą didžiu
lė nelaimė mus įpareigoja dabar 
kaip niekad būti vieningus ir vienas 

vardan Lietuvos
ateities!

Lietuvos Raudonasis Kryžius, 
kaip Nepriklausomos Lietuvos ins
titucija, tremtyje veikia pagal senuo
sius savo statutus, prisiderindamas 
prie sąlygų ir laikydamasis VLIKo 
nurodymų. Neseniai LRK vyr. val
dybą VLIKas papildė iki 5 narių, ir 
ją dabar sudaro: 

delį darbą, ypatingai kultūriniai atsi
likusiuose kraštuose. Matote, — pab
rėžė Dr. Hakk’, — pirminis šios or
ganizacijos tikslas — auklėti taikos 
meilę, bet šito negalima pasiekt' tol, 
kol yra žmonių kurie dėl žemo kultū
rinio lygio nepajėg u jų suprasti. Pir
ma reikia juos apšviesti ir tik tada 
gal’ma įtikinti. Tuo keliu UNESCU 
ir einanti. Gaila, kad šiuo metu iš 
UNESCU pasitraukė paskutinioj 
valstybė jš anapus geležinės uždan
gos. Matyt, jiems nepakeliu: su tik
rosios taikos siekiančiomis tauto
mis. —

— Papsakokite prašau, apie savo 
g'mįąjį kraštą — Siriją?

— Apie ją norėčiau Jūsų skaityto
jams daug ką pasakyti, nes jaučiu, 
kad tarp Lietuvos ir Sirijos yra daug 
panašumo: abu š'e kraštai myli lais
vę, labiau . negu gyvybę ir dėl jos jie 
yra sudėję milžiniškas aukas. Jaučiu 
gyvą reikalą geriau venas kitą pa
žinti ir pasimokyti, bet mano laikas 
jau nebele.dž'a ilgiau naudotis jūsų 
maloniu vaišingumu, bet, progai pa
sitaikius, aš pažadu plačiau parašyt: 
apie Siriją ir Lib'ją, — baigė malonų 
pasikalbėjimą Dr. Hakki.

Atsisveikindamas jis pareiškė vil
ties, kad dabartinė padėtis ilgai ne- 
betrūksianti ir j's turės progos ap
lankyti laisvą Lietuvą, kraštą, apie 
kurį jam daug pasakojęs jo tėvas.

' L. Dalius.

pirmininkas — J. Norkaitis, 
vicepirmininke — Dr. V. Karvelienė, 
vicepirmin takas — T. Šidiškis, 
nariai —- Brukąs ir

V. Gailius.
LRK, atgaivindamas savo veiklą, 

nesiima su n'eku šiame darbe konku
ruoti, o tik eina į pagalbą tragiškon 
padėtin patekusiems savo tautie
čiams. Kadangi dabar V. Vokietijoje 
jau yra pakankami tiek maisto, tiek darbą, 
aprangos, tiek visų kitų reikmių — 
todėl bus organizuojama pirmoje

Lietuvių Bendruomenės vadovybe, 
nes tik ji, o ne koksai nors pašalietis, 
geriausiai žino, ko labiausiai reikia, 
LRK sutinka tarpininkauti, nurody
damas aukotojams šelptinų asmenų 
adresus, kad būtų galima jiems tie- dakcija ir Le'dėjas, apsvarstę visų 
siog persiųsti dovanas. Taip siūloma 
daryti, kad būtų išvenkta didesnių 
persiuntimo administracinių ir kitų 
išlaidų. Apskritai. LRK metams 
pasiba'gus pateiks viešą atsiskai-

anku lapų bei 
ir bet 
reika-

Todėl LRK vyr. valdyba maloniai 
kviečia į talką viso laisvojo pasaulio 
lietuvius stoti LRK nariais rėmėjais 
ar jų teikėjais — renkant pinigines 
aukas nelaimes ištiktiems tautie
čiams Vokietijoje ir Austrijoje. LRK 
rėmėjų knygelių, 
atskaitomybės bendraraščių 
kokų paaiškinimų prašome 
lauti šiuo adresu:
V. Gailius, (14b) Reutlingen, 

str. 94, Germany.
Pinigus gakma siųsti tuo 

adresu arba į banko sąskaitą.
Nr. 2458, Lithuanian Bed Cross, 
Rhein- Main Bank, Reutlingen, 

Germany.
LRK Vyr. Valdyba

Leder-

pačiu

LIET. ENCIKLOPEDIJOS REDAKCIJOS 
IR LEIDĖJO ŽODIS

Spaudoje pasirodė . ištisa eile 
straipsnių Lietinių Enciklopedijos 
leid'mo re kalu. Toks gausus ir grei
tas atsiliepimas į šį sumanymą ir 
per trumpą laiką nemažas užsira
šiusiųjų skaičius suteks Redakcijai 
ir Leidėjui didelio padrąsinimo, nes 
sudom'no šiuo leidiniu ne tik Ame
rikos, bet ir viso pasaulio plačiąją-maloniai sut ko redakcijoje dirbti, 
lietuvių visuomenę.

Tuose stiaipsniose bei taškuose 
Redakcijai ir.Leidėjui iškeltieji su
manymą' ir patarimai buvo priimti 
dėmesin ir visapusiškai apsvartyli.

šiam didžiuliam Lietuvą Enciklo
pedijos ledinio darbui visuomet bus 
reikalingi bičiuliai, kurie savo l>en- 
dradarbiavimu padės pastatyti šį 
kultūros paminklą.

Vienas įsidėmėtinų Lietuvių Enci- 
k'.opedjcs Leidėjui patiektų reikala
vimų — ta' duoti garantiją, kad Lie- 
tuvių Enciklopedijos leidimas bus 
t’kra: ištęsėtas

Normaliomis gyven’mo sąlygomis 
patikimiausia Lietuvių Enciklopedi
jos išle dimo garantija — tai pakan
kamo Enciklopedijos prenumerarių 
sakičiaus išsilaikymas per visą lei
d'mo laiką.

O jei kas sielojasi ir net atkalbi
nėja. jog neverta investuoti kapitalo 
į Lietuvių Enc klopedijos leidimą 
vien dėl to, kad jos leidimas gali būti 
dėl kurių nors negalimų numatyti 
priežasčių sukliudytas, tai toks sielo- 
jimasls neturi rimto pagrindo. Ką 
mes Investuosime į dvasinį lobyną, 
paliks amžiams. Kas bus kultūros 
srityje nuveikta, turės savo reikšmę 
ale ėiai, o nedarant nieko — liks t k 
tuštuma ir veltui sugaištas laikas.

Todėl Ir Lietuvių Enciklopedijos 
Rcdakc ja ir Leidėjas taiko, kad lie
tuvių investuotas kapitalas į savąją 
Enc'klopediją ar panašų kultūrinį 

yra investuojamas į pasto
viuos ų ir nekintamiausią vertybę, 
apsaugotą ateičiai nuo visokiausių 
sukrėtimų ir netikėtinumų.

Antras spaudoje pareikštas pagei
davimas leist! tik lituanistinę, o ne 
bendrąją Lietuvių Enciklopedijų, yra 
nepriimtinas dėl jos Išleidimo bran
gumo.

Todėl Lietuvių Enciklopedijos Be

pare'kštas mintis ir spaudoje iškel
tus sumanymus bei Liet. Enc'kto- 
ped’jos leidimo galimumus, turi gar
bės dar kartą pareikšti viso pasaulio 
lietuvių visuomenei, kad, susirinkus 
pakankamam prenumeratorių ska’- 
čtai. yra nutarta leisti bendrojo po
būdžio Lietuvių Encikloped’ją 20 
lomų apimties, po 600-640 puslapių 
k'ekv'ename tome. Tok'a enciklope
dija bus išleista neilgiau kaip per 6 
metus. Bendrojo pobūdžio enc'klo- 
ped'nės žinios joje bus patiekiamos 
suglaustai, o lituanist'nia: dalykai 
bus aprašomi galimai pilniau ir 
'šsamiau. Todėl ji pilnai patenkins 
Ttuanistų reikalavimus.

Lietuvių Enciklopedijos Redakcija 
'r Leidėjas iš anksto prašo visų tų. 
kurie savo samprotavimus, sumany
mus ar nuotaikas viešai reikš spau
doje, kad lai darytų, remdamiesi č'a 
pareikštais faktais. Operavimas ne
realiais taktais ir darymas net’krų 
prielaidų klaidina visuomenę ir duo

da jai sugest'jų daryti nepalankias 
išvadas Liet. Enciklopedijos išleidi
mui.

Enciklopedijos le’dimo darbui pa
greitinti ir redakcijos pajėgoms susti
printi, Vyr. Redaktoriui pasiūlius, 
Leidėjas dar pakvietė į Redakcijos 
Kolektyvą dr. Juozą Girnių, kuris

Be to, džiugu pranešti visuomenei, 
kad Lietuvių Enciklopedijos leid’mo 
darbe Leidėju: talkininkaus ir Ame
rikos Lietuvių Bendruomene. Šiuo 
reikalu yra susitarta su Amerikos 
Lietuvių Bendruomenes Laik. Orga
nizaciniu Komitetu. O Amerikos Lie
tuvių Tarybos suvažiavime' New 
Yorke 1952 m. buvo priimta rezoliu
cija, išreiškianti pritarimą L. Enci
klopedijos išleidimui. Be t«, ir L’et. 
Rašytojų Draugijos 1952 m. suvažia
vime Čikagoje buvo nutarta remti 
bendrosios Liet. Enciklopedijos lei
dimą.

Paskutiniojo Enciklopedijos tomo 
pabaigoje bus skiriama apie 100 pus
lapių visų jos prenumeratorių trum
poms biografijoms, nes jie yra tikrieji 
š'o didžiojo mūsų tautos kultūros 
pam'nklo statytojai.

Lietuvių Enciklopedijos vardu: 
Prof. Vaclovas Biriiška 
Vyr. Reduktorius 
Juozas Kapočius 
Leidėjas.

D. Britanijos lietuviai Liet. Enciklo 
pedijo.s reikalais prašomi kreiptis: 
I). Daunoraitė, 49, Thornton Avenue, 

London, W. 4.

PASAULIO LIETUVIŲ 
ARCHYWAS ERDVIOSE 

PATALPOSE
Kaip anksčiau buvo pranešta. Pa

saulio Lietuvių Archyvas įsikūrė 
šv. Kazimiero Akademijos patalpo
se. Kadangi akademijos patalpos bu
vo labai ankštos, lai buvo gauta vie
noje klasėje vieta pasistatyti spin
toms. Pradžiai vietos užteko, bet 
gausėjant istorinės medžiagos kie
kiui d:dėjo spintų skaičius ir kėlė 
patalpų klausimą.

Kai pastatė mokyklai naujus rū
mus, vienuolyno vadovybe archy
vui paskyrė atskirame name buvu
sia muzikos klasę. Kambarys erd
vus, su atskiru įėjimu, patogus? ar
chyvui tinkamas. Nei už anksčiau- 
turėtas, nei už dabartines patalpas 
xienuolynas jokio užmokesčio nerei
kalauja. Tai daro lietuvių tautos la
bui.

Vienuolyno vadovybe pasaulio 
lietuvių archyvo idėją visoke-r’o 
pai remia, archyvą nuoširdžiai glo
boja ir tą darbą augšta: vertina. Da
bar priklauso nuo kiekvieno*krašto 
bendruomenės, ar to krašto lietuvių 
veiklos pėdsakų 
ginu, ar mažiau, 
ma išauginti iki 
archyvas taptų 
Istorijos žinynu.

Dabar archyvinę bibliografinę ir 
muziejinę medžiagą galima siųsti ir 
didesniais kiekiais. Archyvo adre
sas lieka tas pats: Pasaulio Lietu
vių Archyvas, 2601 W. Marquette 
Road, Chicago, 29, HL, U.S.A.

Vincenlas Liulevičivs,
. PLA Direktorius

archyve bus dau- 
Vietos yra. Gali- 

tokio dydžio, kad 
pasaulio lietuvių
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BR. DAUBARAS 14

MĖLYNA
SUKNELE

—Kad jau judošius, tai visiškai Jau nuo manęs tai nepasislėpsi, ži- 
tikrai sakote, — pritarė Raugelienė nau, kas turi su kuo reikalų ir kas 
skyriaus iždininkui. — Va, kad ir jo ne, — atsikirto Raugelienė, radusi 
ryšiai su Rindžiuviene. Būdavo, žiū- progos išlieti ir ant Myliaus ir dar 
rėk, kai tik Rindžius fabrike, tai ir daugiau ant Rindžiuvienės seniai 
slankioja apie moterų bloką, laukda- pritvinkusį tulžį.
mas ar tik pro langą nepažiųržs... — jei vieną kartą kopūstus srėb- 
Bet ir ta paukštelė! Atsimenu gerai, damas kas nudega, tai paskui ir per 
kai praverdavo langą, kad tik Mylius daržą eidamas pučia... Taip ir su ju- 
galėtų ten gėlę ar šokolado palikti... mis, ponia. Būtų pavykę prisivilioti 
Neiškenčiau tada ir pasakiau Rin- Mylių, tai kitaip kalbėtumėte, o kai 
džiui, kad .geriau bobą dabotų. Na, ir, Rindžiuviene jums jį paveržė, tai 
atsimenate, kai ylių prie lang nu- dabar ir šaukšte ją paskandintumė- 
tvėręs Rindžius išprausė? ... te. — įsiterpė Malkus, jau uo seniai

—Ir be reikalo liežuvį tada įkišai tykojęs įgnybti Raugelienei už jos 
ponia! Rindžiuviene yra labai puiki nepalankumą jojo atžvilgiu.
moteris ir jokia žmona tiek nekentė- Jei būčiau norėjusi, tai ne tik My- 
tų, kiek ji dėl šito titnago. Su Myliu- liūs, bet ir pats būtumei gėles nešio- 
mi ji nieko bendro neturėjo ir neturi, jęs, tik, mat. visa bėda, kad aš ne iš 
Ji ir į jo pusę nenori pažiūrėti, — tų, kurios palieka atdarus langus,— 
teisino skyriaus iždininkas Rindžiu- nenusileido Raugelienė.
vienę. — Menka man nauda iš hostelinio

—Sakai, neturi? O aš ją visiškai lango, jei pro jį tik puokštę rožių gali 
neseniai mačiau prie Myliaus lango. įduoti. Aš tikrai aplankysiu ir ne pro

K

langą, bet pro duris atnešiu krepšį 
neužmirštuolių, — tyčiojosi Malkus, 
žinodamas, kad Raugelienė ieško 
pirktis namų.

— Vieniems rūpi svetimos žmonos, 
kitiems svetimi namai... Kai aš turė- 
siu namus, tikrai pakviesiu kavai 
jus ir ponią Rindžiuvienę, nes ji da
bar tokia pat gyvanšlė, kaip ir aš... 
Tik toks skirtumas, kad mano vyrą 
išvežė bolševikai, o jos meilužis nu
ėjo pats jiems bernauti. Matyt, pri
truko, žmogus, pinigų gėlėms... Iš 
fabrike uždirbtų svarų — pravertų 
langų ilgai nepuoši, — patenkinta 
šitokiu savo sąmoju, ji pastūmė nuo 
savęs tuščią pudingo lėkštelę ir, pa
sirėmusi abiems rankoms smakrą, 
iššaukianičai žiūrėjo į Malkų. I

— I tokią viešnagę mielai ateisiu, 
juo labiau su ponia Rindžiuviene ... 
' ■ ia juk kiekvienas vyras ir į peklą 
eitų,.— erzino Malkus, matydamas 
ją nirštant.

—■ Vienas jau nuėjo!..
— Niekad nemaniau, kad jūs 

taip esate į Myliu įsimylėjusi ir to
kia pavydi...

—■. Jei ir mylėčau. tai dėl meilės 
nesigriebčiau judošiško darbo. Taip 
pasielgti galite tik jūs, vyrai. Jūs dėl 
jos kariaujate, dėl jos žudate. dėl 
jos apgaudinėjate save ir draugus.

Įsimylėjęs vyras visą laiką gyvena 
tirštame rūke: jis nemato šviesos, 
nei žiburių, kelio rodiklių, nei ženk
lų... Jis yra aklas. Jį šitoje migloje 
vdežioja moteris tokiais keliais, ku
rie jai patinka arba, kurie jai nau
dingi. Mylius šitokioje migloje slam
pinėja jau nuo seniai. Ar jis buvo 
toks, kai mes čia visi susitikome ši
tame hostelyje? Ar jis tada buvo at
siskyrėlis ir užsidarėlis? Tada jis su 
visais buvo vienodai linksmas ir 
draugiškas. Bet, kai užėjo migla, 
kurioje jūs, vyrai, visuomet pasime
tate, jis matė tik vieną — tą, kuri 
jį vedžiojo. Na, ir nuvedė... judošiš- 
kam darbui. Todėl anuomet aš ir sa
kiau Rindžiui — saugok tu savo 
Ižmona...

— Na, šį kartą tai jau tikrai ponia 
gerokai persūdei! Ką gi čia turi 
bendro Myliaus suėmimas' su Rin- 
džiaus žmona? Galvokite, kaip jūs 
norite, bet šitaip juokauti tai jau 
•tikrai neišpuola! Jei Rindžius arba 
Rindžiuviene šitai girdėtų, tikiuos, 
jums sausai nepraeitų, — pastebėjo 
Raugelienei skyriaus iždininkas.

— Ar aš pasakiau, kad dėl Rin
džiuvienės Mylius suimtas?! Gal ir 
nieko bendra šitai neturi, bet mano 
širdis jaučia., kad Mylius šitokiams

darbui tik dėl moters ryžosi, — švel
nino padėtį Raugelienė. ■

— O jūsų širdis nejaučia, kad jis 
tai galėjo padaryti ir dėl Lietuvoje 
likusios žmonos? — rimtai paklausė 
Malkus.

— O jūs, pone Malkau, ar padary
tumėte šitaip dėl savo žmonos? —
akiplėšiškai puolė Raugelienė.

— Pagalvočiau...
— Negalvotume!! Ir nė vienas jū

sų, kurie palikote žmonas, šito neda
rytų... Kitas reikalas, jei čia patek
tumėte „į miglą“, tada darytumėte 
visokiausius „karžygiškus“ žygius, 
taip, kaip kiekvienas vyras pasiruo
šęs visą padaryti, jei jis siekia lia- 
mėti, širdį moters, dėl kurios jis ne- 
mėti, jei siekia laimėti širdį moters, 
tenka galvos...

— Meilė nesiskaito su aukomis...
— Vyro meilė, norėjote pasakyti, 

— pastebėjo Raugelienė.
— O be meilės ir nieko nemylinti 

moteris, man primena kareivinių 
koridoriuje be gaubto, palubėje ka-

daugiau nesiskaito su priemonėmis 
tikslo siekdama, negu jūsų manymu 
„miglose’’ klaidžioją vyrai. Jei, kaip 
jūsų širdis sako, Mylius ryžosi išda
vikiškam darbui dėl moters, tai ji, 
jūsų įtariamoji moteris, tokiam dar
bui sugundė, taip kaip ir Jieva Ado
mą pirmąjai nuodėmei. Pagaliau, jei

bančią lempute... Ji tik šviečia, bet 
jaukumo, viliojančios šilumos ten 
nėra. Kur nėra meilės — gyvenimas 
koridoriuje, pro kurį tik skubama 
praeiti, kad suradus jaukesnę vie
tą... O įsimylėjusi moteris žymiai

jums asmeniškai pasiū’ytų atlikti 
vieną ar kitą išdavikišką darbą už 
jūsų vyro laisvę, jo gyvybę, kaip pa
sielgtumėte? Ką darytumėte,jei, štai, 
šiandien gaunate pranešimą, kad vy
ras bus iš Sibiro paleistas, jei jūs 
sutiksite grįžti į Lietuvą? — paklau
sė Malkus Raugelienės.

Ji tylėjo, ūmai jos veidai užkaito 
ir ji žiūrėjo per Malkaus petį į už jo 
nugaros stovinčią Rindžiuvienę. ran
koje laikačią baltoje skepetėlėje su
vyniotus šaukštą, šakutę ir peilį.

— Aš grįžčiau, — gana garsiai pa- 
sakė Rindžiuviene , ir visi nustebę 
atsisuko į jos pusę.

Aš grįžčiau visada, jei žinočiau, 
kada mano grižįmas palengvins ma-
no artimiesiems, mano mylimiems
jų sunkią dalią. Jei neapsirinku, jūs 
kaip tik ir kalbate apie mano grižį- 
mą? — kreioėsi Rindžiuviene į Mal
kų. .

(b.d.)
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ŠVENTOJI ŠEIMA

BETLIEJAUS 
PRA KARTELE 

JONAS GAILIUS

Kalėdinis pasakojimas

Jis stovi basas, apdriskęs ir alkanas, bet užmiršta šaltį ir alkį, žiū
rėdamas į nuostabią, žvaigždę dangaus skliaustuose.

Motinos neturi. Ji m're jam trečius metus suėjus. Turėjo tėvą, bet 
jo širdyje nebuvo meiles kūdikiui kurio kūnas buvo apšašęs, o veidas 
žaizdų subjaurotas.

Berniukas bastėsi iš kaimo į kaimą, glaustėsi pas piemenis, gelbė
jo žvejams tinklus džiovinti ar laivus valyti, kad gautų ką nors pa
valgyti.

Nekad jis neturėjo nei pin’gų, nei atliekamo ragaišio. ,
Ir širdį buvo praradęs. Visų ujamas, elgėsi kaip laukines lapės ar 

įšalkęs vilkiukas: jei galėjo, vogė; buvo vejamas, — bėgo ir akmenimis 
laidėsi,

šią naktį atsidūrė Betliejuje.
Prisispraudęs prie p'rklių karavano, niekeno nepastebėtas pagriebė 

audeklo ritinėli. įsimaišęs į nakvynės jieškančių keleivių tarpą, nučiu
po duonos gurinėlį ir kvepiančią žuvį.

Mažam berniukui, besivejančiam iš avių vilnų susukta sviedinį, 
atėmė rausvą skarelę ir už triukšmą kelis kartus į nugarą stuktelėjo.

O dabar jis stovi kelio pakraštyje ir, apsivielojęs aplink kaklą ska
relę, žiūri į didelę žvaigždę.

Š’ą naktį jis negales įslinkti į keleivių palapinę^ — sargybiniai tuo
jau pastebės. Ir rūkinamų žuvių neįmanys kaip pavogti, — žvejai 

' netruks jį pamatyti.
Berniukas apsidairo. Jo gyvose akyse sužvilga šviesūs žiburėliai. 

Pritūpdamas, už plačių krūmų slapstydamasis, slenką prie vaiskiai 
apšviesto tvartelio.

Iš tolo mato, kad durys praviros. Tačiau šviesa tok a skaisti, o 
žvaigždės spinduliai kaip brangus sidabras, kad jam rūpi nors pro ply
šelį žvilgterėti į vidų. Gal ten kokie plėšikai išplėštą auksą skaičiuoja. 
Gal piemenys žiburį degina ir, sočiai užkandžiaudami, pasakas seka... 
Jis palauks, kol anie užmigs ir įšliauš j vidų. Gal šį naktis ir nebus ne
laiminga...

Bet kas ten gražią giesmę gieda? Kokio vėjo švelnūs gūsiai ta’p 
jautriai kutena jo skruostus?

Bailiai, kaip iš narvo išbaidytas kiškis, apsidairo, bet žvalios akys 
nieko nemato.

Apeina aplink.
Tyliai, pirštų galais artinasi prie tvartelio. Po koja šakelė trekšleli, 

širdis pradeda smarkiau plakti. O nuostabioji žva gždė tiesiog maudi jį 
savo spinduliuose.

Ne, nieko neišeis: jį vist’ek kps nors pamatys ir su akmenimis ap
mėtys. Geriau reikia kitur pasitraukti Čia vist’ek nieko nelaimes.

Tačiau berniuką kažkas lyg už rankois traukia prie tvartel o. Ne 
alkis, ne! Ir ne šaltis ar troškulys. Gal greičiau smalsumas, kuris sa
vaime atsiranda ir vis didėja, kai norisi kokį nauja daiktą pamatyti.

Prislenka prie mažo langelio, užkelia rankas, keliasi visu kūnu 
aukštyn, bet staiga pirštai pasprūsta ir jis triukšmingai krinta į sudžio
vusias žoles. ■

Ne, jis nespės pabėgti. Tie, kuria yra tvartelio viduryje, jau tikrai 
jį išgirdo ir tuojau pagaus. Bet jis v’stiek keliasi...

Kai pakelia galvą, į jį žiūri geros barzdoto vyro akys. Ne, jis nėra 
pirklys, nū gyvulių piemuo. Ir t’kriausiai ne plėšikas.

— Eikš, sūnau! — sako jam nepažįstamas žmogus ir jo širdis kone 
plyšta krūtinėje: dar niekas jo tok’u vardu nevadino.

Bern’ūkas nebegali priešintis: barzdotasis vedasi jį už rankos į 
tvartelį ir parodo mažutį kūdikį prakartėlėje.

— Bet. va keli, tu turi nusiprausti! — sako jauna moteris ir paduoda 
dubenį, vandens. — Tu negali taip apsileisti.

Ne, jis nebijo tų žmonių ir mielai jų klauso. Švarai nusiprausia rau
dona skarele nusišluosto. Paskum kūdikėliui svied'nį paduoda ir nu
stebęs sušanka: jo rankos sveikutėlės, o ir veidas lygus, be skaudulių.

— Kol mes čia būsime, prižiūrėsi asilėlį, — sako vyras. — Žolės iš 
pievos jam atnešti.

— Ir nakvot čia galėsi. Nereikės kur griovy drebėti, — prideda mo
teris.

Naktį bernukas maudosi žvaigždes spinduliuose ir keistą sapną 
sapnuoja:

Jis mato nuteistą mirti žmogų ir sunkų kryžių ant jo pečių. Visas 
kelias jo krauju apšlakstytas.

Ir jis pats neša kryžių. Didelį, aštrų. Paskum pak’mba ant jo ir šau
kiasi pagalbos. Sapne jis girdi jau nebe kalinio, o prakaitėlėje gulinč’o 
kūdikio balsą:

— Iš tikrųjų, sakau tau: dar šiandien būsi su manimi rojuje!
Ir, širdžiai nepaprastai daužantis, pabunda.

Vyle Nemunėlis

KALĖDŲ KRISTUI

Kalėdų Kūdikėli, 
dangaus ivaigide skaisti, 
uigimk juodam pasauly, 
uigimk imogaus širdy.

Kalėdų Kūdikėli 
ant ediių svetimų, 
ir mes toli nuo savo 
tėvynės ir namų.

Gal Tau tenai uigimus 
tik šaltas vejas siaus, 
ir vilkas staugs atėjęs 
iš miško, iš tamsaus...

Gal piemenėliai naktį 
pasveikint negales, 
Kalėdų šventą rytą 
visi varpai tylės...

Kalėdų Kūdikėli, 
o didis Dieve mūs, 
įneš Tau įrengsim savo 
širdelėse namus.

Ka'edų Kūdikėli, 
dangaus ivaigide skaisti, 
uigimk vargų pasauly, 
uigimk imogaus širdy.

• • •
VAIKŲ EGLUTĖ BRADFORDE

Bradfordo ir apylinkes vaikams 
gruodžio 27 d. 4 vai. p.p. St. Patrick’s 
salėje rengiama Įdomi eglute.

Pradžioje J. Bružinsko vadovauja
mi skautai suvaidins 1 v. scenos 
vaizdelį „Kelėdų Naktį". Gale pasi
rodys Kalėdų Senelis, kuris visiems 
vaikams padalins dovanelių.

Įėjimas neapmokamas.
Tad visi vaikai su savo tėveliais į 

jaukią lietuvišką Eglutę! •

LONDONO VAIKAMS EGLUTĖ
Londone gyvenantiems lietuvių 

vaikams Kalėdų Trečiąją dieną, 
gruodžio 27 d., 16 vai. Lietuvių Na
muose ruošiama Kalėdų Eglutė. 
Gerb. tėvai yra prašomi iki gruo
džio 20 d. pranešti vaikų skaičių ir 
amžių, dalyvaujančių Eglutės šven
tėje. Ir šiais metais Kalėdų Senelis 
atvykusius į Lietuvių Namus jau
nuosius svečius apdovanos kuklio
mis dovanėlėmis.

KALĖDŲ
Snaigės skrajojo ore ir švelnutis 

vėjelis kristalinėmis žvaigždutėnjis 
puošė dangų. (

Artėjo vidurnaktis. Žmonės kalė
diškai nusiteikę skubėjo į Bernelių 
Mišias. Maži vaikai, apimti kalėdi
nio džiaugsmo, nekantriai lauke Ka
lėdų Senelio.

Keliu ėjo maža mergaitė. Ji nesi
džiaugė kaip kiti vaikai, bet su skau
dama širdimi keliavo tolyn į š’aurę. 
Bekeliaudama sutiko seną žilą sene
lį, kuris, pasiramsčiuodamas lazda, 
skubėjo į bažyčią.

—Dukrele, kodėl tu viena? — 
paklausė senelis. — Ar tavęs kas 
neišgąsdins?

Mergaitė valandėlę tylėjo, o pas
kui prašneko tyliu balsu:

—- Einu aplankyti savo brolio par
tizano kapo ir...

— Ir ką? — pakartojo senelis,
Bet mergaitė nė žodžio. Ji tyli, tik 

jos veidu ašaros riedėjo.
Senelis suprato, kad ji našlaitė, 

tad paėmė ją už rankos ir nusivedė 
į bažnyčią. Čia buvo pilna žmonių, 
kurie lauke Kūdikėlio Jėzaus gi
mimo.

NAKTĮ PAS DBLS KNYGŲ PLATINTO
JUS GALITE GAUTI S1AS KNYGAS:

Atėjo vidurnaktis. Pradėjo gausti 
varpai, o suklaupę žmonės giedojo: 
„Gloria in excelsis Deo!"

Bernelių Mišioms pasibaigus, žmo. 
nės sveikino vienį kitus, tik našlai
tes niekas nematė, nes ji buvo sve
tima ir nepažįstama.
• — Viešpafe, Tu gimei šiame pa
saulyje dėl mūsų vargšų, — neaplei
sk ir manęs, vargdieneles", — kar
tojo savo širdyje.

Senelis parsivedė ją namo ir pasi
sodino už stalo, ant kurio buvo pa
dėtį keli pyragaičiai. Pasistipr'nus, 
mergaite padėkojo seneliui už vai
šes ir išėjo.

Beeinant, atėjo gili naktis, žvaigž
des mirgėjo danguje. Sniegas girgž
dėjo po kojomis.

— Kaip gera būtų pasilsėt, — gal
vojo merga'tė, — Aš taip nuvargau.

Atsisėdo. Prisiminė giesmes baž
nyčioje, varpus. Jos akys pradėjo 
merktis, širdis stingti, rausvos lū
pos šypsotis.

Našlaite tą Kalėdų Naktį liko 
ilsėtis ant šaltos apsnigtos žemės.

Aldute

Lekia rogės i pakalnę 
Sniegas dulka j šalis 
Smagu buvo Lietuvoje 
Aš atsimenu dar vis

Ak norėčiau vėl sugrjžti
I gimtinę, pas savus, 
Užsitempti kalnan roges, 
Švilpt pakalnėn aitvaru.

Paskui sėst prie kūčių stalo, 
Laužt plotkelę su tėvais 
Ir važiuoti į rarotas
Laisvos tėviškės keliais.

PAPRAŠYKITE
VAIKUČIAI,

Paprašykite, vaikučiai, 
žilą senutėlį, 
kad šiais metais naktį Kūčių 
neštų 'dovanėlių:
Kad nueitų jis Į šilą 
ir į beržynėlį, 
kur laisvužę taip pamilo 
mūsų brolužėliai.
Nors ir pūgos siaučia baisios, 
blaškos žvarbūs vėjai, 
jie šventoj sargyboj stovi 
del mūs tėviškėlės.
Pasikvieskite, vaikučiai, 
žiląjį senelį 
ir nuo savęs dovanėlių 
dėkit į maišelį.
Palinkėlpt broliams laisvės 
iš tyroą širdeles, 
kad saulutė ir mėnulis 
jų apšviestų kelią.
Aš linkiu jėgos seneliui 
kokios dar nebuvo;
lai nuo jo lazdelės siena

BENDROS KŪČIOS
Provincijoje ir Londone gyveną lietuviai kviečiami 

KŪČIŲ VAKARĄ jungtis prie bendro Lietuvių Na
muose ruošiamo Kūčių stalo.

Užsirašydami prašoma kartu prisiųsti 12 šilingų ir 6 
penus vakarienės išlaidoms.

Iš provincijos atvykstantiems bus parūpinama nak
vynė. Prašome apie atvykimą iš anksto pranešti.

Kreiptis į LIETUVIŲ NAMŲ ADMINISTRATORIŲ, 
43 Holland Park, London, W. 11.

geležinė griūva.
Lietuvos Laukų Duktė

Psalmynas 7j6
A.S. Puškinas „Dubrovskis” 4f-
Vaiigantas. Pragiedruliai 111d. 5f5
Zeikus „Minijanas" 5f-
„Raudonoji Zvaigide 3f-
Teta Rūta „Gintaro pasaka" 2f-
Stasius Būdavas „Varpai

skamba” Uf-
V. Sirvydas. B.K. Balutis 8j-
Lietuvių Kalbos Vadovas 30/-
Daili saulute 2/6
Psalmių knyga 10f-
Pulgis Andriušis, „Anoj pušej

eiero” 1/6
Tumas Vaiigantas.

„Pragiedruliai Id.” 4/4
Jonas Miškinis. „Žmogaus

kūnas.” 4/4
Lithuanian Art in Exile. 10j-
Jonas Rutkauskas.

„Gintarėliai.” -j6
Br. Daubaras. „Neramu Buvo

Laisves Alėjoj 7/-
Katalikiška Akcija if-
Pulgis Andriušis. „Ir vis dello 

juokimes” 2j-
Vytautas Kasiulis _ 2f-
Bale Voveraite. „Lietuvos

keliu” -f6
Matas Katekizmas. 
Butrimas. „Tėvų kalte. ” 2/6
Keterauskas. „Svajones apie

dangų ir iemę” 2f-
Geothe. Leiden des jungen

Verters. V. K. Jonyno 
iliustracijos 9j-

Marrimee. „Lokis.” V.K.
Jonyno iliustracijos £.2.16.0

Duonelaitis. Melai. V. K.-
Jonyno iliustracijos 12f-

Slnolia. „Vaiir prijojo" (gaidos) 6/3 
Kamantauskas. Prancūzų

lietuvių kalbos vad. 2f-
Mekai. „Knyga apie karalius

ir įmones” v 1/6
„Rieslaūsio sūnus”• 2/-
„Vabulų vestuves." 2/6
Zobarskas. „Perlaitį ir veja" 1/6 
Vyte Nemunėlis. „Tėvų

nameliai" • 7/6
Maiofi abėcėlė- 21-
„Brolių ieškotoja" 2f-
Uetuvos iemelapis 1j-
Lltauen. AntHtz elnes Volkes.

Jungjer. 8j-
„P: Kiaulenas" 7f-
Steinbecki „Tarp pelių ir vyrų" 6j-
Vincas Jonikas. „Sielvarto

Raudos"
Priekis. Genocide.
Lithuania* fight for freedom.

Iš padangės krito sniegas . 
Vaikai džiaugės-lipdė diedą

6/-
151- 
3f-

Living in freedom. 2f-
Lithuania 1f6
V.'Jonikas. „Brangmens." 6j-

' James Billon, „Sudie Pone
i. Gipse" • 3/6

Norintieji įsigyti čia išvardintas 
knygas prašomi pasiskubinti, nes 
kaikurių knygų tėra likę po vienądu 
egzempliorius ir pakartotinai jų uisa- 
kyli nenumatoma.. Siunčiant ųisaky-
mus paštu, kartu prašome, siųsti ir 
atitinkamą sumą ui knygas.
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JI BUVO LIETUVOJE
Komunistų grasinama

Vokietijos Krašto Valdybos atsto
vas, aplankęs v'ename Vokietijos 
šiaurės vakarų didmiestyje iš Lietu
vos grįžusiąją 39 m. moterį B., 
rado ją .sujaudintą. Pradžioje ji ne
norėjo leistis į jokias kalbas. T'k 
pamažu paaiškėjo to nervavimosi 
priežastis. Prieš porą dienų’ pas ją 
lankėsi komunist'nio laikraščio ko
respondentai ir prašė papasakoti ką 
gero iš Sovietų Sąjungos, kuri tiek 
daug gero padariusi vokieč'ų pabė
gėliams. Ji komunistų koresponden
tus tuojau išvariusi laukan jr pasiū
liusi j'emis patiems vykti į tą kraštą 
ir išmėginti tą gerą gyvenimą savo 
akim s ir ant savo kailio.

Išeidami, komunistai pagrasino 
ats ųsti savo draugą, kuris gal ją 
kaip nors prakalbinsiąs. Atvykus 
VKV atstovui, B. galvojo, kad tai 
yra pažadėtasis "draugas”. Paaiškė
jus, kad VKV atstovas nekomu- 
nistas, B. su mielu noru nupasakojo 
savo išgyvenimus Lietuvoje.
Vieną iš pirmųjų iškeliavo Lietuvon

Lietuvon iškeliavo jau 1946 m. ru
denį, kai, dar karo pabaiga buvo 
aiškiai jauč ama. Tada lietuviai vo
kiečių dar kratėsi ir siųsdavo juos, 
kaip susitarę, atgal pas Hitlerį. Tik 
vėl'au jai paaiškėjo kodėl taip buvo. 
Visame krašte siautė įskundimų ir 
persekiojimų banga. Daug žmonių 
buvo areštuojama už tariamą ben
dradarbiavimą su vokiečiais. Kiek
vienas saugojos! nuo bet kokių ry
šių su vokiečiais. Vėliau toji ypatin
goji baimė pranyko.

Lietuvon ji ėjusį pėsčia ir visų 
pirma pasiekusi Šilutę. Iš čia per 
Tauragę, Skaudvilę ir Šiaulius pa

siekė Rygą. Ten kelias savaites pa
buvusi, grįžo į Šiaulius ir toje apy
linkėje apie v’enus metus elgetavo 
ir dirbo pas ūkininkus.

Kadangi vokiečiams buvo pavo
jinga rodytis, ta; ilgesnį laiką pas 
nei vieną nedirbo. Pabūdavo 2-3 
savaites ir keliaudavo toliau. Nak
vodavo daugiausia tvartuose ant 
š audų. ten ir laisvalaikį praleisda
vo. Jeį kuriuo nors reikalu tekdavo 
užeiti į namą, tai apsiv’lkdavo paitą 
ir pasiimdavo v’są savo turtą — 
elgetavimui maišą, kad atrodytų, 
lyg ji: butų ką tik užjėjusi.

Žmonėse tuo laiku dar buvo apsčiai 
ma’to, o pas ūkininkus ir darbo, 
už kurį gerai atlygindavo. Vietoves, 
kuriuose lankėsi, buvo karo gerokai 
sunaikintos, ypač Taurage ir Šiau
liai.
Kaimai partizanų rankose

Part'zanų buvo labai daug ir atro
dė, kad kaimai tik jiems vieniems 
tepriklausė. Apie juos pradžioje tu
rėjusi labai mažai žinių ir tikėjusi 
rusų ir komunistų paskaloms, kad 
jie banditai, kurie žudo ir plėšia ne
kaltus žmones. Vėliau pati su jais 
susitikusi ir buvusi apdovanota 
maistu ir rūbais.

Pirmą kartą partizanus sut'kusi 
už Tauragės, vienoje pamiškėje. Jų 
buvę penki vyrai, gerai ginkluoti ir 
apsirangę. Vienas jų kalbėjęs vo
kiškai, matyt, buvęs vokietis. Kitą, juodai dienai. Kartą, kai D. turėjo 
kartą sutikusi naktį, apie 10 km. nuo, 
Šiaulių, prie vieno kaimo. Tuomet 
jų buvę daugiau. Jie klausė ar esanti 
vokiete, ar- rusė ir kur einanti. Jį 
buvusi tap nusigandusi, kad vos 
žodį galėjusi pratarti. Tai pastebėję, 
pratizanai, pradėję ją raminti ir

davė apie, 400 rublių p’nigų, Apie 
susitikimą liepė, niekam nepasakoti.
Koncentracijos stovykloje

B. buvo 1947 m. Žardėje areštuo
ta. atvežta į Šiaulius ir laikoma kelis 
mėnesus kalėjime. Vėliau ją išvežė 
ir uždarė vienoje koncentracijos 
stovykloje ties Minsku. Stovykloje 
arčiau susipažrnusi su vienu 23 m. 
lietuviu D., kuris dirbo stovyklos 
virtuvėjt ir buvo labai malonus vo
kiečiams. Kartais tekdavo su juo 
pas'kalbėti ir jis pasakojęs, kad nu
baustas 25 metams už tai, kad, 
dnbdumas Karaliaučiuje, savo drau
gu: nešęs maisto ir įdėjęs duonon 
skutimosi peil'uką.

Stovykloje ir daugiau buvę lietu
vių,, vyrų ir moterų. Ji pažinojusi 
v’eną už vokiečio ištekėjusią, latvę. 
Rusams atėjus, ji norėjusi išvykti 
Vokietijon jieškoti vyro ir parašiui 
prašymą į Maskvą. Vieton atsakymo 
buvus’ areštuota, nes buvo surasta, 
kad karo metu tarnavusi vokiečių 
kariuomenėje kaip Luftwaffen-Hel- 
ferin. Už "tėvynės" išdavimą bu
vusi nubausta 25 m. konclagerio.

Sėdėdama M’nsko konclageryje, 
eidavo su kitais dirbti, į cukraus _____ t _ __________
fabriką. Fabrikas buvęs netoli ir "augšč’ausio laipsnio teisybė" visa- 
eidavę pėsti. Jame drbusios dau-, me pasaulyje ir-joje nekaltas žmogus 
g:auąiai moterys, nes vyrams bu- niekuomet'nenukenčia. Kad ir šiuo 
dayo sunkesnių darbą. Maitinimas atveju, kalbėjo enkavedistas, kad ir 
buvo labai blogas. — runkulial ir Kelių metų, vistiek "teisybė" 
vanduo, apie 200 gramų duonos per pUVo įrodyta.
dieną ir daugiau nieko. "Buvau: B. buVo nuvežta į Karaliaučių, 
kartą pavogusi virtuvėje dvi bulves,., paskui į; Į8rutę, kur stovykloje 
kurias labai slėpdavau ir laikiau, lftuk6 transporto Vokietijon. Vienas 

enkavedistas grasinęs vakaruose 
nieko nepasakoti apie jos pergyve
nimus. Pasakoti tik tai, kas gera. 
1951. V. 6 d. traukiniu atvykusį 
sovietų zonon, o iš čia, po kelių mė
nesių trukdymų ir prikalbinėjimų 
ten pasiliktų atvykusi į vakarų Vo- 
katiją.

> spygliuotų tvorų viela su sargybos 
. bokštais, kur būdėdavo sargybiniai 

prie.kulkosvaidžių. Ir dieną ir naktį 
pasigirsdavo kulkosvaidžių šūviai ir 
sužeisto ar žuvusio paskutinis šauks- 

' mas. "Tokiais atvejais naktį, pasi- 
’ girdus šūviams, visi sukrisdavom 
’ žemėn, nes bijodavome, kad mūsų 
! nepataikytų.. Barakai buvo tik Iš 
’ plonų lentų".

Rūbų jokių nedavė. Kiekvienas 
nešiojo savais, kurie, ja u buvo visiš
kai suplyšę Ir nei žiemą, nei vasarą 
nepajėgdavo pridengti ir sušildyti 

' kūno. Vieton batų rišdavo lentos 
’ gabalėlį, kurį reikėdavo labai sau

goti, kad nesukūrentų žiemą, kai 
visi labai šaldavo. Praktiškai buvo 

į dirbama ir miegama apsirengus, be 
skirtumo. Stovykloje nirimų skai-, 
čius buvo augštas. Medicininės prie
žiūros nebuvo. Nuo 1947 iki 1951 m. 
stovykloje mirė ap'e 10.000 žmonių.
Paleista į laisvę

1951 m. balandžio mėn. pabaigoje 
B? buvo iš stovyklos išleista, nuvesta 
rašt'rtėn, gerai aprengta ir pavalgy
dinta. B. buvo pasakyta, kad ji per 
klaidą buvusi stovykloje laikoma. 
Tačiau Sovietų Sąjungoje eganti

ganinio dieną, jam iškepiau kelis 
blynus ir, įteikiau kaip, gimimo die
nos proga dovaną. Apeiverkėm abu", 
— pasakoja B.
Mirties stovykla

Stovykla buvusi saugojama enka
vedistų su šunimis, aptveria

3
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BRANGUS ŠVEICARIJOS LIETUVIAI!
Sunkioje ir vargingoje pabėgėlio 

kelionėje Tu, laikinai, apsistojai Al
pių krašte. Šveicarija yra Tau poil
sio stotis, Tavo kelionei atgal į Tė
vynę. Čia susiradai sau pakenč'a- 
mas gyvenimo sąlygas, suradai ga
limybę užsidirbti sau kasdien'nę duo
ną. Tačiau Tave nežavi Alpių kalnų 
masyvai. Tave nevil'oja, Tavosios 
širdies nepavergia snieguotos kalnų 
viršūnes... Tavasis žvilgsn’s kryps
ta į Lietuvos pusę. Tu Ilgiesi to 
krašto, kur visi Tavieji jaunystes 
prisiminimai, žalios lankos, rūtų 
darželis. Tekančios'os saulutes spin
duliais apšviesti Alpių kalnai, pri
mena Tau saulėtekius tėvynes m'š- 
kuose bei lankose... Tavoji siela ilgi
si gegutes kukavimo bei lakštinga
los koncertų Nemuno pakrantėje...

Tu sus'radai čia galimybę užsi
dirbti sau ir savajai šeimai pragyve
nimą. Esi apsirengęs ir, š'aip taip, 
pavalgęs. Tačiau Tavoji siela alksta 
ir trokšta. Ji ilg'si dvasinio lietuviš
ko peno. Svetimųjų kraštų grožybes 
bei prabanga nežavi ir nesotina Ta
vosios šird'es"...

Šiandieną aplanko Tave lietuviš
kasis kvieslys "Britanijos L'etuvis” 
ir atneša į Tavąją pastogę žiups
nelį lituviškos saules spindulių. 
Atneša Tau l'etuvišką dvasią. Imk jį 
mediai į rankas ir nuoširdžiai su 
juo susipažink — susidraugauk. 
Klausyk ką j’s Tau pasakoja. Jis no
ri ir yra pasiryžęs būti Tavuoju 
draugu bei palydovu šioje tremtinio 
kelionėje. Jis nori guosti ir stiprinti 
Tavąją sielą. "Britanijos Lietuvis” 
yra pasiryžęs kas savaitę Tave 
aplankyti Ir Tau teikti pačias nau
jausias žinias iš pasaulio, lietuvių 

. bej Lietuvos gyven'mo. Jame surasi 
politinių žinių, lietuviškų užsimoji
mų bei tikslų, pas sekimų, bei vi
siems bendrų rūpesčių nagrinėji
mus. Rasi poezijos ir beletrist’kos. 
Pasitikėk juomi ir jis Tave neapvils. 
Tapk Ir Tu jo draugu ir leisk jam 
Tave nuolatos lankyti.

"Britanijos Lietuvis” yra vienin
telis lietuviškas la'kraštis Europoje. 
Jis yra nusistatęs būti oficialiu lie- 
tuv'ų organu Europoje. Yra numa
tyta jo formato padidinimas bei paį
vairinimas. žodžiu, "Britanijos L'e
tuvis” nori ir stengiasi tapti naudin
gu ir visapusiškai įdomiu laikrašč'u.

Brangus Tautiet’, mes žinome, 
kad Tu skaitai ir seki bei gaudai lie
tuvišką spaudą, šiuo savo atsišauki
mu į Tave, norime Tau padėti apsj- 

' rūpinti save lietuviška spaudai Kas 
gi geriau Tave atgaivins ir paguos; 
kas geriau Tave supras ir Tau nam

dingus patarimus duos, kas Tave 
stiprins jei ne lietuviškas spausdin- ■ 
tas žodis? Tad nesvarstyk ir nesvy
ruok, bet tapk nuolatiniu ’’Britani
jos Lietuvio” skaitytoju, skaityto
ja”.

’’Britanijos Lietuvio” Leidimo Ta
rybos atstovas Šveicarijoje yra An
tanas Paulaitis. Visais šio laikraš
čio reikalais, informacijomis bei pre
numerata prašome kreiptis šiuo ad
resu: A. Paulaitis, Postfach. 265, Zue- 
rich 12. Prenumeratos mokestį pra
šome įmokėti: A. Paulaitis, Zuerich, 
Postcheck VIII 45823. Siunčiant pre
numeratos mokestį, prašome b ū- 
tinai pažymėti antroje perlaidos 
pusėje ’’Britanijos Lietuvis”.

Mes tikime, kad neliks ne vienos 
lietuviškos šeimos Šveicarijoje, km 
ri neužsiprenumeruos šjo fkrai įdo
maus ir naudingo laikraščio. Prenu
meratos kaina metams 5 doleriai.

Šia proga visiems brangiems tau
tiečiams Šveicarijoje ir visame pa
saulyje, siunčiame geriausius mūsų 
linkėjimus Kalėdų Švenčių bei Nau
jųjų 1953 Metų proga, sujungiant su 
mūsų lietuviškais sveikinimais.

L T B ŠVEICARIJOS KRAŠTO 
VALDYBA

„BRITANIJOS LIETUVIO” 
ATSTOVAI UŽSIENYJE

Vokietijoje — A. Makarskas, (20a) 
Hannover-Kleefeld,’ Hegelstr. 6.

Belgijoje — Kun. J. Dėdinas. 
97, rue de la Brabanęonne, 
Louvain.

Šveicarija — A. Paulaitis, — Post, 
fach 265, Zūrich 42.

Austrija — Marčiukaitis Juozas. 
Post Kleinmuenchen, DP Lager, 
Wegscheid. Austria.

Švedija — Arch. J. Pajaujis. Rad- 
jursvftgen 9. Ektorp.

Danija — Aloyzas Bričkas, Gaasen- 
holmvej 100 st., Herlev.

Italija — St. Lozoraitis, junr Via 
Barnaba Orani 87, Roma

Prancūzija — J. kasiulis. 6, rue 
Massenet. Paris 16e.

Olandija — A. Galkus. Insulindeweg 
182 (Gotmer), Amsterdam-Oost.

Kanadoje — Aug. Kuolas. 143, Cla
remont Str., Toronto, Ont.

Australijoje — L. Baltrūnas.
Hoddle Str., Collingwood, 

” toria.
Argentinoje — L. Kančiauskas. Calle 

Paso de Burge’s. 1783, Villa

JEI NORITE, KAD JUS PRISIMINTŲ 
KIEKVIENĄ SAVAITĘ

Jūsų draugai, giminės ir pažįstami, gyveną Amerikoje, 
Australijoje, Argentinoje, Kanadoje ir visuose kituose 
kraštuose, užsakykite jiems Europos Lietuvių Laik

raštį ,,Britanijos Lietuvį" 1953 Metams.

VERTINGESNES IR TINKAMESNES DOVANOS 
NERASITE I

Jei norite gauti kituose kraštuose išeinančius laikraš
čius — užsakykite savo pažįstamiems ,, Britanijos 
Lietuvį", o jie užsakys Jums ten išeinančius laik

raščius.
Jei prieš šventes neturite atliekamų pinigų — pri- 
siųskite adresą ir nuo N. Metų laikraštis Jūsų nuro

dytu adresu bus siunčiamas.'

NEDELSKITE PADARYTI SAVO BIČIULIAMS 
MALONIOS STAIGMENOS 1

Europos Lietuvių Laikraštis — ,,Britanijos Lietuvis" 
( nuo N. Metu eis 6 puslapių dabartinio formato.

PRENUMERATOS KAINA: 
užjūrio kraštuose 42 šil. metams, 
Europos kraštuose 35 šil. metams.

PRAŠOME RAŠYTI: „BRITANIJOS LIETUVIS“ 
43, Holland Park, London, W. 11.

BRANGUS BELGIJOS LIETUVIAI!
tiems ir jaust'š lyg po vienu lietu
višku stogu, palaikant ryšį per laik
raštį. Jei sakoma, daug ranką didžią 
naštą pakelia, galima sakyti, kad 
daugelis sujungtų lietuviškų širdžių 
pakels didžią tremties naštą sutarti
nai lengviau.

Belgijos lietuviai gali d Ožiuotis, 
įstengdami išlaikyti savo laikraštį 
„G intą šalį”. Tai garbe! Jeigu kone 
visi Belgijos lietuviai užsiprenume
ruotų „Britanijos Lietuvį”, būtų ga
lima sus'jungti su juo, padarant ga
na stiprų laikraštį, o savo reikalams 
leisti tiktai informac'nį leidinuką,

LIETUVIAMS
buvome apsaugomi nuo svetimų, 
negeistinų įtakų. O dabar ir susi
rinkt dažnai neįmanoma. Vieninte
liu tikru mūsų dvasios peno šaltiniu 
tampa lietuviška spauda. Todėl 
kviečiame visus, kas tik gali, pirkti 
lietuviškas knygas ii- prenumeratuo- 
tis lietuviškus la'kraščius, skaityt 
patiems ir skatini savo va'kus. Val
dyba gi iš savo puses yra pasiryžusi 
daryti visa, kad ir vargingiausiai 
gyvenantiems mūsų nariams .lietu
viška spauda pasidarytų prieinama. 
Visais spaudos reikalais valdyba 
miela patars ir tarpininkaus ją 
užsisakant. Spaudos platintoju mūsų 
apylinkėje maloniai sutiko būti p. 
Antanas Plėnys. Jis parūpins 
knygų ir per jį galėsite užs'prenu- 
metuot laikraščius ir biuleten'us. 
šia proga norimą priminti, kad ge
riausia: išreikšime savo dėkingumą 
mūsų rėmėjams užjūry (kurie jų 
turi), švenčių progomis, padovano
dami jiems knygų. Pirkdami knygas 
ir prenumeruodami laikraščius mes 
pala'kysime ir mūsų kultūrines 
institucijas.

4. Manome, kad Balfo pirmininko 
paeriškimai, nukrepti prieš lietuv’ų 
bendruomenę ir ypatingai prieš so
lidarumo mokestį, jo šalpoš re'kalų 
pertvarkymas, išjungiant šalpą iš 
bendruomenes organizacijos apim
ties, yra padaryti tik dėl nepakanka
mo mūsų tautinių interesų suprati
mo. Lietuvių bendruomene nėra 
partinė organizacija. Ji jungia visus, 
nežiūrint jų pol'tinių ir relig'nių įsiti-Lietuvoje kiekv'enas lietuvis po 

Kalėdų susirūpindavo sekantiems 
metams užsiprenumeruoti sau kokį 
nors lietuvišką laikraštį. Ir mieste
lėnai ir kaimiečiai skaito 'r namuo
se pagarbiai laike spausdintą sve
čią. Lietuviai mielai laukdavo są 
ilgesiu šeštad'enio, nes’ savaites gale 
juk atsilanko svečias daug žinąs iš 
viso pasaulio, daug pasakojąs, pa- 
ve’ksluotas ir eiliuotas.

Tremtyje, mes Belgijos lietuviai, 
didžiujamOs išlaikę aną lietuvišką 
dvasią spausdinto žodžio Atžvilgiu la
bai puikia'.

Tad kv'ečiame vėl visus Belgijos, svaribiems re'kalams pranešti, 
lietuvius į spaudos barus! Sekančiais 
1953 m. ne vieno lietuvio be lietuviš
ko laikraščio!

Tarp daugelio tremtyje išle.džia- 
mų, paskutiniu metu mums vienas 
ypatingai artimas pasidarė tuo, kad 
netoli mūsų leidžiamas, savait'nis, 
greitai mus pasiekiąs. Čia turime

Castillino, Avellaneda, Buenos galvoje „Britan'jos Lietuvį”, kuris 
Aires. ' metų pradžioje virsta visos Europos

USA — J. Janulaitis. 2645 Sol lietuvių savaitraščiu. Labai tikslu 
Emerald Ave, Chicago 9, Ill. būti vieno bendro organo apjung-

295, 
Vic-

Tikimės, kad Belg jos lietuviai, 
tarp daugelio kitų užsiprenumeruo
jamų, laikraščių, kiekvienas tinka
mai įvertins mūsų kaimyną ’’Brita
nijos Lietuvį”, pasikviesdamas jį į 
lietuvišką pastogę pas save, kaip 
savo laikraštį — nes jame bus dide
le skill’s ir mūsų reikalams, var
gams ir lieuviškiems džiaugsmams.

Visiems linkime palaim’ntų Kalė
dų ir Naujųjų Metų!

BLB Krašto Valdyba

STUTTGARTO' 1
Kadangi Jūs, malonūs mūsų apy

linkes nariai, gyvenate labai išsis
klaidę Sluttgarte ir jo artimesnėse 
bei tolimesnėse apylinkėse, tai val
dyba negali dažnai šaukti sus'rin
kimų ir aplama', ji maža: turi progų 
su Jumis artimai bendrauti, palai
kyti glaudesnį kontaktą, informuoti 
ir informuot's. Todėl ji randa tikslin
ga pareikšti Tamstoms šiuos savo 
prašymus bei pageidavimus.

L Mūsų yra čia, palyginti, maža 
grupe. Gyvename svetimam, mums 
pr'eg'.audą davusiam krašte. Mes 
esame šio krašto gyventojų ir kitų 
tautin ą grupių nuolat stebimi. Iš 
mūsų elgesio sprendžiama apie visą 
mūsų tautą. Pasak L'etuvos pasiun
timo D. Britanijoj’ min. Balučio, nies 
esame čia, lyg savo krašto ambasa
doriai. Džiugu konstontuoti, kad vo- 
kieč'u įstaigos ir vokiečių tauta mus 
žymiai geriau respektuoja, negu 
daugelį k tų tautinių grupių. Šitą 
pagarbą mūsų tautai dar labiau sus- 

' t’prino mūsų broliai ir seses tėvy
nėje, gelbėdami nuo bado mirties, 
nežiūrėdami jų tautines k’lmes, 
Rytprūsių gyventojus, tuo parody
dami pavyzdžio neturinti mūsų tau
tos altruizmą ir žmoniškumą. Ir 
mūsų pareiga yra labai ir labai kon
troliuoti savo veiksmus bei elgesį, 
kad nepažemintume savęs ir nepa
žeistume mūsų tautos garbes.

2. Mūsų apylinkėje turime nemažą 
skaičių mišrių šeimų. Mes jų ne
galime smerki, nes. buvo susidariu
sios tokios aplinkybes, kuriose dau
geliui nebuvo kitos išeities. K'tos tau- kinimų, nežiūrint net jų nacijonaiines 
tos asmens, sudarydami su lietuviu 
ar l’etuve še'mos židinį, surišo ne tik

• su savo partneriu, bet savaime susi
darė 
mūsų 
Mūsų

i mūsų 
! šeimose viešpatautų pilna toleran

cija ir lygybe, kad jų nariai gerbtų 
ne tik vienas kito religinius įs'tiki
nimus, bet ir vienas kito tautinius

1 jausmus. K'taip sakant, tokiose šei- 
1 mose urėtų būti einama prie ab'eju 

kalbų vartojimo lygiomis teisėmis
i ir neprivalėtų būti nesus'pratimų, 
’ jei šeimos nariai yra skirtingos reli-
■ gijos išpaž'nėjai. Gerbdami kitų 
; nuomonę, įsitikinimus ir jausmus, 
i tos pačios pagarbos privalome rei- 
1 kalauti '-r sau. To reikalauja mūsų
■ savigarba ir mūsų tautos interesai.

3. Daugumai emigravus, netekome
■ daugelio priemonių, kuriomis buvo
■ gaivinama ir sotinama mūsų dvasia, 

kuriomis buvo palaikoma ir ugdoma
i mūsų taut'nė sąmone kuriomis mes

ryš:ai, kurie juos' jung’a su 
bendroumene ir visą tautą.

pageidavimas, dar daugiau, 
prašymas yra, kad mišriose

kilmes skirtumų. Joje telpa v’si lie
tuviai, kuriems yra brangūs lietuv’ų 
tautos idealai, kuriuos jungia tėvy
nės meile ir kurie nuoš'rdžiai trokš
ta Lietuvai laisves. Valdyba yra 
tikra, kad visi apylinkes nar’ai yra 
susipratę lietuviai, kad jie, kaip iki 
šiol, taip ir ateity bus sol’darūs ir 
noria' atliks savo pareigą bendruo
menei. Ji taip pat tik'sj, kad Balto 
šalpos komisiją nuoširdžiai bendra
darbiaus su valdyba, kad būtų 
išvengta kurių nesklandumų ar 
paralelizmo.

5. Vienybe ir gražus mūsų tarpu
savio sugyvenimas yra mums būti
nybe, yra mūsų tvirtumo pagrindas. 
Mes privalome būti čia, kaip viena 
graži, santaikoje gyvenanti šeima. 
Turime elgtis ir daryti visa taip, kad 
ne. kiti, nei sąžine mums nepriekaiš
tautų. Nuoširdžiai prašome vengti 
viso, kas galėtų mūsų gražų sugy
venimą drumst, prašome būti vieni 
kit'ems, kaip tikri broliai ir seserys.

Valdyba

GERVAZAS DŪDELE •

APKLAUSINĖJIMAS
Vieno veiksmo vaizdelis iš DP 

skriningavimo laikų.
Girdėjo ir užraše Gervazas Dūdele.

V E t K E J A I :
KOMISIJOS PIRMININKAS
TELESFORAS GURKŠNELIS, 

dipukas, vaizbūnas 
KOMISIJOS NARIAI

Paprastas kambarys. Priešaky 
didelis stalas, už kurio sėdi komisi
jos pirmininkas ir komisijos nariai.

PIRMININKAS (padeda bylą į 
šalį ir paima kitą): Sekantis! (Skam
bina varpeliu.) Sekantis! Ko ten 
žiopsote?!

GURKŠNELIS (įeina nedrąsiai): 
Good morning, mano gerbiamieji 
ponai ir nuoširdžiausi globėjai!

PIRMININKAS: Good morning! 
Tai tamsta būsi Telesforas Gurkšne
lis?

GURKŠNELIS: Taip, tai aš, tas 
pats.

PIRMININKAS: Tamsta nori iš 
čia emigruoti?

GURKŠNELIS: Taip, išeities kitos, 
atrodo, nebeliko. 

Be to, pasiutusiai bijau aš 
bolševikų, 

Bjjau jų smarves, jų spalvos, jų 
snukių, 

Bijau grėsmės, iš viso, komunistų. 
Toks jau esu, o jūs, jei norit, būkit 
Didžiausioje su Kremliumi 

draugystėj.
PIRMININKAS: Prašau nesirū

pinti mūsų politika!
GURKŠNELIS: Atsiprašau, neju

čiomis išsprūdo, 
Nes atvirą turiu ir tiesų būdą.

PIRMININKAS: Taip ir sakyk! 
O tamstos gimimo data, vieta ir 
aplinkybes?

GURKŠNELIS: Gimiau aš po 
bulvakasio, kaip sykis 

Tais kruvinais, atsimenate, metais, 
Kai Rusijoje revoliucija įvyko, 
O Lietuvą prūsoko spardė batas.

Gimiau, kaip ir pritinka, budint 
pribuvėjai,

Nekaltas, be skolų, pastogėj, vakare. 
Mama dukrelės būtinai norėjo, 
Nes bernas gali žūti kur kare. 
Tačiau tėvelis dėstė susirietęs, 
Kad per sūnelį pavardė nežus, 
Kad kelnes tas pačias abu galės 

dėvėti, 
Kad nereikės nei suknių, nei dažų. 
Mama sutiko buvo lėto būdo 
Ir visados į vieną* pūtė dūdą. 
Jis ir mane tada prie lovos kurstė: 
"Greičiau, sūneli, viskas bus gerai! 
Tau nerūpės, kaip galą su galu 

sudurti;
Tavęs finansai laukia ir dvarai!
Nekreipki dėmesio, kad aš dabar 

nususęs, 
Pagal planetą tu laimingas būsi!” 
Girdėjau visa tai, atsimenu 

puikiausiai, 
Bet svyravau ilgai, sakyti "taip” 

ar "ne”, 
O tėvas aiškino: "Jaunutę žimoną 

gausi 
Ir uošvio pinigais švaistysies kaip 

sapne”.
Pienelio! sušukau. Buvau, atsieit, 

jau gimęs. 
Vis viena, pamaniau, bus farsas ar 

drama, 
Nes patikėjau tad žaviaisiais 

patarimais 
Tokių piliečių, kaip tėvelis ir mama. 
Paskui krikštynos šaunios buvo, 

balius.
Bučiavosi svečiai, alučio prisilakę. 
Prašiau ir aš nors gurkšnio, po 

paraliais, 
Nes troškau to, ką mate mano akys. 
Ir man pripylė tad. Pasveikinau 

visus
Ir pajutau staiga, kad vyras jau esu. 

PIRMININKAS: O ką veikei prieš 
atvykdamas čia?

GURKŠNELIS: Kaip čia dabar 
pasakius? Rodosi, kad nieko. 

Iš viso liko nulis, o galbūt ir du. 
Skaudu net pagalvoti nes. nieko 

nepasiekus,

Ar šiaip ar taip, o baisiai darosi 
. • graudu.

Padėjo, kaipgi ne, bet ir pražudė 
žmones.

Ir šuo ant uodegos nusinešė svojonę, 
O ypač gi pradėjus veikti ašiai, 
Maskvos — Berlyno paktą 

pasirašius, 
Kai politrukai žudė mus ir mušo 
Ir liepė dainą traukt apie Katiušą. 
Po to likau aš plikas kaip tilvikas, 
Tik pagieža krutinėję paliko...

PIRMININKAS: Aha, štai kaip! 
O koks tamstos dabartinis užsiėmi
mas

GURKŠNELIS: Kaiką viešai 
veikiu, bet ir slaptai darbuotis 

Aš nevengiu, ir trintis mėgstu prie 
valdžios. 

O jei per klaidą tenka pasėdėt už 
grotų, 

Aš vėl griebiuos gerų darbelių iš 
pradžios. 

Kovoju su visais del įvairiausių 
priedų, 

Iš BALF’o vis t'kiuos, kad pusę 
švarko bus. 

Tad ratai patepti vis mano naudai 
rieda, 

Nors kelias visados vingiuotas ir 
grubus, 

šį tą skaitau, jei duoda man kas 
knygą, 

ŠĮ lą rašau, nors ir nesu poetas, 
čia vėl imuosi rizikingo žygio, 
čia vėl trankausi, lyg dvasia be 

vietos. 
Į šipkortę keičiu tikėjimą ir viltį. 
Bičiulių, šeimose turiu daug pareigų. 
Stengiuosi nuodėmes degtinėle 

užpilti, 
Todėl man kartais linksma ir

baugu...
PIRMININKAS: Taip, taip... O 

kokia: partijali priklausei?
GURKŠNELIS: Ką? Partijai Oi, 

ne! Viešai prisipažįstu, 
Nemėgau nė vienos, sakau jums iš 

tiesų. 
Jei ir dirbau, tai tik darbelį 

masažisto, 
Pavienui, paeiliui, prie partijų visų. 
Tačiau palankią tiems turėjau širdį, 
Kurie brangiau mokėjo ir kaip 

veršį girde. 
Tik nemanykit, aš — ne raudonasis, 

Nes visdėlto turiu dar sveiką dvasią 
Ir už judošiškus grašius 

neparsiduodu, 
Nes balto negaliu vadinti juodu.

PIRMININKAS: Ar norėtum grįžti 
į tėvynę? 

GURKŠNELIS: Tik ne dabarf Aš, 
rodos, pasakiau jau, 

Kad, kol mongolai siautės, negaliu. 
Man ten — kalėjimas, o jūs, matau, 

juokaujat 
Ir jjfiškot vis kompromiso kelių. 
Vilioja agentai namo, bet aš 

spirtuos!; 
Aš jiems po špygą, o jie man — 

spaudos. 
Jie komisaro darbą sako duosią, 
Bet neapgaus manęs jie niekados, 
Nes aš nesu, kaip gal atrodau, 

kvailas. 
Man Vakarų trumparegystes gaila.

PIRMININKAS: Prašau skaitytis 
su žodžiais!

GURKŠNELIS: Excuse me. Nors 
nesu aš diplomuotas, 

Bet niežti kažkodėl vis papolitikuoti. 
Man tėte sakė pavyzdžui kadaise, 
Kad mus, kuprotus, karstas tik 

ištaiso. 
O jei dėl Kremliaus ponas 

įžeistas jauties, 
Man gaila tamstos. Aš pardon, 

išties.
PIRMININKAS: Kur tamsta 

norėtum emigruoti?
GURKŠNELIS: Ne per toli, taip 

sakant, ir ne per arti, 
Kad, karui kilus būtų aiškios 

kryptys. 
Jei pasirodys, kad buitis karti, 
Negi norėčiau džunglese pastipti. 
Bet, pagaliau, dėl adreso nė nesuku 

galvos, 
Tokie, kaip aš, visur gyvuoja ir 

gyvuos, 
Išskyrus tariamąjį darbininkų rojų, 
Kur dėl menkiausio žodžio išverčia 

► iš kojų.
PIRMININKAS: O kokius tikslus, 

pageidavimus turi emigracijoje? 
GURKŠNELIS: Kažko nepaprasto 

tikrai nepageidauju. 
Man biznis rūpi tuoj, gražus ar 

negražus 
. Aš mėgstu piningus pilnom žarsyti 

saujom 

Ir su merginomis trankytis po barus. 
Globėjams, aš jaučiu, atrodysiu 

nudingas, 
Ir su policininkais pyktis aš 

naudingas, 
Vesiu aš. žinoma, ir gražią, ir 

turtingą, 
Kad būtų man ir jai gyventi malonu. 
Tik dėl kariuomenės, b’jau, 

neimkite, prašyčiau: 
Nenoriu žūt Korėjoje. Verčiau jau 

prie Vištyčio.
Ir kai pašauks savi, sakysim, kad ir 

VLIK’as, 
Krapštyti iš tėvynes driskių 

bolševikų.
PIRMININKAS: Kokius gi tamsta 

planus turi po mirties? 
GURKŠNELIS: šiurpu net 

pagalvot, bet aš juk optimistas. 
Ir pragare tikiuosi verstis bizniuku, 
Nes pragaras yra geriausiais norais 

grįstas. 
Todėl ir nebijau, todėl man bus 

puiku. 
Su velniu riešutauti, sako

pavojinga, 
Bet verstis galima, čia dūšiom, čia 

smala. 
Juk šiais laikais šio to ir pragare 

pristinga, 
Tačiau vaizbūnui nekeliama ten 

byla. 
Rasiu ten visokių. Bus ponų augšto 

luomo, 
Diktatorių ten bus, arabų ir vergų. 
Ir lai sau beldžiasi kiti pas Abraomą, 
O man ir pragare'bus miela ir saugu. 
Ten pastatysiu puikų sostą

Džiugaš Viliui, 
Genialiausiajam, kad jaustųsi kaip 

caras 
Jis vertas to, nes Belzebubo

neapvylė 
Ir, kiek tik pajėgė, tiek žemėje už jį 

padare. 
Aš lauksiu jo, kaip reikiant

pasiruošęs, 
Išviręs katilą puikios deguto košės, 
Kad jam per barzdą, budeliui,

varvėtų 
Už kraują nekeltų žmonių pralietą. 
Esu aš sumanus ir apsukrus, kaip 

matot, 
Ir nevynioju nieko diplomatiškai į 

vatą. 

Kas vertas ko, tam ir linkiu to 
nuoširdžiausiai, 

O raudoniesiems pragaišties 
labiausiai!

Visiems kitiems atidarysiu šaunų 
restoraną 

Ir būtinai pakviesiu jus, ponuliai 
brangūs mano! 

Tik jei Dievulis ranka po mirties 
ištiestų, 

Nepatogu man būtų tamstas 
pasikviesti.

Neužsigaukit: danguje kita tvarka, 
Ten šventas Petras, bra, 

betką — 
Ir smaguriaut neįsileidžia juk 

kompromisų nedaro 
Net su laimėjusiais, taip sakant, 

pasaulinį karą. 
Nes jam juk neprivalomi, ir 

teisiškai tai imant. 
Nei Jaltos, anei Teherano nutarimai. 
Deja, jau taip išeina... Ką gi, I am 

sorry.
O gal ir sum'nkštės senelis, don’t 

worry.
PIRMININKAS: (Tylomis pasita

ręs su kitais komisijos nariais): 
O.K. Mes kaip ant delno matom 

tamstos bylą 
Ir tamstos kailį mes įvertinam gerai. 
Turėsi vest — visvien, australą ar 

brazilą 
Ir plėsti padermę, kaip kad lig šiol 

darei.
Nesigailėsi, aš manau, kitur 

išvykęs: 
Atrodai vyras apsukrus ir pajėgus. 
Ir, jei smauglys kur pagiringo 

nenutykos, 
All right bus, ir pakaks degtinei 

pinigų. 
Bet atsiminki, jei klausyt globėjų 

nenorėsi... 
Mes doportuosim ten, kur vergui 

bruka "Tiesą!" 
GURKŠNELIS: Klausysiu, kaip gi 

ne, o kur man, vargšui, dėtis, 
Kai karšta darosi vienoj pabuvus 

vietoj. 
PIRMININKAS: Dokumentus gausi 

vėliau. Gali eiti.
GURKŠNELIS: Thank you very 

much! (nusilenkia ir išeina.) 
PIRMININKAS: Sekantis (Skambi

na varpeliu.) Sekantis!
UŽDANGA
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VYSKUPAS PAS LIETUVIUS
Sausio U d. Nottinghamo ir apy

linkės lietuviai pasiaukos, pagal Lie
tuvos Vyskupų nurodymų, Nekal
čiausiajai Marijos Širdžiai.

Tų sekmadienį St. Patrick’s (Lon
don Rd.) bažnyčioje 12, 15 vai. bus 
iškilmingos Mišios, kurių metu gie
dos p. A. Maldučio diriguojamas 
choras naujai išmoktas lotyniškas 
giesmes. Pamokslų sakys J.E. Vys
kupas Edv. Ellis. Po pamokslo Ga
nytojas palaimins švenčiausiuoju 
Sakramentu.

Tuoj po pamaldų vietos parapiji
nėje salėje bus lietuvių vaišės, ku
riuose dalyvaus ir garbingasis Sve
čias.

J.E. Vyskupo pageidavimu, kvie
čiame tose iškilmėse dalyvauti vi
sus plačių apylinkių lietuvius. Paro
dykime, kad mes esame drausmingi 
susiklausę ir tikį.

K.J.
ĮGYVENDINAMAS 
ĮSIPAT EIGO’IMAS

DBLS VI suvažiavime buvo gyvai 
diskutuojamas-Centro Valdybos su
manymas — padidint' nario mokes
tį ir pertvakyti jo padalinimą tarp 
centro ir skyrių, būtent: 90% mo
kesčio tenka centrui, o 10% lieka 
sykr'ų kasose. Tačiau šitas suma
nymas suvažiavime nerado pasise
kimo ir jis buvo atmestas. Atstovai, 
betgi, matė, kad reikia ieškoti ko
kios nors priemonės DBLS-gos cent
ro "biudžetui subalansuoti". Ir to
kių priemonę rado: k'ekvienas sky
rius susuošia kokį nors subuvimų, 
kurio visų pelnų skiria DBLS centro 
vykdomam darbui finansuoti. Čia 
gali būti švenčių, minėjimų, vaka
rėlių, šokių ar kitokių, kok us atski
ras skyrius randa galimu. Suvažia
vime atstovai garbinga įsipareigojo 
tok us subuvimus skyriuose įvykdyti.

Ir štai žodis virsta darbu. Pirma
sis visų DBLS skyrių savo> įsiparei
gojimą įvykdė WOLVERHAMTONO 
skyrius, vadovaujamas KI. Žukaus
ko. Lapkričio 29 d. skyrius suruošė 
Lietuvos kariuomenes šventės mihė- 
j'mų ir visų gautų pelną — 14 svarų 
ir 16 šilingų persiuntė į DBLS Cent
rą.

Londono skyrius įsipareigojimą 
vykdys sausio 3 d. Lietuvių Sporto 
ir Socialinio Klubo patalpose, 245 a 
Vctoria Park Rd., skyrius ruošia 
l’nksmą šeštadienio vakarų, kurio 1 
programų išpildys solistai, tautinių 
šokių grupė, kupletistai ir akordeo- 1 
nistas J. Kulvietis. Į vakarų atsilan
kyti viečiami visi Londono lietuviai.

Keteringo skyrius pobūvį — pasi
linksminimų ruošia sausio 10 d. Į jį 
koncertuoti iš Londono kviečiamas 
J. Kulvietis. Keteringo lietuvių tar- ' 
pe jau dabar šiam parengimui rodo
ma gyvo susidomėjimo.

Ir eilė kitų DBLS skyrių jau ima
si iniciatyvos suruošti .subuvimus 
specialiam tikslui. Taigi, DBLS 
atstovų duotas žodis nenuėjo veltui, 
kas džiugina centro organus, nes jie 
mato, kad jų vykdomas darbas dėl 
lėšų nesusitrakdys.

Jeigu dar būtų skyrių, *kurie lig- j 
šiol tokios iniciatyvos nesiėmė, ver
tėtų nega'šti. Patartina skyrių val
dyboms jau dabai’ šiuo reikalu susi
rūpinti, ir subuvimų organizavimą 
įtraukti į savo artimiausių darbų 
programą. Reika tikėti, kad šitas su
važiavimo nutarimas visuose sky
riuose bus darn’ai ir vieningai įvyk
dytas, taip, kaip jis pačiame suva
žiavime atstovų buvo rimtai išdisku
tuotas ir priimtas.

V. Zm.
REZOLIUCIJA

D.B.L. Sąjungos Kettering’o sky
rius, susirinkęs 1952 m. lapkričio 
mėn. 2 . visuotiname narių susirin
kime ir išklausęs atstovo, grįžusio 
iš Londono, suvažiavimo, n u t a - 
r ė pasveikinti naująją Centro 
Valdybą ir dar sykį perrinktą 
Pirmininką p. Bajoriną, ir palinkė
ti sėkmės vadovaujant Sąjungos 
darbui.

Kettering'o skyrius, žinodamas 
sunkią Sąjungos finansinę pačĮėtį, 
nutarė pasiųsti Centrui su
rikto nario mokesčio likutį — savo 
kasoje likusius 25 proc. ,

Prašome priimti šią menką sumą 
kaip simbolišką mūsų pasitikėjimo 
ir paramos pareiškimą.

Priedas: 15 šilingų.
Susirinkimo Pirmininkas 

Sekretoriaująs

Juokingoji dalis.
Išžvalgęs Krikštaičio pozicijas pa

tyriau, kad jos visai silpnos... Po 
paskutiniojo mano priešpuolio jis jau 
gali nebeatsigauti...

Štai kodėl drįstu daryti priešpuolį 
J. Kuzmionio fronte! Šiam žygiui 
padrąsino mane ir labai stiprių są- 
junginikų įsigijimas! Vienas jų —• 
trijų vaikų motina — jau sėkmingai 
kovoja trečiame — Akelaičio — fron
te; gali būti ta’p, kad ji ten viena su
sitvarkys, o man beliks tik jį nugink
luoti ir... perauklėti... D’džiuojuos to
kia sąjungininke, kuri atsispyrė di- 
dž’ų jam Akelaičio gundymui; jam 
nepavyko jos papirkti pinigais...

Antras galingas sąjungininkas — 
tai mano žmona! Tiesa, jį visą laiką 
buvę didelis comic’ų priešas (pripa
žįstu, kad jos motyvai buvo daug 
rimtesni, negu visų kuzmionininkų 
kartu sudėjus.), bet kai įsitikino, kad 
mano priešai neturi jok'o supratimo 
apie comic’us ir tauškia kas pakliu
vo — ji atv'rto ir liko mano sąjungi
ninke. O kas turi žmoną (kad ir pui
kiausių!) — tas žino, kas yra jų tu
rėt: savo sąjung’ninku ir kas... prie 
šu! Už šį mano "prisiegos” atsiver- 

■ timą ir suradimų tikrojo kelio, vi
siems savo priešams nuoširdžia" dė
koju!...

Trečias galingas ir nenugalimas 
sąjungin’nkas yra mūsų vyriausias 
šioj karalijoj — M. Bajorinas! Sakau 
nenugalimas, nes ir pre geriausių 
norų mums net per tr’s metus nepa
vyko jo nuversti nuo sosto! Tai jis, 
Bajorinas, suteikė man "dvasinį pa
laiminimų” š oje kovoje ir net paža
dėjo visokeriopą kūnišką pagalbą, 
jei man jau būtų riesta...

Vardan viso to v'siems savo prie
šams siūlau pasiduoti ir neeikvoti 
beprasmiškai savo jėgų, kur'ų jie 
neturi iš kur papildyti, nes neskaito 
gerų comic’ų...

Verksmingoji dalis
Gerbiu J. Kuzmionį. Jis valdo sa

vo nervus, (tai ne Krikštaįtis), rim
tai sielojasi sparčiai išsekančia mū
sų tautine gyvybe ir visais galimais 
būdais) net kovodamas su comic’ais 
nori jų atgaivinti ir sustiprinti.

Mielas P. Kuzmionį, abejoju ar 
Tamstai tautinės gyvybės klausimas . 
gali būti aktualesnis negu man :r 
daugeliui kitų tėvų. Gal todėl aš ir 
kiek skaudžiau patrauk’au Tamstų 
per dantį, nes sunku buvo susivaldy
ti, perskaičius nieko naujo nepasa
kantį straipsnį "Išla'kykime tautinę 
gyvybę". Visa tai mes jau žinojom 
prieš eilę metų... Ir antrojo Tamstos 
straipsnio "Taut’nis auklėjimas” 
įnašas tautiniam auklėjimui, deja, 
ne didesnis... Vietoj davęs konkre- 
č’us siūlymus (kaip buvo pageidau
ta) tautiniam auklejumui — Tamsta 
1/3 savo straipsnio pašventei mano 
minčių pakartojimu’, o 2/3 — užpil
de: kitų žmonių pareiškimais ar la’- 
kraščių citatomis. Aš Ir vėl klausiu: 
ar Tamsta turi išdirbtą planų tauti
niam auklejumui ir kokias veiksmin
gas, patrauktas priemones tam siū- 

t k atvykus .ja:? p,jums neužtenka žinoti kur yra 
tautines gyvybės šalt'niai, bet svar
ui: i fjjp jais sekm husu .r udntis Ly
giai neužtenka turėti modern'škus 
ginklus, o reikia išmokti ir ja"s nau
dotis ore, sausumoj, jūroj. Beto, 
svarbu ir žemės pavirš'us: lygumos 
ar kalnai, laukai ar miškai.

Nutautėjimas įvairiuose kraštuose 
gal: reikštis įvairiai ir jo priežastys 
gali būti skirtingos. To turėtų nepa
miršti mūsų tautinės gyvybės strate
gijos žinovą'! Jei beatodariškai tai- 
kysim tuos pačius kovos su nutautė
jimu būdus, pvz. Anglijoj, Amerikoj 
ir Vokietijoj — galim padaryti daug 
žalos! Aš nežinau kaip šiuos reikalus 
tvarkyti, bet kas žino ar nujaučia — 
tepaskelb’a.

J.K. klausimų gvildena siaurai, 
remdamasis pavieniais pavyzdžia’s. 
Tų rodo ir jo pavyzdys su 3 metų 
amžiaus lietuviuku, Išmokusiu an
gliškai net be angliško darželio. .Tas 
manęs visai nestėb'na.nes ir aš pats 
iš mažens kalbėjau vienodai net tri
mis kalbomis. Bet J- K. užmiršta, 
kad daugelis lietuviukų atvyko č’a 
turėdami jau 10 metų amžiaus, o tė
vai, žūt būt, norėjo jiems duoti išs'- 
mokslinimą; vaikai per metus ar 
dvejus turi būti t'ek stiprūs anglų 
kaltoje, kad galėtų išlaikyti konkur
sinius egzaminus į gimnaziją. Kokį 
rėc'ptą J.K. duotų tokiais atvejais? 
Bet sunku g'nčytis su žmogumi, ku
ris neturi savo nuomonės (ar nenori 
jos pasakyti?), o tik cituoja pedago
gų, jezu tų, ministerių ir 1.1, mintis. 
Juk tai asmeniškos tų ar kitų asme
nų pažiūros. Jei J. Kuzmionis būtų 
švietimo ar tautinio auklėjimo minis
ters — tvarkytus: vienaip, o jei aš — 
gal visai k'taip. Kaip būtų geriau — 
paaiškėtų tik iš darbo rezultatų.

J.K. tvirtina, kad jis rašąs popu
liariai ir nemandriai!!... Čia turiu pri
taikyti jam jo paties panaudotą ro-

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGRAMA 
LIETUVIŲ NAMUOSE

Bendros Kūčios gruodžio 24 d. 20 
vai.

Pirmąją Kalėdų dieną pietūs — 
13 vai.

Antrąją Kalėdų dieną ruošiami 
šokiai.

Pradžia 18 vaL
Norintieji Kūčiuose dalyvauti, 

prašomi iki gruodžio 18 d. užsira
šyti pas Namų administratorių, 
įmokant 12/6. Atvykstantiems iš 
provincijos parūpinama nakvynė.

Metus
Įėjimas

Nauji

m.

KUR SUTIKSITE NAUJUOSIUS 
METUS ?

NAMUOSE? — Taip, Namuose! 
Lietuvių Namuose, 43, Holland 
Park, W.ll.
Ten Naujuosius Metus sutin
kant nemokamai svečiai bus pavai
šinti šampano taure! Veiks geras 

bufetats. šokiai ir žaidimai. Sve
čiams parūpinami atskiri staliu
kai. Todėl lietuviai kviečiami su 
savo draugais Naujuosius 
sutikti Lieuvių Namuose.
2/6 suaugusiems.
Pradžia 7 vai. vakaro.

Metai sutinkami Lietuvos laiku.
LONDONE RUOŠIAMAS 
ĮDOMUS ŠEŠTADIENIO 

LINKSMAVAKARIS
DBLS Londono skyrius 1953 

sausio 3 d. Lietuvių Sporto* ir Socia
linio Klubo patalpose, 345 a Victo
ria Park Rd., ruošia linksmų šešta
dienio vakarą. Programoje yra so
listų p. Pavilavičiaus įr p. Cernio 
dainos, tautinių šokių grapes šokiai, 
akordeonisto J. Kulviečio koncertas 
ir linksmieji broliai, kurie padai
nuos Londono aktualijas. į šį paren
gimų kviečiami gausiai atsilankyti 
Londono lietuviai su savo draugais 
ir pažįstamais. Po programos bus 
linksmi šokiai. Bilietai ir programos 
bus gaunama pr e įėjimo į salę. 
Pradžia 6.3(1 vai. vakaro. Įėjimas — 
2/6.

NELAIMĖJE PAŽINSI DRAUGĄ
Šiandien tik gavome BL Nr. 45, 

kuriame radome straipsnelį apie 
įvykusią mums nela'mę, tik atvykus 
į .JAV.

Būdami toli nuo Jūsų, mieli bičiu
liai iš Anglijos, sujaudinti iki ašarų 
skaitėme šį pranešimą apie Jūsų pa
rodytą tokį didelį nuoširdumą įr mū
sų nepamirš'mą nelaimėje. Mano iš 
už kelių tūkstamčių mylių prašan
čio pagalbos balsas Jūsų buvo išgirs, 
tas ir Jūs pirmieji pas'skubinote su 
materiale ir moraline parama mums, 
nelaimės ištiktiems, 
svetiman kraštam

Žinodami Anglijos gyvenimo są
lygas, suprantame, kad Jūsų suau
koti p'nigai buvo labai reikalingi 
Jums, bet nežiūrint to, Jūs atsisky
rėte su sunkiai uždirbtu svaru, kad 
mums padėtumėte.

Jūsų parodytas gestas, tai pavyz
džio neturintis įrodymas, kad nežiū
rint mus skiriančio didelio atstumo, 
tikrai lietuvis lietuvio neparmirš ne
laimėje. ,

Baigiant pasveikti žmonai, šiuo 
metu mes pajėgsime padengti susi
dariusias išlaidas ir todėl Jūsų sun
kiai uždirbtus p’nigus grąžiname 
Jums.

Mes, Vladas h’ Stasė Palubeckai, 
nuoširdžiai dėkojame: DBLS, Lietu
vių Namų B-ve’, kleb. Kun. Matu
laičiui, Kun. Kazlauskui, p.p. Ma- 
kaukskui, Jurui, Grigaičiui, Pečka'- 
čiui, Pakalniškiui, Poškų', Ulevičiui, 
Bulaičiui, Babiliui, Žuku', Žukaus
kui, L.T., Jarošiui, Eidimtu", Brie
džiui, Namajuškai, Užkuraičui, Ma- 
šalaič'u ir ypatingai p. A. Lietuv
ninkui, organizavusiam šį aukų rin
kimų ir už sudėtas aukus pagelbėti 
mums atsidūrus nelaimėje.

Ka p Jūs mieli Bičiuliai iš Angli
jos nepamiršote mūsų, taip ir mes 
prižadame niekada nepamiršti Jū
sų, o Lonodono lietuvių kolonija vi
sada I ks mūsų atmintyje.

Vladas ir Stase Palubeckai.
JAV.1952 m. gruodžio mėn. 6d.

ADMINISTRACIJOS 
PRANEŠIMAS

Tikslu palengvinti administraci
jos darbą ir apsisaugoti nuo galimų 
klaidų senieji BL prenumeratoriai, 
kurie prenumeravo BL 1952 m. už
sisakydami BL 1953 m. maloniai 
prašomi pažymėti savo prenume
ratos Nr., kuris yra pažymėtas ant 
adreso prieš pavardę.

Administratorius

ANTRASIS FRONTAS
menų posakį: Nemo Judex in causa 
sua... Vadinas ,ne Tamsta sprendi, 
kas suprantama ir kas ne, o skaity
toja'. Aš net kelius tautiečius klau
siau, ar jie suprato ano Tamstos 
straipsnio kai kurias mintis. Jie, ke- 
l's kartus perskaitė, pakraipė galvas 
ir atsakė: "Ne”... Londone būnant 
tik vienas Trilupaitis mėgino man 
paaiškint', kaip Tamsta supranti lie
tuviškų dvasios žmoniškumą ir did
vyriškumą. Ar jis Tamstų suprato 
te'singai — nežinau... Ir dabar vietoj 
paaiškinimo Tamsta siūlai pasiskai
tyti J. Girn’aus studijų tuo klausi: 
mu... Tai yra tas pat, jei aš savo pa
cientui pasakyčiau: "Brolyti, pas ta
ve yra Colit's Ulcerosa, Apie šios li
gos gydymą ir pasekmes skaityk to
kiose ir tokiose knygose bei žurna
luose"... Ar tai būtų rimtai pa
sielgta?

Sakydamas, kad minėjimai nė kie
no būklės nepagerina, turėjau galvo
je šį faktą. Pernai per Mot'nos Minė
jimų, kuriame p. Giriūnienė skaitė 
gražių, jaudinančią paskaitų, krei
piausi į dalyvius prašydamas, kiek 
kas gali paaukoti tremty vargstan
čia' motinai. Ir... nė vieno peno taip 
liežuviais garbinamai lietuvei moti
na jos vargo naštai palengvinti..

Dėl vietos stokos smulkesnių klau
simu čia neliesiu, o prieisiu pr’e dau ■ 
ginusia triukšmo sukėlusio comic’ų 
reikalo.

Ar pamatuotas comic'ų baubas?
Atvykę į šį kraštą pirmus porų 

metų gyvenom beveik miesto centre. 
Netol-i buvo Katalikų orator’jos baž
nyčia, į kur'ų šventadieniais eida
vom į vaikų pamaldas. Bažnyč'os 
prieangy, tarp įvairių devocianalijų 
(šventų daiktų), maldaknygių ir ka- 
tal kiškos spaudos — visada stovėjo 
ir... krūva comic’ų "TOPIX". Šio 
amerikoniško comic’o paskutiniame 
puslapyje "National Organization 
for Decent Literatūra” Ir "Patent — 
Teacher associations” rekomenduo
ja kaip "acceptable" šimtus kitų co- 
mc’ų! Esu tikras,, kad anų organ’za- 
cijų vadovybėse sėdi ne švelinesni už 
Kuzmionį cenzoriai ir, vis dėlto, 
randa šimtus rekomenduotinų co
mic’ų! Ten žinoma, jie sum’ni ne

• vieno iš daugelio Anglijoje spausdi
namų klasiškų coml’ų: tai Shakes- 
peare’o, Louis Stevenson’o, Mark 
Twain’o, Walter Scott’o, Alex Du
mas, Charles Dickens’o ir kitų žy-

NOTTINGHAME MIRĖ ANTANAS SPATKAUSKAS

Gruodžio 7 d. vėlyvų vakarą 
Nottinghamo ligon'nėje mirė taurus 
ir malonus lietuvis Antanas Špat
kauskas. Mirė labai staiga: dar tos 
dienos rytą, jautės", gerai, tačiau pie
tų metu buvo astrastas susmukęs ir, 
nuvežtas į ligoninę, po kelių valandų 
mirė.

Ą.a. Antanas špatkauskas gimė 
Kuturių kaime, Jurbarko valsč., 
Rase'nių apskrityje prieš 55 metus. 
Jo tėvai buvo ūkininkai. Dar jaunas, 
apie devyniolikos metų, stojo sava
noriu į bes kuriančią Lietuvos ka
riuomenę ir joje tarnavo dešimts 
metų. Ir kariuomenėje, ir vėliau 
paprastame gyvenime vėloms do
mėjosi muzika ir su dideliu bosu da
lyvavo orkestruose.

Pasitraukęs nuo antrosios sovietų 
okupacijos i Vakarus, bene 1947 m. 
atvyko į Angliją. Kelerius metus 
d'rbo žemės ūkyje ir gyveno Scrive- 
no sovykloje. Ir čia a.a. Antahas pa
sirodė jautrus lietuviškiems reika
lams, visuomet mielai talkninkau- 
damas įvairiems parengimams, 
minėjimams bei šventėms.

Stovyklai byrant, su savo bičiu
liais persikėlė Nottinghamų ir dirbo 
universitete, tvarkydamas kamba
rius. Buvo rūpestingas, darbštus,

LIETUVOS S D PARTIJOS PROTESTAS
Delegatūra Užsieny plačiu memo
randumu yra painformavusi ir D. 
Britanijos Darbo Partijos vadovybę, 
kaip vyko Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų okupacija ir kaip sovietinis 
režimas per antrąją okupaciją, pra
sidėjusią nuo 1944 metų, dar pažiau- 
rėjo. Delegatūra dar kartą kontatuo- 
ja ir pabreiia, kad Pabaltijo okupa
cija buvo pliko smurto aktas, o jo 
įkorporavimas į Sov. Sąjungų — 
smurto ir klastos veiksmas, padi
ktuoti Kremliaus rusiškojo imperia
lizmo. Lietuvių tautos milžiniška 
dauguma, o kartu su ją ir Lietuvos 
socialdemokratai niekuomet nepripa
žins Lietuvos pavergimo ir kovos 
už jos išlaisvinimą.

Toliau savo memorandume pažy
mi, kad, kovodami už savo krašto 
laisvę, lietuviai socialdemokratai, 
kaip ir jų draugai latviai ir estai, 
turi teisės laukti iš kraštų socialisti

Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Delegatūros Užsienyje vardu prof. 
J. Kaminskas ir K. Bielinis, gavę iš 
savo partijos atstovo "Union” kon
ferencijoje Milane, svečio taip pat da
lyvavusio Socialistinio Internaciona
lo Kongrese ten pat, pranešimą, kad, 
svarstant Internacionalo Biure Pa
baltijo kraštų socialdemokratų par
tijų tremty priėmimo į Internacio
nalų klausimų, Morgan Phillips Bri
tų Darbo Partijos vardu pasisakė 
prieš jų priėmimų, vienu iš motyvų 
nurodydamas tai, kad esą, Pabal
tijo kraštų, būtent — Lietuvos, La
tvijos ir Estijos, teritorijos esančios 
"teisėtai pripažintos kaip inkorpo
ruotos į Sovietų Sąjungą", dėl to 
Britų Darbo Partijos vykdomą jam 
komitetui Londone įteiks savo pro
testo pareiškimą.

Jame nurodo, kad dar. 1945. 9. 24. 
Lietuvos Socialdemokratų Partijos 

mtų pasaulio rašytojų veikalai išleis
ti comic’ų formoj. Koks palengvini
mas mokiniams ir suaugusiems su
sipažinti su pasauline literatūra! O, 
kad mes ką nors panašaus būtume 
turėję Lietuvoj! J. Kuzmioniul anie 
veikalai virto "durnaknygėmis” jau 
vien dėl to, kad išleisti comic’ų for
moj... Jam bus aišku, "dumakny- 
gės” ir visi comįc’a: su Mickey Mou
se, Donald Dusk ir Lt.

Bet briskim dar giliau. Nežinau ar 
J.K yra religingas žmogus ar ne ir 
ar jam ką nors reiškia šventraštis ir 
šventųjų gyvenimas ir darbai? Tai jo 
privatus ir asmen’škas reikalas ir jis 
nėra įpareigotas atsakyti į šiuos 
klausimus. Aš tik norėjau prim'nti, 
kad šventraščio istorijos ir šventųjų 
gyvenimas ir darbai labai vykusiai, 
įdomiai ir patraukliai perduodami 
comic’ų formoje. J’e noriai vaikų 
skaitomi ir, esu tikras, šių comic’ų 
herojai juos veik a teigiamai. J.K. tai 
vistiek bus "durnaknygės" ir "nuo
dai"... Jei žmogus sąmoningai užsi
merkia prieš faktus, veltui jį bandysi 
įtik nti kitaip, negu jis yra įsitikinęs.

Galvojančiam žmogui yra aišku, 
kad dalis comic’ų yra šlamštas. Gal
vojantis žmogus Evangelijos pavyz- 
džu atr'nks rauges iš kviečių ir jas 
sudegnis ,o negalvojantis sudegins 
visus kviečius, vien dėl to, kad juo
se yra... kel'os raugės...

O ka;p gi bus su tautinės gyvybės 
iššaugojimu? Kol atsiras kitų būdų 
jai išlaikyti — aš siūlau panaudoti... 
comic’us! Taip, comic’usi Tik jie, 
mano manymu, gali padėtį išgelbėti, 
štai pianas. Turim daug istorinių 
tautos didvyr’ų, turim kentėjusios 
tautos istorijų su karžygiškais savo 
Tėvynės pasiaukojimo- pavyzdžiais 
ir Lt. Kodėl neišreikšti visa tai sko
ningoj .patrauklioj com’c’ų formoj? 
Esu tikras tuos comic’us skaitys ne 
tik viso pasaulio lituviukai, bet gal 
ir svetimšaliai (lietuviukai jiems ga
lės paraštes išversti). Lietuviukai, 
žinodami esą garbingos tautos ainiai, 
pajus tautinę savigarbą ir nepasi
duos ta’p lengvai nutautėjimo ban
gai. Skurstų lietuviai dalininkai tu
rės darbų ir gal net pragyvenimą, 
knygų ledyklos irgi turės pajamų. 
Gal įr daugiau bus teigiamų pusių, 
bet neigiamos — neįžiūriu nė vienos! 
Taip nū vienos!

K. Valteris.

tvarkiningas ir draugiškas. Dalyva
vo vietos DBLS skyriuje ir sumokė
jo nar o mokestį iki šių metų pabai
gos.

Velionis kuris laikas skundėsi 
akmenimis, kuriuos reikėjo pašalin
ti operacijos pagalba, šiai operacijai 
ir rengėsi, nors tikėjo ir šiaip pagyti. 
Praėjusių vasarų, besikaitindamas 
įsaulyje, gavo smūgį, kuris gerokai 
užmen nusilpnio jo sveikųtų. Smū
gis, atrodo, pasikartojo antrų kartų 
ir a.a. Antanas ke aikis visam laikui.

A.a. Antanas Špatkauskas, Alf. 
Plienaičio ir J. Galbuogio rūpesčiu, 
buvo gražiai palaidotas gruodžio 
13 d., dalyvaujant lietuviui kapelio
nu' ir dideliam būreliui žmonių. Po 
gedulingų Mišių, kurių metu vargo
nais grojo ir giedojo A. Maldutis, 
buvo atg'edota Libera, o vėliau ge
dulinga vilkstine nusitiesė į miesto 
kapines. Čia su velion’u atsisveikino 
kun. J. Kuzmickis ir DBLS Notting- 
hamo sk. pirm'ninkas K. Kudla. Ant 
kapo buvo sudėti šeši gražūs vaini
kai, kurių net keturis atsiuntė uni
versiteto administracija, studentai 
ir kiti.

Amžinų atlisį duok mirusio sielai, 
Viešpatie! 

j.k.

nių partijų ne tik moralinio pritari
mo, bet ir veiklios tai kovai už savo 
kraštų išlaisvinimą paramos. Todėl 
toks Mr. Morgano Phillipso pasisa
kymas buvo itin skaudus ir nelauk
tas, juo labiau, kad "tas pasakymas 
neatinika nei Pabaltijo kraštuose 
esamos padėtįes, — pažymima mi
nėtame protesto pareiškime, — nei 
dėl jos laisvųjų Vakarų visuomenės 
bei vyriausybių nusistatymo. Lietu
vių, latvių ir estų tautos jau devinti 
metai kovoja neapsakomai žiauriose 
sąlygose su Sovietų okupacija, siek
damos išsilaisvinti. Toje kovoje Pa
baltijo darbininkija nesiduoda kitų 
pralenkiama. "Teisėtas” inkorpora
vimas negalėjo tokios padėties suda
ryti. Iš kitos pusės, visa eįlė valsty
bių su JAV priešaky, tarp jų ir D. 
Britanijos vyriausybe, nepripažino ir 
nepripažįsta Pabaltijo kraštų inkor
poravimo į Sov. Sąjungą. Su kiekvie
nais metais Pabaltijo tautų pasingos 
atgauti laisvę randa vis platesnę 
užuojautų demakratinėj Vakarų vi
suomenėj, ir mes nenorėtume tikėti, 
kad D. Britanijos Darbo Partija 
būtų kitokio nusistatymo. Mes dėl to 
sveikintume, jei D. Britanijos Darbo 
Partijos vadovybė palaikytų Mr. 
Morgano Phillipso pasisakymą liūd
nu nesusipratimu ir rastų reikalo 
viešai tai pareikšti”, baigiamas pro
testo pareiškimas.

Mūsų bendradarbiui teko patirti, 
kad Darbo Partijos Tarptautine Sky
riaus sekretorius, atsakydamas į 
L.S.D.P. laiškų, užtikrino, kad Britų 
Darbo Partija nepripažįsta Baltijos 
kraštų inkorporavimo į Sovietų Są
jungų. Darbo Partija visiškai sutin
ka su kitomis mintimis, iškeltomis 
L.S.D. Parijus laiške ir apgailestau
ja, kad tas nesusipratimas sukėlė 
nerimo lietuvių tarpe.

SPORTAS
Veda V. Steponavičius 
"KOVAS” ANGLIJOS 

PIRMENYBĖSE
Š.m. gruodžio 11 d. "Kovas", va

dovaujant naujam kapitonui L. Pu- 
zinui, sužeidė 5 — tas pirmenybių 
rungtynes. Priešininku buvo Man- 
chesterio YMCA III-čia komanda.

Priešin'nkas neparodė didelio pa
sipriešinimo ir koviečiai lengvai la'- 
mėjo pasekme — 55:17 (24:4),

Žaidė ir taškus pelnė: Puz'nas 20; 
Butkus — 9;; Tamoliūnas — 18; Glšt- 
kauskas — 6; Aleknavičius — 2; Nar
butas — 0; Virbyla — 0.

Sekančiose rungtynėse, gruodžio 
18 d., "Kovas” vėl susitinka su ta 
pačia komada, o gruodž'o 20 d., šeš
tadienį. koviečiai turi svarbias rung
tynes su pajėgiausiu konkurentu — 
Manchester:© YMCA I-ma komoda. 
Koviečiams teks įtempti visas jėgas, 
kad šias rungtynes laimėjus.

Gruodžio 11 d. rungtynėse Gedi
minas Glatkauskas sužaidė paskuti
nes savo rungtynes ir nutarė pasi
traukti iš aktyvaus krepšinio gyve
nimo- Lieka tik padėkoti jam už jo 
didelį darbų atliktą Anglijos lietu
vių sportiniame gyvenime organi
zuojant buvusių Sporto Sąjų ir 4 su 
pusę metų žaidžiant ir vadovaujant 
"Kovo" komandai.

Su apgailestavimu bus priimta ši 
žinia ne tik sportininkų, bet taip pat 
ir lietuvių visuomenės. P.G. Glat- 
kauskui linkime geriausios sėkmės ir 
taip pat nuoširdžiausią padėką už jo 
nuve’ktų sportininkų gyvenime di
delį ir gražų darbą.

G. Glatkausko pasitraukimas su
darys spragą "Kovo" gynime ir 
naujasis kapitonas L. Puzinas turės 
atkreipti visą dėmesį šios spragos 
užpildymui.

NAUJI LEIDINIAI
Jau baigta spausdinti St; Būdayo 

LORETA
Netrukus ši knyga bus išsiunčia

ma platintojams.
Užsakymus siųsti: „Bendrijos” 

administracijai, (20a) Hannover, 
Kleefe'.d, Hegelstrasse 6, Germany.

Knygą išleido Europos Lietuvių 
Knygų Leidykla BENDRIJA Spau

sdino NIDOS spaustuvė, Londone.
* • *

Įdomus, gerai įrištas kišeninis 
Europos Lietuvio

KALENDORIUS 1953 M.
Turinyje: informacija apie visų 

Europos kraštų lietuvius, jų insti
tucijas, laikraščius, knygų leidyk
las ir spaustuves; VLIKą, jo sąsta
tą ir darbus, Dip’omainę tarnybą, 
lituviškus pasus. Kiekvienos dienos 
kalendorius su lietuviškais vardais 
ir kitokia informacija, bei spec, la
pais užrašams.

Leidžia: Europos Knygų Leidyk
la BENDRIJA. Spausdinama NI
DOS spaustuvėje, Londone.

Užsakymus siųsti: BENDRIJOS 
administracija: (20a) Hąnnover, 
Kleefeld, Hegelstrasse 6, Germany.

D. Britanijoje užsakymus siųsti: 
BENDRIJA Lithuanian House, 43, 
Holland Park, London, W.ll.
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BRITANIJOS

LIETUVIAI VOKIETIJOJE
Redaguoja A. Makarskas

VOKIETIJOS KRAŠTO 
VALDYBOS POSĖDIS

Šio men. 10 d. įvykusiame Valdy
bos posėdyje galut'nai nutarta pradė- 
nazijos rūmams statyti darbus, šis 
nutarimas priimtas atsižvelgiant į 
tai, kad dabartines gimnazijos nau
dojamos patalpos yra visiškai bloga
me stovyje, reikalaujančios pagrin
dinio remonto, norint atsižvelgti 
bent į primityviškiausius mokyklos 
higienos reikalavimus. Toks remon
tas pareikalautų žymių sumų, ku
rioms įdėti į nuomojamas patalpas 
nėra pagrindo, nes nėra jokios ga.- 
rantijos, kad jomis galima bus ilges
nį laiką pas'naudoti.

Iki šiol gimnazija yra buvusiose 
prie Diepholzo aerodromo kareivinė
se, kurios Vokietijos atsiginklavimo 
e'goje gali būti kiekvienu metu pa
reikalautos jų tiesioginiam uždavi
niui. Prie to prisideda netinkama 
geografine padėtis, kuri neleidžia 
žymiam lietuvių tėvų, gyvenančių 
Vokietijos vakaruose ir pietuose, 
skaičiui pasinaudoti šia lietuvių 
svarbia institucija. Klimat’nes sąly
gos ir vaikams ir auklėtojams yra 
irgi blogos. Kareivines pastatytos 
pelkynuose, drėgname klimate. Pati 
vietove guli žemiau jūros lygio.

Prie šio nutar’mo prieita dar ir to
dėl, kad Krašto Valdybos jau antri 
metai vedamos pastangos išnuomoti 
tinkamas patalpas Vokietijos vaka
ruose ar pietvakariuose nedavč re
zultatų ir jau nebėra jokių vilčių 
sugriautoje Vokietijoje surasti tokiai 
įsta'gai, dargi su bendrabučiu, nors 
šiek t ek atitinkančias patalpas.

Krašto Valdybos kreipimasis, į 
vakarų bei pietvakarių Vokietijos 
miestų savivaldybes davė teigiamų 
vaisių tik statybos kryptimi. Bad 
Kreuznacho, kur yra įr lietuvių sar
gybų kuopa, vyr. burmistras Dr. 
Jungermann, šiltais žodžiais atsilie
pė apie lietuvių gimnazijos įsikūri
mą jo -mieste ir pats iškėlė vląs eilę 
gerųjų jo vietoves ypatybių, ypač 
klimatiniu atžvilgiu. Gimnaziją sta
tant vyr. burmistras principe paža
dėjo savo visokeriopą pagalbą ir už
tikrino, kad jo miesto ribose būsią 
galima paskirti visai tinkamą tokiai 
statybai sklypą. Tap pat šiltai atsi
liepė miesto Mayen, netoli Koblenzo, 
burmstras. ketindamas skirti lietu
vių gimnazijos statybai buvusios 
mergaičių augėlesniosios mokyklos 
sklypą. Jis pažymėjo, kad jo m’estas 
esąs garsus kaipo "mokyklų mies
tas” ir kad jiems būtų malonu prig
lausti lietuvių mokslo įstaigą. 
Švietimo reikalai.

Švietimo reikalais, be augščiau 
minėto gimnazijos rūmų satybos nu
tarimo, priimta švietimo sąmata. 
Santykių su BALFu reikalu.

Kadangi Krašto Valdybos pastan
gos prieiti prie santykių tarp BALFo 
Ir Lietuvių Bendruomenės sunorma- 
vimo nedavė vaisių, o į Krašto Val
dybos kreipimąsi į BALFo centrą 
spalio mėn. 9 d. išsamiu raštu ne
gautas iš v’so net atsakymas, tai 
Valdyba nutarė apie esamą padėtį 
painformuoti per lietuviškąją spau
dą lietuvių visuomenę.

UŽSIENIEČIŲ TREMTINIŲ 
SĄJUNGOS VEIKIA

Gruodžio 5 d. Sąjungos rašt’nes 
būstinėje Kūlne įvyko S-gos Valdy
bos Prezidiumo, kurį sudaro pp. 
Sonny, Blenski ir Zunde, posėdis.

Posėdyje svarstyta sąjungos veik
los konsolidavimas ir pačios jos or
ganizacijos sutvirtinimas. Dar visa 
eilė faktūr ų trukdo išvystyti sąjun
gos veiklą. Kadangi visos eiles tau
tinių grupių komitetai arba visai ne
moka nustatytų nario mokesčių arba 
delsia juos įmokėti, tai sąjunga netu
ri pakankamo fnansinio pagrindo. 
Savo laiku prof. Pirkmajerio ameri
kiečių zonoje įsteigtoji neva centrine 
užs’eniečių tremtinių taryba, nežiū
rint prof. Pirkmejerio patikinimų, 
dar laiko save lyg egzistuojančia ir 
vis kliudo pasinaudoti Sąjungos ad
ministracijos reikalams UNO komi; 
saro Bonnoje skirtąja suma. Taip 
pat neaiški lieka ukrainiečių laikyse
na Sąjungos atžvilgiu, nes iki šiol 
ukrainiečiai į ją neįėjo, nepasaky
dami del to nejimo į Sąjungą nieko 
konkretaus.

Prezidiumas nutarė eiti prie šių 
neigiamų reiškinių pašalinimo, kar
tu jieškoti galimybių gauti Sąjungos 
veiklai iš vokiečių arba tarptautinių 
institucijų šaltinių materialines pa
ramos.

Prezidiumo narys Blenski refera
vę apie nacional-socializmo kalintie
siems kompensac’jų įstatymo pakei
timo projektą. Savo laiku Sąjunga 
pasisakė del šio projekto neigiamai, 
nurodydama j visą eilę to projekto 
trūkumų. Federalinė vyriausybe to 

įstatymo projektą atsiima ir patieks 
naują, persvarstytą atsižvelgiant į 
iškeltus to projekto trūkumus.

Sąjungos pastangomis pavyko su
laikyti užsieniečiams tremtiniams 
nepalankia linkme ejus'ą Regens- 
burgo ligonines reikalą, šioji savo 
laiku užsieniečiams tremtiniams 
skirtoji ir įrengtoji ligonine IRO 
įstaigos buvo perduota vokiečiams, 
juos įpareigojant, ligoninė ir toliau 
palikti išimt'nai užsieniečių tremti
nių reikalamas. Tam tikslui IRO 
skyrė vokiečių vyr’ausybei gana 
stambią apie pusės miljiono markių 
sumą pinigais. Dabar, amerik'ečių 
kariškoms įstaigoms pareikalavus 
iš vokiečių pavesti jiems kurią nors 
didesnę ligoninę, vokiečių iįstaigos 
visai paprastai paskyrė amerikiečių 
kariškom pajėgom Regensburgo li
goninę. Sąjunga pries tokį pavedi
mą iškėlė protestą, nes IRO tą ligo
ninę savo lėšomis įrengė ir dargi pa
liko vokiečių įstaigų dispozicijos d'-, 
desnę sumą su įsakmia sąlyga, kad 
ligoninė būtų panaudota t’k užsie
niečių tremtinių gydymo reikalams.

IŠ LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
GYVENIMO

Šiomis savaitėmis įsisteigė nauja 
lietuvių bendruomenes Bonnos Apy
linke, kurį apima pačią Bonną ir 
š'aurės Rheino kraštą (Kulną, Duis- 
burgą, Dtlsseldorfą ir kt.). ’Naujoje 
apylinkėje šiuo metu suregistruota 
apie 50 lietuvių, bet ji statosi sau už
daviniu pritraukti dar didesnį šiame 
plote pavieniai gyvenančių lietuvių 
skaičių. Apylinkės Valdybą, sudaro: 
piim'ninkas, teisininkas A. Žarkus, 
sekretorius stud. med. Alg. Gintau
tas ir iždininkas A. Dargelis.

Lietuvių bendruomenės Diepholzo 
Apylinkėje, atsistatydinus dviems 
Valdybos nariams, išrinkta nauja 
Apylinkes Valdyba, kurią sudaro: 
pirmininkas B. Petkūmas, ižd'nin- 
kas A. Petkevičius ir sekretorius M. 
Teišerskas. >

* * *

AUKOS LIETUVIŲ ŠVIETIMO 
REIKALAMS

Lietuvių Namų Londone gyvento
jai apsiėmė išlaikyti Geesthacht, 
Spakenbergo lietuvių vargo moky
klą. Tokios mokyklos 'šla:kymas 
Krašto Valdybos lėšomis neįmano
mas, nes rekalinga, kad 'r kuklių, 
bet pastovių lėšų mokyklos patal
poms apkūrenti ir valyti bei nedidele 
pašaipėlė nuolatiniam mokyklos 
mokytojui. Kadangi vaikų tėvą' yra 
labai neturtingi ir vaikai nepakanka
mai maitinami, tai einama prie to, 
kad vargo mokyklose pamokų die
nomis vaikučiai gautų pr'ešpiečius.

PLB Šveicarijos Krašto Valdyba, 
jos pirmininko, p. J. Stankaus 
asmenyje, pradėjo Šveicarijoje in
tensyvų, vajų Diepholzo gimnazijos 
ir apskritai Vokietijoje gyvenan
tiems lietuvių tremtinių vaikučiams 
sušelpti. P. Stankus jau kreipėsi į 
v’są eile Šveicarijos pramonės įmo
nių ir vienur, kitur gavo konkretų 
pažadą paremti pav. šveicarų teksti
les pramones dirbiniais. Akcija dar 
pleč’ama, kartu aiškinant juridinę 
tokios šalpos pusę, kas svarbu Švei
carijos sąlygose.

P LB Stuttgarto' Apylinkes
V a 1 d y, b a.

minister’s pirminin- 
ministeris, Antanas 

panašus į mūsų a. a. 
taip pat gaspadoriš-

r SPAUDOS PLATINTOJ’!
1. Daunoraite, 49, Thornton Ave, 

Turnham Green. London, W.4.
2. T. Vidugiris, 43, Holland Park, 

London, W.ll.
3. J. Šukaitis. USC Hostel, Buck

minster, Grantham, Lincs.
4. K. Voveraitis. Grenville Private 

Hostel, 47. Portland Str., Lea
mington Spa, Warwicks.

5. J. Banys. 74, Bromwich Str., 
Bolton, Lancs.

6. A. Stakenas. 16, Chester Str,, 
Coventry.

7. P. Dromantas. 4, Bamford Rd., 
Pen Fields, Wolverhampton.

8. F. Levinskas. 39, Howard Str., 
Derby.

9. J. Bružinskas. Charlesworth 
Grove, Pelion, Halifax.

10. B. Šimėnas, 87, Gathorne Terr.,. 
Leeds, 8.

11. P. Grigaliūnas. 9, Laisteridge 
Lane, Listerhills, Bradford, 
Yorks.

12. St. Kasparas. 24, Elm Ave, 
Nottingham.

13. A. Gerdžiūnas. 6. Beechey Str., 
Oldham, Lancs.

14. Lekešys. 25, Town End, Holm
firth, Nr. Huddersfield, Yorks.

15. A. Bruzgys. Scotia South Mi
ners Hostel, Newton Rd., Low- 
ton, Nr. Warrington, Lancs.

veikia dabartinė sistema, kol ratai 
sukasi, kol valdžia gauna sumas, 
b'joma tos rizikos. Apkrovus turtin
guosius būtų sulaukta didelio triukš
mo ir... gal, ko gera, mažai paja
mų, nes turtingieji turi daugiau ga- 
l’mybių laviruoti... Pagaliau, ką avi
nai darytų su savo vilna?... Jie juk 
jau yra pratę būtų kerpami... Išnau
dojimo forma prancūzams jau įėjo į 
tradiciją. Savo laiku didysis europie
tis Geote yra pasakęs: "Man geriau 
patinka neteisingumas,, negu bet-

ELTOS ŽINIOS
M. Gelžinis, Mažosios Lietuvos 

Tarybos narys, jau atvyko į Reut- 
lingeną ir Mažosios Lietuvos Tary
bos prezidiumo su Vliku sus’tarimu 
pradėjo eiti vietoj M. Brako Vliko 
Vykdomoje Taryboje Maž. Liet. Ta
rybos atstovo, Informacijos Tarybos 
ir Bendrinių Reikalų Tarnybos Val- 

-dytojo pareigas.
* ♦ *

Ernestas Galvanauskas, kuriam 
neseniai suėjo 70 metų amžiaus, iš 
Majungos miesto Magadaskaro sa
loje Vliko pirm'ninkui M. Krupavi
čiui atsiųstame laiške linki Vlikui Ir 
toliau išl kti tvirtam, kad jo nepa
laužtų ne jokios audros.

1S * *
Lapkričio 27 d. Lūbecke įvyko 

Maž, Lietuvos Tarybos prezidiumo 
posėdis. M. Brakas pranešė išsam’ai 
apie jo nuveiktus darbus, beatsto- 
vaujant MLT mūsų veiksniuose. Re
ferentas susilaukė visos Tarybos vi
siško pr'tarimo ir solidarumo pareiš
kimų. Už pateiktus ateities veiklos 
aspektus ir planus tiek Tarybos pir- 
min'nkas E. Simonaitis, tiek kiti Ta
rybos nariai išvykstančiam į JAV 
M. Brakui pasakė šiltų ir širdingų 
gTios padėkos žodžių.

Gruodžio m6n Berlyno radijo sto
tys NWDR ir RIAS duoda 4 trans
liacijas, pavadintas ”Ir mes esame 
Europa”. -Transliacijos skirtos Pa
baltijo valstybėms, Lenk'jai, Rytų 
Vokietijai ir Balkanams. Šių trans
liacijų tiklslas — priminti tų tautų ir 
valstybių likimą ir apeliuoti į lais
vojo pasaulio sąžinę, kad padėtų ko
voti už laisvę ir nepriklausomybės 
atstatymą. Transliacijos pradėtos 
gruodžo 7 d. estų rašytojo Schaperio 
kalba apie Baltijos valstybes.

* * *
Danija. Prie Drags becko sto

vyklos pastato statymo ta'p pat pri
sidėjo ir lietuviai. Danijos LB ateity 
savo žinių biuletenį numao leisti kas 
mėnuo.

LIETUVIS________________

KALĖDINIAI ~
=~ SVEIKINIMAI

Tautos Fondo Atstovybe D. Brita
nijoje.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA 
sveikina visus aukotojus, Fondo rė
mėjus ir talkininkus ir visiems linki 
laimingų Naujų Metų.

Mielus Bičiūnus ir Pažįstamus 
nuoširdžiai sveikina Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Melų proga.

ANTANAS MAKAUSKAS, 
Baldų Dirbtuves savininkas, Lon

done.

BULAITIS PETER & SONS
Taylors

80, Highbury Park, London, N.5.
Švenčių proga senuosius ir nau

juosius klijentus nuoširdžiai sveiki
na ir linki laimingų 1953 Naujų 
Metų.

Didžiai Gerbiamus narius ir mie
lus svečius Kalėdų Švenčių, proga 
sveikina.

LIETUVIŲ SPORTO IR SOCIALI
NIO KLUBO VALDYBA.

345 a, Victoria Park Rd., London, 
E. 2.

Manchesterio Lietuvių Socialinis 
Klubas sveikina gerb. klubo narius 
ir lankytojus Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga ir linki daug laimės.

Klubo .Valdyba.

Londono Lietuviu Klubas nuoširdžiai 
sveikina savo mielus narius Šv. Ka
lėdų proga ir kviečia Naujuosius Me
tus sutikti Lietuvių Namuose, 43, 

Holland Park, London, W.ll.

Visus mūsų gerbiamus klijentus Šv. ■ ■................---  ---------- - - - ... —,----
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga nuo

širdžiai sveikiname 
LIŪDŽIU KRAUTUVĖ, 

421, Hackney Rd., London, E.2.

„PAKARUOKLIO VIRVES”
Prancūzija turi nemažai bėdų. In- 

dokin'jas karas, neramumai Tunise 
ir Maroke, tai prancūzų rūpestis už 
sienos ribų. Prie šito dar prisideda 
'r vidaus bėdos: valstybės finansi
niai reikalai. Jau kelis kartus vy
riausybės likimas buvo pakibęs ore, 
kai Parlamentas svarsto’ b’udžetą. 
Vieną kartą valdžią išsigelbėjo vie
no balso persvara, antru kartu de
vyniais.

Prancūzijos 
kas ir finansų 
Pinay, labai 
Juozą Tubelį, 
kai, rūpestingai ir sąžiningai tvar
kąs Prancūzijos finansų ūki. Parla
mente j’s nepaprastai smarkiai buvo nušluoti ;r sutvarkyti, 
puolamas raudonojo sparno, kuris,. Vis ems žinoma, kad ten, Maroke, 
pasinaudodamas demokratinės sant- komunistų šiandien yra tiek, kiek 
varkos laisve, <_ _
naudoja "že'mosius smūgius", pul
damas atskirus asmenis.

Pinay Parlamentan atėjo kaip 
nepr'klausantis jokiai partijai. Jis 
priklausė "nepriklausomųjų” gru
pei, atvykęs iš mažo provincijos 
miestuko, kur jis buvo burmistru ir 
gražia’, sumaniai tvarko nuosavą 
odos dirbinių fabrikėlį. Ginant biu
džeto projektą jį puolė kompartijos 
atstovas, apšaukdamas skuralupiu. 
Minister’s Pinay, neužsigavęs ir 
šaltai atšovė:

— Kiekvienas mūsų pragyvenimą 
užsidirba taip, kaip jis ’šmano. Aš 
pragyvenu iš odos dirbinių, o jūs, 
komunistai, ’.š kartuvinių virvių!...

. Šitoksai ministerio priminimas 
Prahos komunistų pakorimą, pran
cūzų kompartijos atstovuose sukėlė 
šūkavimus ir nuogąstavimus, ku
riuos nustelbė parlamento daugu
mos nuoširdus ir skardus juokas.

Sakoma, kad šį kartą Pinay są
mojus išgelbėjęs prancūzų vyriausy
bę...

Biudžetą svarstant vienas jaut
riausių klausimų buvo mokesčių re
forma. Nors parlamento didžioji da
l's ir pasisakė už padidinimą mokes
čių turtingiesiems, o mažas algas 
gaunantiems sumažinti, tačiau po 
karštų debatų prieita nuomonės, 
kad kiekv’ena reforma yra surišta 
su tam tikra rizika, todėl, kol dar

varkė”... Atrodo, kad prancūzai 
šiuo posakiu ir vadovaujasi... Jei vi
daus politikoje ši taisyklė nelaba.' 
žavi visuomenės ta: Maroko įvykiuo
se Prancūzijos vyriausybe taip pat 
gr’ebėsi Geothes posakio ir ten, ne
žiūrint komunistų ir nacionalistų 
šūkavimų, jį ėmėsi kietos politikos, 
susod'ndama riaušininkus į šaltą
sias, Tvarka tokiu būda šiame kraš
te vėl atstatyta.

Parakeso Paša EI Glaousi, didelis 
prancūzų draugas, susirinkusiems 
pas jį žurnalistams, pareiškė:

—- Užtektų t'k trupučio kietumo ir 
saujelė agitatorių, kurie Maroke no
ri padaryti masines kapines, būtų

dažnai Parlamente Nepr'klaųsomybėš laikais Lietuvoje.
Drauge su žiniomis apie Prahoje 

"slanskininkų” grupės likvidavimą, 
Paryžių pasiekė Ir būdingas už gele
žinės uždangos anekdotas.

Prahos gatvėje stovi naujutėlis, 
blizgantis, 1953 metų modelio Pacar- 
das. Pro šalį eina čekas. Stabteli, gė
ris’, stebisi sidabro spalvos diplo
matiniais ženklais.

Prie automobilio priena antras če
kas ir taip pat nustebęs sako:

— Tai bent mašinėlė...
— Iš tikrųjų nieko sau mašinėlė, 

štai progresas, už kurį mes skolingi 
esame genialiam mūsų maršalui 
Stalinui, — atsako p'rmasįis.

— Taip, bet ar nematote, kad tai 
amerikoniška markė, amerikoniški 
ženklai, argi nepažįstate aūtomob'- 
lių, — atsikerta antrasis.

— Pirmasis, žvalgydamasis į ša
lis, sako:

— Automobilius tai aš labai gerai 
pažįstu, bet, 'deja, mielas pone, aš 
nepažįstu jūsų...

Ir štai, dar vienas anikdotėlis, 
atkeliavęs iš "rojaus":

Jaunuolis, gyvenąs Vakarų Vokie
tijoje, pasiilgo tėvų ir giminų, esan
čių rytinėje zonoje. Jis nutaria juos 
aplankyti. Rytinėje zonoje jį pasi
tinka liaudies polic'ja, tardo, apklau- 
sinėja ir po ilgų ir įvairių klausimų 
š’taip jo klausia:

— Jei būtum mobilizuotas, ar sto
tume: į liaudies kariuomenę

— Stočiau, — atsako jaunuolis.
— O jei kiltų karas 'r tektų pačiam 

tos kariuomenės eilėse kariauti?
Kariaučiau! — drauge komi

sare.
— Bet apsigalvok, — tęsė komisą-' 

ras, juk 'r gyvybę gali tekti paauko
ti už liaudį ir taiką?...

— Paaukočiau ir gyvybę, žinoda
mas, kad vis vienu prakeiktu komu
nistu būtų mažiau...

J. M.

KALĖDŲ RYTAS PAVERGTOJE LIETUVOJE

SKAITYTOJO LINKĖJIMAI
Džiaugiuos, kad Jūsų laikraštis 

pastebimai tobulėja ir daro labai ma
lonų įspūdj. Tikiuos, kad po N. Metų 
jis puikiai atliks tuos mūsų spaudos 
uždavinius,- kurių iš jo laukia Euro
pos lietuviai.

Šia proga linkiu Redaktoriui malo
nių Kalėdų švenčių ir laimingų Nau
jų Metų.

M. Jauniškis, Stuttgart.

PROCESIJA Į VAŠINGTONĄ.
Churchill's planuoja vykt" j Va

šingtoną kaip galima greičiau gal 
būt net vasario mėn. Oficialaus pak- 
v'etimo iš JAV jis dar neva gavęs, 
bet tai yra tik formalumas. Oficia
lus' pakvietimas, manoma, bus 
atsiųstas, kai tik E’senhoveris pra
dės eiti pareigas. Tuos pačius pla
nus turi ir k'ti du premjerai: Pran
cūzijos Pinay ir Vokietijos Adenaue- 
ris. Jie taip pat dar neturi ofic'alių 
pakvietimų, bet gerai informuotuose

SKELBIMAI

lietuviškos kny
gos mylėtojus šv. 
Kalėdų ir Naujų
jų Metų proga 

sveikina.
Spaudos platinto
ja Dainora Dau- 
noraitė Ta proga 
pranešu,kad prieš 
pat šventes gauta 
iš visų leidyklų 
naujos vertingos 

knygos.

K. PAŽĖRAITĖS „NUSIDĖJĖLĖ“
„Austr. Lietuvio“ leidinys 254 nsl.

8 šil. .Rašyti: K. Barauskas,. 12, May- 
field Rd., Eccles,' Manchester.

„Mūsų Pastogė“ Australijos lietu
vių laikraštis. Nuo'mones reiškia visi 
bendruomenės nariai, nežiūrint jų 
politinių bei religinių įsitikinimų. 
Leidžia Australijos PLE Krašto Val
dyba. Redaktorius diplomuotas tei- 

' sininkas rašytojas J. Žukauskas. Red.
Kolegiją sudaro: rašytojas Pulgis 
Andriušis, rašytojas Vincas Kazokas 

. ir žurnalistas Jurgis Kalakauskas.
Prenumeratos kaina D. Britanijoje 

. £2.8.0 „Mūrų Pastogę“ galima užsi
sakyti per BL administraciją, 43, 
Holland Park, London, W.ll.

G. Orwell'io satyrinė apysaka iš 
Sov. Rusijos komunistinio gyveni
mo „GYVULIU ŪKIS“ gaunama 
pas BENDRIJOS ir DBLS knvgų 
platintojus. Knygos kaina — 4/6, 
užsienyje — 1 doleris.

Užsakymus siųsti: BENDRIJA
(20a) Hannover — Lleete’d, Hęgels C'pl’jauskas, (14 b) Tubingen, He- 
str. 6, Germany, arba Lietvių Na- chingerstr. 3a.
mai. 43, Holland Park. London.
W. 11.
Lietuvis noriu susirašinėti ir susi

pažinti su lietuvaite nuo 36-46 mt. 
amžiaus vedybų ūksiu. Atsakysiu 
tik į rimtus laiškus. Prašau rašyti 
šiuo adresu: Mr. P. Varduvietis. 
26, Manchester Rd., Rochdale.

Pirmąją ir Antrąją Ka’.ėdų diena 
Liet. Socialiniame Klube ruošiami 
linksmi

Britų ambasados Pirmasis Sekreto- 
šokiai su nuotaikinga ka'ė- rius Venezueloje ieško lietuvaitės vi
dinė programėle.

Lietuvių Socialinis Klubas,
345a, VictoriazParki Rd. London, E.2.

Paieškomi: Mikas Kilkevičius. Ju
liaus Felenderio šeima, Bronius 
Tamaliūnas visi kilę iš Mariampo- 
lės apskr. Tursučių kaimo. Paieš
komieji, arba žinantieji, ma
loniai prašomi rašyti šiuo adresu: 

Sault Ste. Marie, Ont. Canada.

fermis 
Red. B. Daunoras. Redakcijos ir spaustuvės adr. 3, Southern Row, 

London, W. to. Telef. LAD 1186.
Redakcija raštus taiso ir trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti ran
kraščiai nesaugomi ir negrąžinami, jei autorius iš anksto neįspėja.
Prenumeratos kaina: metams — 32 šil., 6 mėn. — 18 šil., 3 mėn. 10 šil

L’žsienyje: metams — 5 USA doleriai. v. _ ' ‘
Skelbimai: spausdos eilutė arba jos vieta — t šilingas.
Adreso pakeitimas — t šilingas._______ Paskiras numeris — to penų. g
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siuogsniuose prileidž’ama, kad Pi- 
nay vizitas įvyks kovo men, o Ade
nauerio balandžio mėn.

(ąttre'fa •;? I.--o 
rauktų iš Lietuvos, palikdama ten 
saujelę Kremliaus padlaižių.

Jei Lietuvos žmones taip myli ko
munizmą ir Lietuvoje toks geras gy
venimas, tai kodėl Viš'nskis nesus
tabdo Lietuvoje genocido ir neuž- 
draudžia lietuvių kalinimo ir trė
mimo į koncentracijos stovyklas, 
kodėl neatidaro sienų ir neleidž a 
mūsų žmonoms ir vaikams susisiek
ti sū mum's? Jie atvykę čia galėtų 
mums daug tiksliau pasakyti apie 
gyvenimą Lietuvoje, pegu visi v.'- 
šlnskiai kartu paėmus. Gal tada ne
reikėtų ir Višinskio ambasadų pa
reigūnams rizikuojant savo garbe 
ir saugumu lankyti vargšus tremti
nius ir maldavimais bei grąsinimais 
juos kviesti na.:

L. Geluonis.

■ <»

Visus mieluosius Manchesterio Lietuvių Socialinis
Klubas, klubo patalpose, ruošia:

Š/m. gruodžio mėn. 26 d. 17 vai. 
Kepuraičių šokių vakarą. Įėjimas 
nariams — 17-, nenariams — 1/6.

Š/m. gruodžio mėn. 31 d. 20 vai. 
Naujų metų sutikimą. Įėjimas ne
mokamas. (ne nariai moka svečio 
registracijos mokestį 6d.).

Abu kartus gros lietuviškas or
kestras. Visi prašomi atsilankyti.

Klubo Valdyba.

Manchesterio Lietuvių Socialinis 
Klubas praneša klubo narių žiniai, 
kad š/m gruodžio mėn. 28 d. 15 
vai., klubo patalpose, šaukiamas 
klubo narių visuotinis-metinis su
sirinkimas.

Nurodytu laiku reikiamam na
rių skaičiui nesusirinkus, po valan
dos įvyks sekantis susirinkimas, 
kuris skaitysis teisėtu bet kuriam’ 
narių skaičiui dalyvaujant.

Visus klubo narius prašome da
lyvauti, kartu pasiimant nario kny
geles.

KLUBO VALDYBA

SANTARVE — rezistencin's visuo
menių ir kultūrinių reikalų žurna
las.

Jau išėjo iš spaudos 1953 m. 1/6/Nr.
Užsisakyti galima:
D, Britanijoje — Administracijoje 

— "Santarvė” c/o D. Banaitis, 73, 
Exeter St., Rochdale.

J.A.V. — "Santarvė” c/o A. Dau
nys, 16 W. 64 st. New York 23, N.Y.

Vokietijoje — "Santarvė” c/o ■ L.

Australijoje — "Santarvė” c/o J. 
Mašanauskas, 270 Springfield Rd., 
Blackburn, Vic.

Užsisakoma atskirais numer’a's.
Numerio kaina: D. Britanijoje ir 

Austral’joje 2/6, JAV-ėse ir Kanado
je 75 cnt,, Prancūzijoje 150 fr., Vo
kietijoje 1,5 DM. Kituose kraštuose 
atitinkamai pagal valiutos kursą.

rėjos, šeimininkės. Išvykimas į Ve
nezuela sausio mėn. 10 d. Užintere- 
suotos lietuvaitės prašomos rašyti 

Sąjungos Reikalų Vedėjui.

Paieškomas Jonas Lisdenis ir jo 
šeima, gyvenęs Šiauliuse ir dirbęs 
muitinėje. Jo žmona buvo mokyto
ja. Prašau atsišaukti šiuo adresu: 
Mrs. Leona Peskin (Jaunis), 648 
W.86th Street, Chicago, 111. U.S.A.

THE LITHUANIAN WEEKLY 
Savaitinis laikraštis. Leidžia — D. 
Britanijos Lietuvių Sąjungos Cen
tro Valdvba, — J3 Holland Park, 
London, W.tt. Telef. PAR gboo-
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